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إى ـ ـ ـ ــداء
أىدي مثار جهدي إىل أسباب النجاح وأسرار الصالح والفالح :
إىل من قاؿ فيهما اؼبقىل عز جل " واخفض ذلما جناح الذل من الرمحة وقل ريب ارمحهما كما ربياين
صغريا " :
ػ إىل اليت ربًتؽ كالشمعة لكي تضيء يل مسار حيايت  ،أمي حفظها هللا الزىراء.
ػ إىل أيب  ،أطاؿ هللا يف عمره حفظو هللا يل من كل سقء بلقاسم.
إىل من رضبها هللا برضبتو القاسعة جديت فاطمة.ػ إىل صبيع إخقيت أعمامي أبناء عمقميت أخقايل خااليت أقاريب .
ػ إىل كل أصدقائي  :اغباج  ،عبد القىاب  ،معمر  ،ؿبمد معمري  ،ؿبمد العيد بن أمبارؾ  ،خضرة
غراسلية ،بقرقعة عبد الرزاؽ  ،مراد ضبيدة  ،أمداؿ بقصبعة  ،كقرًن رقية  ،بعاج عامر  ،مباركة بلخمقاين ،
بقغرارة مفتاح  ،ىشاـ بريكي  ،بن حامد أمينة  ،عثماف بالطيب  ،سلطاين مصطفى  ،بقعمراطة عبد
الرضباف  ،بدير ؿبمد اؽبادي إىل اؼبرحقـ مسعقدي عبد الرزاؽ. ......
 إىل حساـ  ،عيسى  ،مشس  ،ىجَتة  ،سارة  ،نصَتة  ،ظبيحة  ،فضيلة  ،زكيةػ كما ال يبكنٍت أف أنسى من قف جبانيب ساعدين على إسباـ ىذا العمل  ،إىل الضب طارؽ .
ػ إىل كل زمءاء الدراسة جبامعة قاصدي مرباح بقرقلة  ،أىدي ىذا العمل .
ػ
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شكـ ــر وعرفـ ــان
الشكر لأل ؿ اآلخر الظاىر الباطن هلل سبحانو تعاىل  ،الذي أتانا من العلم مامل نعلم  ،منحنا الصرب
العقل إلسباـ ىذا العمل .
اعًتافا بالقد حفظا للجميل تقديرا لءامتناف  ،أتقدـ جبزيل الشكر بأظبى عبارات التقدير االحًتاـ  ،إىل
من قف جبانيب دعمٍت  ،أسبٌت ؽبم كل التقفيق النجاح إف شاء هللا .
إىل الذي أسأؿ هللا أف هبعلو فبن قاؿ فيهم * من اؼبؤمنُت رجاؿ صدققا ما عاىد ا هللا عليو  *....الدكتقر
زرققف نقر الدين  ،فاءا تبجيءا .
كما أشكر كل أساتذة قسم اغبققؽ جبامعة قاصدي مرباح على رأسهم األستاذ الدكتقر ققي بقحنية ،
األستاذ احملًتـ بقليفة ؿبمد عمراف الذي لطاؼبا كاف دعما لنا حفظو هللا .
جزيل الشكر إىل كل مقظفي عماؿ الضرائب باؼبديرية العامة للضرائب اؼبديريات القالئية اعبهقية
ؼبساندهتم لنا.
فشكرا جزيءا .

تريش خمتار
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مـ ـ ـق ـ ـ ـدم ـ ـ ـ ـ ـة
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م ـق ــدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

إف الضريبة مسانبة نقدية تفرض على اؼبكلفُت بالضريبة حسب قدراهتم التسانبية أين تققـ السلطة اؼبقكل
ؽبا أمر ربصيلها بتحقيلها بشكل هنائي بد ف مقابل كبق ربقيق األىداؼ احملددة من طرؼ السلطة
العمقمية  .حيث تلعب الضريبة د را أساسيا يف دعم تنشيط االقتصاد القطٍت  ،أين تلعب الضريبة د را
سبقيليا لفائدة اػبزينة العمقمية .
مع ذلك فإف معظم الد ؿ تعاين من قصقر معترب يف د ر الضريبة مدى تنشيطها دعمها اإلقتصاد
القطٍت بسبب انتشار ظاىرة التهرب الضرييب حيث أصبحت ىذه الظاىرة دبثابة الشبح اإلقتصادي الضرييب
الذي وبقؿ د ف قياـ الضريبة بد رىا التمقيلي االستثماري .
اعبزائر من بُت الد ؿ اليت تعاين بشدة من ىذه الظاىرة يف ظل غياب القعي الضرييب يف أ ساط اجملتمع
اعبزائري من خءاؿ عدـ قناعتو تقبلو للتشريعات الضريبية إىل حد بعيد كل ذلك يدفع اؼبكلف بالضريبة
إىل استخداـ أساليب ـبتلفة للتهرب من األعباء الضريبية التخلص منها باستخداـ أساليب ـبتلفة
كالتجنب الضرييب الذي يعرؼ بأنو سلقؾ اؼبكلف اؽبادؼ للتخلص من االلتزاـ بدفع الضريبة د ف أف
ىبالف القانقف الضرييب أ ردبا يستفيد من الثغرات اؼبقجقدة فيو ،ىذا من جهة  ،من جهة أخرى كقف
النظاـ الضرييب يف اعبزائر ىق نظاـ تصروبي  ،أي أف اؼبكلف بالضريبة سقاء كاف شخصا طبيعيا أ شخصا
معنقيا يصرح يدفع مستحقاتو اعببائية لدى قباضة الضرائب ال يسأؿ ؼباذا أ كيف ! .
فكاف من اؼبنطقي أف تكقف ىناؾ رقابة لتلك التصروبات ىي رقابة بعدية تتقىل مراقبة كل التصروبات ،
حيث تعترب الرقابة اعببائية أداة ىامة لضماف مصلحة اػبزينة العمقمية  ،ؽبذا فقد اسند القانقف اعببائي
ؼبفتش الضرائب أي اإلدارة اعببائية صءاحيات اسعة تسمح ؽبا القياـ دبهمتها يف شر ط قانقنية ؿبددة
خاصة بعد أف اعتمد اؼبشرع اعبزائري إصءاحات جذرية على ىيكل النظاـ الضرييب منذ سنة  1991أين
قاـ بعصرنة اؽبيكل اإلداري لإلدارة الضريبية بشكل يسمح ؽبا أكثر على مقاجهة ظاىرة التهرب الضرييب ،
كما فرض القانقف التجاري على اؼبكلفُت بعض اإللتزامات باؼبقابل نص على ضمانات تنمح إليهم من
أجل ضبايتهم من التجا ز احملتمل لإلدارة اعببائية ىذه األخَتة سبتلك سلطات صءاحيات خقلت ؽبا من
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طرؼ اؼبشرع اعببائي اعبزائري من أجل ضماف مهمة الرقابة اعببائية بشكل فعاؿ بالتايل مكافحة التهرب
على أحسن جو .
ربت ىذه األنبية سنحا ؿ التطرؽ يف ىذا البحث إىل التعرض إىل اإلطار التشريعي التنظيمي الذي
حدده اؼبشرع منحو ؼبفتش الضرائب أي اإلدارة اعببائية ؼبكافحة التهرب الضرييب مع طرح اإلشكالية
ما ىي اإلجراءات والسلطات اليت منحها ادلشرع اجلبائي دلفتش الضرائب من أجل مكافحة ظاىرة
التهرب الضرييب واحلد من انتشارىا ؟
لإلجابة على ىذه اإلشكالية قمنا بتقسيم الدراسة إىل فصلُت :
 الفصل األول :سنتعرض فيو إىل اإلطار العاـ لنشاط مفتش الضرائب من خءاؿ مبحثُت  ،نتنا ؿاؼببحث األ ؿ تعريف مفتش الضرائب اؼبهاـ اؼبنقطة لو يف مطلبُت خصص اؼبطلب األ ؿ لتعريف مفتش
الضرائب  ،أما اؼبطلب الثاين فقد خصص لدراسة مهاـ مفتش الضرائب  ،أما اؼببحث الثاين فقد تنا لنا فيو
التنظيم اؽبيكلي إلدارة الضرائب قد تنا لنا فيو مطلبُت حيث تنا لنا يف اؼبطلب األ ؿ اؼبصاحل اؼبركزية
اؼبصاحل غَت اؼبركزية للضرائب أما اؼبطلب الثاين لدراسة اؽبياكل اؼبستحدثة يف اإلدارة اعببائية .
أما الفصل الثاين :فقد خصص لدراسة سلطات مفتش الضرائب  ،ذلك من خءاؿ ثءاثة مباحث ،يفاؼببحث األ ؿ نتعرض لدراسة سلطات مفتش الضرائب أثناء مرحلة التحقيق يف التصروبات ،أما اؼببحث
الثاين خصص لدراسة سلطات مفتش الضرائب يف مرحلة ما بعد التحقيق  ،يف حُت خصص اؼببحث
الثالث لدراسة سائل مساعدة مفتش الضرائب يف مكافحة التهرب الضرييب .
إن للموضوع أمهية كبرية وتتجلى ىذه األمهية يف: التعرؼ على مفتش الضرائب مهامو. التعرؼ على النظاـ اؽبيكلي لإلدارة الضريبية يف اعبزائر . سلطات مفتش الضرائب أثناء التحقيق بعد التحقيق. سائل مكافحة التهرب الضرييب. وعن دوافع اختيار ىذا ادلوضوع ،فهناؾ عدة أسباب دفعتنا الختيار ىذا اؼبقضقع د ف غَته نقجزىافيما يلي :
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 شعقر بأنبية اؼبقضقع ،خاصة أف ظاىرة التهرب تعاين منها أغلب د ؿ العامل بصفة عامة اعبزائربصفة خاصة.
 ؿبا لة تقضيح التزامات اؼبكلفُت بالضريبة مدى إقناعهم بضر رة دفع الضريبة. التعرؼ على اإلدارة اعببائية اإلطار التنظيمي التشريعي الذي وبكمها. نقع التخصص الذي أدرس فيو لو صلة كبَتة ثيقة دبقضقع الدراسة ىق قانقف األعماؿ. أما عن صعوبات الدراسة  ،إضافة إىل الظر ؼ الشخصية فقد اجهنا صعقبات عديدة يف إعداد ىذهالدراسة  ،نقردىا قصد لفت أنتباه الباحثُت تبصَتىم من أجل ترشيد التعامل معها  ،يبكن إبراز أىم ىذه
الصعقبات :
 قلة اؼبراجع اؼبتخصصة .كثرة اإلجراءات البَت قراطية يف اإلدارات الضريبية اليت قفت أماـ حصقلنا على معلقمات إحصائياتحديثة متعلقة هبذا اؼبقضقع .
ادلنهج ادلتبع :
إف طبيعة اؼبقضقع تقتضي منا اعتماد اؼبنهج القصفي  ،من خءاؿ التعرض إىل اإلطار التشريعي الذي
حدده اؼبشرع من خءاؿ ضع تدابَت جديدة ؼبكافحة ىذه الظاىرة  ،كذلك التعرض إىل اإلطار التنظيمي
الذي يتمحقر يف إصءاح اؽبيكل اإلداري لإلدارة اعببائية.
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الفـ ـ ـص ـ ـ ــل األول
اإلطار العام لنشاط مفتش الضرائب

الفصل األول  :اإلطار العام لنشاط مفتش الضرائب .
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لقد عمد اؼبشرع اعبزائري منذ سنة  1991إىل اعتماد إصءاح تنظيمي تشريعي من خءاؿ إعادة
ىيكلة اإلدارة اعببائية استحداث ىياكل جديدة من شأهنا التقليل قدر اإلمكاف من ظاىرة التهرب الضرييب
 ،باإلضافة إىل منح صءاحيات سلطات اسعة ؼبفتش الضرائب للقياـ دبهامو يف الكشف عن حاالت
التهرب الضرييب .
سنحا ؿ يف ىذا الفصل إىل التعرض إىل تعريف مفتش الضرائب اؼبهاـ اؼبنقطة لو يف اؼببحث األ ؿ ،
مث التعرض إىل التنظيم اؽبيكلي إلدارة الضرائب يف مبحث ثاف .

ادلبحث الثاين  :تعريف مفتش الضرائب وادلهام ادلنوطة لو .
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سنتعرض يف ىذا اؼببحث إىل تعريف مفتش الضرائب يف مطلب أ ؿ  ،مث إىل مهاـ مفتش الضرائب
يف مطلب ثاف  ،أما اؼبطلب الثالث فخصص لدراسة أشكاؿ الرقابة اليت يققـ هبا مفتش الضرائب يف أدائو
ؼبهامو صءاحياتو .
ادلطلب األول  :تعريف مفتش الضرائب .
ىق اؼبقظف الذي يشتغل لدى إدارة الضرائب يكقف برتبة مفتش حيث انو يققـ جبميع العمليات من
التحقق يف عُت اؼبكاف أي داخل مكاتب اؼبكلفُت بالضريبة من مقا لُت مؤسسات ذبار غَتىم من
اؼبكلفُت الذين لديهم ملف جبائي لدى إدارة الضرائب اؼبعلقمات اليت تتقفر عليها اإلدارة الضريبية من
خءا ؿ التصروبات اؼبعينات اؼبيدانية .
ادلطلب الثاين  :مهام مفتش الضرائب .
حسب اؼبرسقـ التنفيذي  299/10اؼبؤرخ يف  2010/ 11/29اؼبتضمن القانقف األساسي اػباص
لألسءاؾ اػباصة باإلدارة اعببائية  ،فإف مهاـ مفتش الضرائب تتمثل فيما يلي :
* تنفيذ متابعة أشغاؿ القعاء التحصيل مراقبة الضرائب.
* معاعبة منازعات الضريبة.
* السهر على تطبيق التشريع التنظيم اعببائيُت .
زيادة على اؼبهاـ اؼبسندة ؼبفتشي الضرائب  ،يكلف اؼبفتشقف الرئيسيقف للضرائب دبا يأيت :
* القياـ دبهاـ التحليل التدقيق .
* ربليل النتائج اؼبستخرجة بالنظر لألىداؼ احملددة اقًتاح كل التدابَت اؼبقجهة لتحسينها .
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 زيادة على اؼبهاـ اؼبسندة للمفتشُت الرئيسيُت للضرائب ،يكلف اؼبفتشقف اؼبركزيقف للضرائب دبا يأيت:* قيادة مهاـ التقجيو التنسيق اؼبراقبة.

 - 1اؼبادتُت  23 22من القانقف  ، 299/10اؼبؤرخ يف  ، 2010/11/29اؼبتضمن القانقف األساسي اػباص لألسءاؾ اػباصة باإلدارة اعببائية  ،اعبريدة الرظبية ،
العدد  ، 74بتاريخ . 2010/12/05
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* تنشيط اؼبصاحل تنسيقها تأطَتىا.
* مراقبة تسيَت اؼبصاحل اعببائية ؿباسبتها إعداد ؿباضر اؼبراقبة.
* تأطَت نشاطات التكقين .
 زيادة على اؼبهاـ اؼبسندة للمفتشُت اؼبركزيُت للضرائب  ،يكلف مفتشقا األقساـ للضرائب دبا يلي :* تصقر اقًتاح كل تدبَت تشريعي تنظيمي يف اجملاؿ اعببائي.
* اؼببادرة بتدابَت من شأهنا ربسُت إجراءات التسيَت.
* تأطَت اؼبشاريع اليت تبادر هبا اإلدارة اعببائية .
 زيادة على اؼبهاـ اؼبسندة ؼبفتشي األقساـ للضرائب  ،يكلف اؼبفتشقف الرؤساء للضرائب السيما دبايأيت :
* اإلشراؼ تقجيو أشغاؿ القعاء التحصيل الضرييب اؼبراقبة منازعات الضرائب التحصيل كذا التدقيق.
* إعداد تطبيق كل الدراسات النصقص اؼبتعلقة باإلسًتاتيجية السياسة اعببائيُت.
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 - 1اؼبقاد  26 25 24من القانقف  ، 299/10اؼبؤرخ يف  ، 2010/11/29اعبريدة الرظبية  ،العدد  ، 74بتاريخ 2010/12/05
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ادلبحث الثاين  :التنظيم اذليكلي إلدارة الضرائب
يتم تنظيم اإلدارة الضريبية فقا ؼببدأ مركزية التقجيو ال مركزية التنفيذ  ،حيث تتقىل اإلدارة اؼبركزية ظائف
التخطيط الرقابة إصدار التعليمات التفسَتات تنظيم شؤ ف اؼبقظفُت تدريبهم السهر على رفع
الكفاءة اإلنتاجية لإلدارة الضريبية  ،بينما تتقىل اإلدارة التنفيذية كافة أعماؿ التنفيذ اليت تتطلبها إجراءات
ربط ربصيل الضريبة ،حيث سنتنا ؿ ىذا اؼببحث يف ثءاثة مطالب  ،يف اؼبطلب األ ؿ اؼبصاحل اؼبركزية
للضرائب ،يف حُت اؼبطلب الثاين نتنا ؿ اؼبصاحل غَت اؼبركزية للضرائب  ،أما اؼبطلب الثالث اؽبياكل
اؼبستحدثة يف اإلدارة اعببائية .
ادلطلب األول  :ادلصاحل ادلركزية وادلصاحل غري ادلركزية للضرائب .
سنحا ؿ دراسة ىذا اؼبطلب يف فرعُت الفرع األ ؿ اؼبصاحل اؼبركزية للضرائب أما الفرع الثاين اؼبصاحل غَت
اؼبركزية.
الفرع األول  :ادلصاحل ادلركزية للضرائب .
لقد مت استحداثها دبقجب اؼبرسقـ التنفيذي  1 190/90الصادر يف  23جقاف  ،1990اؼبتضمن
اإلدارة اؼبركزية لقزارة االقتصاد  ،كما أف عمليات الرقابة على اؼبستقى اؼبركزي تسَت عن طريق مديرية البحث
اؼبراجعات  ،ىي مصلحة مركزية ؽبا صءاحيات سلطات على اؼبستقى القطٍت  ،تتضمن ثءاث مصاحل
جهقية للبحث اؼبراجعات أربع مديريات فرعية ىي:
 اؼبديرية الفرعية للتحقيقات البحث عن اؼبعلقمات اعببائية. اؼبديرية الفرعية للربؾبة. اؼبديرية الفرعية للمراقبة اعببائية. -اؼبديرية الفرعية للمقاييس اإلجراءات.
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من مهاـ اؼبديرية العامة للضرائب نذكر :
 القياـ بالدراسات اؽبامة مقازاة مع السياسة اعببائية شبو اعببائية . دراسة ربضَت االقتطاعات اعببائية بالنظر إىل السياسة العامة للد لة يف ما ىبص اؼبيزانية  ،األسعار،- 1اؼبرسقـ التنفيذي  190/90اؼبؤرخ يف  1990/07/23اؼبتعلق بتنظيم اإلدارة اؼبركزية بقزارة اإلقتصاد – اعبريدة الرظبية – العدد  – 26سنة 1990. /07/24
- 2عقايدي مصطفى ،الرقابة اعببائية على اؼبكلفُت بالضريبة يف النظاـ الضرييب اعبزائري  ،مطبعة مز ار ،ط، 1اعبزائر ، ،2009،ص. 31
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الدخقؿ  ،االدخار  ،النققد القرض.
 هتيئة احمليط التقازف اعبهقي. -اعبباية البًت لية .

1

 دراسة عقلنة تقنيات النظاـ من أجل تسَت جيد . دراسة اختبار مشاريع النصقص التشريعية التنظيمات اؼبتعلقة بكل الضرائب  ،اغبققؽ الرسقـ . ربط األعماؿ التحضَتية ؼبشاريع قانقف اؼبالية . ضماف عملية اإلعءاـ جبملة اػبدمات اليت تقدمها اؼبديرية العامة للضرائب . اؼبشاركة يف دراسة مشاريع االتفاقيات اؼبتعلقة باعبباية الد لية. اؼبشاركة يف األعماؿ اػباصة بالتعا نيات اعببائية الد لية .الفرع الثاين  :ادلصاحل غري ادلركزية للضرائب .
أوال  :ادلديرية اجلهوية للضرائب .
أحدثت دبقجب اؼبرسقـ التنفيذي  60/91الصادر يف  23فيفري ،1991مت أنشاء تسعة مديريات
جهقية تتقزع على النحق اآليت :
اعبزائر ،البليدة  ،الشلف ،ىراف،سطيف ،قسنطينة  ،عنابة  ،رقلة  ،بشار ،ىذه اؼبديريات تتكفل
بتنسيق مراقبة عمل اإلدارات القالئية  ،كما تتمتع باستقءالية تامة من حيث التصرؼ ازباذ القرارات ،فبا
يسمح بدعم مركزىا تققية سلطتها  ،تضم اؼبديريات التالية :
 اؼبديرية الفرعية للتكقين . اؼبديرية الفرعية للتنظيم القسائل. اؼبديرية الفرعية للعمليات اعببائية. اؼبديرية الفرعية للرقابة .من مهاـ اؼبديرية اعبهقية للضرائب نذكر :
 القياـ دبراقبة اػبدمات اعببائية على اؼبستقى اعبهقي. القياـ بتقرير شهري متعلق بالتفتيش التسيَت . - 1ؿبمد ضبق  -منقر أ سرير ،ؿباضرات يف جباية اؼبؤسسات  ،اؼبطبعة اعبزائرية بقد ا  ،ط ، 1اعبزائر  ، 2099 ،ص81
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 التعريف باالحتياجات اػباصة باإلطارات التكقين . القياـ بإعادة التكقين ألعقاف اإلدارة اؼبركزية. ضماف التأطَت متابعة الًتبصات التطبيقية لألعقاف حديثي التعيُت. السهر على احًتاـ التشريع الققانُت يف معاعبة اؼبنازعات من طرؼ اؼبديرية القالئية . تقييم ضعية اؼبنازعات يف اؼبديرية القالئية .ثانيا  :ادلديرية الوالئية للضرائب :
تتفرع اؼبديرية القالئية للضرائب إىل طبس مديريات فرعية  ،اليت تنقسم بد رىا إىل عدة مكاتب  ،يبكن
تقضيح ىذه اؼبديريات حسب مهامها كما يلي :
أ  -ادلديرية الفرعية للرقابة اجلبائية  :تتكقف من :
 -1مكتب البطاقات  :حيث يققـ بعملية اؼبراقبة الضمنية .
 - 2مكتب البحث عن اؼبادة الضريبية  :يققـ بعملية اؼبراقبة يف مكاف العمل.
 - 3مكتب اؼبراجعات اعببائية  :حيث يققـ دبراقبة معمقة للمكلفُت يف مكاف معُت يف زمن معُت ؼبدة
أربع سنقات  ،أي مراجعة عامة .

1

ب  -ادلديرية الفرعية للتحصيل  :تتكقف من :
 مكتب مراقبة التحصيل  :حيث يققـ دبراقبة األشخاص الذين دفعقا الضرائب الذين مل يدفعقا . مكتب التصفية  :حيث يققـ بتصفية الضرائب القالئية البلدية الد لية . مكتب التسَت اؼبايل للبلديات اؼبؤسسات العمقمية  :يققـ بتسَت اؼباؿ العمقمي للقالية .ت  -ادلديرية الفرعية للمنازعات  :تتكقف من :
 مكتب اؼبنازعات اإلدارية القضائية  :إعادة دراسة القضايا اؼبرفقضة من مكتب اؼبنازعات اعببائية . مكتب اؼبنازعات اعببائية  :مكتب اغبكم بُت إدارة الضرائب اؼبكلفُت حقؿ مبلغ الضريبة . -مكتب التبليغات األمر :حيث يققـ بدراسة القضايا اػباصة دبكتب اؼبنازعات اعببائية اغبكم عليها.

- 1عباس عبد الرزاؽ ،التحقيق احملاسيب النزاع الضرييب  ،دار اؽبدى عُت مليلة  ،دط  ،اعبزائر  ، 2012،ص27
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ث  -ادلديرية الفرعية للعمليات اجلبائية  :تتكقف من :
 مكتب اإلعءاـ التنظيم  :مكتب خاص بإعءاـ اؼبكلفُت تنظيم القرارات بُت اؼبكاتب . مكتب اإلحصاء  :مكتب خاص باإلحصائيات . اإلدارات اؼبصفقفات  :مكتب خاص باعبدا ؿ .ج  -اؼبديرية الفرعية للقسائل اؼبستخدمُت  :تتكقف من :
 مكتب اؼبستخدمُت  :مكتب خاص بالعماؿ . مكتب اؼبيزانية  :حيث يققـ بكيفية تسيَت اؼبيزانية. مكتب القسائل  :حيث يققـ بكيفية تسيَت القسائل .ثالثا  :ادلصاحل اجلهوية لألحباث وادلراجعات .
يقجد ثءاثة مصاحل جهقية لألحباث اؼبراجعات ؽبا صءاحيات على اؼبستقى القطن ىي اعبزائر  ،ىراف
،قسنطينة  ،ىذه اؼبصاحل تققـ دبا يلي :
 تنفيذ برامج البحث التحقيق مراقبة النشاطات اؼبداخيل اليت تضبطها مديرية األحباث اؼبراجعاتإعداد اإلحصائيات الءازمة .
 ضماف تسيَت سائل تدخل فرؽ التحقيق اعببائي . دراسة الشكا ي الناصبة عن التحقيقات اؼبنجزة من طرؼ فرؽ التحقيق اعببائي . تنفيذ برامج التحقيق البحث اؼبتابعة مراقبة األشغاؿ اؼبتعلقة هبا تقييمها الد يل. -الفصل يف الشكا ي اؼبتعلقة باؼبراقبات اؼبنجزة .
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تقسم اؼبهاـ بُت مصاحل األحباث اؼبراجعات اؼبديرية الفرعية لألحباث اؼبراجعات على مستقى اؼبديرية
القالئية للضرائب بناءا على أنبية رقم أعماؿ اؼبؤسسات اػباضعة للرقابة  ،أي تلك اليت ربقق رقم أعماؿ
سنقي يتجا ز( ) 2مليقف دينار جزائري بالنسبة ألنشطة اإلنتاج أ التجارة ()1مليقف دينار جزائري
بالنسبة ؼبؤدي اػبدمات الذين يتبعقف مصاحل األحباث اؼبراجعات  ،يف اؼبقابل تلك اليت ربقق أرقاـ أعماؿ
ال تتجا ز اغبد د اؼبذكقرة يتبعقف للمصاحل احمللية لألحباث اؼبراجعات.

 - 1زين يقنس -عقايدي مصطفى ،الرقابة اعببائية على اؼبكلفُت بالضريبة يف النظاـ الضرييب اعبزائري  ،مطبعة سخري ،ط، 2اعبزائر ، ،2011،ص 31
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رابعا  :ادلديرية الفرعية لألحباث وادلراجعات .
تنقسم اؼبديرية الفرعية لألحباث اؼبراجعات كاآليت:
أ  -اؼبديرية الفرعية للتحقيقات البحث عن اؼبعلقمات اعببائية  :تًتكب من ثءاثة مكاتب ىي :
 مكتب التنظيم دفع البحث عن اؼبادة اػباضعة للضريبة. مكتب اؼبلفات. مكتب األحباث التحقيقات.ىي مكلفة بػ ػ ػ :
 ربديد العمليات الدائمة إلقبازىا من قبل اؼبصاحل اعببائية من أجل صبع استعماؿ حفظ الرقابة علىاؼبعلقمة اعببائية .
 برؾبة إجراء يف أي نقطة على مستقى القطر القطٍت كل عمليات التحقق البحث اؼبرتبطة باؼبراقباتاعببائية األ ىل .
ب  -اؼبديرية الفرعية للربؾبة  :تنقسم إىل ثءاثة مكاتب ىي
 مكتب برؾبة اؼبراقبات اؼبعمقة جململ القضعية اعببائية مراقبة ألسعار التقديرات. مكتب برؾبة مراقبة احملاسبة. مكتب اإلحصائيات التلخيصيات .ىذه اؼبصاحل مكلفة ب ػ ػ :
 إعداد القسائل اليت تسمح بضماف أفضل اختيار للمراقبات اعببائية سقاء فيما ىبص مراقبة احملاسبة ،التقديرات العقارية أ اؼبراقبات اؼبعمقة للقضعية اعببائية.
 ضماف ضع متابعة تنفيذ الربامج اؼبسطرة تعديل اإلحصائيات د ريا . متابعة نشاط الفرؽ اؼبكلفة بإقباز برامج الرقابة اؼبسطرة تقييم اؼبرد دية. السهر على احًتاـ الققاعد اإلجراءات اليت سبخضت عن عمليات الرقابة.ت  -اؼبديرية الفرعية للنماذج اإلجراءات  :تتكقف من ثءاث مكاتب ىي
 مكتب اؼبعاير الغش . مكتب اإلجراءات التقثيق .11

 مكتب تنسيق نشاطات مكافحة الغش الضرييب.ىذه اؼبكاتب مكلفة بػ ػ:
 إعداد اؼبعايَت اإلجراءات اليت هبب أف تستعمل عند تنفيذ عمليات التحقيق يف احملاسبة مراقبة األسعارالتقديرات اؼبراقبة اعببائية الشخصية .
 العمل على مبذجة ؾبانسة اإلجراءات اؼبتخذة يف ـبتلف عمليات الرقابة اؼبمارسة من قبل اؼبديريةالفرعية الرقابة اعببائية مصاحل األحباث اؼبراجعات.
تنسيق نشاطات مكافحة الغش الضرييب اؼبمارسات التدليسية مع اإلدارات األخرى اؼبؤسساتاؼبكلفة ؽبذه اؼبهاـ .
خامسا  :مفتشيات الضرائب.
مت إنشاء مفتشيات الضرائب دبقجب األمر رقم  60/91بتاريخ  23فيفري  ،1 1991حيث
تنص اؼبادة  12منو تتقىل مفتشية الضرائب على اػبصقص مسك اؼبلف اعببائي اػباص بكل خاضع
للضريبة حيث تققـ بالبحث صبع اؼبعلقمات اعببائية استغءاؽبا  ،مراقبة التصروبات إصدار اعبدا ؿ
الضريبية كشقؼ العائدات تنفيذ عمليات التسجيل  ،حيث تشكل مفتشيات الضرائب حجر
األساس يف تنظيم اإلدارة اعببائية تنقسم إىل:
 مصلحة جباية اؼبؤسسات اؼبهن اغبر . مصلحة جباية مداخيل األشخاص الطبيعيُت . مصلحة اعبباية العقارية . مصلحة التدخءات .سادسا  :قبضات الضرائب  :تنقسم إىل قسمُت :
 قباضة ربصيل الضرائب قباضة التسيَت اؼبايل للبلديات القطاعات الصحيةهتدؼ ىذه القباضات إىل دعم التنسيق مع مصاحل القعاء كذا التحصيل القسري .
1

-األمر رقم  60/91اؼبؤرخ يف  ، 1991/02/23اؼبتضمن قانقف مفتشيات الضرائب  ،اعبريدة الرظبية عدد ، 09بتاريخ . 1991 /02/26
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ادلطلب الثاين  :اذلياكل ادلستحدثة يف اإلدارة اجلبائية .
ىذه اؽبياكل ىي مديرية كربيات اؼبؤسسات مراكز الضرائب اؼبدريات القالئية للضرائب اؼبدريات
اعبقارية للضرائب  .سنتعرض لكل من ىذه اؽبياكل بقليل من التفصيل .
الفرع األول :مديرية كربيات ادلؤسسات
أنشأت مديرية كربيات اؼبؤسسات دبقجب اؼبرسقـ  303-02اؼبؤرخ يف  1 2002-09-28اؼبعدؿ
اؼبتمم باؼبرسقـ التنفيذي  494-2005اؼبؤرخ يف  2 2005-12-26ؽبا صءاحيات على اؼبستقى
القطٍت اؼبكلفة بتسيَت كل اؼبهاـ مع ىي القعاء التحصيل الرقابة اؼبنازعات تتكقف من طبسة مديريات
فرعية ىي :
 اؼبديرية الفرعية عبباية احملر قات اؼبديرية الفرعية للتسَت اؼبديرية الفرعية للرقابة الققائم اؼبديرية الفرعية للمنازعات اؼبديرية الفرعية للقسائلاؼبكلفقف اػباضعقف ؽبذه الضريبة ىم :
 األشخاص اؼبعنيقف أ ذبمعات األشخاص اؼبعنيقف بققة القانقف أ فعليا أ العاملة يف ميداف احملر قاتكذا الشركات التابعة ؽبا
 شركات رؤ س األمقاؿ شركات األشخاص اليت اختارت النظاـ اعببائي لشركات رؤ س األمقاؿاؼبنصقص عليها يف اؼبادة  136من قانقف الضرائب اؼبباشرة اليت يسا ي أ يفقؽ رقم أعماؽبا يف هناية
السنة اؼبالية مائة مليقف دينار(100.000.000دج)
 ذبمعات الشركات اؼبشكلة بققة القانقف أ فعليا اليت يفقؽ أ يسا ي رقم أعماؿ احد أعضائها مائةمليقف دينار جزائري (100.000.000دج)

- 1اؼبرسقـ التنفيذي رقم 303/02اؼبؤرخ يف، 2002/09/28جريدة رظبية عدد 64سنة2002
- 2اؼبرسقـ التنفيذي رقم 494/05اؼبؤرخ يف، 2005/12/26جريدة رظبيةعدد 84سنة 2005
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 الشركات اؼبقيمة يف اعبزائر العضقة يف التجمعات األجنبية كذا الشركات اليت ليست ؽبا إقامة مهنيةيف اعبزائر كما ىق منصقص عليو يف اؼبادة  -1-156من قانقف الضرائب اؼبباشرة الرسقـ اؼبماثلة .
أ -أىداف إنشاء مديرية كربيات ادلؤسسات :تسعى مديرية كربيات اؼبؤسسات إىل ربقيق صبلة من
األىداؼ نذكر أبرزىا فيما يلي :
 1ـ حتسني اخلدمات اليت يتلقاىا متعاملي اإلدارة اجلبائية :
إف ذبميع اؼبهاـ اعببائية األساسية(اإلعءاـ اػبدمات – التسيَت اؼبراقبة – التحصيل اؼبنازعات ) ربت
سلطة مديرية كربيات اؼبؤسسات يعد يف ذاتو عامل عصرنة  ،باإلضافة إىل تبسيط اإلجراءات اإلدارية ،
ىق ما يسهل العءاقة بُت اإلدارة اؼبؤسسات الكربى  ،كما أف مديرية كربيات اؼبؤسسات بصفتها
اؼبخاطب القحيد ؽبذا النقع من اؼبكلفُت  ،ستتمكن من ضماف تطبيق التشريع اعببائي على متعاملُت
متحمسُت للخءافات حقؿ تفسَت التشريع اعببائي اػبءافات الناصبة عن التشتت اعبغرايف اغبايل
للمفتشيات  ،تركيز تسيَت اؼبلفات اؼبعقدة يف مكاف احد  ،فإف مديرية كربيات اؼبؤسسات تساىم بشكل
كبَت يف ربسُت كفاءات األعقاف العاملُت فيها
 2ـ حتديث اإلجراءات  :إف إنشاء مديرية كربيات اؼبؤسسات ىي اػبطقة األ ىل كبقى عصرنة اؼبديرية
العامة للضرائب  ،تتجسد ىذه العصرنة يف تنظيم جديد للمهاـ اعببائية يف تبسيط اإلجراءات  ،حبيث أف
مديرية كربيات اؼبؤسسات سبثل مققعا مبقذجيا لتطقير اؼبناىج التطبيقات اعبديدة.
أف تطقير نظاـ مدمج لتسيَت الضرائب ضمن مديرية كربيات اؼبؤسسات يبنح للمستعملُت للمختصُت
يف اإلعءاـ اآليل العاملُت باؼبديرية العامة للضرائب بتحسُت اؼبعارؼ التجربة الضر رية لكي يطبق تدرهبيا
اؼبخطط التقجيهي اؼبعلقمايت لكافة اؼبصاحل اعببائية بدءا بإدخاؿ اإلعءاـ اآليل .
 3ـ تسيري جباية احملروقات :
مع بدء يف تطبيق القانقف احملر قات الذي ينظم نشاطات إنتاج احملر قات ال سيما بإحداث كالة نفط
مقازاة مع ذالك فقد تتم إنشاء فقري ؼبديرية اعبابية البًت لية داخل مديرية كربيات اؼبؤسسات لذلك فإف
تسَت اؼبلف اعببائي لشركة سقنطراؾ اؼبتعاملُت اآلخر ف يف قطاع احملر قات اؼبناجم يتم يف مديرية كربيات
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اؼبؤسسات يسمح ىذا التغيَت بتحسُت تسَت اؼبلفات اعببائية للشركات البًت لية الشبو البًت لية اؼبنجمة.
ب ـ مهام مديرية كربيات ادلؤسسات :
تكلف مديرية كربيات اؼبؤسسات باؼبهاـ التالية
 -1يف رلال الوعاء  :حيث تتمثل مهاـ ىذه اؼبديرية يف ؾباؿ القعاء فيما يلي :
* مسك اؼبلف اعببائي لكل مكلف بالضريبة .
* البحث عن اؼبعلقمة اعببائية صبعها استغءاؽبا .
* إعداد إقباز برامج التدخءات اؼبراقبة لدى اؼبكلفُت تقييم نتائجها .
* إصدار اعبدا ؿ ققائم التحصيءات شهادات اإللغاء أ التخفيض للضريبة تنفيذ عمليات التسجيل
الطابع اؼبعاينة ذلك اؼبصادقة عليها .
* منح اإلعتمادات لصاحل اؼبكلفُت اؼبستفيدين من النظاـ اؼبشًتيات باإلعفاء من الرسم على قيمة اؼبضافة
حسب الشر ط اؼبنصقص عليها يف التشريع اؼبعمقؿ بو .
* التحقيق يف التظلمات معاعبتها ضماف متابعة اؼبنازعات اإلدارية القضائية .
* ربليل عمليات التسيَت اؼبراقبة اؼبنازعات تقييمها ضبط خءاصتها اقًتاح كل تدبَت من شأنو ربسُت
عملها .

1

 2ػ أما يف رلال التحصيل :
 التكفل باعبدا ؿ سندات اإليرادات ربصيل الضرائب الرسقـ اؼبراقبة اؼبسبقة تصفية حساب التسيَت متابعة اؼبنازعات اإلدارية القضائية تسديد الرسم على قيمة اؼبضافة التمقين بالطقابع مسك ؿباسبتها -ربليل عمليات التحصيل تقييمها ضبط خءاصتها اقًتاح كل تدبَت من شأنو ربسُت عملها

 - 1نقي قباة  ،فعالية الرقاية اعببائية يف اعبزائر( )2003 - 1999رسالة ماجستَت يف علقـ التسيَت  ،فرع مالية نققد  ،جامعة اعبزائر ، 2004-2003 ،ص47
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الفرع الثاين :مراكز الضرائب
ىي مصلحة تنفيذية على اؼبستقى احمللي مرتبطة مباشرة باؼبديرية القالئية للضرائب ؽبا عءاقة مباشرة فيما
يتعلق دبركز اإلحصائيات برؾبة اؼبراقبة اعببائية األعماؿ التنازعية اليت تتجا ز سلطة رئيسها
أ ـ دور مركز الضرائب :
إف إنشاء مراكز الضرائب يستجيب إىل ضر رة ربسُت عملية التسيَت مراقبة اؼبكلفُت ذ ي األنبية اؼبتقسطة
الذين ال يتبعقف مديرية كربيات اؼبؤسسات حيث تققـ بأعماؿ الًتقيم متابعة التصروبات اعببائية
التسديدات التسجيل احملاسيب لإليرادات اؼبراقبة أعماؿ التحصيل ؽبذه الفئة من اؼبكلفُت .
ب ـ أصناف مراكز الضرائب :
تبعا ؼبعيار عدد اؼبلفات قسمت مراكز الضرائب إىل ثءاث أصناؼ ىي:
الصنف  :1لعدد اؼبلفات قسمت مراكز الضرائب أكثر من  8.000ملف
الصنف  : 2لعدد اؼبلفات أكثر من  4.000اىل 8.000ملف
الصنف  : 3أقل من  4.000ملف

1

ت ـ صالحيات مراكز الضرائب :
زبصص مراكز الضرائب دبتابعة اؼبكلفُت (شركات أشخاص طبيعيُت) اؼبتعلقُت بالنظاـ اغبقيقي لفرض
الضريبة (باستثناء الذين يتبعقف مديرية كربيات اؼبؤسسات)
كذالك اؼبهن اغبرة االختصاص اإلقليمي يكقف على اؼبستقى القالية ماعدا يف التجمعات اغبضرية الكربى
أ عدد اؼبلفات يتجا ز  12000ملف حيث يتم إنشاء يف ىذه اغبالة عدة مراكز يبكن ؽبا إف تققـ
بإنشاء مراكز تسيَت تابعة ؽبا هبدؼ ذبنب تعدد مراكز ضرائب الصغَتة اغبجم يف منطقة احدة
ث ـ الضرائب ادلسرية من قبل مراكز الضرائب :
مراكز الضرائب تسَت ؾبمل الضرائب اؼبتعلقة دبجاؽبا اإلقليمي على أساس ملف احد لكل مكلف هبمع
كل اؼبعلقمات اؼبتعلقة باؼبكلف باستثناء الرسم العقاري الذي يبقى إىل غاية إنشاء مصاحل عقارية ـبتصة
 - 1عقايدي مصطفى ،مرجع سابق  ،ص48
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تسيَت من قبل مفتشيات خاصة يف ىذا اإلطار شرع يف إقامة نظاـ تصروبي حيد فبركز جململ األعماؿ
لكل اؼبؤسسات لدى اؼبقر أ اؼبركز الرئيسي للمؤسسة بالنسبة للمكلفُت الصغار يرخص ؽبم بإيداع
تصروباهتم الفصلية بتقاريخ ؿبددة لتسهيل استءامها .
يبكن أف نضيف حالة كقف اؼبقر اعببائي لصاحب اؼبؤسسة يقع يف خارج اختصاص مركز الضرائب فإف
ىذا األخَت يعمل على فرض ضريبة مؤقتة خبصقص الضريبة على أرباح الشركات على أساس نتيجة النشاط
أ دخل مسَتي الشركات الذي هبب اف يفرض بشكل هنائي من قبل مركز الضرائب ؼبقر سكن اؼبسَت.
الفرع الثالث :ادلراكز اجلوارية للضرائب :
تققـ اؼبراكز اعبقارية للضرائب بتسيَت ملفات صغار اؼبكلفُت اػباضعُت للضريبة اعبزافية باإلضافة إيل
إقامة مراكز ـبتصة يف تسيَت اعبباية العقارية  ،اؼبعادف النفيسة  ،الكحقؿ  ،التبغ  ،كذا اعبباية احمللية
الفءاحية.

1

 - 1زين يقنس -عقايدي مصطفى  ،مرجع سابق  ،ص 44
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حا ؿ اؼبشرع اعبزائري يف إطار مكافحتو لظاىرة التهرب الضرييب إىل إعادة تطقير القطاع اؼبتعلق
بالضرائب  ،باستحداثو ؽبياكل جديدة منح ؽبا سلطات اسعة سبكنها من الكشف عن ظاىرة التهرب
الضرييب مقاجهتها على اؼبستقى احمللي أ اعبقاري  ،باعتبارىا األقدر على مقاجهة ىذه الظاىرة نظرا لقرهبا
من اؼبكلف بالضريبة ىذا من جهة  ،من جهة ثانية  ،عمد إىل إعادة تنظيم مهاـ مفتش الضرائب دبنحو
لسلطات صءاحيات اسعة يف ؾباؿ الكشف عن ىذه الظاىرة مكافحتها .

16
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الفصل الثاين :سلطات مفتش الضرائب
حدد القانقف اعببائي إطار تنظيمي تشريعي للرقابة اعببائية أسند لإلدارة اعببائية سلطات اسعة للقياـ
دبهامها ،حيث من خءاؽبا يستطيع مفتش الضرائب تأدية مهامو على أكمل جو  ،ضمن للمكلف صبيع
حقققو حدد لو صبيع التزاماتو من أجل ضبايتو من ذبا زات إلدارة الضريبية  ،لكن القاقع يثبت إف
التجا زات ىي من اؼبكلف نفسو ذلك عن طريق التملص أ التهرب من الضريبة حيث مل هبد اؼبشرع
اعبزائري حل جذري ؼبشكلة التهرب قانقنيا لذا جب على اإلدارة اعببائية مكافحتها ميدانيا عن طريق
مفتش الضرائب يف خرجاتو اؼبيدانية للمكلفُت بالضريبة إطءاعو على مشكلة التهرب يف أرض القاقع
ؿبا لة إهباد ؽبا حلقؿ .
ىذا ما سنتنا لو يف ىذا الفصل للتقضيح أكثر وبتقي ىذا الفصل على ثءاثة مباحث .
يف اؼببحث األ ؿ سلطات مفتش الضرائب أثناء مرحلة التحقيق يف التصروبات  ،يف حُت اؼببحث الثاين
سنتعرض لسلطات مفتش الضرائب يف مرحلة ما بعد التحقيق  ،أما اؼببحث الثالث فقد خصص لدراسة
سائل مساعدة مفتش الضرائب يف مكافحة التهرب الضرييب.
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ادلبحث األول  :سلطات مفتش الضرائب أثناء مرحلة التحقيق يف التصرحيات.
فلقد منح اؼبشرع ؼبفتش الضرائب سلطات أثناء مرحلة التحقيق يف التصروبات  ،حيث سنحا ؿ من
خءاؿ ىدا اؼببحث التعرض إىل ىده السلطات  ،اؼبتمثلة يف الرقابة الشكلية ( مطلب أ ؿ )  ،مث إىل
الرقابة على احملاسبة يف اؼبطلب الثاين  .أما اؼبطلب الثالث فخصص لسلطة التحقيق اؼبعمق يف القضعية
اعببائية الشاملة أما اؼبطلب الرابع فخصص لدراسة اإلطءاع لدى الغَت  ،يف حُت اؼبطلب اػبامس فإىل
اؼبعاينة اغبجز .
ادلطلب األول  :الرقابة الشكلية .
تبدأ الرقابة الشكلية منذ استءاـ اإلدارة اعببائية التصروبات اعببائية اؼبرسلة أ اؼبقدعة من قبل اؼبكلفُت ،
سقاء التصروبات الشخصية أ التصروبات اؼبهنية  ،تتم مراقبتها بطريقة منتظمة غَت انتقائية ذلك عن
طريق الفحص الشكلي للعناصر اؼبصرح هبا تسقية األخطاء إف جددت  ،تتم أيضا عن طريق إجراء
مقارنة بُت اؼبعلقمات اؼبتأتية من التصروبات (  )G50.A( )G50تلك اؼبذكقرة يف التصريح السنقي
مع اؼبعلقمات اليت ربصلت عليها اإلدارة اعببائية من كشقفات الربط بطاقات اؼبعلقمات ققائم العمءاء
اليت سبتلكها  ،هتدؼ ىذه الرقابة إىل تصحيح األخطاء اؼبلحقظة يف التصروبات  ،تسمح أيضا باؼبساعدة
يف برؾبة اؼبلفات للرقابة اؼبعمقة فيما بعد .

1

فالغرض من ىذه الرقابة ىق ضماف أف التصروبات اؼبقدمة اليت كتبت بطريقة صحيحة من الناحية الشكلية
د ف التعمق فيها بإجراء مقارنة دبا ربتقيو من معلقمات تلك اليت تتقفر لدى اإلدارة اعببائية .
ادلطلب الثاين  :الرقابة على احملاسبة .
سنتطرؽ يف ىذا اؼبطلب إىل الرقابة احملاسبية بالتعرض إىل مفهقمها يف فرع أ ؿ  ،مث إىل إجراءات الرقابة
احملاسبية يف فرع ثاف .

- 1عقايدي مصطفى  ،مرجع سابق  ،ص12
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الفرع األول  :مفهوم الرقابة احملاسبية ( التحقيق يف احملاسبة ) .
حيث نصت اؼبادة  20فقرة  01من قانقف اإلجراءات اعببائية  " :على أهنا ؾبمل العمليات اليت تتمثل
يف الفصل يف عُت اؼبكاف القثائق احملاسبية األخرى للمؤسسة  ،أ الشركة مقاجهتها بالتصروبات اؼبكتتبة
كشقفات الربط اػبارجية بطاقات اؼبعلقمات إف جدت  ،كذا اؼبعاينات اؼبادية اليت هبريها احملقق  ،ىذه
الرقابة يبكن أف تكقف عامة تركز على ؾبمل الضرائب الرسقـ أ خاصة بالًتكيز على ضريبة أ رسم معُت
 .أي أف التحقيق يف احملاسبة ىق ؾبمقع العمليات اليت يستهدؼ منها مراقبة التصروبات اعببائية اؼبكتتبة من
طرؼ اؼبكلف بالضريبة  ،فحص ؿباسبتو مهما كانت طريقة حفظها حىت لق كانت بطريقة معلقماتية ،
باستثناء الدفاتر التجارية القاجبة قانقنا  ،التأكد من مدى تطابقها مع اؼبعطيات اؼبادية غَتىا  ،حىت
يتسٌت معرفة مدى مصداقيتها ( مثاؿ ذلك ميثاؽ اؼبكلفُت بالضريبة اػباضعُت للرقابة لدى اؼبديرية العامة
للضرائب .
الفرع الثاين  :شروط التحقيق يف احملاسبة
إف اؽبدؼ األساسي من التحقيق يف ؿباسبة اؼبكلفُت بالضريبة إجراء كل التحريات  ،ىق تأسيس لقعاء
الضريبة مراقبتها ،لذلك ضع اؼبشرع ققاعد ضقابط ربدد السَت القانقين ؽبذه العملية مبينا شر طها من
جهة  ،ضابطا إلجراءاهتا بدقة من جهة ثانية  .فأقر شر طا تتعلق بالتحقيق يف احملاسبة تتمثل يف الشر ط
التالية :
 -1حسب نص الفقرة األ ىل من اؼبادة  20فإف التحقيق احملاسبة هبب أف يتم يف عُت اؼبكاف  ،أي يف
ؿبل اؼبكلف بالضريبة  ،غَت أف ىناؾ استثناء أ ردتو اؼبادة حالة تقدًن اؼبكلف لطلب مكتقب مقبقؿ من
طرؼ اإلدارة الضريبية  ،أ يف حالة ققة قاىرة  ،أين يبكن للمحققُت أحد القثائق احملاسبية لفحصها يف
مكاتبهم بشرط أف يسلم للمكلف بالضريبة يف ىذه اغبالة ثيقة تثبت فيها طبيعة القثائق احملاسبية اؼبسلمة
نقعيتها .
 – 2تنص الفقرة  02على أنو ال يبكن إجراء التحقيق يف احملاسبة إال من طرؼ أعقاف اإلدارة اعببائية
الذين ؽبم رتبة مراقب على األقل  ،يف حالة استبداؿ احملققُت هبب أعءاـ اؼبكلف بالضريبة بذلك .
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 – 3يبارس التحقيق مهما كانت القسيلة أ السند اؼبستعمل غبفظ اغبققؽ  ،فإذا كانت احملاسبة فبسقكة
بقاسطة أنظمة اإلعءاـ اآليل  ،يبكن أف تشمل اؼبراقبة ؾبمل اؼبعلقمات اؼبعطيات اؼبعاعبات اليت تساىم
بصقرة مباشرة أ غَت مباشرة يف تكقين النتائج احملاسبية أ اعببائية .
ادلطلب الثالث :التحقيق ادلعمق يف الوضعية اجلبائية الشاملة .
تعزيزا آلليات الرقابة اعببائية مت استحداث التحقيق اؼبعمق يف ؾبمل القضعية اعببائية كتكملة أ امتداد
منطقي ضر ري للتحقيق احملاسيب .
لذا مت إنشاء ىذا التحقيق يف سنة  1992مسايرة غبركة اإلصءاحات اليت عرفتها السياسة اعببائية يف
اعبزائر  .يعرؼ التحقيق احملاسيب على أنو " ؾبمقع العمليات اليت هتدؼ إىل مراقبة صحة التصروبات
للدخقؿ اإلصبالية اػباضعة للضريبة على الدخل ،تكقف دبقارنة الدخقؿ اؼبصرح هبا مع إصبايل الدخقؿ
احملققة أثناء مسَتة اغبياة .
حيث يبكن ألعقاف اإلدارة اعببائية القياـ بالتحقيق اؼبعمق يف ؾبمل القضعية اعببائية لألشخاص الطبيعية
اػباضعة للضريبة على الدخل اإلصبايل  ،من خءالو يققـ دبراقبة مدى االنسجاـ بُت اؼبداخيل اؼبصرح هبا
من جهة  ،الذمة اؼبالية  ،العناصر اؼبكقنة لنمط معيشة أعضاء اؼبقر اعببائي من جهة أخرى.
منو فإف التحقيق اؼبعمق يف ؾبمل القضعية اعببائية يسعى إىل ربقيق ىدفُت رئيسيُت نبا :
 ضماف أف التصروبات اؼبقضقعية مشكلة بطريقة شرعية.
1

 مراقبة التجانس بُت اؼبداخيل اؼبصرحة مع الذمة اؼبالية اإلصبالية للمكلف .

تسند مهمة التحقيق اؼبعمق إىل األعقاف اؼبراقبُت اؼبختصُت  ،مع إتباع نفس مراحل خطقات التحقيق
احملاسيب  ،يققـ ىؤالء األعقاف ب ػ ػ :
أ ـ سحب اؼبلف اعببائي للمكلف اؼبعٍت بالتحقيق  :ىذا على مستقى اؼبفتشية اليت يقيم هبا  ،لفحص
ـبتلف اؼبعلقمات اليت يضمها ال ،إضافة إىل إمكانية فحصهم ؼبختلف اؼبلفات اعببائية لألشخاص الذين
يعيشقف مع ىذا اؼبكلف .
 - 1نقي قباة  ،مرجع سابق  ،ص82
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ب ـ إبءاغ اؼبكلف بالضريبة  :إذ يققـ اؼبراقب اعببائي بإرساؿ أ تسليم إشعار بالتحقيق للمكلف اؼبعٍت
بعملية الرقابة  ،يعلمو فيو عن خضقعو ؽبذه األخَتة مع منحو مدة  15يقما للتحضَت  ،ىذا اإلشعار
هبب أف وبدد بشكل ضر ري بعض العناصر كسنقات التحقيق  ،إمكانية االستعانة دبستشار من
اختياره. .......
ت ـ صبع اؼبعلقمات من اؼبصاحل اػبارجية  :بعد أف ينهي احملقق فحص القثائق اإلدارية اػباصة باؼبكلف
بالضريبة  ،تلك اليت استقاىا من ملف ىذا األخَت  ،كذا بعض اؼبعلقمات اؼبقدمة من مصاحل البحث عن
اؼبعلقمات اعببائية التابعة للهياكل احمللية اؼبركزية  ،يلجأ إىل بعض األحباث اػبارجية اؼبتمثلة يف الققى
اؼببذ لة من قبل اؼبراقب من أجل البحث عن اؼبعلقمات غَت اؼبقجقدة يف القثائق اإلدارية  ،ذلك
باستخدامو غبقققو اإلدارية اليت منحها لو اؼبشرع اعببائي كحق اإلطءاع  ،حيث يتصل بكل اؼبؤسسات
اػبارجية اليت ؽبا عءاقة مع اؼبكلف بالضريبة  ،ألجل اغبصقؿ على معلقمات تقضيحات يعتمد عليها يف
ربقيقو .
ث ـ إعداد اؼبيزانية الشكلي  :بعد إجراء فحص للملف اعببائي كذا اؼبعلقمات اؼبتحصل عليها  ،يققـ
احملقق بقضع ميزانية أ لية ربتقي على ؾبمل اؼبعطيات اؼبتحصل عليها  ،ىذه اؼبيزانية ؽبا د ر أ يل يف ربديد
درجة صدؽ التصروبات اعببائية عن طريق عمل مقاربات شكلية مع بعض اؼبعلقمات التحصل عليها من
أجل إظهار الدخقؿ غَت اؼبصرحة .
ادلطلب الرابع  :اإلطالع لدى الغري .
حق اإلطءاع ىق سيلة قانقنية منحها اؼبشرع اعببائي ألعقاف اإلدارة اعببائية  ،فبقاسطتو يبكنهم اإلطءاع
على ـبتلف القثائق اؼبستندات اػباصة باؼبكلف بالضريبة ،الذي ىق بصدد التحقيق معو بغية اغبصقؿ
على اكرب قدر من اؼبعلقمات الكافية ألداء مهمة التحقيق.
قد أتاح اؼبشرع ىذا اغبق من خءاؿ اؼبادة 85من قانقف اإلجراءات اعببائية  ،حيث يسمح حق
اإلطءاع ألعقاف اإلدارة اعببائية قصد تأسيس عاء الضريبة مراقبتها بتصفح القثائق اؼبعلقمات .

1

منو يبكن ؽبؤالء األعقاف أف يبارسقا ىذا اغبق على كل اؼبؤسسات اليت يبكن أف تفيدىم تساعدىم
على البحث يف اؼبعلقمات الءازمة للسَت احملكم ؼبهمتهم من بينها.
 - 1اؼبادة  85من قانقف االجراءات اعببائية
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أ ـ اإلطالع لدى اإلدارات العمومية
دبقتضى اؼبادة  86من قانقف اإلجراءات اعببائية فإنو اليبكن بأي حاؿ من األحقاؿ أف وبتج بالسر
اؼبهٍت أماـ مفتشي الضرائب من طرؼ الد لة القاليات البلديات ،اؼبؤسسات اػباصة  ،اؼبؤسسات
اػباضعة لرقابة الد لة ،كذالك اؼبؤسسات اؽبيئات أي كاف نقعها اػباضعة ؼبراقبة السلطة اإلدارية.

1

ب ـ ادلعلومات ادلقدمة من طرف مصاحل الضمان االجتماعي .
تتمتع اإلدارة اعببائية حبق اإلطءاع التلقائي ذباه مصاحل الضماف االجتماعي يتعُت على ىذه األخَتة
مقافاة مصاحل اإلدارة اعببائية سنقيا ،بكشف فردي عن كل طبيب أ طبيب أسناف ،أ قابلة أ مساعد
طيب،يبُت فيو رقم تسجيل اؼبؤمن ؽبم الشهر الذي دفعت فيو األتعاب ،اؼببلغ اإلصبايل ؽبذه األتعاب كما
ىي اردة يف أ راؽ العءاج ،كذا مقدار اؼببلغ اؼبسدد من قبل اؽبيئة اؼبعنية إىل اؼبؤمن لو هبب أف تصل
الكشقؼ اؼبعدة قبل  31ديسمرب من كل سنة إىل مدير الضرائب بالقالية قبل  1أفريل من السنة اؼبقالية .
ت ـ ادلعلومات ادلقدمة من طرف السلطة القضائية .
يبكن ألعقاف اإلدارة اعببائية اإلطءاع على اؼبعلقمات اليت حبقزة السلطة القضائية أثناء الدعا ى اؼبدنية
اعبزائية ،إذ هبب على السلطات القضائية أف تطلع اإلدارة اعببائية على كل اؼبعلقمات اليت يبكن أف
تتحصل عليها ،اليت من شأهنا أف تسمح بافًتاض جقد غش أ هترب مرتكب يف اجملاؿ اعببائي أ أية
منا رة كانت نتائجها الغش أ التهرب من الضريبة

2

ث ـ حق اإلطالع لدى ادلؤسسات اخلاصة .
دبقتضى نص اؼبادة  93من قانقف اإلجراءات اعببائية فإنو يتعُت على صبيع التجار الشركات أي كاف
غرضها أف يقدمقا عند كل طلب من أعػقاف الضرائب الدفاتر اليت نص على مسكها القانقف التجاري.

3

ج ـ حق اإلطالع لدى اذليئات ادلالية .
لقد خقؿ القانقف اعببائي ألعقاف اإلدارة اعببائية حق اإلطءاع لدى ـبتلف اؽبيئات اؼبالية ،من
بنقؾ،مؤسسات تأمُت .....على ىذه األخَتة أف ال ترفض طلبات األعقاف اؼبراقبُت حبجة السر اؼبهٍت  ،بل
 - 1اؼبادة  86من نفس القانقف

 - 2نقي قباة،مرجع سابق،ص48
 - 3اؼبادة  93من قانقف االجراءات اعببائية
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عليها تز يدىم دبختلف القثائق اؼبستندات الضر رية ككشقفات اغبسابات البنكية للمكلف  ،عققد
التأمُت.....
ادلطلب اخلامس  :ادلعاينة واحلجز .
نص قانقف اإلجراءات اعببائية على تأسيس حق اؼبعاينة  ،يأيت ىذا اغبق ليدعم ترتيبات حق الرقابة
اؼبعمقؿ بو من قبل اإلدارة اعببائية يف حالة ثبقب ؿبا لة هترب أ غش  ،يكقف ذلك عن طريق أعقاف
اإلدارة اعببائية بالقياـ باؼبعاينات يف كل األمكنة هبدؼ البحث صبع حجز كل القثائق اؼبستندات الءازمة
إلثبات فبارسة التهرب الضرييب  ،حق اؼبعاينة ال يتم إال بًتخيص من رئيس احملكمة اؼبختصة إقليميا أ
قاضي مفقض من قبلو .
أوال  :إجراءات ادلعاينة .
أ ـ إعالم ادلكلف  :نصت الفقرة األخَتة من اؼبادة  33من قانقف اإلجراءات اعببائية على أنو خءاؿ
التدخل األ ؿ  ،يتم إعءاـ اؼبكلف بالضريبة عن طريق تسليمو إشعار بإجراء التحقيق  ،يف حالة غياب
اؼبكلف بالضريبة أ فبثلو  ،يتم ربرير ؿبضر بذلك  ،يف حالة رفض اإلمضاء من طرؼ الشخص الذي
حضر إجراء التدخل  ،يذكر ذلك يف احملضر.

1

ب ـ مواقيت الدخول  :وبق ؽبؤالء األعقاف الدخقؿ خءاؿ ساعات النشاط من الساعة الثامنة صباحا إىل
الساعة الثامنة مساءا إىل احملءات ذات االستعماؿ اؼبهٍت سائل نقل البضائع كذا ضبقلتها.
ت ـ التزامات ادلكلفني  :للقياـ بالتحقيقات التحريات الءازمة يف تأسيس عاء الضريبة مراقبتها  ،يبكن
ألعقاف الضرائب طلب تسليم الفاتقرات احملاسبة اؼبادية الدفاتر كذا السجءات القثائق اؼبهنية اليت يبكن
إف تكقف ؽبا صلة بعمليات أسفرت أ يبكن أف تسفر عن ضع فاتقرة الشر ع يف معاينة العناصر اؼبادية
للمؤسسة.
كما يبكنهم طلب تسليم نسخة من السندات اؼبتعلقة بالعمليات اليت تسفر عن ضع فاتقرة.
ث ـ حترير احملضر  :يتم ربرير ؿبضر من طرؼ أعقاف الضرائب حيث تد ف فيو التحريات اليت سبت
تفصل يف ىذا احملضر:
- 1اؼبادة 33من قانقف االجراءات اعببائية
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 اؼبخالفات اؼبءاحظة خءاؿ التحقيق. -تسجيل جرد القثائق اليت سلمها اؼبكلف بالضريبة .

1

ثانيا  :إجراءات احلجز
تتمثل إجراءات اغبجز يف إجراءات قضائية أخرى إدارية
أ -اإلجراءات القضائية  :األمر هبذه العملية ـبقؿ قانقنا إىل رئيس احملكمة اؼبختص إقليميا لذلك  ،فكاف
لزاما على اإلدارة اعببائية من خءاؿ مسؤ ؽبا اؼبؤىل اللجقء إىل السلطة القضائية إلزباذ القرار اؼبءائم ،
عليو من خءاؿ اؼبقاد القانقنية يبكن صف ىذه اإلجراءات كما يلي :
 1ـ تقدًن طلب الًتخيص إىل السلطة القضائية من طرؼ مسؤ ؿ اإلدارة اعببائية اؼبؤىل قانقنا لذلك ،
على أف يكقف الطلب مؤسسا أف وبتقي على كل البيانات اليت ىي يف حقزة اإلدارة  ،حبيث تربر هبا
اؼبعاينة  ،تبُت على جو اػبصقص البيانات التالية :
 تعريف الشخص الطبيعي أ اؼبعنقي اؼبعٍت باؼبعاينة. عنقاف االماكن اليت ستتم معاينتها. العناصر الفعلية القانقنية اليت يفًتض منها جقد فبارسات تدليسية  ،اليت يتمالبحث عن دليل عليها.
 -أظباء األعقاف اؼبكلفُت بعمليات اؼبعاينة رتبهم صفاهتم

2

تتم عملية اغبجز ربت سلطة القاضي رقابتو دبا فيها:
حجز القثائق األمءاؾ اليت تشكل أدلة على جقد فبارسات تدليسيةإرساؿ النسخ األصلية حملضر اعبرد إىل القاضي الذي يرخص باؼبعاينةكما يققـ كيل اعبمهقرية بتعيُت ضابط من الشرطة القضائية ؼبرافقة أعقاف اإلدارة اعببائية يعطي لألعقاف
اؼبشاركُت يف ىذه العملية كل التعليمات الءازمة.
ب  -اإلجراءات اإلدارية  :بعد استصدار رخصة إجراء اؼبعاينة من طرؼ اإلدارة اعببائية لدى السلطة
القضائية يققـ أعقاف ىذه اإلدارة دبشاركة ضابط الشرطة القضائية بإجراءات اؼبعاينة اؼبيدانية ضمن الشر ط
الكيفيات التالية :
- 1العيد صاغبي ،القجيز يف شرح قانقف اإلجراءات اعببائية  ،دار ىقمة للنشر،ط ، 3اعبزائر  ، 2008 ،ص 56
 - 2العيد صاغبي  ،مرجع سابق  ،ص59
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أ ـ الشر ط الشكلية  :من أجل فبارسة اإلدارة اعببائية حقها يف الرقابة خاصة يف حاؿ جقد قرائن على
فبارسات تدليسية فإهنا ترخص ألعقاهنا الذين ؽبم رتبة مفتش على األقل اؼبؤىلُت قانقنيا للقياـ هبذه
اإلجراءات لكشف التصرفات التدليسية  ،حددت اؼبادة  37من قانقف اإلجراءات اعببائية يف فقرهتا
األخَتة  ،تققيت ىذه العملية حصريا بققؽبا :ال يبكن أف تتم عمليات اؼبعاينة قبل الساعة السادسة صباحا
 ،ال بعد الساعة الثامنة مساءا .

1

ب ـ إجراءات اؼبعاينة :نظرا غبساسية ىذا اإلجراء  ،يف ظل اؼبصادفات اليت يبكن أف ربدث اليت
استدعت جقد ضابط الشرطة القضائية  ،فإف األعقاف عليهم تقييد كل اؼبءاحظات اؼبمكنة مع السرعة يف
اعبرد الصرامة يف التطبيق  ،عليو فإف اؼبادة  37من اإلجراءات اعببائية نصت على ىذه اإلجراءات كما
يلي :
 يبلغ األمر الذي يرخص بإجراء اؼبعاينة يف عُت اؼبكاف  ،حُت إجرائها إىل الشخص اؼبعُت أ فبثلو ،أ إىل شاغل األماكن الذي يستلم نسخة مقابل إشعار باالستءاـ أ إمضاء على احملضر.
يعترب التبليغ قد مت بتاريخ االستءاـ اؼببُت على اإلشعار.
 يف حاؿ غياب الشخص اؼبعٍت أ فبثلو أ أي شاغل لألماكن  ،يبلغ األمر بعد إجراء اؼبعاينة برسالةمقصى عليها مع إشعار باالستءاـ .
 يف حاؿ غياب أي شخص عن األماكن  ،يطلب ضابط الشرطة القضائية ؽبذا الغرض شاىدين خارجتعداد اؼبستخدمُت التابعُت لسلطتو أ سلطة اإلدارة اعببائية
 يف حاؿ إستحالة طلب الشاىدين  ،يققـ ضابط الشرطة القضائية باالستعانة دبحضر قضائي .ج ـ النتيجة  :ربرير احملضر :يتم إثر انتهاء اؼبعاينة ربرير ؿبضر يسرد فيو ؾبريات العمليات تد ف فيو
اؼبعاينات اؼبسجلة  ،يتضمن ىذا احملضر على جو اػبصقص :
 تعريف األشخاص الذين أجر ا اؼبعاينة . تعريف األشخاص الذين حضر ا عملية إجراء اؼبعاينة صفاهتم . تاريخ ساعة التدخل . جرد اؼبستندات األشياء القثائق احملجقزة .- 1اؼبادة  37الفقرة األخَتة من قانقف اإلجراءات اعببائية
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إذا كانت عملية اعبرد يف عُت اؼبكاف تعًتضها صعقبات  ،يتم تشميع ختم اؼبستندات القثائق احملجقزة
 ،تسلم نسخة من ؿبضر اعبرد إىل اؼبعٍت أ شاغل األماكن أ فبثلو  ،ترسل النسخ ألصلية للمحضر إىل
القاضي الذي رخص باؼبعاينة .

1

ادلبحث الثاين  :سلطات مفتش الضرائب يف مرحلة ما بعد احلقيق.
سنحا ؿ يف ىذا اؼببحث التعرض إىل سلطة التحقيق يف الشكاية الضريبية يف مطلب أ ؿ  ،أما اؼبطلب
الثاين سلطة التحقيق يف النزاع الضرييب .
ادلطلب األول  :سلطة التحقيق يف الشكاية الضريبية .
حيث يبكن للمكلف بالضريبة أف يققـ بالطعن يف قرار إدارة الضرائب إذا مل يعجبو قرار اإلدارة الضريبية
 .تقدـ الشكاية يف األصل للمدير القالئي للضرائب فقا ؼبا نص عليو اؼبشرع يف ـبتلف الققانُت اعببائية
من شر ط شكلية آجاؿ خاصة عامة  ،فإذا ما استقفت الشكاية الشر ط قدمت يف آجاؽبا  ،فقبل أف
يققـ اؼبدير القالئي بالبت يف الشكاية ازباذ القرار بشأف النزاع اؼبطر ح  ،فإف اؼبدير القالئي للضرائب يأمر
مفتش الضرائب اؼبختص إقليميا القائم بتسيَت اؼبلف اعببائي للمشتكي  ،للتحقيق صبع اؼبعلقمات
خبصقص النزاع اؼبطر ح  ،كما بإمكانو أف يستدعي صاحب الشكقى للحصقؿ على كل التقضيحات
الضر رية إلهباد حل للمنازعة اؼبطر حة .

2

كما يبكنو إجراء ربقيقات يف عُت اؼبكاف  ،لو أيضا حق االطءاع لدى اإلدارات العمقمية اؼبؤسسات
احمللية علة القثائق اليت يرى أهنا تساعده يف ربقيقو حىت لدى اػبقاص اؼبتعاملُت مع ىذا اؼبكلف بالضريبة ،
بعد تكملة ىذه األعماؿ التحضَتية  ،وبرر مفتش الضرائب مفتش الضرائب تقريرا مبدئيا يربز فيو اغبلقؿ
اليت يراىا مناسبة فق اؼبعطيات اؼبقجقدة لديو طبقا للنصقص القانقنية السارية اؼبفعقؿ  ،مع ذكر كل
األدلة األسانيد اليت بٍت عليها تقدير ضريبة اؼبكلف ؿبل النزاع  ،يقجهو إىل اؼبدير القالئي للضرائب
الزباذ القرار اؼبناسب  ،د ف أف يكقف ؽبذا األخَت ( التقرير ) ملزما دبا تقصل إليو مفتش الضرائب .

- 1العيد صاغبي ،مرجع سابق  ،ص62
- 2أمزياف عزيز ،اؼبنازاعات اعببائية يف التشريع اعبزائري  ،دار اؽبدى للطباعة النشر  ،ط ،2اعبزائر ، 2008،ص30-29
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ادلطلب الثاين :سلطة التحقيق يف مرحلة النزاع الضرييب.
نظرا للطبيعة اليت تتميز هبا اؼبنازعة الضريبية لكقف ىذه اؼبنازعة يف جانبها القاقعي يغلب عليها الطابع
التقٍت األمر الذي وبتم على القاضي يف أغلب األحياف اللجقء إىل ؾبمقعة من التحقيقات اػباصة ،
بالرجقع إىل اؼبادة  85من قانقف اإلجراءات اعببائية فإف إجراءات التحقيق اػباصة القحيدة اليت هبقز األمر
هبا يف ؾباؿ الضرائب اؼبباشرة الرسم على رقم األعماؿ .
الفرع األول  :التحقيق اإلضايف .
خءافا للققاعد العامة اليت ربكم إجراءات التحقيق يف اؼبنازعة اإلدارية  ،اليت تتكلم عن جقازية إجراء
التحقيق  ،فإف إجراء التحقيق اإلضايف يف ؾباؿ النزاع الضرييب إجراء إلزامي  ،كلما قدـ اؼبكلف بالضريبة
سائل جديدة قبل صد ر اغبكم يف الدعقى  ،حسب الفقرة الثانية من اؼبادة  85من قانقف اإلجراءات
اعببائية فإف القاضي ملزـ بفتح ربقيق إضايف كلما تقدـ اؼبكلف بالضريبة برسائل جديدة أي بدفقع جديدة
 ،مل أف تقدـ بو أثناء فحص شكقاه أماـ إدارة الضرائب أ أثناء عرض نزاعو على عباف الطعن  ،عندما
نتكلم على رسائل جديدة ال نقصد طلبات جديدة إذ أف اؼبكلف بالضريبة ال وبق لو أف يقدـ طلبات
جديدة غَت تلك الطلبات اليت كاف يتمسك هبا أثناء شكقاه .
عندما يتقدـ اؼبكلف بالضريبة أماـ احملكمة بقسائل قانقنية جديدة فإف احملكمة تبلغ ىذه الرسائل إىل
إدارة الضرائب اليت تققـ بفتح ربقيق إضايف يف ىذه الرسائل اعبديدة  ،أثناء االنتهاء من ىذا التحقيق
تققـ إدارة الضرائب بإيداع ىذا التحقيق لدى احملكمة  ،فإذا تضمنت نتائج التحقيق اإلضايف قائع
أسباب جديدة على اؼبكلف بالضريبة أي مل يسبق لو العلم هبا فإنو يف ىذه اغبالة يعطى  30يقما للرد
على ىذه الققائع .

1

- 1زرققف نقر الدين  ،ؿباضرات يف اؼبنازعات اعببائية ،القيت على طلبة سنة أ ىل ماسًت قانقف أعماؿ  ،كلية اغبققؽ العلقـ السياسية ،جامعة رقلة 2014-2013،
،ص34
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الفرع الثاين  :التحقيق ادلضاد.
إذا رأى القاضي عدـ كفاية التحقيق اإلضايف عدـ كفاية عناصره مستندات اؼبلف يبكنو أف يأمر
دبراجعة التحقيق .
يتم إجراء مراجعة التحقيق كما يأيت :
يققـ دبراجعة التحقيق أحد أعقاف الضرائب غَت الذي قاـ بالتحقيق األ ؿ .يتعُت على القائم بالتحقيق استدعاء اؼبكلف بالضريبة أ كيلو غبضقر عملية التحقيق ىذا لضماف مبدأالقجاىية .
يف بعض النزاعات خاصة اؼبنصقص عليها يف اؼبادة  76من قانقف اإلجراءات اعببائية فإف القائم بالتحقيقيطلب حضقر رئيس اجمللس الشعيب البلدي أ عضقين من عبنة الدائرة .
بعد انتهاء عملية التحقيق يققـ العقف اؼبكلف بالتحقيق بتحرير ؿبضر يتضمن الققائع اإلجراءات اليت
قاـ هبا :
مءاحظات اؼبكلف بالضريبة .مءاحظات رئيس اجمللس الشعيب البلدي أ عضقي عبنة الدائرة . يققـ يف هناية احملضر بإداء رأيو حقؿ النزاع .وبيل العقف اؼبكلف بالتحقيق احملضر الذي أقبزه على مدير الضرائب  ،ىذا األخَت يققـ بإرساؿ اؼبلفمن جديد إىل احملكمة اإلدارية مرفققا باقًتاحاتو .

1

- 1زرققف نقر الدين  ،مرجع سابق  ،ص35
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ادلبحث الثالث  :وسائل مساعدة مفتش الضرائب يف مكافحة التهرب الضرييب .
من اجل إرساء أخءاقيات جبائية تبدأ من اعبباية نفسها بشطريها اؼبتمثل يف النظاـ اعببائي اعبهاز
اإلداري  .ذلك بإرساء نظاـ جبائي ؿبكم عادؿ مبسط جعلو بعيدا عن كل الغمقض التعقيدات اليت
ربدث يف التشريعات اعببائية كما يري الكثَت من االقتصاديُت أف جانبا ىاما من مشكلة التهرب مردىا إىل
ضعف الكفاءات اإلدارية اليت تضع حدا لنظاـ الرقابة تتيح شيقع اؼبرا غة التهرب ،فبا يستلزـ ربسُت
اإلمكانيات البشرية لإلدارة عرب برامج التكقين  ،كما اف التنسيق بُت اإلدارة اعببائية اإلدارات العمقمية
األخرى لو د ر مهم يف ؾباؿ مكافحة التهرب الضرييب سنطرؽ يف ىذا اؼببحث إىل ثءاثة مطالب  .يف
اؼبطلب األ ؿ نتنا ؿ إعداد نظاـ جبائي مستقر عادؿ  ،يف حُت اؼبطلب الثاين اإلصءاحات اؼبستقجبة
على اعبهاز اإلداري اعببائي .أما اؼبطلب الثالث التنسيق بُت اإلدارات اعببائية اإلدارات األخرى يف ؾباؿ
مكافحة التهرب الضرييب .
ادلطلب األول  :إعداد نظام جبائي مستقر وعادل .
كثَتا ما يًتدد على األلسنة أف اعبهاز اعببائي الكفء ال يبكنو أف يغَت ضريبة سيئة إىل ضريبة حسنة ،
لكن اعبهاز غَت الكفء يبكنو أف وبقؿ أحسن الضريبة إىل أسقءىا ،لذلك كاف ال يزاؿ ىدؼ
التشريعات اعببائية إهباد ىيكل ضرييب يتماشى مع النمط االقتصادي وبقق يف نفس الققت عدالة
اجتماعية مقلصا من اؽبقة بُت طبقات اجملتمع  ،ذلك بصياغة نظاـ تشريع بسيط عادؿ يتميز باالستقرار
الثبات  ،جعلو مرنا متماشيا مع تَتة النمق االقتصادي  ،يف ىذا السياؽ عرفت اعبزائر يف اآل نة األخَتة
إصءاحات على مستقى النظاـ اعببائي اليت جاءت لإلجابة على العديد من التساؤالت حقؿ كيفية ربقيق
نظاـ جبائي بسيط عادؿ يتميز باؼبر نة  ،من شبة زيادة يف الفعالية اؼبرد دية اعببائية كذلك بانتهاج
سياسة اجتماعية منصفة  ،د ف إلقاء العبء على قطاع د ف قطاعات أخرى كيفية امتصاص العجز
الذي تعانيو اػبزينة مع منح تسهيءات تشجيع لبعض القطاعات أ األنشطة  ،لكن ىل بإمكاننا اعبزـ
بأف ىذه اإلصءاحات كافية على األقل للتخفيف من طأة التهريب اؼبساعدة على إزالة التشقىات يف
اغبقافز زبفيض اؼبقارد مع زيادة إيرادات اػبزينة ىذا االمتصاص العجز الذي تعاين منو  ،من الثابت انو ال
يبكن لإلصءاح الضرييب أف وبقق النجاح إال إذا تقفرت إرادة ققية إصرار التزاـ سياسي من طرؼ
السلطات اؼبختصة
30

الفرع األول :نظام جبائي بسيط وعادل .
أف ضر رة تبسيط النظاـ اعببائي يعد أمرا ؿبتما  ،ليسهل فهمو لدى صبهقر اؼبكلفُت  ،بعيدا عن كل
الغمقض التعقيد الذي ربدثو التشريعات اعببائية اؼبتقالية صعقبات عراقيل تطبيقها كما يفًتض يف
النظاـ اعببائي أف يكقف عادال لتجنب تفادي رد د األفعاؿ السلبية للمكلفُت ذباه الضريبة  ،مع مراعاة
مبدأ العدالة يف تقزيع العبء الضرييب للحد من التفا ت الطبقي  ،فلقد اتسم النظاـ اعببائي اعبزائري قبل
تطبيق اإلصءاحات اعببائية بتعقيدات كثَتة نتيجة اؼبغاالة تعدد أنقاع الضرائب ارتفاع مستقى معدالهتا
 ،خاصة فيما يتعلق بالرسم على القيمة اؼبضافة  ،الشيء الذي جعل النظاـ اعببائي جد معقد عسَت
الفهم من طرؼ اؼبكلفُت غَت اؼبلمُت بالققاعد األساسية للمبادئ اعببائية أسس تقدير الضريبة اإلعفاءات
اؼبمنقحة ؽبم  ،كذلك حىت األعقاف اإلداريُت الذين يقاجهقف صعقبات يف أداء مهامهم على أكمل جو ،
ىذا ما يفسح اجملاؿ لدى اؼبكلف للتخلص من دفع الضريبة.

1

أف التعديءات اعببائية السارية اؼبفعقؿ من خءاؿ اإلصءاحات حا ؿ بقدر اإلمكاف نزع اللبس
الغمقض الذي يشقب التشريعات  ،ألف ىذه التعديءات تبقى ناقصة ربتاج إىل انتباه إمعاف كبَتين
ذلك ب ػ ػ ػ :
 تبسيط إجراء الرقابة . الشفافية يف إجراءات فرض الضريبية تقسيم رقم األعماؿ . زبفيض اؼبعدالت اؼبرتفعة باؼبقابل تقسيع نطاؽ تطبيق الضريبة.كما يسعي أيضا اؼبشرع اعبزائري لضماف العدالة يف تقزيع العبء الضرييب غَت أف ذلك ال يكقف إال على
كبق تقرييب (نسيب )  ،حيث تنقصو سائل التحقيق من تسا ي العبء القاقع على كل فرد ،خاصة إذا
الحظنا ما يقع من هترب بعض اؼبمقلُت من الضريبة  ،ذلك بإلقاء العبء على عاتق اؼبكلفُت النزىاء
ففي غياب العدالة أماـ الضريبة  ،األمر الذي يقلد إحساسا بالظلم عند اؼبكلف بالضريبة الشيء الذي
يؤثر سلبا على سلقكو ر ح اؼبسؤ لية يف أداء التزاماتو اعببائية ليفسح اجملاؿ بذلك على تدعيم فرص
التهرب الضرييب .

2

 1وبيا ي نصَتة ،التهرب الغش الضرييب (حالة اعبزائر) رسالة مقدمة لنيل شهادة اؼباجستَت يف العلقـ اإلقتصادية –فرع ربليل اقتصادي ،جامعة اعبزائر، 1998 ،
ص139
 2وبيا ي نصَتة  ،نفسو 140 ،
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إال أف التنسيق االنسجاـ يفرض ربقيق األىداؼ اؼبرجقة من اإلصءاحات اعببائية  ،على جو
اػبصقص مسألة عدالة الضريبة للتخفيف من حدة التهرب  ،لتبقى القدرة على تنفيذىا  ،ألنو قد تكقف
الضريبة عادلة من الناحية القانقنية غَت أف صعقبات تطبيق الضريبة ربقؿ د ف ذبسيدىا ميدانياكما أف
ربقيق العدالة الضريبية ال يكقف إال بتحمل األعباء العامة للمقاطنُت ذلك بالقضاء على احملسقبية الرشقة
يف حساب القعاء الضرييب  ،العمل على بث ر ح العدالة بُت اؼبقاطنُت يف دفع الضريبة .

1

الفرع الثاين  :استقرار يف التشريعات و مرونة يف القواعد اجلبائية:
إضافة إىل ما ذكرنا سابقا عن تبسيط النظاـ اعببائي عن مبدأ العدالة الضريبية  ،يكقف أمرا ضر ريا
التطرؽ يف ىذا اؼبطلب عن استقرار التشريعات اعببائية مر نة ققانينها فبا هبعلها تتجا ب مع تَتة اغبياة
اإلقتصادية  ،حيث أف التغَتات الدائمة اؼبستمرة اليت ربدث يف ؾباؿ التقنُت اعببائي ذبعل من النظاـ
اعببائي د ما غامضا بسبب اإلفراط يف تعدد الققانُت الذي يؤدي إىل كثرة التعديءات فبا يصعب على
اؼبكلفُت من جهة اؼبسايرة متابعة التغَتات اليت تطرأ على النظاـ الققاعد اؼبعمقؿ هبا من جهة أخرى
يؤدي إىل خلق حالة من اغبساسية الضريبية تدفع هبم إىل رفض كل مشر ع لإلصءاح الضرييب عن طريق
التهرب من أداء ما عليهم من ضرائب.
ادلطلب الثاين  :اإلصالحات ادلستوجبة على اجلهاز اإلداري اجلبائي
يرى كثَت من االقتصادين أف كفاءة اإلدارة اعببائية غالبا ما تكقف الفيصل يف إمكانية تطبيق ضريبة ما ،
ربقيق األىداؼ السياسية اعببائية أ عدـ ربقيقها اليت من أىم مراميها تقفَت تسخَت ما وبتاجو من
أمقاؿ لتسيَت شؤ نو ذلك عن طريق التحصيل اعبيد للمقارد اعببائية ضع حد التساع ؾباؿ اؼبرا غة من
أجل التخلص من دفع االلتزامات القاجبة الدفع  ،فغالبا ما قيل أف اعبهاز الضرييب الكفء ليس بإمكانو
ربقيل الضريبة إىل ضريبة حسنة إىل أف اعبهاز غَت الكفء باستطاعتو ربقيل ضريبة حسنة إىل ضريبة أسقء
منها  ،فباإلضافة إىل اإلصءاحات اعببائية اليت البد أف يعرفها التشريع الضرييب  ،يستلزـ كذلك تبٍت
إصءاحات إدارية اليت من شأهنا أف تقلل من التباطؤ التأخر الكبَت يف ربصيل اؼبقارد اؼبالية ػبزينة الد لة
 ،ذلك أف السبب الرئيسي راجع إىل ضعف اعبهاز التنفيذي اؼبتمثل يف اإلدارة اعببائية  ،ما تعانيو من
تسيب ال مباالة بسبب قلة اإلمكانيات البشرية يف غياب العناصر اؼبؤىلة ذات الكفاءة القادرة على
 -1قتاؿ عبد العزيز ،مرجع سابق  ،ص 23
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أداء اؼبهاـ اؼبقكلة إليهم بكثَت من القعي الضمَت اؼبهٍت ما يتطلبو من حنكة إتقاف يف ربديد القعاء
الضرييب بدقة ربصيل الضرائب على النحق اؼبرغقب فيو  ،باإلضافة إىل ذلك النقص الفادح يف
اإلمكانيات اؼبادية الضر رية للقياـ بأداء مهامهم على أحسن جو يف اؼبقاعيد احملددة فبا جعلها تنحرؼ
عن اؼبسار اؼبرسقـ ؽبا ساىم يف ارتفاع استفحاؿ ظاىرة التهرب بقسط فَت من سنة ألخرى كما ال
يفقتنا كذلك أف فعالية درجة تقافق كل اقتطاع جبائي مع اؼبتغَتات نبا ؿبصلتا من جهة للبيئة االقتصادية
اؼبالية للنظاـ اعببائي من جهة أخرى للعءاقة اليت تربط اؼبكلف اإلدارة اليت ربلل يف إطار السلقكات
اإلجتماعية النفسية اؼبتمثلة يف مقا مة اؼبكلف بالضريبة

ققؼ اؼبقظف ضد أشكاؿ التهرب الضرييب .

فاإلصءاحات اعببائية الناجحة ىي اليت تسعى د ما إىل التخفيض من التقترات اغباصلة بُت اؼبكلف
اإلدارة اعببائية قصد إحداث ذبا ب من شأنو أف يقلل من حاالت التهرب .
ظاىرة اػبلل اؼبقجقد يف النظاـ الضرييب مقجقدة يف الكثَت الد ؿ خاصة الد ؿ النامية  ،من اؼبفر ض
أف تعمل حكقمات ىذه الد ؿ على إصءاح ىياكلها الضريبية ذلك بإنشاء أجهزة ضريبية متخصصة
عقد د رات تدريبية إشراؾ عماؿ اإلدارة اعببائية يف الند ات الضريبية اؼبالية رفع القعي الثقايف اؼبتعلق
هبم .

1

الفرع األول  :حتسني اإلمكانيات البشرية والوسائل ادلادية .
تعاين اإلدارة اعببائية ضعفا يف اإلمكانيات البشرية القسائل اؼبادية  ،يعيقها على أداء مهمتها على أحسن
جو  ،يرجع ضعف اإلدارة إىل حد كبَت فشلها للتصدي لظاىرة التهرب إىل القدرات اإلدارية غَت
اؼبتسمة بالكفاءة
أما االنفتاح االقتصادي ما ظبح بو من تقسع ارتفاع يف عدد اؼبتعاملُت االقتصاديُت ما ينتج عنو من
عدد اؼبكلفُت اؼبلفات اؼبعر ضة للدراسة جدت اإلدارة نفسها أماـ مهاـ متزايدة ضخمة مع عدد كبَت
من اؼبكلفُت أماـ عدد متقاضع من اؼبقظفُت أعقاف اعبباية  ،حيث أف االختءاؼ أصبح اضحا بُت
ظائف اإلدارة اعببائية إمكانياهتا البشرية ،إذ أصبح من أكرب العقائق اليت ربقؿ د ف قيامها باؼبهاـ اؼبخقلة
ؽبا بصقرة جيدة  .فباإلضافة إىل ما تفتقر اإلدارة اعببائية اعبزائرية من إطارات إدارية ذات كفاءة نشيطة
مؤىلة للقياـ بقاجبها على أكمل جو بشكل متقن  ،ىذه القضعية تضمن للمكلف فرصا كبَتة لإلخءاؿ
 - 1قتاؿ عبد العزيز ،مرجع سابق  ،ص 23
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التهرب من التزاماتو اعببائية د ف أف يتعرض للمراقبة  ،فبا وبرـ خزينة الد لة من مبالغ ىامة  ،ؽبذه
األسباب يتضح لنا مدى النقص الكبَت الذي تعاين منو اإلدارة اعببائية من ناحية اإلمكانيات البشرية .
لسد ىذا النقص فقد عمدت اعبهات اؼبعنية إىل القياـ دبجهقدات من أجل تغطية العجز اغباصلة من
خءاؿ تطبيق برنامج للتقظيف ، 1كما أف مشكلة الكفاءة اليت تعاين منها اإلدارة اعببائية تشكل عائقا كبَتا
أماـ بلقغ األىداؼ اؼبرجقة  ،لذا قامت بازباذ إجراءات كفيلة بالقصقؿ إىل اؼببتغى اؼبنشقد من بينها :
ربسُت أ ضاع األعقاف اؼبقظفُت العاملُت باإلدارة اعببائية  ،ألف درجة تأثَتىا بالغة للغاية على نزاىةصرامة ىؤالء يف تأدية مهامهم على أحسن جو .
تقفَت قدر من اغبماية األمن الءازمُت لضماف األداء اعبيد للمقظفُت للمهاـ الرقابية اليت سبس يف بعضاألحياف جقانب شخصية للمكلفُت جراء تصحيح بعض القضعيات اعببائية اليت ير ف فيها هتديدا.2
 ضع نظاـ سليم ؼبتابعة صءاحية األفراد لقظائفهم ربديد أسس عادلة للًتقية إجراءات االستغناء أالنقل ؼبن يثبت عدـ صءاحيتو للعمل يف اإلدارة باؼبقابل تسليط أقصى العققبات ؼبن يثبت يف حقهم
سلقؾ بعض األعماؿ غَت اؼبشر عة اؼبنافية ألخءاقيات اؼبهنة  ،فالرشقة االختءاس مثءا .
" من جهة أخرى يعترب نقص القسائل اؼبادية من بُت العراقيل الرئيسية اليت ربد من فعالية اإلدارة اعببائية ،
ذلك أف طبيعة عملها يتطلب اغبركية الدائمة يف أداء مهامها سقاء العادية اؼبتمثلة يف إحصاء اؼبكلفُت
البحث عن اؼبادة اػباضعة للضريبة ربديد عائها إىل ضبءات الرقابة يف عُت اؼبكاف " ( . )1إذ أف
التحقيق يف التسيَت أ احملاسبة يقتضي التنقل  ،لكن اإلدارة اعببائية تبقى تفتقر إىل ابسط القسائل لتأدية
مهامها  ،فبا يؤثر سلبا يف غالب األحياف على إمكانية إجراء ضبءات الرقابة يف اؼبناطق اؼبعز لة  ،عءا ة
على ذلك النقص الفادح يف اؼبقرات حيث معظمها قديبة من ـبلفات االستعمارية  ،دبكاتب ضيقة سائل
بدائية  ،ضعية كهذه تستدعي اإلسراع يف ازباذ إجراءات عاجلة غبل ىذه اؼبشاكل.

3

الفرع الثاين  :توعية ادلكلف وحتسني عالقتو مع اإلدارة .
بالرغم من التعديءات اليت طرأت على اؽبيكل اإلداري يبقى اعبق مشحقنا مكهربا بينها بُت اؼبكلف ،
ىذا االستمرار النظرة التقليدية لإلدارة كقسيلة اغتصاب سبق أف استعملها االستعمار كذلك نظرا
- 1أكرتش ردية  ،اؼبفتشية العمة للمصاحل اعببائية  ،مذكرة لنيل شهادة اؼباجستَت يف اغبققؽ – فرع الد لة اؼبؤسسات العمقمية ،جامعة اعبزائر بن خدة بن يقنس -كلية
اغبققؽ  ، 2007،ص185
 2اكرتش ردية ،نفسو  ،ص187
 - 3اكرتش ردية ،مرجع سابق ،ص187
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لفقداف اؼبقظف ألدىن مبادئ اؼبعاملة ألنو طيلة تكقينو اقتصر على اعبانب التشريعي االقتصادي
النقدي للتعامل مع الضريبة لتكقف العءاقة قائمة على مبدأ من العءاقات اإلنسانية مقجهة كبق إضفاء ر ح
التعا ف التضامن بُت اؼبكلف اإلداري سعيا إلرساء قيم أخءاؽ اؼبقظفُت مع العدالة االجتماعية .
من أجل القصقؿ إىل اؼبكلف يقدر اجبو اعببائي ينبغي إقناعو بأف ما يدفعو من التزامات ما ىي إال
مسانبات ضر رية يف مالية الد لة اليت تتخصص إلنشاء اؼبرافق العامة لتجسيد ذلك على أرض القاقع من
خءاؿ انتهاج سياسة رشيدة يف اإلنشاء للمقارد تعيد ثقتو يف الد لة.

1

كما يستقجب على اإلدارة أف تشرع يف إجراء ضبءات تقعية ؼبكافحة صبهقر اؼبكلفُت باختءاؼ ثقافتهم
مستقياهتم تقدًن كافة اػبدمات لتسهيل مهمة اؼبكلف كسب ثقتو احًتامو أف تزرع يف نفقس اؼبقاطنُت
شعقر برفض اجملتمع أل لئك الذين يتهربقف من دفع الضريبة سد كل الثغرات اليت يتسللقف منها تققيع
العقاب الرادع لكل الذين ىبالفقف الققانُت التشريعات.
لذلك هبب األخذ بعُت االعتبار مدى أنبية عءاقة اؼبكلف باإلدارة تقعيتو إال كاف عائقا من العقائق اليت
تقف أماـ التحصيل اعبيد للمقارد اؼبالية،
كما أف على اؼبكلفُت إيقاظ ر ح القطنية لديهم ؼبساندة د لتهم يف استمرار قيامها  ،ألف الضرائب اليت
يدفعقهنا تدفع ػبزينة الد لة لتلبية اغباجيات العامة للد لة اجملتمع.
الفرع الثالث :تكوين ادلكلف و إعالمو
يقتضي على اإلدارة اعببائية أف تقيل عناية أنبية خاصة هبدؼ خلق جق من الثقة اؼبتبادلة بينها بُت
اؼبكلف الذي ىق أساس إرساؿ ر ابط متينة من خءاؿ حقار مبٍت على الصراحة القفاء ليكقف الركيزة
األساسية لتعميم اؼببادئ اعببائية جعلو يف متنا ؿ اعبميع كذا تأطَت تكقين اؼبكلفُت.
إف نظرة اؼبكلف السيئة للضريبة ذلك من خءاؿ التعامءات اؼبتكررة معو يف ربصيل رقابة تصاروبو
غالبا ما تكقف تدخل اإلدارة مثَتا لشعقر اؼبكلف يعترب ذلك مساسا اعتداء على حريتو الشخصية  ،فبا
يزيد يف تقتر العءاقة بينهما ،باإلضافة إىل اؼبعاملة مع اؼبكلفُت"

2

لتجا ز السلبيات اليت تتسم اإلدارة اعببائية تتطلب االستفادة من ذبارب بعض الد ؿ يف ؾباؿ إصءاح
 - 1وبياؤي نصَتة  ،مرجع سابق  ،ص171
 - 2عبد اؼبنعم فقزي  ،النظم الضريبية  ،دار النهضة العربية  ،دط  ،بَت ت  ، 1972ص 132
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أنظمتها اعببائية ،ذلك بإتباع سياسة رشيدة من شأهنا إحداث نقع من الدراية اؼبعرفة بتكقين اؼبلف
إطءاعو ؼبا المسانبة اؼبكلفُت بإبداء آرائهم يف إعداد تطبيق اإلصءاحات اعببائية ،جعل كل ما يتعلق
باعبانب اعببائي يف متنا ؿ اعبميع من خءاؿ الصحف التلفزيقف سائل االتصاؿ التقاصل اإلجتماعي ،
كما على اإلدارة اعببائية إعءاـ اؼبكلفُت بقضع اؼبذكرات ،الكتيبات لتفسَت بعض اإلجراءات الغمقض
الذي يكتنف النصقص القانقنية إزالة كل التأ يءات اؼبستعصية الفهم.
باإلضافة إىل تنظيم أياـ دراسية إعءامية أبقاب مفتقحة على كل ما يتعلق بالضريبة عمل اإلدارة عرب
ـبتلف سائل اإلعءاـ االتصاؿ العصرية ،أخَتا فإف التهرب الضرييب باعتباره ظاىرة اجتماعية معقدة تبدأ
تنتهي بتكقين اؼبكلف بنية ربقيلو من معرض من أداء ما عليو بطريقة جادة إىل مكلف ملتزـ. 1
ادلطلب الثالث  :التنسيق بني اإلدارة اجلبائية و اإلدارات األخرى يف مكافحة التهرب الضرييب:
لقد أصبحت اإلدارة الضريبية غَت قادرة لقحدىا على ؿباربة اؼبكلفُت بالضريبة  ،ذلك نتيجة تقسع
بعض اؼبكلفُت يف نشاطاهتم استعماؽبم طرؽ احتيالية للتملص من الضريبة  ،لذلك استقجب إحداث
طريقة أخرى حملاربة ىؤالء اؼبكلفُت  ،ذلك بالتنسيق بُت اإلدارات(الضرائب ،اعبمارؾ ،التجارة) ىي ما
تعرؼ باعباف التنسيق اليت بد رىا تققـ بتكقين فرؽ ـبتلطة تعمل على مستقى كل الية.
الفرع األول :التنسيق بني اإلدارة الضريبية وإدارة البنوك :
لقد نصت التعليمة الصادرة عن اؼبديرية العامة للضرائب أنو هبب على كل اؼبؤسسات البنكية أف تقدـ
إجباريا كل اؼبعلقمات اليت يطلبها مفتش الضرائب اليت زبص كشقفات اؼبكلفُت بالضريبة(اؼبؤسسات)
األشخاص حركات رؤ س األمقاؿ(العمليات اؼبالية اؼبنجزة) ،ىذا يساعد اؼبفتش من التأكد من تطابق ما
ىق مسجل يف ؿباسبة اؼبؤسسة  ،ما ربتقي كشقؼ اغبسابات البنكية.

2

كما أف إدارة البنك تطلب من األشخاص الطبيعيُت اؼبعنقيُت غَت اؼبقيمُت الذين يرغبقف يف ربقيل
أمقاؽبم إىل اػبارج بتقدًن شهادة من اؼبصاحل اعببائية اليت تقضح اؼبعاعبة اعببائية ؽبذه األمقاؿ اإلدارة
اعببائية تقدـ الشهادة إىل اؼبعٍت  ،ذلك بعد دراسة ملفو اعببائي يف أجل أقصاه سبعة أياـ  ،ابتداء من
تقدًن الطلب  ،ال تسلم ىذه الشهادة إال بعد تسقية القضعية الضريبية ؽبذا الشخص  .أما عن األشخاص
 - 1عبد اؼبنعم فقزي  ،نفسو  ،ص 132
 - 2عباس عبد الرزاؽ ،مرجع سابق  ،ص72
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اؼبقيمُت داخل القطن  ،إذا أراد ا ربقيل أمقاؽبم إىل اػبارج من أجل اإلستَتاد  ،ترسل نسخة من شهادة
ربقيل األمقاؿ إىل اؼبصاحل اعببائية  ،تقضح فيها اؼببالغ اؼبالية احملقلة إىل اػبارج .

1

الفرع الثاين  :التنسيق بني اإلدارة الضريبية و إدارة اجلمارك .
قد يلجأ مفتش الضرائب إىل إدارة اعبمارؾ بتقدًن طلب إىل ىذه اإلدارة عن مؤسسة قيد التحقيق سقاء
كانت مؤسسة خاصة أ عامة  ،ذلك ؼبعرفة قيمة السلع اؼبنققلة  ،اؼبصدرة أ اؼبستقردة  ،مقارنتها بتلك
اؼبصرحة لتبياف الفر قات إف جدت 2،ذلك نظرا ؼبا ؽبا من إمكانيات استقصاء معلقمات بشأف حركة
رؤ س األمقاؿ التحقيءات اؼبشبقىو من قبل اؼبؤسسات اؼبالية ألهنا تعد حلقة صل بُت الداخل اػبارج
كل ذلك من أجل كشف حاالت التهرب الضرييب  ،زيادة على ذلك هبب على مصاحل اعبمارؾ التبليغ
التلقائي بكل اؼبعلقمات اليت زبص اإلستَتاد اػباصة باؼبكلف.

3

الفرع الثالث  :التنسيق بني اإلدارة الضريبية مع اجلهات القضائية .
على السلطات القضائية ربقيل كل اؼبعلقمات اليت حبقزهتا فيما ىبص اؼبخالفات اعببائية إلدارة الضرائب
عليو تتعامل بكل تشدد مع اؼبكلفُت الذين يرتكبقف ـبالفات جبائية تلحق أضرار بأمقاؿ الد لة
ؽبذا على اعبهات القضائية إبءاغ اإلدارة اعببائية لكي تتدخل كطرؼ مدين يف إجراءات احملاكمة ،
عليها أيضا تطبيق العققبات اؼبناسبة للمبالغ اليت اختلست من طرؼ اؼبكلفُت بالضريبة من أجل ردع
اؼبتهرب أف ال يعقد إىل مثل ىذا الفعل .

4

لكي يكقف ىذا التنسيق أكثر فعالية هبب التسريع يف قضايا االختءاس من أمقاؿ اػبزينة بطريقة
استثنائية  ،اغبكم بأشد العققبات على اؼبتهربُت .

 - 1قتاؿ عبد العزيز ،مرجع سابق  ،ص89 88
 - 2عباس عبد الرزاؽ  ،مرجع سابق  ،ص73
 - 3قتاؿ عبد العزيز  ،مرجع سابق  ،ص 89
 4قتاؿ عبد العزيز  ،مرجع سابق 89 ،
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الفرع الرابع  :التنسيق بني اإلدارة الضريبية و مصاحل التجارة
يبكن ؼبفتش الضرائب أف يلجا إىل مديرية التجارة لتحديد شبن الشراء البيع للمقاد اليت تستعملها
اؼبؤسسة أ الشركة قيد التحقيق  ،ؼبعرفة ما قامت بو ىذه األخَتة من أعماؿ  ،باإلضافة إىل األحباث
اػبارجية اليت يققـ هبا على مستقى مصاحل األسعار ،حبيث يستطيع اإلطءاع على ؿباضر الضبط اؼبرسلة
من قبل اؼبصلحة إىل اؼبكلف بالضريبة خبصقص اؼبخالفات اؼبتعلقة مثءا :بالشراء أ البيع بد ف فاتقرة ،
الزيادة يف األسعار بشكل ـبالف للقانقف....

1

بعد دراستنا ؼبختلف اعبقانب الرقابية اليت تققـ هبا إدارة الضرائب من أجل مكافحة التهرب الضرييب
سبل مكافحتو  ،بدا من اآلليات القانقنية اؼبمنقحة لإلدارة الضريبية اؼبكلف إىل سائل مكافحة التهرب
الضرييب نستنتج أف :
 اإلدارة اعببائية ىي اليت ؽبا السلطة الكاملة يف عملية الرقابة. اؼبشرع اعببائي اعبزائري أعطى صبيع اغبققؽ القاجبات للمكلف بالضريبة.التهرب الضرييب يصعب مكافحتو إال بتظافر اعبهقد.ال يتم القضاء على ظاىرة التهرب الضرييب إال بالتعا ف من صبيع اؼبؤسسات العمقمية تقدًن كل ما ىبصالضرائب إىل اؼبديريات اعببائية لضماف حققؽ الد لة.
هبب على اإلدارة اعببائية اؼبشرع اعببائي اعبزائري التعا ف من أجل إقناع اؼبكلف بدفع الضريبة.-هبب فتح قنقات حقار بُت اإلدارة اعببائية اؼبكلف بالرغم من صعقبتو ألف نص اؼبشرع اعببائي اضح.

 1عباس عبد الرزاؽ  ،مرجع سابق  ،ص73
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خــامت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

لقد حا لنا من خءاؿ ىذه الدراسة تسليط الضقء تقضيح الد ر األساسي الفعاؿ الذي يبكن أف تلعبو
الضريبة إلنعاش االقتصاد ،إال أف ىذا الد ر أصبح يف تراجع مستمر يف ظل انتشار ظاىرة التهرب الضرييب
الذي قلل من مرد دية اغبصيلة الضريبية ،األمر الذي دفع باؼبشرع اعبزائري إىل فرض عملية الرقابة اعببائية
فقا آلليات ؿبددة  ،باإلضافة إىل ازباذ صبلة من التدابَت الققائية للحد من ىذه الظاىرة من خءاؿ إصءاح
تشريعي باعتماد آليات ؿبددة
كما عمد إىل إصءاح تنظيمي بإعادة ىيكلة اعبهاز اإلداري اعببائي باستحداث ىيئات جديدة خقؿ ؽبا
سلطات اسعة للحد من ىذه الظاىرة كل ذلك يف جقب احًتاـ حققؽ ىذا اؼبكلف
من خءاؿ ىذه الدراسة اؼبقجزة يبكننا أف لبرج جبملة من النتائج نقجزىا فيما يلي :
 من خءاؿ ىذه الدراسة تعرفنا على الد ر الذي يبكن أف تققـ بو الضريبة يف تنشيط دعم االقتصادالقطٍت  ،لكن رغم ىذا كلو الحظنا قصقرا معتربا يف د ر الضريبة ىق ما تثبتو اإلحصائيات السرية حقؿ
تطقر ظاىرة انتشار التهرب الضرييب.
 ظهقر اإلصءاح الضرييب الذي وبارب التهرب الضرييب  ،أين جب على اعبزائر القياـ بو يف ؾباؿ التشريعاعببائي اؽبياكل اإلدارية .
 إصءاح النظاـ اعببائي اعبزائري القضاء على بقادر الغش التهرب الضرييب ال شك اف يكقف ؽباانعكاسات اهبابية على االقتصاد القطٍت حبيث يصبح أكثر فعالية تطقرا  ،الدليل على ذلك قيمة اغبصيلة
الضريبية اليت يتم ضبط التهرب هبا  ،إال أهنا كانت غَت كافية فبا اضطر اؼبشرع اعبزائري الزباذ تدابَت
جديدة لضماف مكافحة اكرب للتهريب بالضريبة من خءاؿ ازباذه عبملة من التدابَت الفنية اإلجرائية اليت
تساعد على مكافحة ىذه الظاىرة .
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من خءاؿ ما تقصلنا إليو من نتائج من اجل مسانبة يف القضاء على ظاىرة التهرب الضرييب ربسُت
مرد دية  ،نقرد بعض االقًتاحات اليت يبكن أف تساىم يف اغبد من انتشار ىذه الظاىرة القضاء عليها
،نذكر أنبها :
 العمل على نشر القعي الضرييب لدى اؼبكلف بالضريبة اؼبقظف الضرييب على حد سقاء . العمل على ضماف استقرار التشريع الضرييب ثباتو بشكل هبعلو قادر على مقاجهة ظاىرة التهربالضرييب.
 ؿبا لة تدارؾ الثغرات يف التشريع اعببائي اليت تعطي فرص للتهرب الضرييب من خءاؽبا أ اليت تشكلعبئ ثقل على اؼبكلف فبا يضطر إىل التحايل على التشريع الضرييب .
 ضر رة تنظيم اإلدارة الضريبية تنظيما يضمن ؽبا ضقح استقءالية السلطات بشكل دقيق . الدخقؿ يف اتفاقيات سقاء على اؼبستقى الد يل أ اإلقليمي اليت تبحث سبل ؿبارب مكافحة ظاىرةالتهرب الضرييب .
 تطقير سائل العمل باعتماد سائل حديثة تعميمها  ،اليت من شأهنا تسهيل عملية الكشف علىعمليات التهريب الضرييب .
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: ملخص
تعاين اعبزائر كغَتىا من د ؿ العامل من التهرب الضرييب الذي يؤثر بدرجة كبَتة على مرد دية النظاـ
 إىل القضاء على ىذه الظاىرة من خءاؿ1991  لقد حا ؿ اؼبشرع خصقصا بعد إصءاحات، الضرييب
إقراره إلصءاح تشريعي تنظيمي حا ؿ من خءالو قدر االمكاف إىل إعادة تنظيم قطاع الضرائب بشكل
 بإعادة تنظيمو لإلدارة اعببائية باستخدامو ؽبياكل جديدة على، يساعد أكثر على مقاجهة ىذه الظاىرة
. اؼبستقى احمللي اعبقاري ؼبكافحة ىذه الظاىرة من جهة
من جهة ثانية عمل على تنظيم مهاـ مفتش الضرائب منحو سلطات اسعة يف إطار قياسو يف مهامو
 كما رتب إلتزامات إضافية على اؼبكلفُت بالضريبة بغرض تسهيل مهمة مفتش، يف مقاجهة ىذه الظاىرة
 التحقيق اعببائي،  اإلدارة اعببائية،  مفتش الضرائب، التهرب الضرييب:  الكلمات الدالة.الضرائب
Résumé :
Algérie souffre comme le reste du monde à partir du spectre de la
fraude fiscale, qui affectent de manière significative le coûtefficacité du système fiscal.
J'ai essayé le législateur, en particulier après les réformes de 1991 à
éliminer ce phénomène, par l'adoption de la réforme du cadre
législatif et réglementaire qui il a essayé autant que possible de
réorganiser les taxes du secteur contribuent plus sur le visage de ce
phénomène, la réorganisation de la gestion de l'impôt en utilisant
les nouvelles structures au niveau local et les servantes pour lutter
contre ce phénomène , d'une part.
D'autre part, le travail de l'organisation et les fonctions de
l'inspecteur des impôts a accordé de larges pouvoirs en vertu de la
mesure dans ses fonctions face à ce phénomène, également organisé
des obligations supplémentaires aux contribuables afin de faciliter la
tâche de l'inspecteur des impôts.

Mots clés : L’évasion fiscalػe - Inspecteur des impôts - L’administration
fiscale Enquête financière
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