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:ملخص
 وإستنادا إىل أن واقع النظام الضرييب يف اجلزائر هو نظام تصرحيي،يعاجل هذا البحث موضوع فعالية الرقابة اجلبائية و تطبيق آلياهتا
فإنه يتوجب على اإلدارة اجلبائية التأكد من صحة التصرحيات ادلقدمة من طرف ادلكلفني ابلضريبة و ضمان مصداقيتها لغرض
.اكتشاف العمليات التدليسية و احملافظة على حقوق اخلزينة من خالل حماربة الغش و التهرب الضرييب
 و يتعلق.) وهي التحقيق ادلعمق جململ الوضعية اجلبائية (شخص طبيعي،و يف هذا اإلطار اخرتان وسيلة قانونية للمراقبة اجلبائية
 و،هذا التحقيق مبجموعة من العمليات الرقابية اليت هتدف إىل البحث عن اإلنسجام احلاصل بني ادلداخيل ادلصرح هبا من جهة
. و ختص الضريبة على الدخل اإلمجايل.الذمة ادلالية و العناصر ادلكونة لنمط معيشة ادلكلف من جهة أخرى
. ضريبة، ضريبة على الدخل اإلمجايل، جباية،  رقابة جبائية: الكلمات املفتاحية

E62, H21, H24, H26,H39, K34 : JEL تصنيف
Abstract:
This study addresses the topic of tax audit effectiveness and the application of its
effective mechanisms. The tax system in Algeria is a declarative system, it is incumbent
upon the tax administration to ensure the validity of the statements made by taxpayers
and to ensure credibility, with the aim of discovering fraudulent transactions; to safeguard
the interests of the treasury rights through the fight against fraud and overall tax evasion.
In this context, we chose a legal means of tax control. This is the thorough check of
the tax situation. This refers to all control operations involving the search for consistency
between, on the one hand, the declared income of the taxpayer (natural person), and, on
the other hand, his or her patrimonial situation, that of his / her cash and the elements of
his lifestyle. Regarding the Global Income Tax
Keywords :tax control, tax système, Global income tax, tax.
Codes de classification de Jel: E62, H21, H24, H26,H39, K34
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املؤلف املرسل :محادي مليكة ،اإلمييلh.kika@yahoo.fr :

 .1ملدمت:
حشٙل الػشٍبت دوسا هاما في حهبئت اإلاىاسد ؤلاْخطادًت و جىحيهها إلى اإلاششوناث التي جدٓٔ ؤيشاع
الخىمُت الشاملت في شتى اإلاُادًً و رل ٚنً ؾشٍٔ ؤلانخماد نلى ظُاظت مالُت سشُذة.
خعب هظ اإلاادة  64مً الذظخىس الجضائشي " ٗل اإلاىاؾىىن مدعاوون في ؤداء الػشٍبت و ًجب نلى
ٗل واخذ ؤن ٌشاسٕ في جمىٍل الخٙالُِ الهمىمُت خعب ْذسجه الػشٍبُت ،وال ًجىص ؤن جدذر ؤي غشٍبت
إال بمٓخض ى الٓاهىن ،وال ًجىص ؤن جدذر بإزش سحعي ؤًت غشٍبت حبائُت  ،ؤو سظم ؤو ؤي خٔ ُُٖما ٗان
هىنه ".
وبما ؤن الىكام الجبائي الجضائشي هكام جطشٍحي مىذ الخشٍت الخامت للمٙلُين بخٓذًم جطشٍداتهم
الػشٍبُت واظخىحبذ نملُت الشْابت الجبائُت مشاْبت جل ٚالخطشٍداث التي يالبا ما جٙىن يير صخُدت
هكشا لألخؿاء اإلاشج٘بت ؤزىاء إنذادها ظىاء نً ْطذ ؤو يير ْطذ بهذٍ الخخلظ مً دَو الػشٍبت  ،و
هزا ما ٌعمى بالتهشب الػشٍبي.
و ه٘زا ًم٘ىىا الٓى ٛؤن الشْابت الجبائُت هي ؤداة ملخاسبت قاهشة التهشب و الًش الػشٍبي مً خالٛ
ججىُذ حمُو ؤلامٙاهُاث اإلاادًت و البششٍت مً ْبل إداسة الػشائب.
 .1.1إشياليت البدث:
مً خال ٛما ظبٔ ْمىا بؿشح ؤلاشٙالُت ال ـخـ ــالُت :
هل يمىً للخدليم املعمم في مجمل الىضعيت الجبائيت للميلفين بالضريبت الىشف عً
ججاوزاث في الخطريداث عً عملياث الشراء و البيع للعلاراث و املىلىالث؟
 .2.1فرضياث البدث:
لإلحابت نلى هزه ؤلاشٙالُت ْمىا بىغو الُشغِخين آلاجِخين:
 )1ال ًمً٘ للمٙلُين بالػشٍبت الُٓام بخطشٍذ ٗارب نً ُْمت مهامالتهم اإلاالُت و الخجاسٍت،
بعبب الترظاهت الٓاهىهُت اإلاىغىنت مً ْبل إداسة الػشائب
ٌ )2عمذ الخدُٓٔ اإلاهمٔ للىغهُت الجبائُت للمٙلُين بالػشٍبت ،ال٘شِ نً الًش في
الخطشٍذ و بالخالي اإلاعاهمت في اظترحام ُْم مهخبرة مً اإلاعخدٓاث الجبائُت
 .3.1أهداف البدث :يهذٍ البدث إلى:
 حعلُـ الػىء نلى إخذي آلالُاث اإلاهمت في الشْابت الجبائُت ،هكشا لهذم إإلاام ال٘ثيرًً بىحىدها وُُُٖت الُٓام و ألاشخاص اإلاهىُىن بها.
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 جبُان ؤهمُت آلُت الخدُٓٔ اإلاهمٔ مٓاسهت باآللُاث ألاخشي ،و دوسها في جدطُل معخدٓاث حبائُتهاججت نً َشوْاث الخطشٍداث بُٓمت الهملُاث اإلاالُت و الخجاسٍت للمٙلُين بالػشٍبت.
 .4.1املىهج املخبع و ألادواث املضخخدمت :
لخدُٓٔ ؤهذاٍ البدث و ؤلاحابت نً اإشٙالُت و إزباث الُشغُاث العابٓت ْمىا بخٓعُم
الذساظت إلى ْعمين :ألاو ٛهكشي ًٓىم نلى اإلاىهج الىضُي الخدلُلي و الثاوي جؿبُٓي ًٓىم نلى مىهج
دساظت خالت بمُدشُت الػشائب لىالًت ظُذي بلهباط.
 .2إلاطاراملفاهيمي للتهرب الضريبي و الركابت الجبائيت
إلضامُت َشع الػشٍبت و حهذدها ْذ ًؤدي ببهؼ اإلاٙلُين إلى اهتهاص بهؼ ألاظالُب اإلاششونت و
الًير مششونت للتهشب مً دَهها ،و هى ما ٌهشٍ بالتهشب و الًش الػشٍبي ،و الزي ًىدشش بطىسة ٖبيرة في
الجضائش مخلُا ؤظباب نذة ،منها ما هى مخهلٔ بالىكام الػشٍبي الزي ًدعم بالًمىع و نذم ؤلاظخٓشاس،
ومنها ماهى مخهلٔ باإلداسة الجبائُت مً خُث حهٓذ إحشاءاتها ،و منها ما ًخخظ الكشوٍ ؤلاْخطادًت و
ؤلاحخمانُت و العُاظُت املخُؿت باإلاٙلِ.
 .1.2ماهيت التهرب و الغش الضريبيين
 1.1.2حعريف التهرب الضريبي:
نشَه هاضش مشاد" :بإهه رل ٚالعلىٕ الزي مً خالله ًداو ٛاإلاٙلِ الٓاهىوي نذم دَو الػشٍبت
اإلاعخدٓت نلُه ٗلُا ؤو حضئُا دون ؤن ًيخٓل نبئها إلى شخظ ؤخش ،و لخدُٓٔ التهشب الػشٍبي ًخخز
اإلاٙلِ الٓاهىوي نذة ؾشّ و ؤظالُب ْذ جٙىن مششونت ؤو يير مششونت"( .1مشاد هاضش)2004 ،
ولخهشٍِ التهشب الجبائي بؿشٍٓت شاملت ًمً٘ ؤن هٓى "ٛبإهه نباسة نً حمُو املخالُاث الٓاهىهُت
التي حهني نذم الامخثا ٛللدششَو الػشٍبي ،ؤو اظخهما ٛالُجىاث الٓاهىهُت لطالح الخملظ مً دَو
الىاحب الػشٍبي بجمُو الىظائل وألاشٙا ٛظىاء حهلٔ ألامش في الخشٗاث اإلاادًت والهملُاث املخاظبُت بٙل
ؤو بجضء اإلابلٌ الىاحب الذَو لخضٍىت الذولت الزي حعخهمله الذولت مً ؤحل حًؿُت هُٓاتها الاحخمانُت
وؤهذاَها الاْخطادًت مً احل الىضى ٛباملجخمو والاْخطاد الىؾني إلى الخىمُت الاْخطادًت
والاحخمانُت"( 2بىنىن ًدُاوي.)2010 ،
 2.1.2ط ــرق التهـرب الضـريبي
جخخلِ اشٙا ٛالتهشب الػشٍبي باخخالٍ هىم اليشاؽ و مهاسة اإلاتهشب ،وْذ ادي الخُخذ و الخؿىس
الخ٘ىىلىجي و صٍادة الخهامالث الاْخطادًت الى جؿىس الؿشّ و الاظالُب اإلاخبهت في التهشب الػشٍبي ،ومً
ابشص هزه الؿشّ و الاظالُب اإلاعخهملت في رل ٚماًلي :
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أ .طرق التهرب مً ضريبت الدخل على ألافراد والشرواث :
 نذم ؤلاَطاح ؤو ؤلادالء بإي مهلىماث نً حجم وشاؾاث اإلاٙلِ ،وجدذًذ ا مً بهؼ اإلاهىُينمً ؤؾباء ومهىذظين ومدامين.
 نذم دَو معاهماث الػمان الاحخماعي ورل ٚباللجىء إلى الخداًل نلى ْاهىن الهمل الزيٌعمذ بما ٌعمى بـ »الُترة الخجشٍبُت « التي جمىذ ضاخب الهمل خٔ إنهاء الخهاْذ مً دون إبذاء
ألاظباب خال ٛهزه الُترة.
ب .طرق التهرب مً الرصىم الجمرهيت :
 نذم ؤلالتزام بخٓذًم َىاجير صخُدت نً ُْمت اإلاعخىسداث. جٓذًم مىاضُاث مخخلُت ويير مؿابٓت للعلو اإلاعخىسدة. الاظخيراد بئظم الًير ،خُث ًٓىم بهؼ اإلاعخىسدًً باظخخشاج بؿاْاث وسخظ اظخيراد بإظماءؤشخاص ًخطُىن في يالب ألاخُان باألمُت والُٓش ،مٓابل مبالٌ هٓذًت صهُذة ال جشقى بإي خا ٛمً
ألاخىا ٛإلى حضء ٌعير مً الػشٍبت ؤو الشظم اإلاعخىحب الذَو ،لزلً ٚخؿلب وحىد حهلُماث
وجدذًذ ششوؽ واضخت ومدذدة وغماهاث ٗاَُت جؤخز وجُشع مً وصاسة الطىانت والخجاسة) الجهت
اإلااهدت لهزه التراخُظ (ْبل مىذ ألاشخاص" بؿاْت معخىسد " لٙي ال ًخم اظخًال ٛبهؼ هزه
البؿاْاث مً ششٗاث ؤو ؤشخاص آخشًٍ للتهشب مً دَو الػشٍبت.
 تهشٍب العلو.ج .طرق التهرب مً الضريبت العامت على املبيعاث
 نذم إضذاس َاجىسة اإلابُهاث بُٓم خُُٓٓت. 3.1.2حعريف الغش الضريبي:
ًٓطذ بالًش الػشٍبي جل ٚالعلىٗاث و اإلاماسظاث التي جخم بهذٍ الخداًل و ججىب ؤداء الػشٍبت
و ٌعمى ٖزل ٚبالتهشب الًير مششوم و هى مخالُخه مباششة للٓاهىن الػشٍبي بدُث ججذ َُه إسادة اإلاٙلِ
نً ْطذ إلى الخخُُِ مً الهبء الػشٍبي باظخخذام ؾشّ يير ششنُت بهذٍ إخُاء دخله الخُٓٓي ؛
ٖما ًىحذ نذة حهشٍُاث لهذة شخطُاث مهشوَت .
الًش هى املخالُت الىاضخت والطشٍدت لىطىص الٓاهىن الجبائي؛ و ًخم الًش باظخهما ٛوظائل
مداظبُت ؤو مادًت مً ؤحل الخداًل نلى الػشٍبت ؛ الهذٍ اإلاباشش مىه هى الخخلظ الجضئي ؤو ال٘لي مً
الػشٍبت.
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 .2.2الركابت الجبائيت ملجمل الىضعيت الجبائيت
 .1.2.2أصباب إحراء الركابت الجبائيت :
3
هىإ ظببين سئِعين لُٓام الشْابت في الجضائش والزي ًمً٘ جلخُطها َُما ًلي( :بىششي،
)2011/2010
أ .الركابت الجبائيت هىصيلت ملخابعت الخطريداث الجبائيت :حهذ الشْابت الجبائُت وظُلت هامت إلاخابهت
الخطشٍذ الجبائي ،الن اإلاٙلِ هى مً ًدذد بىُعه ؤظغ َشع الػشٍبت وٍطشح بها لذي ؤلاداسة
الجبائُت ،ونً ؾشٍٔ الشْابت الجبائُت ًخم الخإٖذ مً صخت هزه الخطشٍداث اإلا٘خدبت وغمان
مطذاُْتها وصختهاٖ ،ما حعمذ ؤًػا بخجعُذ مبذؤ الهذالت الػشٍبُت.
ب .الركابت الجبائيت هىصيلت مليافدت التهرب الضريبي :
هكشا ألظباب مخهذدة ًلجإ بهؼ اإلاٙلُين بالػشٍبت إلى التهشب ؤو جخُُؼ الهبء الػشٍبي بشتى
الؿشّ وألاظالُب الششنُت ويير الششنُت ،لزلَ ٚئن نملُاث مٙاَدت هزه اإلاماسظاث الخذلِعُت ٌهخبر
مً ؤولىٍاث ؤلاداسة الجبائُت والتي جمخل ٚظلؿاث وضالخُاث واظهت جماسظها ورل ٚنً ؾشٍٔ جٓىُاث
مخخلُت ومخهذدة نلى مخخلِ ؤضىاٍ اإلاٙلُين والتي مً بُنها الشْابت الجبائُت التي حهذ ألاداة الػشوسٍت
إلاٙاَدت التهشب الػشٍبي ألنها حشٙل غمان لخدُٓٔ مطالح الخضٍىت الهمىمُت.
 .2.2.2أشياٌ الركابت الجبائيت:
الشيل  :01أشياٌ الركابت الجبائيت ومجاالث جطبيلها خضب الخدرج
أشكال الرقابة

الرقابة املعمقة

الرقابة العامة

الرقابة على الواثيق

الرقابة الشكلية

يتم على مستوى ادلفتشية

الفحص
احملاسيب

الفحص املصوب
احملاسيب

الفحص املعمق جململ
الوضعية اجلبايية

يتم على مستوى نيابة ادلديرية الفرعية للرقابة اجلبائية
املطدر :اإلاُدشُت الىالئُت للػشائب ظُذي بلهباط.
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 .3.2.2إحراءاث الخدليم املجمل للىضعيت الجبائيت
حهخبر مجمىنت اإلاهلىماث التي جىحذ بدىصة ؤلاداسة الجبائُت اإلاطذس ألاو ٛالزي ٌهخمذ نلُه
الهىن املخٓٔ و اإلاباشش لهزه الهملُت ،بهذ ؤن ًجمو ٗل الىزائٔ و الهىاضش الػشوسٍت اإلاىحىدة لذي
اإلاطالح و الهُئاث التي ًخهامل مهها اإلاٙلِ بالػشٍبت اإلاهني بالخدُٓٔ ،والتي جخمثل في إداساث الجماناث
املخلُت ،بىىٕ ،مؤظعاث نمىمُت و خاضت ...الخَُٓ .ىم بترجُبها وٍشٖض نلى الىٓاؽ الهامت التي جٙىن لها
َهالُت في اٖدشاٍ ألاخؿاء وألانما ٛالخذلِعُت اإلام٘ىت وألاسْام اإلاشٙىٕ َيها.
أ .الخدضيرللخدليم املعمم في مجمل الىضعيت الجبائيت
إن ؤي نملُت سْابُت ًجب ؤن حعبٓها مشخلت جدػيرًت ،وهزه اإلاشخلت ال جخخلِ ٖثيرا في الخدُٓٔ
اإلاهمٔ ملجمل الىغهُت الجبائُت ننها في الخدُٓٔ املخاظبي ،إر ًخم مً خاللها اخخُاس اإلالُاث اإلاشاد
مشاْبتها وجخميز هزه اإلالُاث املخخاسة بـ:
 ملاييط إلاهخلاءً :جب اخخُاسهم نً ؾشٍٔ مهاًير ومؤششاث مىغىنُت منها: ألاشخاص الزًً سجلذ اإلاُدشُت في ملُاتهم نذم الخىأَ و َشوّ هامت بين اإلاذاخُل اإلا٘خدبتفي الخطشٍداث العىىٍت والىُٓاث اإلاعخهملت.
 إلاا جٓىم اإلاُدشُت بمشاْبت نمُٓت للملِ الزي بدىصتها وحعخخشج مؤششاث وإزباجاث مدعىظت،جػو الخطشٍداث اإلآذمت َُما ًخظ  IRGفي مىغو الش.ٚ
 ألاشخاص الزًً لِغ لهم ملِ حبائي ،وفي معاس خُاتهم الُىمُت جكهش نليهم مؤششاث جؤٖذوحىد مذاخُل مخُُت هامت.
ْبل الُٓام بهملُت الخدُٓٔ وحب نلى املخٓٓين الخطى ٛنلى الىزائٔ الٙاَُت للُٓام بمهمتهم زم
إبالى اإلاٙلِ بالػشٍبت نً هزه الهملُت ختى ًدعنى له إمٙاهُت ؤلاظخهاهت بمعدشاس حبائي مً ؤحل إنذاد
الىزائٔ الثبىجُت و ششح مخخلِ مهامالجه للمدٓٓين ،إغاَت إلى رل ٚنلى املخٓٓين حمو مهلىماث
إغاَُت نً الخالت ؤلاحخمانُت للمِ٘ و مهلىماث ؤخشي ًم٘نها ؤن جُعش بهؼ الهمالُاث التي ًٙىن ْذ
ْام بها خال ٛالُترة مدل الخدُٓٔ.
 سحب امللف الجبائي مً املفدشيت :
ًٓىم سئِغ َشْت الخدُٓٓاث الجبائُت بخٓذًم ؾلب "سخب اإلالِ الجبائي" الخاص باإلاٙلِ
بالػشٍبت مً مُدشُت الػشائب الخابو لها ،مىضخا َُه هىنُت اإلاشاْبت اإلاشاد الخدُٓٔ َيها .ورل ٚألخز
َ٘شة نً الهىٍت والهىىان الخُٓٓي للصخظ اإلاشاْب والخإٖذ مً وحىد مجمل الخطشٍداث العىىٍت
للذخل ،ومشاْبت إن ٗان الخػىم للػشٍبت ْذ اخخىي مجمل اإلاذاخُل ،ورل ٚبُدظ ٖشىَاث الػشٍبت
ووسخ ٗل ؤلاهزاساث للمٙلِ إن وحذث.
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 إبالغ امليلف بالضريبت :
ْبل الششوم في نملُت الخدُٓٔ ًٓىم املخٓٓان بدعلُم ًذ بُذ إلى الصخظ الؿبُعي الخاغو
للشْابت إشهاس بالخدُٓٔ نلى ألاْل ؤظبىنين ْبل البذء في مهمخما ،مشَٔ بمُثاّ خٓىّ وواحباث اإلاٙلِ
جدذ الشْابت الزي ٌهؿُه الخٔ في ؤلاظخهاهت بمعدشاس مً اخخُاسه ،باإلغاَت إلى اظخماسة الىغهُت اإلاالُت
مً ؤحل ملئها لٙي ًدعنى لهما مهشَت ٗل ممخلٙاجه الهٓاسٍت واإلاىٓىالث وٖزا مخخلِ خعاباجه البىُ٘ت مً
ؤحل حعهُل جدذًذ الىناء الػشٍبي.
ًخػمً هزا ؤلاشهاس ما ًلي:
4
* إًػاح هىنُت الخدُٓٔ الزي هى نباسة نً جدُٓٔ مهمٔ ملجمل الىغهُت الجبائُت " VASFE
"والزي مً خالله ًخم الخإٖذ مً ؤلاوسجام الخاضل بين اإلاذاخُل اإلاطشح بها مً حهت ،والزمت ؤو الخالت
اإلاالُت والهىاضش اإلاٙىهت لىمـ مهِشخه مً حهت ؤخشي ،خعب هظ اإلاادة  06و 98مً ْاهىن الػشائب
اإلاباششة والشظىم اإلامازلت.
 مؿالبخه باإلاشاسٖت في الخذُْٔ ٖخابُا ؤو شُهُا في الىٓاؽ اإلاطشح بها في مخخلِ جطشٍداجه.
 إنؿائه مهلت ً 15ىما ابخذاءا مً جاسٍخ اظخالم ؤلاشهاس ،لُدعنى له حمو ٗل الىزائٔ وألادلت
الػشوسٍت.
 العىىاث مدل الخدُٓٔ اإلاهمٔ في مجمل الىغهُت الجبائُت حشمل العىىاث مً 2011/01/01
إلى 2014/12/31
 إًػاح الػشائب والشظىم مدل الخدُٓٔ و التي هي الػشٍبت نلى الذخل ؤلاحمالي ). (IRG
 جدذ ؾائلت بؿالن َشع الػشٍبت ،ال ًمً٘ ؤن ًمخذ الخدُٓٔ اإلاهمٔ في الىغهُت الجبائُت
الشاملت ؾُلت َترة جُىّ ظىت واخذة انخباسا مً جاسٍخ اظخالم ؤلاشهاس بالخدُٓٔ (خعب اإلاادة
ْ ،4 – 21اهىن ؤلاحشاءاث الجضائُت)
5

 خٔ ؤلاظخهاهت بمعدشاس مً اخخُاسه( .مُثاّ اإلاٙلِ بالػشٍبت)2016 ،
 ؤلاشهاس ًٙىن ممض ى مً ؾشٍ سئِغ َشْت الخدُٓٓاث باإلغاَت إلى املخٓٓين.
 حمع املعلىماث :
في قل الـ ً 15ىما التي مىدها اإلاششم للمٙلِ جدذ اإلاشاْبت مً ؤحل حمو ٗل الىزائٔ وألادلت
الػشوسٍتًٓ ،ىم املخٓٓان في هزه الُترة ببهؼ ؤلاحشاءاث الخمهُذًت ورل ٚباللجىء إلى بهؼ ألابدار
الخاسحُت باظخخذام الخٓىّ ؤلاداسٍت التي مىدها اإلاششم الجبائي للمدٓٔ خعب هظ اإلاىاد  46-45مً
ْاهىن ؤلاحشاءاث الجبائُت.
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بهذ جدطل املخٓٓان نلى اظخماسة الىغهُت اإلاالُت  .وفي إؾاس خٔ ؤلاؾالم اإلاهترٍ به لذي
اإلاطالح الجبائُت غمً اإلاىاد اإلازٗىسة ؤناله ًٓىم املخٓٓان باالجطا ٛباإلاؤظعاث و الهُأث الخاسحُت التي
لها نالْت مو اإلاٙلِ خعب ْائمت ؾلب اإلاهلىماث  ،و ٖزل ٚؾلب الخطى ٛنلى ال٘شىَاث البىُ٘ت
إلاهشَت ألاسضذة الخعابُت والهملُاث التي ْام به اإلاٙلِ .غِ إلى رل:ٚ
 ؾلب حىاص العُش مً اإلاٙلِ إلاهشَت حمُو خشحاجه.
 ؾلب شهادة نائلُت إلاهشَت ألاشخاص الزًً ٌهِشىن جدذ ُٖالخه.
 مشاْبت نما إرا ٗان هىإ ؤمىا ٛمدطلت مً حشاء بُو نٓاساث ؤو مىٓىالث مً خال ٛاإلاؿالبت
بىزائٔ البُو.
ب .صيرالخدليم:
 إعادة جىىيً ألاصاش الخاضع للضريبت:
بهذ اإلاشخلت الخدػيرًت (مشوس الـ ـً 15ىما)  ،و بدطى ٛاإلاشاْبين نلى مخخلِ اإلاهلىماث مً حمُو
اإلاطادس الخاسحُت التي لها نالْت باإلاٙلِ ،و لٓائهما به مً ؤحل ال٘شِ نً مذاخُله وجىغُذ وغهُخه
الجبائُت؛ جبذؤ نملُت الخدُٓٔ اإلاهمٔ ملجمل وغهُخه الشاملت  .و رل ٚبُدظ و جدلُل و مٓاسهت
ال٘شىَاث البىُ٘ت و الىزائٔ اإلاخدطل نليها ومٓاسهتها مو جل ٚالخطشٍداث بهذٍ اظخخشاج املخالُاث
وألاخؿاء اإلاشج٘بت ،و بالخالي إنادة جٙىًٍ ألاظاط الخاغو للػشٍبت.
الجدوٌ  :01إعادة جلييم العىاضرالعيييت
بيان العىاضر

املىلىالث و العلاراث

صفً النزهت
العلاراث
شهرة املحل
الطياهت العائليت

املالخظاث

طريلت الخلىيم
مبالٌ الُىاجير ؤو ألاظهاس املخذدة مٓاسهت مو اإلاىاد اإلامازلت
مشاناة ظىت الخُاصة و ؾبُهت اإلاىاد
في الىاْو
ارا ٗاهذ حذًذة ًيبغي العهش مً خال ٛوٖالء العُاساث مشاناة خالت العُاسة و ؤو ٛظىت في العير ،و
اإلاعاَت التي ْؿهتها
ؤو وزُٓت الاظتراد
جخُُؼ جٓذًشي مً  %10إلى  %20مو
إرا ٗاهذ ْذًمت ٌهاد جُُٓمها بعهش العىّ
مشاناة خالت العُاسة
العهش في الُاجىسة ؤو وزُٓت " "D3ارا ٗاهذ معخىسدة

مشاناة الًشع مً اظخهمالها

الُٓمت الخالُت للهٓاس اإلاإخىر نً مطالح الدسجُل و ألاخز بهين الانخباس َترة الخُُٓم وظهش
العىّ
الخٓىٍماث
اإلابلٌ اإلاهاد جُُٓمه مً ؾشٍ مطلخت الخٓىٍماث و
مشاناة مٙان جىاحذ املخل
ألاظهاس
ًدذد اإلابلٌ حضاَُا بهذ املخاوسة مو اإلاٙلِ

نذم اإلابالًت في جُُٓم الخٙالُِ
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+الىفلاث اليىميت
ألاصفارو الخىلالث
املحسوهاث

ًدذد اإلابلٌ حضاَُا بهذ املخاوسة مو اإلاٙلِ

نذم اإلابالًت في جُُٓم الخٙالُِ

الاخخُاف بما هى مىحىد في املخاظبت

مشاْبت َىاجير الششاء و الىضىالث

املطدرْ :اهىن الػشائب اإلاباششة و الشظىم اإلامازلت

 .3الخدليم املعمم ملجمل الىضعيت الجبائيت لشخظ طبيعي:
تهخم هزه الذساظت بالخدُٓٔ اإلاهمٔ في مجمل الىغهُت الجبائُت الشاملت لألشخاص الؿبُهُين
باليعبت للػشٍبت نلى الذخل ؤلاحمالي ،إر جخظ شخظ ؾبُعي و هى نباسة نً جاحش بُو بالخجضئت
لألخزًت وألالبعت وألاوسجت ،والٙائً مٓشه ؤلاحخماعي بىالًت ظُذي بلهباط ،رو حيعُت حضائشٍت ،متزوج.
و اهؿالْا مً خلُُت وحىب خطى ٛاإلاشاْب الجبائي نلى اإلاهلىماث الالصمت نً خالت اإلاٙلِ جدذ
اإلاشاْبتًٓ ،ىم املخٓٓان باحشاء مٓاسهت اإلاذاخُل اإلاطشح بها باإلاذاخُل اإلاعخيخجت مً وغهُت ؤمالٕ
اإلاٙلِ ،خالت خضٍيخه وٖزا اإلاخهلٓت بعُاّ الخُاة لعائش ؤَشاد ؤظشجه (اإلاادة  06و .ّ ،98ع.م.س.م).
إر بهذ لٓاء املخٓٓين باإلاٙلِ ًىم  2015/03/18وإخػاسه لٙل الىزائٔ اإلاؿلىبت مىه إغاَت إلى
الخدشٍاث التي ْاما بها اظخؿانا إخطاء الهملُاث الخالُت:
 .1.3إعادة خضاب ألاصاش الخاضع للضريبت للميلف
 .1.1.3جلخيظ عملياث الاهدضاب و البيع للعلاراث
ًمً٘ جلخُطها في الجذو ٛالخالي :
الجدوٌ  : 02عملياث اهدضاب و بيع العلاراث

طبيعت العمليت
الفترة
 2011/07/07إٖدعاب معً٘ بعُذي بلهباط
بُو معً٘ مً هىم  F4بعُذي بلهباط
2011
بُو معً٘ مً هىم  F3بعُذي بلهباط
2011
بُو مدل معاخخه  20.40م 2بعُذي بلهباط
2012

الليمت املطرح بها
8000.000
3.000.000
1.600.000
400.000

الليمت الحليليت
8000.000
/
/
/

املطدر :مُدشُت الػشائب لىالًت ظُذي بلهباط



اإلابالٌ اإلا٘دعبت واإلاطشوَت ٗاهذ نً ؾشٍٔ الخعاباث البىُ٘ت

128

P-ISSN: 2478-0243
E-ISSN :2602-7674

جمةل املشاكة يف الاقتصاد امتمنية وامقاهون

اجملدل  01 :امعدد  00 :امس نة2012

اإلاذاخُل اإلاخهلٓت باألوشؿت الخجاسٍت للمٙلِ لعىىاث الخدُٓٔ ٗاهذ بيعبت  % 20خعب هكام

الذَو الجضافي " " IFUسْم  2006/.....و هي ٗاآلحي :
 188 000.00 = 2011دج  368 000.00 = 2013 /دج
 320 000.00 = 2012دج  394 000.00 = 2014 /دج
أ .طلب الخىضيداث و الخبريراث :
في ًىم  2015/05/18وخعب هظ اإلاادة  19واإلاادة  21الُٓشة  04مً ّ.إ.ج ؤسظل املخٓٓان إلى
اإلاٙلِ ؾلب الخىغُداث و الخبرًشاث .
بهذ مٓابلت اإلاٙلِ نلى معخىي مطلخت اإلاشاحهت الجبائُت ًىم  2015/06/16وجٓذًمه
للخىغُداث جىضل املخٓٓان إلى ما ًلي :
 مطاريف الهدم  65 000.00 :دج
 مطاريف البىاء  7 798 789.00 :دج للُتراث الخالُت :
 12------- 2013شهشا
 10------- 2012ؤشهش
 04------- 2015ؤشهش.
 12------- 2014شهشا
* إحمالي مذة ألاشًاْ ٛذسث بـ  38شهشا.
* مطاسٍِ البىاء الشهشٍت ْذسث بـ  204.442 = 38/ 7.768.789 :دج ،ومىه اظخيخج ؤن
مطاسٍِ البىاء العىىٍت ٗاهذ ٖما ًلي :
 2 044 420.00 = 10 x 204.442 ------- 2012 دج
 2 453 304.00 = 12 x 204.442 ------- 2013 دج
 2 453 304.00 = 12 x 204.442 ------- 2014 دج
 املطاريف العائليت  :جم جٓذًشها حضاَُا خعب هظ اإلاادة  98مً ّ.ع.م ٖما ًلي :
 400 000.00 = 2011دج  500 000.00 = 2013 /دج
 450 000.00 = 2012دج  550 000.00 = 2014 /دج
 مطاربف إلايىاء :
 20 000.00 = 2013 /دج
 16 000.00 = 2011دج
 24 000.00 = 2014 /دج
 18 000.00 = 2012دج
أ .نملُاث اٖدعاب وبُو العُاساث جمذ نً ؾشٍٔ البى ٚورل ٚخال.2013، 2011 ٛ
مما ظبٔ ًم٘ىىا جلخُظ الهملُاث العابٓت في الجذو ٛسْم ( )03وهى بمثابت حذو ٛميزاهُت
الخضٍىت الخاص باإلاٙلِ :
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الجدوٌ  : 03حدوٌ ميزاهيت الخسيىت الخاص بامليلف " املبال بالديىارالجسائر""

البيان
 )1املىحىداث املخدطل عليها :
-/1رضيد بىيي مً01/01
خعاب  ( BADRدج)
خعاب  BADRلإلدخاس ( دج)
-/2مداخيل  IFUاملطرح به
-/3مداخيل الامالن العلاريت :
معً٘ مً هىم F4معً٘ مً هىم F3مدالث ججاسٍت -/4مداخيل أخري
املجمىع
-)2املىحىداث املضخخدمت
 -/1رضيد بىيي مً12/31
خعاب بى ٚالُالخت و الخىمُت الشٍُُت (
دج)
خعاب بى ٚالُالخت و الخىمُت الشٍُُت
لإلدخاس( دج)
-/2شراء الامالن العلاريت
-/3مطاريف الهدم :
-/4هفلاث.البىاء:
-/5مطاريف العائلت :
-/6مطاريف الضىً :
-/7مطاريف خروج الى الخارج :
املجمىع

2012

2011

2014

2013

2.358
3.161
188.000

1.773
3.526.710
320.000

26
3.298.549
368.000

456
1.995.600
394.000

3.000.000
1.600.000
/
ال ش يء
4.793.500

/
/
400.000
ال ش يء
4.248.400

/
/

/
/

ال ش يء
3.666.570

ال ش يء
2.390.000

1.773

26

456

456

1.995.600
/
/
2.453.304
500.000
20.000
/
4.969.360

117.340
/
/
3.453.304
550.000
24.000
/
3.145.100

3.298.549 3.526.710
/ 8.000.000
/
80.000
2.044.420
/
450.000
400.000
18.000
16.000
/
/
5.810.990 12.024.400

املطدر :مً إنذاد الباخثخين وَٓا للىزائٔ اإلآذمت مً مُدشُت الػشائب لىالًت ظُذي بلهباط
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ب .خضاب ألاصاش الخاضع للضريبت:
 ظىت  7.230.900 -= 12024400 – 4793500 : 2012دج
 ظىت  1.562.510 -= 5810990 - 4248400 : 2013دج
 ظىت  1.302.790 - = 4.969.360 – 3.666.570 : 2014دج
 ظىت  755.100 – = 3.145.100 – 2.390.000 : 2015دج
اإلاالخل ؤن الُشّ بين اإلاىحىداث اإلاخدطل نليها و اإلاىحىداث اإلاعخخذمت هى ظالب وهزا ٌهبر نً
اإلابلٌ اإلاتهشب ؤو اإلاخملظ مىه ،الش يء الزي ًجعذ العىطر املاد" للجشٍمت ،الزي نلى ؤظاظه ظُدعب
اإلابلٌ الخاغو للػشٍبت.
ألاظاط الخاغو للػشٍبت لخطُلت العىىاث ألاسبو (ً )04دعب جبها للجذو ٛالخطانذي سْم
( )03و رل ٚؤَ اإلاادة  104مً ْاهىن الػشائب اإلاباششة و الشظىم اإلامازلت و هزا ما ًذ ٛنلى ججعذ
العىطراللاهىوي.
 وحىد هُت الًش لذي اإلاٙلِ ججعذ العىطراملعىى" لجشٍمت الًش الػشٍبي.العنصر
المادي

العنصر
القانوني

غش
ضريبي

العنصر
المعنوي

الجدوٌ  : 04الجدوٌ الخطاعد" لحضاب الضريبت على الدخل إلاحمالي

وضبت الضريبت
%0
% 20
% 30
% 35

كضط الدخل الخاضع للضريبت (دج)
 ال ًخجاوص 120.000 مً  120.001إلى 360.000 مً  360.001إلى 1.440.000 -ؤٖثر مً 1.440.000

املطدرْ :اهىن الػشائب اإلاباششة و الشظىم اإلامازلت

و خعب هظ اإلاادة  192مً ْاهىن الػشائب اإلاباششة و الشظىم اإلامازلت ،جُشع الػشٍبت جلٓائُا
نلى اإلاٙلِ ،و ًػانِ اإلابلٌ اإلاُشوع نلُه بيعبت  . % 25و هزا ما ًىضخه الجذو ٛالخالي:
الجدوٌ  :05حدوٌ خضاب الغراماث الجبائيت

الضىىاث

ألاصاش الخاضع للضريبت

الضريبت على الدخل

الغراماث % 25

املجمىع
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على الدخل إلاحمالي (دج)
7.230.900
1.562.510
1.302.790
755.100

إلاحمالي ()IRG
2.398.815
414.878
330.837
166.530

599.703
103.720
82.709
41.632

2.998.518
518.598
413.546
208.162
4.138.824

املطدر :مً إنذاد الباخثخين وَٓا إلاهؿُاث مُدشُت الػشائب لىالًت ظُذي بلهباط

ُُُٖ ت خعاب الػشٍبت نلى الذخل ؤلاحمالي : IRG
الجدوٌ  :06الضريبت على الدخل إلاحمالي الىاحب دفعها

الضىت
2011

2012

2013

2014

الضريبت على الدخل إلاحمالي الىاحب دفعها
 5.790.900 = 1.440.000 – 7.230.900دج
 2.026.815= % 35 X 5.790.900دج
 2.398.815 = 372.000 + 2.026.815دج
 122.510 = 1.440.000 – 1.562.510دج
 42.878 = % 35 X 122.510دج
 414.878 = 372.000 + 42.878دج
 942.790 = 360.000 - 1.302.790دج
 282.837 = % 30 x 942.790دج
 330.837 = 48.000 + 282.837دج
 395.100 = 360.000 - 755.100دج
 118.530 = % 30 x 395.100دج
 166.530 = 48.000 + 118.530دج

املطدر :مً إنذاد الباخثخين وَٓا إلاهؿُاث مُدشُت الػشائب لىالًت ظُذي بلهباط.

 .2.3جبلي هخائج الخدليم املعمم في مجمل الىضعيت الجبائيت
 .1.2.3الخبلي ألاولي بيخائج الخدليم املعمم :
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بهذ اهتهاء املخٓٓين مً نملُت الخدُٓٔ و اإلاشاْبت ْاما بئشهاس اإلاٙلِ بإن اإلاذاخُل اإلاطشح بها
لِعذ خُُٓٓت ويير مؿابٓت للىاْو ،و جم إباليه بزلٖ ٚخابُا و بشٙل مُطل ودُْٔ.
و بهذ اهٓػاء مذة ً 40ىما التي خذدها اإلاششم للمٙلِ مً جبلًُه بالىخائج ألاولُت للخدُٓٔ،
خػش هزا ألاخير إلى مطلخت اإلاشاحهت الجبائُت ،و باشش الخىاس مو املخٓٓين ،مبِىا هٓاؽ اإلاهاسغت نلى
الىخا ئج التي ؤظُشث نليها الخدُٓٓاث ،ؤي نلى اإلابلٌ الهامت اإلاشاس إليها في ؤلاشهاس ،مشَىْا بىزائٔ جخمثل في
نٓذي بُو ؤمىا ٛنٓاسٍت مهذة للعً٘ مً هىم " "F3و " "F4؛ التي نلى ؤظاظها جم إنادة جُُٓم مبلٌ البُو
مً مطلخت إنادة جُُٓم الهٓاساثٖ ،ما إخخج في سده نلى ُْمت الُىائذ اإلاخىاحذة في ٖشِ الخعاب
البىٙي ،وؾالب ؤًػا بخخُُؼ ُْمت اإلاطاسٍِ الهائلُت للعىىاث ألاسبو "  ، "04مىضخا ٗل رل ٚفي سده
الزي اظخلمه املخٓٓان لُىم  ، 2015/10/08و الزي جمذ مً خالله ؤلاحابت نلى الهىاضش الخالُت :
أ .جلييم مبيعاث ألامالن العلاريت (الضىىاث) :
 ؤٖذ اإلاٙلِ نلى بُو مع٘ىين ( )02خال ٛظىت  ،2011الزًً ظبٔ و ؤن امخل٘هما خال ٛهُغالعىت.
 ن٘غ نملُت ؤلاٖدعاب خُث ؤن الُٓمت اإلاهترٍ بها ؤخزث بهين ؤلانخباس في جٙىًٍ اإلاىحىداثاإلاعخهملت؛ و اإلابُهاث ؤخزث بهين ؤلانخباس خعب الُٓمت اإلاطشح بها ،وضشح ؤن الٓشاس ٗان ْشاس الشاسي
و لِغ البائو .
 ؤشاس ؤًػا ؤن الهٓاساث التي اٖدعبها جم جُُٓمها نلى معخىي مطالح إداسة الػشائب و اإلابلٌاإلاهترٍ بـه ْذس بـ  8.000.000دج (ُْمت مهترَت خعب ْشاس اللجىت بخاسٍخ .)2014/06/08
 و في إؾاس الهذالت الػشٍبُت ؾلب اإلاٙلِ ألاخز بهين ؤلانخباس الُٓمت اإلاهترٍ بها خعب جٓشٍشاإلاهلىماث و اإلاُطلت ٖما ًلي :
الجدوٌ  : 07حدوٌ العلاراث املعترف بها خالٌ فترة الخدليم
الفترة

طبيعت املعاملت

مالخظت

كيمت املعترف بها
(دج)

2011

بُو ظً٘ مً هىم  F3بعُذي بلهباط (بذال مً 4.000.000
معً٘ مً هىم  F4ؾبٓا لٓشاس الشاسي)

ْشاس نهائي
) .2013/12/31

(سْم

13/....

في

2011

بُو ظً٘ مً هىم  F4بعُذي بلهباط (بذال مً 4.500.000
معً٘ مً هىم  F3ؾبٓا لٓشاس الشاسي )

ْشاس نهائي
.2013/12/31

سْم

13/....

في

املطدر :مً إنذاد الباخثخين وَٓا إلاهؿُاث مُدشُت الػشائب لىالًت ظُذي بلهباط
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ؾالب اإلاٙلِ بالػشٍبت ؤًػا ألاخز بهين ؤلانخباس اإلابلٌ اإلآذس و اإلاطشح به في بُو اإلاع٘ىىين لعىت
 2011و اإلاخمثل في مبلٌ  8.500.000دج بذال مً  4.600.000دج.
ب .املىحىداث املخدطل عليها في : 2011/01/01
بما ؤن ٖشىَاث خعاب بى ٚالُالخت و الخىمُت الشٍُُت لإلدخاس بُيذ ؤن اإلاٙلِ ْام و باظخمشاس
بهملُاث إًذام و سخب مبالٌ مالُتَ ،ئن هزا ألاخير ؤوضح ؤهه ْام في الُترة "مً  2010/02/01إلى
 "2010/12/31بالُٓام بسخب مبلٌ ْذسه  3.332.000,00دج ،مو الهلم ؤن الذَهاث لم جً٘ إال بمبلٌ
 725.000,00دج خال ٛهُغ العىت ؛ الش يء الزي ًىضح ؤهه ٗان لذًه مبلٌ هٓذي في  2010/12/31و
ْذسه  2.607.000,00دج ،وفي هزه الخالت ؾلب ؤن ًؤخز بهين ؤلانخباس هزا اإلابلٌ ٖشضُذ ؤولي لعىت
.2011
ج .الفائدة امللدمت في خضاب بىً الفالخت و الخىميت الريفيت (: )Badr
ؤشاس ؤًػا ؤن الُىائذ في خعاب بى ٚالُالخت و الخىمُت الشٍُُت ( ،)Badrلم ًدعنى له سخبها مً
البى ٚو بالخالي ْذ ؤدسحذ في سضُذ نهاًت ٗل ظىت ،لزا ؾالب بهذم جؿبُٔ غشٍبت الذخل ؤلاحمالي نليها ،و
ججلذ هزه اإلابالٌ َُما ًلي :
الجدوٌ  : 08الفىائد البىىيت لفتراث الخدليم

الفترة

املبل

2011/06/30
2011/09/29
2011/12/29

18.057,18
9.445,01
21.039,52

مجمىع 2011

48.541.71

2013/12/31
مجمىع 2013

19.929,87
19.929.87

2014/09/30
2014/12/31

3.663,51
2.527,02

مجمىع 2014

6.190.53
املطدر :اإلاٙلِ بالػشٍبت
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د .مطاريف العائلت :
ؾالب بئنادة الىكش في ُْمت الىُٓاث التي ضشَذ نلى الهائلت ألن جُُٓمها غهِ مطاسٍُهم
الخُُٓٓت.خُث ْام بئسَاّ ٖشِ الخعاب البىٙي للُترة مً  2010/12/01إلى  ،2010/12/31و وسخ
ؾبٔ ألاضل لهٓذي البُو و وسخت للشهادة الهائلُت.
.2.2.3الخبلي النهائي لىخائج الخدليم املعمم :
بهذ اظخالم اإلاشاْبين الشد مً اإلاٙلِ ْاما بئنادة الىكش َُما ؤشاس إلُه اإلاٙلِ ،و اظدىادا إلى اإلاادة
 21مً ْاهىن ؤلاحشاءاث الجبائُت جم اظخذناء اإلاٙلِ للخػىس إلى احخمام اخخخام ؤشًا ٛالخدُٓٔ و
ؤوضخا له ما ًلي :
 مبالٌ اإلابُهاث الخُٓٓت اخزث بهين ؤلانخباس. الشضُذ الىٓذي اإلآذس بـ  2.607.000دج ،لم ًؤخز بهين ؤلانخباس لٙىهه ٗان في ظىت 2010وبالخالي َهزه العىت خاسج ظىىاث الخدُٓٔ
 الُىائذ خىلذ إلى خعاب بى ٚالُالخت و الخىمُت الشٍُُت لإلدخاس. جخُُؼ مبالٌ اإلاطاسٍِ الهائلُت و التي ؤضبدذ ٖما ًلي : 400.000 : 2012دج
 350.000 : 2011دج
 500.000 : 2014دج
 450.000 : 2013دج
في ألاخير جم إنذاد حذو ٛميزاهُت الخضٍىت النهائي الخاص باإلاٙلِ ؤَ ظلم جدذًذ الذخل الخاغو
للػشٍبت و خعاب الًشاماث ؾبٓا للمادة  193/01مً ْاهىن الػشائب اإلاباششة ،و اإلاخمثل في ما ًلي :
الجدوٌ  : 09حدوٌ ميزاهيت الخسيىت الخاص بامليلف النهائي " املبال بالديىارالجسائر""
البيان
 )1املىحىداث املخدطل عليها :
-/1رضيد بىيي مً01/01
خعاب  ( BADRدج)
خعاب  BADRلإلدخاس ( دج)
-/2مداخيل  IFUاملطرح به
-/3مداخيل الامالن العلاريت :
معً٘ مً هىم F4معً٘ مً هىم F3مدالث ججاسٍت -/4فىئد بىىيت وضعذ في خضاب إلادخار

2011

2012

2013

2014

2.358
3.161
188.000

1.773
3.526.710
320.000

26
3.298.549
368.000

456
1.995.600
394.000

4.000.000
4.500.000
/
48.541

/
/
400.000
/

/
/

/
/

19.929

6.190
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املجمىع
-)2املىحىداث املضخخدمت
 -/1رضيد بىيي مً12/31
خعاب بى ٚالُالخت و الخىمُت الشٍُُت ( دج)
خعاب بى ٚالُالخت و ث س لإلدخاس( دج)
-/2شراء الامالن العلاريت
-/3مطاريف الهدم :
-/4هفلاث.البىاء:
-/5مطاريف العائلت :
-/6مطاريف الضىً :
-/7مطاريف خروج الى الخارج :
املجمىع

8.742.060

4.248.483

3.686.504

2.396.246

1.773
3.526.710
8.000.000
80.000
/
350.000
16.000
/
11.974.483

26
3.298.549
/
/
2.044.420
400.000
18.000
/
5.760.995

456
1.995.600
/
/
2.453.304
450.000
20.000
/
4.919.360

456
117.340
/
/
3.453.304
500.000
24.000
/
3.095.100

املطدر :مُدشُت الػشائب لىالًت ظُذي بلهباط

و في ألاخير ْام املخٓٓان باسظا ٛالخبلٌُ النهائي للمٙلِ ،في اهخكاس اظخخشاج حذو ٛالخدطُل
النهائي.
 .3.2.3حدوٌ الخدطيل النهائي :
بهذ الُٓام بالخبلٌ النهائي ْام املخٓٓان باظخخشاج حذو ٛالخدطُل النهائي(Avis à payer du
 . )rôle individuelو رل ٚمً ؤحل الُٓام بالخدطُل.

 .4الخاجمت:
جلهب مذًشٍت الػشائب دوسا هاما ،خُث حعهش نلى غمان اخترام و جؿبُٔ الدششَو الجبائي مً
خال ٛهكام مخٙامل مً ؤلاحشاءاث و الهُئاث الجبائُت الىالئُت ،مً مُدشُاث و ْباغاث  ،باإلغاَت إلى
ؾشّ الشْابت الجبائُت الثالزت اإلاخبهت نلى معخىي اإلاذًشٍت الىالئُت للػشائب.
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هزه الؿشّ جخظ اإلاٙلِ بالػشٍبت و جخمثل في ٗل مً الخدُٓٔ املخاظبي و الخدُٓٔ اإلاطىب و
الخدُٓٔ اإلاهمٔ ملجمل الىغهُت .تهذٍ هزه الخدُٓٓاث إلى اٖدشاٍ ٗل ألاخؿاء و الخجاوصاث و
املخالُاث التي ًشج٘بها اإلاٙلِ بالػشٍبت
باألخظ الخدُٓٔ اإلاهمٔ في مجمل الىغهُت الجبائُت الشاملت الزي هى جدُٓٔ ًخهلٔ باألشخاص
الؿبُهُينَ ،هى ًبدث في مطادس مذاخُلهم املخخلُت و جٓذًش واْعي للمطاسٍِ و الىُٓاث اإلاهِشُت
للمٙلِ و ظائش ؤَشاد نائلخه.
ختى جٙىن نملُت الخدُٓٔ اإلاهمٔ ملجمل الىغهُت الجبائُت للمٙلِ الخاغو للشْابت هاجخت ًجب
نلى الهىن املخٓٔ ؤن جٙىن له الُ٘اءة اإلاهىُت الهالُت في املجالين املخاظبي و الػشٍبي ،و ؤن ًدترم ٗل
اإلاشاخل و ؤلاحشاءاث اإلاىطىص نليها في الٓاهىن لخماًت خٓىّ اإلاٙلِ و الخُاف نلى الػماهاث اإلامىىخت
له.
مً خال ٛالذساظت اإلاُذاهُت لذي مُدشُت الػشائب لىالًت ظُذي بلهباط و الىخائج اإلاخىضل إليها،
ًمً٘ الٓى ٛؤهه بئمٙان اإلاٙلُين بالػشٍبت اظخهما ٛمخخلِ الؿشّ و الىظائل و اظخًالٗ ٛل الثًشاث
الٓاهىهُت اإلامً٘ وحىدها للتهشب مً دَو الػشٍبت و هزا ما ًىُي صحت الفرضيت ألاولى للبدث.
لهذ اجبام املخٓٓين ملخخلِ ؤلاحشاءاث الٓاهىهُت مً ؤحل الخدٓٔ مً الزمت اإلاالُت الخُُٓٓت
للمٙلِ بالػشٍبت مدل الذساظت و مٓاسهتها بما جم الخطشٍذ به ،و بهذ حمو مخخلِ الىزائٔ الثبىجُت و
الُٓام بالخدشٍاث الالصمت خلظ الخدُٓٔ إلى اخخالٍ ٖبير بين ما جم الخطشٍذ به مً ْبل اإلاٙلِ و بين ما
هى الصم الخطشٍذ به ،مما ًؤٖذ ؤن الخدُٓٔ اإلاهمٔ للىغهُت الجبائُت للمٙلُين بالػشٍبت بامٙاهه ال٘شِ
نً خاالث تهشب ؤو يش غشٍبي ،ألامش الزي ًؤٖذ صحت الفرضيت الثاهيت.
 .5جىضياث و اكتراخاث :
مً خال ٛالىخائج اإلاخىضل إليها جم اْتراح الخىضُاث الخالُت :
 إنادة الىكش في الثًشاث التي ًدُدها الىكام الجبائي وإًجاد إؾاس ْاهىوي ًىكمها  ،مً خال ٛإًجاد
ضٌُ ْاهىهُت حذًذة وإظخخذامها في مجا ٛالتهشب الػشٍبي .
 جدعين الهالْت بين ؤلاداسة الجبائُت و اإلاٙلُين بالػشٍبت و جؿىٍش ؤظالُب الخهامل و الخىاضل،
ل٘عب زٓت اإلاٙلُين بالػشٍبت .
 جىَير إداسة حبائُت ُٖإة حهمل نلى حعهُل مخخلِ ؤلاحشاءاث الجبائُت باليعبت لٙاَت َئاث
اإلاٙلُين بالػشٍبت .
 حهمُم إظخهما ٛؤلانالم آلالي في ٗاَت حهامالث ؤلاداساث راث الطلت الظُما مذًشٍت الخجاسة و
إداسة الجماسٕ و إداسة السجل الخجاسي لخذنُم الشْابت الجبائُت في مٙاَدت التهشب الػشٍبي .
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صٍادة نذد اإلالُاث الخاغهت للخدُٓٔ املخاظبي و الخدُٓٔ اإلاهمٔ في مجمل الىغهُت الجبائُت
وصٍادة نذد اإلاشاْبين روي الخبرة و الُ٘اءة املخخطين إلٖدشاٍ التهشب و الًش الػشٍبي .
جىظُو مجا ٛجؿبُٔ الخدُٓٔ اإلاهمٔ ملجمل الىغهُت الجبائُت الشاملت لِشمل حمُو اإلاٙلُين
بالػشٍبت و ألاشخاص الزًً ًخجىبىن دَو الػشٍبت .
ججعُذ الهذالت الػشٍبُت في الىاْو .
الهمل نلى جىنُت و جدعِغ اإلاٙلُين بإهمُت الػشٍبت ودوسها في الخُاة ؤلاْخطادًت و
الاحخمانُت.

 .6كائمت املراحع:
 بىششي نبذ الًني َ،هالُت الشْابت الجبائُت و ؤزشها في مٙاَدت التهشب الػشٍبي في الجضائش -1999
( 2009مزٖشة مٓذمت غمً مخؿلباث هُل شهادة اإلااحعخير في الهلىم الْخطادًت ،جخطظ
مالُت وبىىٕٗ ،لُت الهلىم الاْخطادًت ،ونلىم الدعُير والهلىم الخجاسٍت ،حامهت
جلمعان ،)2011/2010(،ص ص .92-91
 بىنىن ًدُاوي هطيرة ،الضرائب الىطىيت و الدوليت -Edition pages bleues ،الجضائش،2010،
ص .42
ْ اهىن ؤلاحشاءاث الجبائُت
ْ اهىن ؤلاحشاءاث الجضائُت
ْ اهىن الػشائب اإلاباششة و الشظىم اإلامازلت.
 مُثاّ اإلاٙلِ بالػشٍبت 2016
 هاضش مشاد ،التهرب و الغش الضريبي في الجسائرْ( ،شؾبت لليشش و الخىصَو.)2004 ،

 .8هوامش:
1ناصر مراد« ،التهرب و الغش الضريبي في الجزائر» ،قرطبة للنشر و التوزيع،الجزائر ،2002 ،ص.6

2بوعون يحياوي نصيرة« ،الضرائب الوطنية و الدولية» ،Edition pages bleues ،الجزائر ،2010،ص .22
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