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امللخص :هتدف هذه الدراسة إىل اختبار العالقة بني حصيلة إيرادات كل من الرقابة اجلبائية واجلباية العادية ،بغرض التوصل إىل
إطار متكامل لتفسري وقياس العالقة بينهما ملساعدة اإلدارة اجلبائية يف زايدة تفعيل الرقابة اجلبائية ملكافحة التهرب الضرييب وزايدة

اإليرادات اجلباية لتحقيق التنمية االقتصادية. .وقد مت االعتماد على أدوات التحليل القياسي من أجل دراسة أثر الرقابة اجلبائية

على حصيلة إيرادات اجلباية العادية يف اجلزائر ،وقد مت التوصل من خالل البحث إىل أنه ورغم اجلهود املبذولة من طرف الدولة يف
هذا اجملال واملبالغ املسرتجعة إال أهنا تبقى غري كافية وقد تنعكس سلبا على حصيلة إيرادات اجلباية العادية نتيجة عدم فعالية الرقابة
اجلبائية يف مكافحة التهرب الضرييب ،وهو ما يتطلب القيام مبجموعة من اإلجراءات اليت من شأهنا إصالح النظام الضرييب وتدعيم
الرقابة اجلبائية ملكافحة التهرب الضرييب.
الكلمات املفتاحية :ضريبة ،رقابة جبائية ،هترب وغش ضرييب ،حتصيل ضرييب ،إيرادات جباية عادية.

Abstract : This study aims to examine the relationship between the revenues of tax
control and the regular tax revenues, in order to build the framework that interprets and
measures the relationship between them and helping tax administration in activating the
tax control to limit tax evasion and increase the collected revenues to achieve the
economic development. The study concluded that, the efforts made by the government
in this field remains insufficient and may have negative effects, due to ineffective tax
control in limiting tax evasion. This requires a set of procedures that will reform the tax
system and strengthen tax control to fight against tax evasion and avoidance.
Key Words: Tax, Tax control, tax evasion, tax collection, Tax revenue.
JEL Classification : E62, H2
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مقدمة:
تعترب الضريبة من أهم أدوات السياسة املالية ،إذ تشكل أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة كما تساهم يف اإلنعاش
االقتصادي ودفع عجلة التنمية ،إضافة إىل إشباع حاجياهتا االقتصادية واالجتماعية ،إذ يعترب تدخل الدولة من
خالل الضريبة كشكل من أشكال السياسات املالية ،وأمام األزمة املالية الراهنة وتراجع أسعار النفط يف اآلونة
األخرية تسعى الدولة جاهدة لالعتماد على اجلباية العادية حمل اجلباية البرتولية وهذا من أجل توسيع سياستها
التمويلية واستغالهلا يف متويل اخلزينة العامة ،ولعل من أهم العوامل اليت تؤثر على حصيلة إيرادات اجلباية العادية
وميكن وضعها يف شكل عالقات دالية أو مناذج اقتصادية جند فعالية برامج الرقابة اجلبائية يف الكشف عن التهرب
والغش الضريبيني واحلد منهما ،حيث تعد الرقابة اجلبائية أحد احملاور األساسية لنجاح اإلدارة اجلبائية يف تنفيذ
التشريع الضرييب وحتقيق احلصيلة الضريبية املستهدفة ابإلضافة إىل حتقيق عدالة توزيع العبء الضرييب وضمان مسامهة
مجيع املكلفني ابلضريبة يف حتمل األعباء وفق ما ينص عليه النظام الضرييب من خالل حماربة ظاهريت التهرب والغش
الضريبيني ،ومما الشك فيه أن القضاء على ظاهريت التهرب والغش الضريبيني من خالل زايدة عمليات الرقابة
اجلبائية عملية صعبة جدا ورغم اجلهود املبذولة من طرف الدولة يف هذا اجملال إال أهنا قد حتمل آاثرا سلبية نتيجة
عدم فعالية الرقابة اجلبائية يف مكافحة التهرب والغش الضريبيني.
اإلشكالية من خالل ماسبق ميكن طرح التساؤل التايل :ما مدى فعالية الرقابة اجلبائية كأداة ملكافحة التهرب
الضريبيني ،يف التأثري على حصيلة إيرادات اجلباية العادية يف اجلزائر؟
فرضيات الدراسة:

 توجد عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بني حصيلة املبالغ املسرتجعة نتيجة تطبيق الرقابة اجلبائيةوإيرادات اجلباية العادية.
 توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بني حصيلة املبالغ املسرتجعة نتيجة تطبيق الرقابة اجلبائية وإيراداتاجلباية العادية.

أهداف الدراسة  :هتدف الدراسة إىل اختبار العالقة بني حصيلة إيرادات كل من الرقابة اجلبائية واجلباية العادية
بغرض التوصل إىل إطار متكامل لتفسري العالقة وقياسها ملساعدة اإلدارة اجلبائية يف زايدة تفعيل الرقابة اجلبائية
ملكافحة التهرب الضرييب وزايدة اإليرادات اجلباية العادية لتحقيق التنمية االقتصادية.
منهجية البحث وتقسيماته :تبعا لطبيعة الدراسة واألهداف اليت تسعى لتحقيقها مت االعتماد على أدوات التحليل

القياسي ابستخدام منوذج شعاع االحندار الذايت ( )varمن أجل دراسة أثر الرقابة اجلبائية على حصيلة إيرادات
اجلباية العادية يف اجلزائر ،وهذا من خالل تقسيمه إىل أربع حماور:
 الرقابة اجلبائية يف اجلزائر،

 التحصيل الضرييب يف اجلزائر؛
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 آليات تفعيل الرقابة اجلبائية لزايدة التحصيل اجلبائي.
 الدراسة القياسية.

.1الرقابة اجلبائية يف اجلزائر:
تعترب الرقابة اجلبائية الوسيلة القانونية املمنوحة لإلدارة اجلبائية واليت تسعى من خالهلا إىل احملافظة على األموال
العمومية والتحقق من مدى شرعية وصحة املعلومات املصرح هبا من طرف املكلفني ابلضريبة .
 1.1مفهوم الرقابة اجلبائية وأهدافها:
ميكن تعريف الرقابة اجلبائية على أهنا "التحقق من مشول الوعاء الضرييب للممول لكافة العناصر اخلاضعة
للضريبة ،ومن صحة القيم املالية هلذه العناصر والتأكد من حقيقة املركز املايل للممول سواء عند حتديد دين الضريبة
أو عند النظر يف إسقاطها" (دراز ،)1999 ،والرقابة اجلبائية فرضت من قبل القانون والعدالة ،فهي ختدم مصلحة
املكلف حبيث أهنا تسمح بضمان تقسيم عادل للضريبة على كل املواطنني ،كما ختدم مصلحة الدولة عن طريق
التأكد من أن التصرحيات املقدمة لإلدارة اجلبائية ختضع للمراقبة بناء على املعلومات واملصادر املوجودة لديها مسبقا
واملتحصل عليها من مصادر أخرى هلا عالقة بنشاط املكلف  ،وذلك هبدف تصحيح األخطاء واملخالفات اليت قد
يرتكبها ،وهلذا السبب يقوم أعوان اإلدارة اجلبائية بعملية مراقبة وفحص دقيق وعميق يتماشى مع املعلومات املقدمة
من طرف املكلف). (philipe colin, 1994
كما تشكل عملية الرقابة اجلبائيية هدفا أساسيا ابلنسبة لإلدارة اجلبائية ،ويعترب اهلدف األساسي للرقابة
اجلبائية هو مكافحة التهرب الضرييب بكل أنواعه ابستعمال خمتلف األساليب القانونية اليت مينحها املشرع الضرييب
لإلدارة اجلبائية واحملافظة على األموال العمومية من السرقة والنهب ،وتوفري إيرادات إضافية للخزينة العمومية تعود
على اإلنفاق العام وتؤدي إىل رفاهية اجملتمع وذلك لتحقيق جمموعة من األهداف أمهها (بساعد:)1999 ،
 قمع التهرب الضرييب وحتقيق مبدأ املساواة والعدالة لألفراد يف حتمل عبء الضريبة؛ محاية املوارد اجلبائية مليزانية الدولة وهذا اهلدف يشكل مؤشرا لنجاح أو فشل اإلدارة اجلبائية يف حتقيق مهامها؛ التأكد من دقة وصحة التصرحيات اجلبائية ومطابقتها للقوانني والتشريعات اجلبائية؛ ضمان املتابعة والتطبيق السليم للمكاسب واالمتيازات اجلبائية اليت يتيحها التشريع اجلبائي. 2.1أسباب الرقابة اجلبائية:
هناك عدة أسباب دعت إىل ضرورة إجياد نظام رقايب يقوم مبراقبة تصرحيات املكلفني واحلفاظ على حقوق
اخلزينة العمومية من الضياع إضافة إىل مراقبة تنفيذ التشريعات اجلبائية أمهها:
أ .حرية املكلف ابلضريبة يف التصريح مبداخيله :مبا أن النظام اجلبائي اجلزائري كغريه من األنظمة اجلبائية احلديثة
نظام تصرحيي يسمح للمكلف ابلتصريح مبداخيله من تلقاء نفسه ابعتبارها أساس لتحديد الوعاء الضرييب
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ويفرتض أهنا صحيحة مامل يثبت العكس ،وللتأكد من ذلك وجدت الرقابة اجلبائية ،فحسب املادة( )1-18من
قانون اإلجراءات اجلبائية":تراقب اإلدارة اجلبائية التصرحيات واملستندات املستعملة لفرض كل ضريبة أو حق أو
رسم أو أاتوة ،كما ميكنها أن متارس حق الرقابة على املؤسسات واهليئات اليت ليست هلا صفة التاجر واليت تدفع
أجورا أو أتعااب أو مرتبات كيفما كانت طبيعتها " (قانون االجراءات اجلبائية ،)2019 ،وذلك بغرض اكتشاف
األخطاء والتالعبات املوجودة فيها والقيام بتصحيحها ،ومن هنا يتضح أبن السبب األساسي لوجود الرقابة اجلبائية
هو كون النظام الضرييب نظام تصرحيي ،ولذلك أوجب املشرع إجياد وسيلة قانونية ملراقبة هذه التصرحيات والتأكد
من صحتها ومطابقتها ملا هو موجود يف احلقيقة.
ب .حماربة التهرب والغش الضريبيني :يعرف التهرب الضرييب على أنه" :ذلك السلوك الذي من خالله حياول
املكلف القانوين عدم دفع الضريبة املستحقة عليه كليا أو جزئيا دون أن ينقل عبئها إىل شخص آخر ولتحقيق
التهرب الضرييب يتخذ املكلف القانوين عدة طرق وأساليب قد تكون مشروعة أو غري مشروعة" (مراد)2003 ،
وهو ما يقودان إىل التمييز بني كل من الغش الضرييب والذي يعرف أبنه اإلخفاء املقصود جتاه اإلدارة اجلبائية
للموارد واملداخيل والذي يستهدف من وراءه التملص من أداء الضريبة ) ، (chmidt, 1972والتهرب الضرييب
املشروع والذي يعرف أبنه فن تفادي الوقوع يف جاذبية القانون اجلبائي ) ،(Martinez, 1984ويتم من خالل
العمل على عدم االلتزام ابلضريبة بصورة مشروعة دون خمالفة القانون ،وحسب نص املادة ( )193من قانون
الضرائب املباشرة يقصد ابألعمال التدليسية خاصة (قانون الضرائب املباشرة:)2019 ،
 إخفاء أو حماولة إخفاء املبالغ واملنتجات اليت يطبق عليها الرسم على القيمة املضافة و املبيعات بدون فاتورة؛
 القيام عمدا بنسيان أو إجراء تقييد غري صحيح أو ومهي يف احلساابت اخلاصة ابلسجالت والدفاتر احملاسبية؛
 تقدمي واثئق مزورة أو غري صحيحة لالستناد إليها عند طلب احلصول إما على ختفيض أو خصم؛
 القيام عمدا بنسيان تقييد أو إجراء قيد يف حساابت ،أو القيام بتقييد إجراء قيد يف احلساابت غري صحيح؛
 قيام املكلف بتدبري عدم إمكانية الدفع ،أو وضع عوائق بطرق أخرى أمام حتصيل أي ضريبة أو رسم؛
 كل عمل أو فعل أو سلوك يقصد منه بوضوح جتنب أو أتخري دفع كل أو جزء من مبلغ الضرائب والرسوم؛
 ممارسة نشاط غري قانوين وكل نشاط غري مسجل و/أو ال يتوفر على حماسبة قانونية حمررة تتم ممارسته.

ج .حماربة االقتصاد اخلفي :يؤدي االقتصاد اخلفي إىل عدم املسامهة الكلية يف احلصيلة الضريبية مما حيرم اخلزينة
العمومية من موارد هامة ،حبيث يشمل كافة األنشطة املصاحبة لعملية التهرب الضرييب واليت تولد دخال خيضع
للضريبة ويتم إخفاؤه عن السلطات الضريبية هبدف التهرب من دفع الضريبة (نسرين .)2008 ،حيث يعترب " Vito

 "Tanziأن االقتصاد اخلفي يشمل جمموع الدخول املكتسبة غري املبلغ عنها للسلطات الضريبية أو جمموع الدخول
غري الواردة يف احلساابت الوطنية) ، (Tanzi, 1980وحسب وجهة نظر""H.De Sotoيشمل االقتصاد اخلفي
رجال أعمال اجتهو للعمل بشكل غري قانوين بسبب العيوب املوجودة يف نظام الضرائب ويف القوانني األخرى
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واالجراءات املعقدة ( )1989 ،Sotoوقد نصت املادة  1-21من قانون اإلجراءات اجلبائية على أنه ميكن القيام
بتحقيق معمق يف الوضعية اجلبائية الشاملة عندما تظهر وضعية امللكية وعناصرها منط املعيشة لشخص غري حمصى
جبائيا وجود أنشطة أو مداخيل متملصة من الضريبة (قانون االجراءات اجلبائية. )2019 ،
 1.3الرقابة اجلبائية يف اجلزائر
تتخذ الرقابة اجلبائية يف اجلزائر عدة أشكال ،ومن أهم الطرق اليت تعتمد عليها اإلدارة اجلبائية يف اجلزائر طريقيت
التحقيق احملاسيب اخلاص ابألشخاص املعنويني والتحقيق املعمق يف جممل الوضعية اجلبائية الشاملة اخلاصة بدخول
األشخاص الطبيعيني  ،إضافة إىل بعض الطرق الثانوية مثل الرقابة املكتبية والرقابة على املعامالت العقارية ،ولتوضيح
تطور قضااي التهرب الضرييب املكتشفة واملبالغ املسرتجعة من قبل مصاحل اإلدارة اجلبائية نتيجة تطبيق خمتلف أشكال
الرقابة اجلبائية يتم عرض اجلدول التايل:
جدول ( :)01املبالغ املسرتجعة نتيجة تطبيق الرقابة اجلبائية

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

638

117234833

14971584909

19808797160

18092348841

8
1361899003

71
1833228034

11702312787

51254679616

21
5553403780

10757449378

84742536350

67799900634

61008463556

7132635498
76

16202522897

81730136089

19 256

23584

23 859

26 939

34 143

36 853

67 910

66 703

71 634

65 191

63 485

61 169

60 677

59 006

62 249

56 487

54 112

للرقابة

52 408

عدد امللفات اخلاضعة

2016

اجلبائية (دج)

73505872565

نتيجة تطبيق الرقابة

8951153803

املبالغ املسرتجعة

2017

السنوات

املصدر:من إعداد الباحثني اعتمادا على احصائيات مديرية االحباث واملراجعات ،املديرية العامة للضرائب.
من خالل اجلدول يتم اعداد الشكل التايل:
شكل ( :)01تطور احلصيلة الفعلية للمبالغ املسرتجعة من الرقابة اجلبائية يف اجلزائر

املصدر :من إعداد الباحثني اعتمادا على معطيات اجلدول أعاله
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من خالل اجلدول والشكل البياين يتضح لنا ازدايد حصيلة املبالغ املسرتجعة نتيجة تطبيق الرقابة اجلبائية تدرجييا
وذلك نتيجة اإلصالحات اجلبائية اليت انتهجتها اجلزائر من خالل إنشاء املديرية العامة للضرائب واملديرايت اجلهوية
والوالئية ،وبذلك سجلت حصيلة احلقوق والغرامات تزايدا مستمرا انطالقا من مبلغ يقدر حبوايل  11723مليون
دج سنة  ، 2000وهو ما يدل على زايدة عدد قضااي التهرب املكتشفة بفضل إنشاء هياكل الرقابة اجلبائية ،إال أن
هذه اهلياكل مل تستجب لألهداف املرجوة منها نتيجة نقص اإلمكانيات البشرية وزايدة عدد امللفات وانتشار
مظاهر الفساد املايل والضرييب ،وتشري الدراسات إىل أن عدد امللفات ابلنسبة للموظف الواحد وصل إىل 3000
ملف ،وتقدر احتياجات اإلدارة اجلبائية إىل  25000موظف (أوسرير ، ) 2009 ،وقد اتضح ذلك من خالل
اخنفاض قيمة املبالغ املسرتجعة لتصل إىل ما يقارب النصف خالل سنيت  2007و 2008متاشيا مع الزايدة التدرجيية
يف عدد امللفات اخلاضعة للرقابة حيث بلغت أقصى قيمة هلا  71 634ملف خاضع للرقابة ،وقد بلغت نتائج
الرقابة اجلبائية أقصى قيمة هلا سنة  2014حبصيلة فاقت  162 000مليون دج وذلك نتيجة التوجيهات
اإلسرتاتيجية للرقابة اجلبائية اليت سطرهتا اإلدارة اجلبائية للفرتة  ،2014-2013حيث اختذت مهمة الرقابة اجلبائية
بعدا نوعيا قصد الزايدة من فعاليتها والتحسني من قابليتها يف ضل االخنفاض الذي شهدته أسعار البرتول وما له من
أتثري على نقص االيرادات العامة للدولة.
 .2التحصيل الضرييب يف اجلزائر:
يقصد بتحصيل الضرريبة جمموعرة العمليرات الريت تسرتهدف نقرل قيمتهرا مرن ذمرة املكلرف إىل اخلزانرة العموميرة مرن
أجررل اسررتيفاء حقهررا ،ويررتبط حتصيررل الضرريبة ابلواقعررة املنشررئة هلررا والسررلطة املتخصصررة بتحصرريلها وطرررق التحصرريل
ومواعي ررده وض ررماانته (عب ررد احلمي ررد ،)1984 ،وق ررد اتس ررم النظ ررام اجلب ررائي اجلزائ ررري قب ررل االص ررالح ابلتعق ررد وع رردم
االستقرار ،وذلك من خالل تعدد الضرائب املكونة له واختالف معدالهتا وطرق حساهبا وهو ما يدفع املكلفرني إىل
التهرب من دفع الضريبة ،حيث أن مستوى تطور النظام املايل يقلل من أتثري حجم التهرب الضرييب وابلتايل التقليرل
من مستوى االقتصاد اخلفي. (Capasso, 2012).
 1.2أمهية اجلباية العادية يف متويل امليزانية العامة للدولة:
عرف النظام الضرييب عردة تغرريات نظررا للتطرورات االقتصرادية واالجتماعيرة والسياسرية ،وقبرل احلرديث عرن احلصريلة
إير ررادات اجلباي ررة العادي ررة جت رردر االش ررارة إىل أن املش رررع اجلزائ ررري ح رردد قائم ررة اإلير ررادات يف امل ررادة  11م ررن الق ررانون
 17/84املتعلررق بقروانني املاليررة حتررت إسررم اإليررادات النهائيررة املطبقررة علررى املوازنررة العامررة للدولررة حسررب األصررناف
الثالثة  :إيرادات اجلباية العادية ،وإيرادات غري العادي ة( البرتولية) ،وااليرادات العادية غرري اجلبائيرة ،ومرن أهرم مرا ميرز
النظرام اجلبرائي يف اجلزائرر عرردم تروازن حصريلة االيررادات اجلبائيررة نظررا هليمنرة اجلبايرة البرتوليررة علرى اإليررادات الضرريبية
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وإمهال اجلباية العادية ،أما ابلنسبة حلصيلة إيرادات اجلباية العادية واليت يتم الرتكيز عليهرا يف هرذا البحرث فهري عبرارة
عررن جممرروع االقتطاعررات اجلبائيررة الفعليررة الرريت حتصررلها الدولررة مررن خمتلررف الض ررائب والرسرروم كمررا هرري موضررحة يف
اجلدول التايل:
جدول ( :)02أمهية اجلباية العادية يف متويل امليزانية العامة للدولة
السنوات

االيرادات

اجلباية البرتولية
نسبة املسامهة %
اجلباية العادية
نسبة املسامهة %

2015 2014

2016

2017

2010

2011

2012

2013

2275.1

1781.10

2126.98

2820.01

3829.72

4054.35

3678.13

3390.4
2

25.63

68.30

71.20

67.58

63.96

61.45

47.08

1309.3
8

1548.5
3

1944.5
7

2072.0
9

2126.
35

2557.
3

2564.6
2

31,70

28.79

32.41

36.03

38.54

52.91

74.38

43,60
2750.6
1
56,39

املصدر:من إعداد الباحثني اعتمادا على إحصائيات مديرية األحباث واملراجعات ،املديرية العامة للضرائب
من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن اجلباية العادية عرفت تطورا كبريا يف السنوات األخرية بداية من 2015
حيث أصبحت متثل املورد األساسي لتمويل امليزانية العامة للدولة لتساهم بنسبة  % 52.91ومببلغ 2557.31
مليار دج ،حيث بلغت أقصى قيمة هلا سنة  2016مببلغ يقدر بر 2564.62مليار دج ونسبة مسامهة
 %74.38بعدما كانت اجلباية البرتولية متثل املورد األساسي يف متويل امليزانية العامة قبل هذه الفرتة ،وهذا نتيجة
اخنفاض أسعار البرتول وجهود الدولة لتمويل خزينتها ابالعتماد على الضريبة العادية كوهنا مستقرة ودائمة خبالف
اإليرادات البرتولية ،إال أن عدم فعالية الرقابة اجلبائية يف مكافحة التهرب الضرييب أدى إىل زايدة التهرب الضرييب مما
أثر سلبا على اخلزينة العامة للدولة اليت أصبحت تفقد جزء هاما من املوارد املالية ويتضح ذلك من خالل اخنفاض
حصيلة اجلباية العادية سنة  2017بنسبة مسامهة تقدر بر  ،%56.39وهذا ما يرتتب عليه عدم قيام الدولة
ابإلنفاق العام على الوجه الكامل ،وابلتايل تصبح الدولة عاجزة عن أداء حتقيق األهداف القاعدية للضريبة واملتمثلة
يف تغذية اخلزينة ابإليرادات الكافية لتغطية نفقاهتا.
 2.2أثر التهرب الضرييب على احلصيلة الضريبية:
يسبب التهرب الضرييب آاثرا سلبية تتمثل يف حرمان الدولة من إيرادات مالية هامة ،وبذلك تؤدي زايدة التهرب
الضرييب إىل ختفيض التحصيل الضرييب ولكي يتضح لنا جليا حجم الظاهرة يف اجلزائر نقوم بعرض تطور احلصيلة
الفعلية للجباية العادية يف اجلزائر كما هو موضح يف اجلدول التايل:
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جدول ( :)03احلصيلة الفعلية إليرادات اجلباية العادية
2000

398,23

482,89

519,9

603,77

644,79

754,56

786,75

983,63

1172,44

1309,37

1548,53

1944,57

2557,31
2126,35
2072,09

349,5

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2015
2014
2013

2016

مليون دج

2564,62

العادية

2017

اجلباية

2750,61

السنوات

املصدر :من إعداد الباحثني اعتمادا على إحصائيات مديرية العمليات اجلبائية والتحصيل  ،املديرية العامة

للضرائب.
يتضح من خالل اجلدول أن اجلباية العادية عرفت ارتفاعا تدرجييا متواصال بداية من سنة  2000وذلك نتيجة
اإلصالحات اجلبائية اليت شهدها النظام اجلبائي اجلزائري منذ سنة  ،1992حيث بلغت حصيلة اإليرادات الفعلية
للجباية العادية  349.5مليون دج سنة  2000واستمرت يف التزايد تدرجييا لتتجاوز  2000مليون دج خالل
سنة  2014واليت ميزها اخنفاض حاد يف مداخيل اجلباية البرتولية وعدم استقرارها وذلك هبدف زايدة إيرادات
اجلباية العادية وإحالهلا حمل اجلباية البرتولية حيث أكد وزير املالية السابق عبد الرمحان راوية خالل امللتقى الدويل
حول تسيري اخلزينة جويلية  2017أن اجلباية العادية ستعرف ارتفاعا بفضل اإلسراع يف تنفيذ اإلجراءات الرامية إىل
عصرنة إدارة الضرائب وكذا تعزيز مكافحة جهود مكافحة التهرب الضرييب (www.mfdgi.gov.dz,
) ،2017ورغم استمرار التزايد التدرجيي إىل غاية سنة  2017إال أن التحدي األكرب يف سبيل حتسني العائدات
ويف ذات السياق وحسب تصرحيات املدير العام للمحاسبة يف وزارة املالية حممد العريب غامن يتوقف على حتديد
ومتابعة ومراقبة ومتابعة دافعي الضرائب ونشاطاهتم من خالل التحكم يف الوعاء الضرييب واستئصال االقتصاد املوازي
ومكافحة التهرب الضرييب حىت يكون له أثر اجيايب على إيرادات اجلباية العادية بصفة خاصة والتنمية االقتصادية
بصفة عامة ،حيث تشري إحصائيات مديرية التجارة أن حجم الدخول غري اخلاضعة للضريبة سنة  1994قدر بر
 22مليار دج بسبب التهرب والغش الضرييب ،إضافة إىل اكتشاف ما يزيد عن 100.000نشاط اقتصادي
وجتاري غري خاضع للضريبة (قدي، )1994 ،حيث يقدر البعض حجم التهرب الضرييب يف اجلزائر بني 30و50
مليار دج سنواي (انصر ،)2002 ،حسب طرق عامة ،وقد كان جملس احملاسبة قد أكد يف تقريره لسنة  2013أن
القيمة االمجالية للضرائب غري احملصلة إىل غاية  2011انهز  8000مليار دينار جزائري أي ما يعادل حنو 100
مليار دوالر ،وهو مبلغ ال يستهان به  ،إذ أن حتصيل هذه املبالغ يشكل متنفسا للحكومة من األزمة اليت تكاد
تطرق أبواهبا ،وعليه جيب على الدولة أن تويل اهتماما كبريا هلذه املصادر الدائمة وحتاول جاهدة احملافظة عليها
واحتواء الفاقد الضرييب من خالل تفعيل دور الرقابة اجلبائية يف مكافحة التهرب الضرييب.
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 .3تفعيل آليات الرقابة اجلبائية ملكافحة التهرب الضرييب:
إن فعالية الرقابة اجلبائية تعين مدى قدرهتا على حتقيق أهدافها املتمثلة حتسني الرقابة اجلبائية ومكافحة التهرب
الضر ررييب ،ولتفعي ررل إجر رراءات الرقاب ررة اجلبائي ررة اخت ررذت مهم ررة الرقاب ررة اجلبائي ررة بع رردا نوعي ررا قص ررد الر رزايدة م ررن فعاليته ررا
والتحسررني مررن قابليتهررا يف حماولررة الحترواء توسررع ظرراهريت التهرررب والغررش الضرريبيني وخاصرة يف ضررل االخنفرراض يف
أسعار البرتول والتوجه حنو إحالل اجلباية العادية حمل اجلباية البرتولية ،وتتمثل أهم اإلجراءات فيما يلي:
 .1.3تقوية وتفعيل نظام الرقابة اجلبائية حملاربة الغش والتهرب الضرييب:
اختذت الدولة عدة إجراءات من شأهنا تدعيم آليات الرقابة اجلبائية يف مكافحة التهرب الضرييب ،حيث مت أتسيس
تقنيات جديدة للرقابة اجلبائية من أجل تقوية وسائل مكافحة كل أشكال اإلضرار ابحلصيلة الضريبية فعلى املستوى
التشريعي مكنت أحكام القانون املالية لسنة  2019من تطوير وتقوية نظام الرقابة اجلبائية مبا يتماشى مع التطور
الذي يعرفه التهرب الضرييب وسد الثغرات اليت يتضمنها التشريع الضرييب وذلك من خالل:
 إلزام املكلفني ابلضريبة احملقق يف حماسبتهم ،عند مسكهم حملاسبة بواسطة أنظمة اإلعالم اآليل ،بوضع بطاقيةالكتاابت احملاسبية حتت تصرف احملققني بناء على طلب خطي يقدمه احملققون" ،ومن أجل احتياجات
التحقيق واكتشاف الغش (قانون املالية)2019 ،؛
 احلد من اإلفراط يف خصم األعباء والتكاليف من الربح اخلاضع للضريبة ،يف إطار حماربة التهريب الضرييبللمؤسسات ويتعلق األمر ابحلد من تكاليف املساعدة التقنية واملالية و كذا احلد من خصم الفوائد املالية
املدفوعة للمؤسسات أو بني املؤسسات ذات الصلة( .قانون املالية)2019 ،؛
 التصريح ابلعموالت واملكافئات عن الوساطة واالنقاصات واألتعاب واملناوالت وخمتلف املكافئات األخرى،إضافة إىل التأكد من صحة معلومات املستفيدين من املبالغ املالية والتصريح هبا حملاربة الفواتري الومهية
واكتشاف املتعاملني الومهيني ،إذ جيب على مسريي املؤسسات أن يرفقوا بتصريح نتائجهم احململة على دعامة
معلوماتية  ،كشفا يتضمن ابلنسبة لكل مستفيد من هذه املبالغ( :قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة،
)2019؛
-

األمساء واأللقاب وتسمية الشركة؛
رقم التعريف اجلبائي؛
رقم التسجيل يف السجل التجاري؛
رقم االعتماد و طريقة الدفع املستعملة؛
اهليئة التجارية التابع هلا؛
طبيعة العمليات اليت ترتبط هبا هذه املبالغ املدفوعة؛
العنوان الفعلي ملقرها ومكان مزاولة نشاطها ومرجع واتريخ ومبلغ الصفقة أو االتفاقية؛
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 مبلغ التسديدات املنجزة حلساهبا؛ -مبلغ الرسم على القيمة املضافة املفوتر من طرف هؤالء املتعاملني.
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 2.3تشديد العقوابت املفروضة على التهرب والغش الضرييب:
تعترررب العقرروابت والغرامررات مررن بررني اآلليررات الرريت يررتم مررن خالهلررا مكافحررة التهرررب الض ررييب  ،ففرري حالررة اكتشرراف
استعمال املكلف ابلضريبة ملمارسات تدليسية  ،خمالفات ،إغفاالت أو أخطاء جبائية يطبق عليه القرانون عقروابت
وختتلف العقوابت اجلبائية حبسب املخالفة اليت ارتكبها املكلف ،حيث مت إلرزام املكلفرني ابلضرريبة التأكرد مرن صرحة
معلومررات املسررتفيدين مررن املبررالغ املاليررة والتصرريح هبررا حملاربررة الفرواتري الومهيررة واكتشرراف املتعرراملني الررومهيني ،إذ يتعررني
على املكلفني ابلضريبة حتت طائلة تطبيق الغرامة املنصروص عليهرا مرن مبوجرب املرادة  194مرن هرذا القرانون التأكرد
قبل الشروع يف دفع هذه املبالغ من صحة أرقام السجل التجاري لألشخاص املستفيدين من هذه املبرالغ علرى املوقرع
االلكرتوين للمركز الوطين للس جل التجاري ،وكذا أرقام تعريفهم اجلبائي عرب املوقع االلكرتوين للرتقيم اجلبائي للمديرية
العامة للضرائب ،إضافة إىل تقدمي الواثئق احملاسبية واالثبااتت الضرورية للتحقق من هذه العمليات ،وذلك عند كل
طلب يقدمه مفتش الضرائب( .قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة )2019 ،إضافة إىل ذلك فإن عدم احرتام
أحكام هذه املادة يعد مبثابة حالة من املناورات التدليسية اليت يعاقب عليها القانون.
ووفقررا للمررادة  7مررن قررانون املاليررة لسررنة  2019تررتمم أحكررام املررادة  4-194مررن قررانون الضررائب املباشرررة والرسرروم
املماثلة وحترر كما أييت( :قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة)2019 ،
يعاقب بغرامة جبائية قدرها % 50من مبلغ كل عملية مصرح هبا مبقتضى املادتني من قانون الضرائب املباشرة:
 املكلفررون ابلض رريبة ال ررذين ال يقومررون قبررل إجن رراز هررذه العملي ررات  ،ابلتأكررد مررن ص ررحة أرقررام الس ررجالتالتجارية وأرقام التعريف اجلبائية لشركائهم التجاريني.
 املكلفني ابلضريبة الرذين ال يقردمون  ،عنرد كرل طلرب مرن مفرتش الضررائب  ،الواثئرق احملاسربية واإلثبرااتتاملنصوص عليها مبوجب نفس هذه املواد.
كما تنص املادة  -2-193من نفس القانون على أنه عند القيام أبعمال تدليسية تطبق زايدة موافقة لنسبة
اإلخفرراء املرتكبررة مررن طرررف املكلررف ابلض رريبة وتوافررق هررذه النسرربة حصررة احلقرروق الرريت مت إخفاؤهررا مقارنررة ابحلقرروق
املسررتحقة بعن روان نفررس السررنة ،وال ميكررن أن تقررل هررذه ال رزايدة عررن  %50وعن ردما ال يرردفع أي حررق حترردد النسرربة
ب %100عنرردما تتعلررق احلقرروق املررتملص منهررا ابحلقرروق الواجررب مجعهررا عررن طريررق االقتطرراع مررن املصرردر( .قررانون
الضرائب املباشرة)2019 ،
تعترب هذه اإلجراءات هامة جدا لتصحيح بعض النقائص اليت جيب االعرتاف بوجودها كوهنا تواصل يف تشجيع
الالوعرري اجلبررائي وهررو مررا مررن شررأنه أن يسرراهم يف احلررد مررن ظرراهريت التهرررب والغررش اجلبررائيني وابلترايل زايدة حصرريلة
إيرادات اجلباية العادية.
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.4الدراسة القياسية:
سنحاول من خالل هذا احملور دراسة أثر الرقابة اجلبائية كأداة ملكافحة التهرب الضرييب على حصيلة إيرادات
اجلباية العادية يف اجلزائر خالل الفرتة  ، 2017-2000ابستخدام منوذج شعاع االحندار الذايت ( ،)varوذلك
من أجل إعطاء التفسري السليم للعالقة ابعتباره من أحسن النماذج اليت يعتمد عليها االقتصاد القياسي للكشف
عن العالقات بني املتغريات وتفسريها وحتديد اجتاهها ،يتضمن هذا النموذج متغريأ اتبعا وميثل احلصيلة الفعلية
لعائدات اجلباية العادية يف اجلزائر خالل السنوات حمل الدراسة معربا عنه ابألسعار اجلارية(مليون دج) وقد رمزان له
ابلرمز ) ،(RFOومتغريا مستقال وميثل احلصيلة الفعلية للمبالغ املسرتجعة من خمتلف أشكال الرقابة اجلبائية يف
اجلزائر معربا عنها ابلدينار اجلزائري وقد رمزان هلا ابلرمز )(MRVF
 1.4حتديد العالقة بني متغريات الدراسة
حىت تكون السالسل الزمنية متجانسة والصياغة خطية قمنا ابدخال اللوغاريتم النيبريي اىل متغريات الدراسة لتصبح
السالسل الزمنية ابللوغاريتم من الشكل (  )LRFO ;LMRVFوتصبح صياغة النموذج كالتايل :
LRFO= a0 + a1 LMRVF + ui

  :a0اثبت؛حيث  : LRFO- :عائدات اجلباية العادية؛
  : LMRVFحجم املبالغ املالية املسرتجعة نتيجة الرقابة اجلبائية؛  :a1 -معلمة املتغري املستقل؛  :Uiاملتغري العشوائي.وإبجراء التحويالت اللوغاريتمية على النموذج حنصل على الشكل التايل:
شكل ( :)02تطور العالقة بني متغريات الدراسة بعد ادخال اللوغاريتم النيبريي

املصدر  :من خمرجات االفيوز.
نالحظ من خالل املنحىن أعاله أن العالقة خطية لوغارمتية بني املتغريين مما يدفع مبدئيا ابجتاه قبول النموذج
واالنتقال إىل املرحلة الثانية من االختبارات .
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 2.4اختبار االستقرارية ملتغريات النموذج :يتم اختبار االستقرارية للسلسلتني حمل الدراسة ،حيث جيب أن
تكون السلسلتني متكاملتني من نفس الدرجة وقد مت االعتماد على اختبار فيليب بريون ) (Philips Perron

وذلك من أجل حتديد مدى أتثري املتغري املستقل على املتغري التابع واجلدول املوايل يوضح نتائج اختبار االستقرارية .
اجلدول ( :)04اختبار االستقرارية (إختبار )PP

السالسل الزمنية

سلسلة LRFO

سلسلة LMRVF

النماذج
عند املستوى
ابلقاطع

1.75-

**1.88-

قاطع  +اجتاه عام

2.19-

**2.72-

دون قاطع وال اجتاه عام

0.16-

**1.81

ابلقاطع

4.20-

**7.86-

قاطع +اجتاه عام

4.04-

**10.16-

دون قاطع وال اجتاه عام

4.34-

**5.13-

نتيجة اختبار اإلستقرارية

سلسلة مستقرة عند الفرق األول

سلسلة مستقرة عند الفرق األول

عند الفرق األول

املصدر  :من إعداد الباحثان ابالعتماد على خمرجات اإلفيوز
حيث**:معنوية عند مستوى  %5حسب القيم اجلدولية لر (.) Mackinnon: 1996
من خالل نتائج اجلدول نالحظ أن السلسلتني غري مستقرتني عند املستوى أي أن هناك مشكلة جذر الوحدة
(القيم احملسوبة أقل من القيمة اجلدولية وذلك ابلقيمة املطلقة) ،بينما أصبحت السلسلتني مستقرتني عند إجراء
الفروق األويل يف مجيع النماذج الثالث ( قاطع؛ قاطع  +اجتاه عام؛ دون قاطع وال اجتاه عام) ويعين ذلك أن هذه
السالسل متكاملة من الدرجة األوىل ) I(1كما يوضحه املنحىن التايل:
شكل ( :)03منحىن بياين يوضح تطور السالسل الزمنية بعد اجراء الفروق األوىل

املصدر  :من خمرجات االفيوز
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 3.4حتديد فرتات االبطاء املناسبة لتقدير للنموذج:
لتقدير منوذج تصحيح اخلطأ وجب علينا حتديد فرتات االبطاء وفق االختبارات التالية:
جدول ( :)05حتديد فرتات االبطاء

املصدر  :من خمرجات االفيوز
من النتائج السابقة نالحظ أن فرتة االبطاء املناسبة لتقدير النموذج هي الفرتة الثالثة ( )t+3وذلك حسب معيار
 FPEو SCحيث يتم اختيار أقل قيمة لكل معيار.
 4.4حتديد سببية غراجنر Granger Causalityبني متغريات النموذج:
يستعمل هذا االختبار لتحديد مدى مقدرة املتغري يف أن يؤثر على متغري آخر يف النموذج ويركز هذا االختبار على
العالقة بني املتغريات واجتاه العالقة تبادلية أو من اجتاه واحد.
جدول ( :)06يوضح نتائج اختبار سببية غراجنر

املصدر  :من خمرجات االفيوز
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من خالل نتائج اجلدول نالحظ وجود عالقة سببية من اجتاه واحد حيث  % 5 < Prob = 0.0147وابلتايل
نرفض فرضية العدم اليت تقول أن حصيلة املبالغ املسرتجعة نتيجة تطبيق الرقابة اجلبائية ال تؤثر على حصيلة إيرادات
اجلباية العادية.
كما أن  % 5 > Prob =0.8450وابلتايل نقبل فرضية العدم اليت تقول أن حصيلة إيرادات اجلباية العادية ال
تؤثر على حصيلة املبالغ املسرتجعة من الرقابة اجلبائية ،كنتيجة هنائية الختبار سببية غراجنر نقول أن حلصيلة املبالغ
املسرتجعة من الرقابة اجلبائية ( )DLMRVFأثر على حصيلة إيرادات اجلباية العادية (.)DLRFO
 5.4اختبار التكامل املشرتك:
يف هذا اجلزء يتم إجراء اختبار التكامل املشرتك مابني الرقابة اجلبائية وإيرادات اجلباية العادية كما يف اجلدول املوايل:
جدول ( :)07اختبار التكامل املشرتك

اختبار األثر
قيمة األثر

اختبار القيمة الذاتية العظمى
القيمة احلرجة

القيمة الذاتية العظمى

القيمة احلرجة

14.37 r=0

15.49

12.52

14.26

1.85 r=1

3.84

1.85

3.84

املصدر :من إعداد الباحثني ابالعتماد على نتائج االفيوز
( حيث  rهو عدد متجهات التكامل)
من خالل نتائج اجلدول نالحظ أن قيم األثر وقيم القيمة الذاتية العظمى أقل من القيم احلرجة( عند  r=0و)r=1
يف كال االختبارين عند مستوى  ،%5وابلتايل نرفض فرضية العدم اليت تنص على وجود عالقة تكامل مشرتك بني
املتغريين ال وجود لعالقة تكامل مشرتك بني املتغري التابع واملتغري املستقل ومنه مدى العالقة التوازنية هي عالقة
قصرية املدى وهلذا سنقوم بتطبيق منوذج شعاع االحندار الذايت ( )VARلتقدير النموذج.
 6.4تقدير منوذج الدراسة ابستخدام شعاع االحندار الذايت :VAR
يتم تقدير منوذج الدراسة ابستخدام منوذج شعاع االحندار الذايت  ،varوقد مت التوصل إىل النتائج املوضحة
يف اجلدول التايل:
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جدول ( :)08يوضح نتائج التقدير
Vector Autoregression Estimates
] [ Standard Errors ( ) t-statistic
DLRFO
)DLRFO (-1

0.26
)(0..21
] [1.26
-0.008

)DLRFO (-2

)(0.18
] [-0.04
)DLRFO (-3

-0.30
)(0.18
] [-1.62

)DLMRVF (-1

-0.2
)(0.19
][ -1.04

)DLMRVF (-2

0.072
)(0.2
][ 0.35

)DLMRVF (-3

-0.93
)(0.24
**][-3.90

C

0.14
)(0.13
][ 1.09

املصدر من إعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجات االفيوز
كما يتم توضيح نتائج تقدمي النموذج كما يوضحه اجلدول التايل:

جدول ( :)09يوضح نتائج تقييم النموذج

%76.94

R-Squared

57.18%

Adj R-squared

0.39

S.E.equation

3.89

F-statistic

1.28

Akaike AIC

1.60

Schwarz SC

من إعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجات االفيوز
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نالحظ أن القدرة التفسريية للمتغري املستقل يف شرح املتغري التابع تقدر بر  %94.76والباقي تشرحه
متغريات أخرى ،ابإلضافة هناك معنوية ملعلمة املتغري املستقل أي الرقابة اجلبائية يف الفرتة االبطاء الثالثة ( )t+3كما
تشري إىل وجود عالقة عكسية حيث عند ارتفاع الرقابة اجلبائية بنسبة  % 1يؤدي إىل اخنفاض التحصيل اجلبائي
العادي بر  %0.93يف ( 3+tفرتة االبطاء الثالثة)وذلك نتيجة عدم فعالية الرقابة اجلبائية املطبقة كآلية ملكافحة
التهرب الضرييب يف زايدة حصيلة إيرادات اجلباية العادية ،ابقي املعلمات غري معنوية يف ابقي فرتات اإلبطاء وابلتايل
ال داعي للرتكيز يف حتليلها.

 7.4اختبارات املشاكل القياسية:
يتم دراسة املشاكل القياسية للنموذج حىت يتم قبوله للتحليل كما يوضحه اجلدول التايل:
جدول ( :)10يوضح اختبارات املشاكل القياسية

االختبار

Estimted value

Probability

(Jarque-Bera) Normality

14.70

0.005

Serial Correlation LM Test
White Heteroskedasticity Test

(P=2) LM  8.35

0.079

(P=3) LM  2.46

0.65

)no cross terms(:35.08

0.51

املصدر :من اعداد الباحثني اعتمادا على خمرجات االفيوز
من خالل اجلدول وللتأكد من أن البواقي تتبع توزيع طبيعي قمنا ابختبار  (Jarque-Bera) Normalityحيث
تشري احتمالية االختبار إىل  0.005وهي أصغر من مستوى املعنوية  %5وابلتايل فالبواقي تتبع توزيعا طبيعيا.
-اختبار Serial Correlation LM Test

 -1حىت يتم التأكد من وجود أو عدم وجود ارتباط ذايت لألخطاء نستعمل اختبار Serial Correlation

 LM Testوابلتايل هناك فرضيتني :
H0 ∶ 𝜑 =0
ليس هناك ارتباط ذايت لألخطاء
H1: 𝜑 ≠ 0
هناك ارتباط ذايت لألخطاء
احتماالت النموذج أكرب من مستوى املعنوية ( ) 0.079 <0.05عند ) (P=2و ( ) 0.65 <0.05عند )(P=3
منه :نقبل الفرضية  H0أي أنّه ليس هناك ارتباط ذايت لألخطاء.
-اختبار :White Heteroskedasticity Test

الختبار مشكلة عدم ثبات جتانس التباين  Hétéroscédasticitéنستعمل White
Heteroskedasticity Test
H0: 𝜎(1) = 𝜎(2) = 𝜎(3) = 𝜎(𝑛) pro > 5%
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< H1: 𝜎(1) ≠ 𝜎(2) ≠ 𝜎(3) ≠ 𝜎(𝑛) 5%Pro

(  ،) pro=0.51 >0.05إذن نقبل H0

حيث احتمالية النموذج أكرب من مستوى معنوية %5
أي هناك ثبات جتانس تباين األخطاء العشوائية.
وعليه كنتيجة هنائية ميكن القول أ ّن النموذج خيلو من املشاكل القياسية وقابل للتحليل االقتصادي.

 -8-4حتليل التباين:
يوضح حتليل التباين بني متغريات الدراسة وأتثري كل منها على بعضها البعض من خالل حتديد مقدار
التباين يف التنبؤ لكل متغري والذي يعود إىل خطأ التنبؤ يف املتغري نفسه وابقي املتغريات األخرى ،واجلدول التّايل
يوضح حتليل التباين لنموذج الدراسة:
ّ
جدول ( :)11يوضح حتليل التباين

املصدر  :من خمرجات االفيوز
تبني نتائج حتليل مكوانت التباين لنموذج الدراسة أ ّن  %100من نسبة التنبؤ يف تباين حجم حتصيل
اجلباية العادية يف الفرتة األوىل تنسب للمتغري نفسه ،أما يف الفرتة الثانية فإ ّن  % 89.13من نسبة التنبؤ ترجع
للمتغري نفسه ،يف حني يساهم متغري حجم املبالغ املسرتجعة من الرقابة اجلبائية بر  %10.86ويستمر هذا التذبذب
يف النسب إىل غاية الفرتة األخرية أي العاشرة لتصبح % 32.03للمتغري نفسه ،و %67.96ملتغري الرقابة
اجلبائية ،من خالل هذا التحليل نالحظ نسبة مسامهة املتغري املستقل للنموذج يف تفسري تطور حجم حتصيل اجلباية
العادية مقبولة جدا على املدى القصري ،املتوسط والطويل ،وهو ما يثبت التأثري الكبري املوجود بني متغريات
الدراسة.
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اخلامتة:
مت التوصل من خالل الدراسة إىل النتائج التالية:
 تعترب الرقابة اجلبائية الوسيلة القانونية املمنوحة لإلدارة اجلبائية واليت تسعى من خالهلا إىل احملافظة على األموالالعمومية والتحقق من مدى شرعية وصحة املعلومات املصرح هبا من طرف املكلفني ابلضريبة ومطابقتها مع
الدخول احلقيقية.
 يتطلب تطبيق الرقابة اجلبائية لتحقيق أهدافها وجود نظام ضرييب عادل جيعل كل فرد يساهم يف النفقات العامةحسب مقدرته التكليفية ،كما يقوم بتصحيح الالمساواة الناجتة عن التوزيع األويل للدخول ،إضافة إىل عدالة
ومشولية الرقابة اجلبائية لكافة املكلفني ابلضريبة وفق املعايري احملددة.
 يتوقف حتسني حصيلة إيرادات اجلباية العادية على حتديد ومتابعة ومراقبة ومتابعة دافعي الضرائب ونشاطاهتممن خالل التحكم يف الوعاء الضرييب واستئصال االقتصاد املوازي ومكافحة التهرب الضرييب حىت يكون له أثر
اجيايب على إيرادات اجلباية العادية
 أثبتت الدراسة القياسية خالل فرتة الدراسة أن لفعالية الرقابة اجلبائية دورا أساسيا يف التأثري على حصيلةإيرادات اجلباية العادية ،حيث أن زايدة تطبيق الرقابة اجلبائية يف ضل ضعفها وعدم مشوليتها لكافة املكلفني
ابلضريبة وعدم حتقيقها للعدالة الضريبية إضافة إىل انتشار مظاهر الفساد الضرييب يؤدي إىل زايدة الضغط
الضرييب على املكلفني ابلضريبة امللتزمني بدفع الضريبة ،ونتيجة لعدم إمكانية حتملها لعبء الضريبة املتزايدة يف
ضل تزايد عمليات التهرب والغش الضرييب وما ينتج عنه من أاثر سلبية ستلجأ هذه املؤسسات إىل التوجه حنو
االقتصاد اخلفي ممارسة أنشطتها يف اخلفاء وعدم التصريح هبا لإلدارة اجلبائية للتهرب من دفع الضريبة نتيجة
عدم فعالية الرقابة اجلبائية يف حتقيق أهدافها وانتشار الفساد الضرييب وفقدان الثقة بني اإلدارة اجلبائية واملكلفني
ابلضريبة وهو ما يؤدي إىل نقص احلصيلة الضريبية وهو ما يثبت صحة الفرضية الثانية أبن هناك عالقة طردية
ذات داللة إحصائية بني حصيلة املبالغ املسرتجعة نتيجة تطبيق الرقابة اجلبائية وإيرادات اجلباية العادية
 رغم اجلهود املبذولة من طرف الدولة واإلجراءات املتخذة يف جمال الرقابة اجلبائية وحجم املبالغ املسرتجعة واليتيتضح من خالهلا سعي الدولة إىل زايدة حصيلة إيرادات اجلباية العادية وإحالهلا حمل اجلباية البرتولية لتحقيق
التنمية إال أهنا مل تفلح يف حتقيق ذلك ولعل السبب الرئيسي يف ذلك هو تفشي وانتشار ظاهرة التهرب والغش
الضرييب ،وذلك نظرا للصعوابت واملشاكل اليت تقف عائقا دون حتقيق الرقابة اجلبائية لألهداف املرجوة منها،
ولذلك جيب على الدولة إجياد التدابري واإلجراءات الكفيلة بتحسني فعالية الرقابة اجلبائية وتدعيم آلياهتا يف
مكافحة التهرب الضرييب .
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من خالل النتائج املتوصل إليها يتم اقرتاح التوصيات التالية:
-

-

إدخ ررال املزي ررد م ررن اإلص ررالحات عل ررى النظ ررام الضريبر رري م ررن خ ررالل تبس رريط مكوانت رره وتوض رريحه وجعل رره أكث ررر
استقرارا ،إضافة إىل ختفيض معدل الضغط الضرييب وحماولة إرساء قواعد العدالة الضريبية .
تطوير االدارة الضريبية ورفع كفاءة موظفيها يف خمتلف الوظائف اليت يقومون هبا بداية
ضرررورة االهتمررام ابحلصررر الشررامل واملتجرردد للمكلفررني ابلض رريبة وتبررين نظررام معلومررات يسررهل االط رالع علررى
معلومات املكلفني ابلضريبة وخمتلف املداخيل اليت يقومون هبا ومراقبتهم بكل سهولة .
حتديررد ومتابعررة ومراقبررة ومتابعررة دافعرري الضررائب ونشرراطاهتم مررن خررالل الررتحكم يف الوعرراء الضرررييب واستئصررال
االقتصاد املوازي.
تبسيط مكوانت اجلباية العادية مرن خرالل دمرج جمموعرة مرن الضررائب يف ضرريبة واحردة ومبعردالت منخفضرة
للرفررع مررن حصرريلتها ،وابلتررايل ميكررن جعلهررا بررديال للجبايررة البرتوليررة هبرردف محايررة االقتصرراد الرروطين مررن خمرراطر
االعتماد الكلي على املداخيل البرتولية.
إعررادة النظررر يف الثغ ررات الرريت يتيحهررا النظررام الض ررييب وحماولررة إجيرراد إطررار قررانوين ينظمهررا وضرررورة إجيرراد صرريغ
قانونية جديدة لكل الطرق واألساليب املستحدثة اليت يتم استخدامها يف جمال التهرب الضرييب.
إعادة النظر يف إجراءات ومعايري برجمة واختيار امللفات اخلاضعة للرقابة اجلبائية وحماربة خمتلف أشكال الفساد
املايل والضرييب.
متابعة مدى حتصيل العقوابت والغرامات املالية الناجتة عن الرقابة اجلبائية للتأكد مرن فعاليرة التحصريل الضررييب
هلذه احلقوق والغرامات.
توفري ضماانت وحصانة إضافية ملراقيب الضرائب متكنهم من ممارسة مهامهم بكل شفافية وأمان.
زايدة عدد امللفات اخلاضعة ملختلرف أنرواع الرقابرة اجلبائيرة وزايدة عردد املرراقبني ذوي اخلرربة والكفراءة املختصرني
الكتشاف التهرب والغش الضرييب .
تطروير العمرل ابإلدارة اجلبائيررة مرن خررالل تعمريم اسرتعمال اإلعررالم اآليل يف كافرة تعررامالت اإلدارة اجلبائيرة مررع
املكلررف ابلض رريبة ،وربطهررا بشرربكة معلوماتيررة مررع كافررة اإلدارات ذات الصررلة السرريما إدارة الس رجل التجرراري،
ومديرية التجارة وإدارة اجلمارك ،ابإلضافة إىل إنشاء هياكل تنظيمية وقانونية للرقابة التجارية والرقابة اجلمركية
لتدعيم الرقابة اجلبائية يف مكافحة التهرب الضرييب.
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