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 مقدمة
 

 أ

اظتالية  أغراضهاوكسياسة فعالة لتحقيق  ،الدولة إليراداتأقتية الضريبة كمصدر  تظهر
تزامنا مع تطور النظم  وذلك ،جعلتها تعرف عدة تطورات وتغَتات، فقتصاديةجتماعية واإلاإل

ىذا التطور فتو مفهوم صاحب  ،جتماعية السائدة يف اجملتمعقتصادية واإلاإل األوضاعو السياسية 
 . الضريبة

وذلك ضتاجة الدولة لألموال  ،اقتطاعها ال يكون عينيا ؛ مبعٌتلتزاما نقدياإالضريبة تعد إذ 
 ،شخاص الطبيعُت واظتعنويُتفالضريبة يف العصر اضتديث اقتطاع نقدي من ثروة األ .لتغطية نفقاهتا

ا  ففي العصور القدنتة كانت الضرائب تدفع عين   ،ومل يكن اضتال دائما يف رتيع العصور
وكانت ىذه األشكال لفرض وجباية  ،كاحملصوالت الزراعية مثال أو خدمات جربية كالسخرة

واليت كانت تسود فيها  ،قتصاديات العينية اليت كانت سائدة حينئذالضرائب تتفق وطبيعة اإل
قتصاديات تسود اإل أينما يف العصر اضتديث أ .ستخدام النقودإاظتبادالت العينية وبالتايل عدم 

 .1قدية ؽتا يًتتب عليو استخدام النقود ومن ذتة جباية وحتصيل الضرائب يف شكل نقديالن

الضريبة ىو اإلنفاق لتحقيق منافع عامة، إال  أن عتا أىدافًا أخرى  الغرض من رغم أن
من خالل  يتم ال يتم فرض الضريبة بشكل عشوائي، ولكنف ،إجتماعية وإقتصادية وسياسية

يق العدالة بُت رتيع اظتكلفُت، والنظام الضرييب العادل ىو النظام الذي غتموعة ضوابط تكفل حتق
 يؤمن غالبية أفراد اجملتمع بعدالتو.

بدفع  وينهيوبتقدمي اظتكلف بالضريبة تصرلتا يبدأ مسار عادي للعالقة الضريبية فأيُّ  
بدفع الضريبة ىو واجب كاملة ويف آجاعتا القانونية، فاإللتزام اظتستحقة على ذمتو  اضتقوق اصتبائية 

 حىت تكونعلى اظتكلف بو وضروري بالنسبة للدولة، ألنو يتعلق بأحد أىم موارد اطتزينة العمومية، 
  حتت تصرف ىذه األخَتة يف الوقت احملدد من أجل عمليات اإلنفاق. 

                                                   
 .53ص ، 2014 اصتزائر، دار ىومة،، شذرات النظرية اصتبائية، يخالص رضا -1
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اختصاص يلزم اظتكلفون بالضريبة بواجب دفع اضتقوق اصتبائية ومتول لإلدارة اصتبائية إذ         
حتصيلها. ويتم الدفع وفقا للقواعد اظتنصوص عليها يف التشريع اصتبائي اطتاص بكل حق فنظم 

  إجراءاهتا ومواعيدىا وإال وجد اظتكلف بالضريبة نفسو يف  وضعية عدم الدفع.

رة وإن كان التشريع الضرييب يهدف إىل ػتاولة إكتاد توازن للعالقة اظتتضاربة بُت مصاحل اإلدا        
اصتبائية من جهة واظتكلفُت بالضريبة من جهة أخرى، ولتحقيق ذلك البد من العدالة الضريبية، 

 ن شعر اظتكلفون بالضريبة بانعدامها فإهنم يتجنبون القيام بدفعها.إو 

ترجع لوجود الضريبة منذ العصور  1أو اإلمتناع عن الدفع عدم الدفعظاىرة غَت أن نشأة        
بدنية. ويف الوقت الراىن حىت الو منها الية اظتبدفعها وإال تعرض للجزاءات متنوعة فيلزم  ،القدنتة

كرب العقبات اليت تعًتض موارد اطتزينة العمومية، إال أن مفهوم عدم الدفع أيعد عدم الدفع من 
يضيق ويتسع تبعا للوضعيات اليت يتواجد فيها اظتكلف بالضريبة؛ إذ ال يفهم أنو خرق لألحكام 

يعية والتنظيمية، بل نتكن أن يكون تطبيقا عتا وفسحة منحها القانون للمكلف بالضريبة أو التشر 
غَت  تصرفااستغلها استغالال يتناسب مع وضعيتو. ولكن يف كثَت من األحيان يعترب عدم الدفع 

    قانونيا وأخالقيا. مقبول

نو ال يربر مهما كان ثقيال اللجوء إف عليهم، بدفع الضريبة اظتقررة اظتكلفُتذا كان التزام إ       
ن أيف اظتقابل كتب  لكن، من سدادىا استعمال ؼتتلف األساليب اظتشروعة وغَت اظتشروعة للتهرب

بل ينبغي عليها أن  ،تلجأ إىل فرض الضريبة يف كل مناسبة أيا كانتال ن وأ ،لتزاما واقعيا إيكون 

                                                   
، يقال إمت نع فالن من األمر، كف  عنو، وما نعتو الشيء مبعٌت نازعتو، ودتنع عن الشيء، وامتنع بقوتو تقاإل - 1  وى متناع لغة مصدر امتنع أي كف 

ه، ويقال : منعة الطَت، أي قوتو اليت نتتنع هبا على من يريده.  واصطالحا أي يف عز  قومو فال يقدر عليو من يريد -بفتح النون–هبم، وىو يف منعة 
 . 580ص لبنان، ، اظتكتبة العلمية، بَتوت،2ىو رفض التنفيذ. ينظر للفيومي، اظتصباح اظتنَت ، اصتزء

، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، 1 طمي، وينظر أيضا ػتمد إبراىيم ػتمد صباح، اإلمتناع اإلرادي عن الواجبات اظتالية وأثره يف الفقو اإلسال
 .20، ص 2013
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فيها  تراعىحبيث ، التكليفية اظتكلفُت مع قدرات تفرض الضرائب حبدود معينة تكون متوافقة
 . العدالة الضريبية

ذلك  ؽتا يصيب عمود قيام أيِّ دولة،مبثابة اطتنجر يف  من أداء الضريبةالتهرب يعد إذ 
متناع عن الدفع بالسلب ليس فقط على اضتصيلة الضريبية أو العدالة يؤثر اإل، كما الكيان بالشلل

لك على اقتصاد الدولة نفسها وقدرهتا على االنتعاش االقتصادي الضريبية أو توزيع الدخل بل وكذ
فراد بعضهم البعض حيث أن والتنمية االقتصادية. فضال عن اخالعتا بعدالة توزيع الدخل بُت األ

مبا يًتتب عليو من نقل عبء الفرد الفعلي أو امتناع عند دفعها يؤدي إىل  ،التهرب من الضريبة
  .1بدأ اظتساواة بُت اظتكلفُت يف حتمل األعباء العامةاإلخالل بتوزيع الدخل ومب

إن سعي اظتكلف بالضريبة إىل عدم دفع الضريبة، يكون ورائو عدة أسباب ؼتتلفة، سواء           
 أو إجتماعية أو تشريعية. إدارية تقنيةأو  فسيةنأكانت أخالقية أو 

 

حتفاظ بأموالو برغبة الفرد يف اإلفًتتبط يبة ألسباب النفسية للتهرب من دفع الضر افأما 
وعدم التنازل عنها للدولة، وذلك يعود إىل التكوين الفطري لإلنسان القائم على حب اظتال 

البعض أن السبب الرئيسي لعدم دفع الضريبة ىو ضعف اظتستوى األخالقي  ىواضترص عليو، إذ ير 
لكن اظتالحظ يف البلد الواحد أن . و خاصة، ولدى اظتواطنُت بصورة عامةلدى اظتكلفُت بصورة 

لقوانُت الضرائب وما تتضمنو من إمكانيات عملية للتهرب أم ال أثرا كبَتا يف ىذا اجملال. فعدم 
هترب اظتوظفُت وأصحاب األجور من ضريبية الدخل، ال يعٍت أهنم يتمتعون مبستوى أخالقي من 

نو يتم اإلقتطاع أل ب مستحيلة لديهممستوى اظتكلفُت اآلخرين، بل يعود ذلك إىل إمكانية التهر 

                                                   
 .5، ص 2008التهرب الضرييب الدويل وأثرىا على اقتصاديات الدول النامية، منشورات اضتليب اضتقوقية، لبنان،  سوزي عديل الناشد، ظاىرة -1 

كن نجنبهما اظتوت والضرائب، ولكن اليوم ويف ظل أحكام قانوننا الضرييب ولقد ساد لدى فقهاء قانون اظتالية يف فًتة سابقة أن يف اضتياة شيئُت ال نت
يع اضتايل، يسود شعور بأن شيئا واحدا فقط نتكن نجنبو ىو اظتوت، نقال عن ىامش رمضان صديق، التجنب الضرييب بُت اإلباحة واضتظر يف التشر 

.5، ص 2011اظتقارن واظتصري، دار النهضة العربية، القاىرة، 
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خالقي والوعي اصتبائي مرتفعا لدى األفراد كلما  إذ كلما كان اظتستوى األ .1الضرائب من اظتنبع
كانوا يتمتعون بشعور عال من اظتسؤولية والرغبة يف حتقيق اظتصلحة العامة، وسعي حثيث ؿتو أداء 

 .2قدمتها األداء الضرييبواجباهتم اليت حتددىا األنظمة والقوانُت، ويف م
 

تتغَت األسباب النفسية حبسب أقتية النقود لدى الفرد، والعبء النفسي للضريبة، وكذا و         
أثر العامل التارمتي يف سلوك اظتكلف، إذ يبدو للفرد رغبة يف اإلحتفاظ بأكرب قدر من ثروتو 

عادًة أي إجراٍء أو سلوٍك قد ودخلو، هبدف حتقيق أقصى إشباع ؽتكن ضتاجاتو، لذا فهو يقاوم 
يتجسد يف ، يبقى للعبء النفسي للضريبة دورو  لترمـو أو ينقص من ىذا الدخل أو الثروة.

انطباعات اظتكلفُت النارتة عن تكليفهم بالضريبة، واليت ينعكس صداىا على تصرفاهتم. فالتهرب 
ئها كلما ازداد شعوره بعبف من دفع الضريبة ىو رد فعل اظتكلف الناتج من شعوره بعبء الضريبة،

 نفسياً ازداد لديو دافع التهرب من أدائها. 

فإن مبالغة اظتشرع يف فرض معدل للضريبة ال يتناسب مع مقدرة اظتكلف من شأهنا أن           
ره منها، ومن مث فقد يسعى إىل التخلص من أدائها تزيد العبء النفسي لتلك الضريبة عليو وتنفِّ 

ت، إما بالتجنب من خالل التخلي عن النشاط اطتاضع للضريبة، وإما عن طريق بأي وسيلٍة كان
التهرب من أدائها، ويبقى للعامل التارمتي يف سلوك اظتكلف، وعلى الرغم من فصل الذمة اظتالية 
للحاكم عن مالية الدولة، إال أن الشعور بضرورة اإلفالت من أعباء الضرائب بقي مسيطرًا على 

أن ىناك بعض الدول ما زالت حىت اآلن دتارس نوعـاً مـن القهر يف فرض الضرائب  األفراد، خاصةً 
 .3على اظتواطنُت

                                                   
  .494-493)دراسة مقارنة(، دار النهضة العربية، بَتوت، بدون سنة نشر، ص ص  سن عواضة، اظتالية العامةح - 1
 .173، ص 2010 اصتزائر، نصَتة بوعون لتياوي، الضرائب الوطنية والدولية، األوراق الزرقاء، -1 

  األنًتنت بعنواناظتنشور على شبكة  .450، صاظتوسوعة العربية اظتتخصصةرتيل الصابوين،  - 3
 http://www.arab-ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=164547  23/01/2016 التصفح: خيتار 

 .16:43على الساعة 

http://www.arab-ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=164547
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مثل شروط اضتصول على اإلعفاءات  باظتكلفوقد يكون عدم الوعي الضرييب فيما يتعلق        
مبحاسبُت  أصحاب الوعي والثقافة الضريبية احملدودة قد يستعينون اظتكلفُتكما أن ىؤالء   ،العائلية

أو قانونيُت ظتساعدهتم يف أداء إلتزاماهتم، ؽتا يلقي عليهم بأعباء مالية ضخمة قد ال يستطيعون 
أسباب ضعف الوعي  ترجعكما قد   حتملها، وىو األمر ذاتو الذي يدفعهم لعدم اإللتزام بالدفع.

الضريبة اقتطاع مايل الضرييب لبعض اإلعتقادات اطتاطئة للمكلفُت واجملتمع ككل؛ تتمثل يف اعتبار 
دون مقابل، وكذا اظتتهرب ىو يف اضتقيقة سارق شريف يقوم بسرقة شخص معنوي، فهو ال يضر 
باآلخرين، كما أن سوء ختصيص النفقات العمومية فيعتقدون بأن أمواعتم تصرف يف أوجو ال تعود 

 .1بالنفع عليهم وعلى غَتىم

لدولة اضتد من الغش الضرييب باظتواعيظ األخالقية، نتكن اصتزم بأنو ليس بإمكان ا وعليو         
واضتث على التمسك بالواجبات اظتدنية، ألن اإلتكال على ذلك فقط يعطي غتاال كافيا للمتهربُت  

 . 2كي يكونوا يف مأمن من كل عقاب، وكتعلهم يتمادون يف وسائل الغش

حيث أن  ،يبأحد أىم األركان األساسية للنظام الضرينتثل اصتانب التشريعي  حُت أنيف 
الوعاء الذي يضم رتيع األحكام والقواعد القانونية اليت حتكم رتيع العالقات واظتعامالت بُت 

. والتشريع الضرييب يف صياغتو وأسسو يعد أحد 3مصلحة الضرائب واظتكلفُت اطتاضعُت للضريبة
د أو وسيط لعون الضرائب الفاسحىت يلجأ  تفتح الباب للمكلفمعقدة العوامل اعتامة مىت كانت 

                                                   
ملتقى حول اسًتانجية اضتكومة يف ػتكافحة  كهدف صتهود القضاء على البطالة"،  " مكافحة التهرب الضرييببلواضح اصتياليل وميمون نبيلة،  - 1

 .8ص ،2011نوفمرب 16و 15جامعة اظتسيلة، غتلة  البطالة يف ظل التنمية اظتستدامة،
  مثل:األساليب بعض  ى األفراد باستخدامدالوعي الضرييب ل يزيد- 2
 ية لشرح اعتدف من فرض الضرائب يف اجملتمع.استخدام األساليب الًتبوية والثقافية واإلعالم-
 ربط الضريبة بالعقيدة السائدة يف اجملتمع وحث الناس على أدائها بأمانة وانتظام.-
 ترشيد صرف حصيلة الضرائب واستخدام وسائل اإلعالم اظتسموعة واظترئية يف إعالم دافعي الضرائب فيما تنفق فيو ىذه اضتصيلة.-
واضتوافز للممولُت الشرفاء واظتنتظمُت يف سداد الضرائب اظتستحقة عليهم للدولة عن طريق ختفيض الضرائب اظتستحقو عليهم  استخدام نظام اظتزايا-

 أو زيادة اإلعفاءات اظتقررة عتم.
  .147ص،  2011لقاىرة، ا العدالة الضريبية يف التشريع اظتصري بُت النظرية والتطبيق)دراسة مقارنة(، دار النهضة العربية،، عاطف ػتمد موسى- 3
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لتسهيل مهمتو يف نجنب العبء الضرييب أو التهرب منو، والتخلص من حالة عدم الفهم والتشتت 
 .1اظتكلفُتاليت تنتابو نتيجة تعقد القوانُت واإلجراءات اظترىقة، ؽتا يزيد من تكلفة اإللتزام على 

 قيمةباظتبالغة يف ومن مث فإن التشريع الضرييب إذ ما تضمن بعضا أو كال من الصور اظتتعلقة 
الضرائب كأداة اظتصادرة ايراد عملو وعرقو ال كأداة لتوزيع التكاليف العامة بروح من الواقع 

الكثَت من الضرائب تقتل الضرائب " شهَتة " العبارة اللذلك تستعمل يف ىذه اضتالة والعدالة، 
« Trop d’impôt  tue l’ impôt »  دفع أن ال تكون قيمة افحة التهرب من الفأفضل وسيلة ظتك

على أن اظتكلفيُت يبحثون عن التملص من الضرائب اليت تثقل كاىلهم أو اليت  الضريبة مرتفعة،
 . 2فالضرائب اصتيدة تصنع أصدقاء جيدين ،تعترب غَت قانونية

ولكن مهما تعددت األسباب تبقى النتيجة نفسها، أال وىي حرمان اطتزينة من مستحقاهتا 
الضرائب بُت الطوائف أو  قيمويضاف عتا أيضا التفاوت يف  ظتكلفُت بالضريبة.اليت على عاتق ا

 .اظتناطق أو أنواع النشاط وىو ما لتمل معاين سيئة ويكون من أىم األسباب الداعية للتهرب
عالوة على ذلك فسوء الصياغة ووجود الثغرات القانونية وضعف اصتزاءات الضريبية وصدور قوانُت 

عقيمة مبهمة غَت ملزمة للمكلف أو وجود اإلستثناءات غَت مدروسة بعناية ؽتا  مالية يف صياغة
 .3يفسح اجملال للتهرب

ويوجد غتموعة من العوامل اإلدارية والفنية اليت تساىم على ؿتٍو بارز يف انتشار ظاىرة 
يعتها، األنظمة الضريبية من تعقيد بطبتتميز بو  ومن أقتها ما التهرب من دفع الضريبة وغَتىا،

ولكن قد يصل ىذا التعقيد إىل درجة الغموض، حبيث يستعصي على اظتكلفُت بالضريبة العاديُت 

                                                   
دراسة حتليلية  –ػتمد عماد عبد الوىاب السنباطى، اإلصالح الضرييب مع التطبيق على اإلدارة الضريبية ػتمد عماد عبد الوىاب السنباطى،   - 1

 .287، ص ،2014، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، مصر، 1ط، -مقارنة
2
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 Agnès BEASSAY –QUERE et  Lion FONTAGNE,  « Les bons impôts font les bons amis » La 

lettre du CEPII, juillet-ouat 2001,n0203. 
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الذي  ، بل حىت اظتتخصصُت، كما أن عدم االستقرارختصاص فهمو وإدراكومن غَت ذوي اإل
وص القوانُت اظتالية كل سنة نجعل النص يعرفو النظام الضرييب والتعديالت اظتتكررة اليت تتضمنها

 واإلظتام بفحواىا.  اصتبائية يصعب فهمها واستيعاهبا

ىذه األخَتة بتبديد حصيلة الضرائب يف  بقيام ،الثقة بُت اظتكلف والدولةفلو غابت  
ال تعود بالنفع على اظتواطنُت، فإن اظتكلفُت سيبذلون قصارى جهدىم للتهرب من  غتاالت

ى صعيد التطور العام ولقطاع اطتدمات العام، أن الدولة قد ال تظهر أي تغيَت عل الضريبة؛ أي  
 . 1ن بالفائدة لدى دفعهم عتا، وحينها سيتهربون من دفعهاو حبيث ال يشعر اظتواطن

تلعب السياسة اليت تتبعها الدولة دورا ىاما يف التهرب من سداد الضريبة. فإذا أنفقت  إذ
راد يشعرون أن ما يدفعونو يعود عليهم الدولة حصيلة الضرائب اليت نجنيها يف وجوه نافعة، فإن األف

بالفائدة، فيقل بذلك هترهبم من دفع الضرائب اظتفروضة عليهم. لذلك إرتاال نتكن القول أن 
السيما ذوي الدخل اظتنخفض، إذا ما شعروا بأن الدولة تسيء ختصيص النفقات العامة  اظتكلفُت

حتسن من أوضاع اظتواطنُت اإلقتصادية أو أهنا تنفق على غتاالت ال حتقق الصاحل العام أو ال 
 .2بعدم الثقة انجاه سياسات اإلنفاق اضتكومي اظتكلفونواإلجتماعية، فسوف يشعر 

زاد  الوضع اإلقتصادي للمكلف بالضريبة يف حتديد موقفو من دفعها، إذ كلمايساىم و    
ريفو تدفعانو إىل مصا مدخول اظتكلف وكثرة فمحدوديةسعر الضريبة كلما ازدادت ػتاوالت الغش، 

التملص الضرييب. لذلك فالوضعية الشخصية للمكلف تلعب دورا ىاما يف عملية التهرب، فكلما  
كانت حالة اظتكلف اإلقتصادية متدىورة ويتقاضى دخال منخفضا إىل جانب اضتالة اإلقتصادية 

 .3العامة، كان التهرب من أداء الضريبة كبَتا والعكس صحيح
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لف طواعية باحتمالية اكتشاف عدم التزامو إن حدث، وكذا قسوة العقوبات يتأثر التزام اظتكو 
القانونية اظتقررة للجرائم الضريبية. فللمكلف بالضريبة اظتوازنة بُت الضرر الالحق من عدم الدفع عن 

 طريق العقوبة الالحقة بو، وبُت اطتسارة اليت تلحقو بالدفع من اإلنقاص من العملية احملققة.

ما كانت العقوبات بسيطة وغَت ردعية فإهنا تشجع يف اإلفالت من اإللتزام بالدفع،  فإذا    
مثال مبلغ ثابت ال يصل لدرجة الردع مقارنة مع األرباح الكبَتة احملققة، وحىت تلك العقوبات 

يف حالة الغش الضرييب اظتبالغ فيها تشجع بدورىا على التهرب أو التجنب ومثالو يف اصتزائر عقوبة 
قانون من قانون الضرائب اظتباشرة والرسوم اظتماثلة قبل  193اظتنصوص عليها يف اظتادة  200%

، اليت ختلى عنها اظتشرع لعدم فعاليتها يف اظتخالفُت، لتبقى نصوص قانون 2012اظتالية لسنة 
العقوبات الضرييب غترد حرب على ورق؛ مبعٌت آخر تعد عقوبات نظرية ال أساس عتا يف الواقع 

  العملي.

ل ضمن ىذا اإلطار ضعف آلية فعالة الرقابة على اإللتزام بدفع الضريبة، أو ضعف ويدخ    
العقوبات اظتقررة يف ىذا الشأن، يؤدي كنتيجة لذلك لفقدان الثقة يف اإلدارة الضريبية، وىو ما 

تطبيق فبينتو إحدى الدراسات بشأن تأثَت تطبيق العقوبات الضريبية على اإللتزام الضرييب، 
اظتتسمة بغَت البسيطة بكفاءة وفعالية، أكثر تأثَتا من النص على عقوبات مشددة العقوبات 

 .1فعاليةال
قد ركزت عموما على تعريف التهرب من دفع اضتقوق  2نجاىات الفقهيةواظتعلوم أن اإل      

ثنا اصتبائية بتميزىا عن الظواىر اظتشاهبة عتا كنقل العبء الضرييب والتخطيط الضرييب، لكن فكرة حب
ػتصورة يف الوضعيات اليت ال يدفع فيها اظتكلف بالضريبة حقوقو اصتبائية واليت يقع عليو عبء 
الوفاء هبا للخزينة، بغض النظر عن اضتلول اليت يتبعها سواء تعرض للجزاء أو مل يتعرض، أو دفعها 

                                                   
  1 .273ػتمد عماد عبد الوىاب السنباطى، اظترجع السابق، ص  -

رتال فوزي مشس، ظاىرة التهرب الضرييب) مكافحتها ودور الشرطة يف مالحقتها(، رسالة الدكتوراه غَت منشورة، كلية اضتقوق، جامعة عُت  - 2
، دار النهضة 1ظاىرة التسرب الضرييب وآثارىا اظتالية واإلقتصادية )دراسة تطبيقية يف مصر(، ط وػتمد ؾتيب جادو، .39، ص 1982س، مش
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ييب بإكتاد رخصة اظتشرع الضر غَته أو هترب إىل أقاليم ودول دتنح إمتيازات جبائية.وىذا ما جسده 
 لعدم الدفع، ىو اإلمتناع عن الدفع القانوين. 

وظتا كانت الضريبة يف ظل اإلقتصاديات اظتعاصرة، تعد أحد األدوات اظتالية اعتامة اليت 
ضوعة وفقا لسياسة اإلقتصادية تستعُت هبا الدولة إلحداث أثار ػتددة، وحتقيق أىداف مو 

جانب كبَت من األقتية يف غتال ختطيط وتوجيو السياسات  جتماعية، فإن دراسة الضرائب علىواإل
 اليت تنتهجها.

انطلقنا من فكرة أن اظتكلف ملزم بدفع اضتقوق اصتبائية سواء اختذت شكل ضرائب أو 
، أو عقوبات جبائية مفروضة عليو مبناسبة ارتكابو ؼتالفات جبائية سواء تعلقت بالدفع أو 1رسوم

تنع عن ذلك، وىو شعور طبيعي، لدى البعض بكل الطرق اظتتاحة، بأي إلتزام آخر. وإذا ما ام
فإن كان التهرب من الدفع يعرضو للمسائلة اإلدارية وحىت اصتزائية، يبقى الطريق الثاين وىو 

الطريق  ينتهجوااإلستفادة من األحكام التشريعية والتنظيمية احتمال سلكو وارد لدى الذين مل 
طريق األول قبل اظتسائلة أو بعدىا، فكالقتا مقاومة حقيقية للضريبة، األول أو الذين فشلوا يف ال
 ومظهر للتسرب الضرييب. 

والبد من اإلشارة أن موضوع البحث قد استثٌت من الدراسة اضتقوق اصتمركية يف غتال 
حتديد اضتقوق اصتبائية، وكذلك دراسة وضعية اظتكلف بالضريبة يف حالة ؽتارستو لإلقتصاد غَت 

ي أو كما يسمى باطتفي باعتباره أيضا من طرق عدم دفع الضريبة، ولعل سبب اإلستبعاد ىو الرشت
 الًتكيز على الوضعيات القانونية اليت للتشريع الضرييب موقف انجاىها.

                                                   
ريع الضرييب إذا كانت الضريبة تأدية نقدية إجباية وبدون مقابل، فإن الرسم ىو كذلك اقتطاع نقدي إجباي لكنو مبقابل، ومتضع يف التش - 1

يف حُت اضتقوق األخرى يقصد هبا الغرامات والزيادات اظتقررة مبناسبة ارتكاب اظتكلفُت للمخالفات اصتبائية، واليت ختتلف  كام الضريبة.حلنفس أ
الغرامات والزيادات  عن اضتقوق األصلية من حيث الغاية يف الفرض إذ شرعت الضرائب والرسوم من أجل تأمُت اظتوارد لسد النفقات العامة، بينما

 فهي جزاءات على األعمال اليت يعتربىا التشريع الضرييب ؼتالفة لو، فمن صفاهتا الردع والعقاب.
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اظتوسومة رة اظتاجستَت ك، نتيجة توصلنا إليها يف مذ موضوعلل ناأسباب اختيار ومن 
لمكلفُت الذين ال يدفعون الضريبة وال العقوبات ل القانوين اظتركزالعقوبات اصتبائية، مفادىا ب

محالل ، الذي من شأنو أن يؤدي إىل اض1تساع نطاق الفجوة الضريبيةونظرا الالالحقة هبا. 
ا يضعف من سلطة الدولة وقدرهتا على النهوض باألعباء اظتنوطة وتآكل اضتصيلة الضريبية، مب

واإلجتماعية، ؽتا ينعكس أثره يف اـتفاض كفاءة قرارات  جبهازىا يف كافة اجملاالت اإلقتصادية
اإلنفاق العام والتوفَت العام للسلع واطتدمات والتسهيالت العامة الالزمة لرفع مستوى رفاىية 
ومعيشة اظتواطنُت وزتاية أمنهم وصيانة كياهنم. وىو ما ظهر جليا بعد إـتفاض اظتداخيل البًتولية، 

داخيل بشكل كبَت لو أن الدولة اعتمدت على الضرائب والرسوم الذي ما كان ليأثر على اظت
 وؼتتلف اضتقوق اصتبائية، وكان اظتكلفُت ملتزمُت بالدفع ما عليهم.

البعض ويتهرب منها دفعها ، ألنو قد يالضريبية العدالةخرق يف نجسيد  يضاف عتا وجود
ويل باستعمال طرقا مشروعة أو على اظتستويُت الوطٍت والديف ذلك كتتهد اظتكلفُت البعض، وقد 
وبالتايل يؤثر على الطريقة اليت يستجيب  ،اظتكلفُتفهذا السلوك مبٍت على خيارات  غَت مشروعة.

 هبا اإلقتصاد ككل للنظام الضرييب.

لتعرف على ؼتتلف الوضعيات القانونية اليت يكون فيها اظتكلف هتدف ىذه الدراسة ل
 عدم الدفع.ق اصتبائية سواء تعرض للجزاء أو استفاد من بالضريبة الذي امتنع عن دفع اضتقو 

البحث يتمثل يف معرفة التزام اظتكلف بالضريبة بدفع اضتقوق اصتبائية ومسؤوليتو ىذا واعتدف من 
انجاه ذلك، فهو مدين هبا للخزينة العمومية، ومن مث فهو يف وضعية قانونية ختتلف باختالف حالة 

 بيق القوانُت اصتبائية أو ؼتالفتو عتا. عدم الدفع الذي يرجع إىل تط

وتظهر أقتية البحث يف تشخيص حاالت اظتكلف الذي ال يدفع ما عليو من اضتقوق 
اصتبائية، ومل ينقل عبئها للغَت ومل كتيز لو القانون ذلك، وعرض النتائج اظتًتتبة عليها. ولكن إذا مل 
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ح متجنبا لدفعها. وبدورىا ىذه الوضعية قد يرتب عليها اظتشرع أي جزاء فإنو يف ىذه الوضعية يصب
ترجع ألسباب تتعلق بالدولة أو تتعارض مع سيادهتا الضريبية أو مبناسبة عملية التحصيل وضمان 

من لعدم الدفع انطالقا غتملها وضعيات اظتكلف اليت هتدف يف تسليط الضوء على أحسن عتا. و 
وضعية حسب الدراسة اظتقارنة مع التشريع  وعاء وحتصيل الضريبة، عالوة على اقًتاح حلول لكل

 .على اطتصوص الفرنسي

قتصادي للجانب القانوين، طاره اإلإحصر اظتوضوع ونقلو من البحث يف صعوبة  تكمنو 
قانون  ىاظتتمثلة يف ستس قوانُت عالوة عل اصتبائيةالبحث يف كل غتاالت الضريبة من القوانُت و 

التحيُت اظتطلوب يف الدراسة  و ُت اظتالية والقوانُت اظتالية التكميلية.وقوانواصتبائية جراءات اصتزائية اإل
كان اخرىا قانون اظتالية لسنة   مع سرعة التعديالت اظتتكررة اليت حتصل يف غتال التشريع الضرييب

، األمر الذي يصعب اإلظتام بكل التفاصيل اظتستحدثة والسيما التنظيم الصادر عن اإلدارة 2017
 الضريبية.

وحىت اظتراجع  عدة دراسات سابقة يف غتال الغش والتهرب الضرييب،استناد ب وعليو مت
يف غتال  اظتتخصصة باظتراجعاستعنا  ، كماواظتالية العامة اطتاصة بالتنظيم الفٍت للضريبة والتحصيل

  .اصترنتة والعدالة الضريبية

لذلك ؛ واظتقارن يليالتحل واظتنهج اظتنهج الوصفياعداد ىذا البحث على  يفاعتمدنا 
للوضعيات القانونية اليت يتواجد فيها  التحليلياظتنهج ستعتمد الدراسة على اظتنهج الوصفي و 

دراسة مقارنة بُت عدة تشريعات باألخص مع  اظتكلف بالضريبة الذي ال يدفع حقوقو اصتبائية
 يف بعض اإلشكاليات القانونية. التشريع الفرنسي
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 إلشكالية التالية: من ىذا اظتنطلق طرحت ا

ممتنع عن دفع الحقوق الجبائية المدين بها للخزينة مكلف بالضريبة هل كل 
 التشريع الجبائي؟ لواجب الدفع المحدد في نتهكا العمومية يعتبر م

أو  خالففي وضعية الميعتبر الممتنع عن الدفع لعدالة الضريبية هل مبدأ وتجسيدا ل
 و ما المسؤولية التي تترتب عليه في كلتا الحالتين؟ ؟بيالتشريع الضري أحكاممن المستفيد 

األول الباب يف   نقًتح اطتطة التالية اظتقسمة من بابُت:اإلشكالية ولإلجابة على ىاتو 
، حبيث نقسمو لفصلُت ـتصص األول وضعية اظتمتنع اظتخالف ألحكام التشريع اصتبائي تدرس

الثاين لطبيعة اظتسؤولية النانجة عن ؼتالفة أحكام على أن نتطرق يف  ،لدراسة اإللتزام الضرييب
  التشريع الضرييب.

اظتمتنع اظتستفيد من أحكام التشريع الضرييب، وىو بدوره نقسمو وضعية لالثاين  الباب ويف
لفصلُت متصص األول لدراسة نظام اإلعفاء يف مرحلة الفرض ويف الفصل الثاين اإلعفاء اطتاص 

 مبرحلة التحصيل. 
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وإلتزاـ دفع اغبقوؽ اعببائية  ،بصفة عامة الضرييب بتحديد اإللتزاـ الضرييب اؼبشرعقد تكفل ل
تختل  اإللتزامات الضريبية احملدد ؼب يكرس وجود مبدأ قانونية الضريبة وهذا ما على وجه اػبصوص.

 ؛اؼبسؤوليةغّب البإغباؽ يبكن  حق اػبزينةيتم إهدار  . وحٌب الاذباههامع بياف مسؤولية اؼبكل  
  القانوف. وبددهابصفة تضامنية أو مستقلة يف حاالت سواء 

اؼبشرع جبملة من الضمانات  هاأحاطفقد  ،أداء الواجبات اعببائية من أجل ضمافو  
واجهة النااـ التصروب  اؼببُب على ؼب، قابة اعببائية يف إطار اؼبشروعيةأنبها فبارسة الر  لعل  القانونية 

عالوة على ضمانة التأمينات للوفاء بدين اػبزينة العمومية من األمواؿ  التلقائية يف التصريح والدفع،
 .للمكل  بالضريبة اؼبدين اؼبنقولة والعقارية

الذي اؼبتخال  يف وضعية بة اؼبمتنع عن دفع اغبقوؽ اعببائية اؼبكل  بالضري وبالتايل، ياهر
اؼبمنوح ي  تكي  حسب الاحملدد لإللتزامات الواجب القياـ هبا، و  1لتشريع الضرييبمل وبَـب أحكاـ ا

 بت هذ  األخّبة اؼبتابعة اإلدارية أو اعبزائية.سواء رت  سؤولية اعببائية يتحمل اؼب ،ذ  اؼبتخالفاتؽب

لنااـ القانوين لص  الفصل األوؿ ىبيتم تقسيم هذا الباب إىل فصلْب، اؼبنطلق سمن هذا 
للمكل  اؼبتخال  بحث يف الفصل الثاين عن اؼبسؤولية اعببائية يإللتزاـ دفع اغبقوؽ اعببائية، و 

  . حكاـ التشريع الضرييبأل

 

 

                                                   
القانوف الصادر عن السلطة يتعلق بوال  ،يضم الدستور والقوانْب والتنايمات إذ ،يف مفهومه الواسع بالتشريع البحثيقصد بالتشريع يف هذا  1- 

 التشريعية فقط.
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 الفصل األول: النظام القانوني إللتزام دفع الحقوق الجبائية

 سن سّّب يف القياـ دبهمة ضماف ح   ربقيقها الضريبة اؼبصلحة العامة الٍب تقتض  تكمن 
وضع ربت تأخر، وإال ي   بائية دوف أي  اعبالنااـ التصروب ، فاؼبكل  بالضريبة ملـز باحَباـ واجباته 

 السبعمل من شأنه اإلنقاص أو اإلغفاؿ اؼبعترب كطرؽ احتيالية أو  الرقابة اعببائية للكش  عن أيّ 
   فعال. اإلحتياؿتؤدي إىل 

 هو ما يبْب   ،1ض اإلذعاف الضرييبعأو كما يسميه الب باإللتزاـ الضرييب ضبط اؼبقصودإف 
إذ يعد  كل  بالضريبة اؼبتخال  لألحكاـ التشريعية والتنايمية.القانونية للم وضعيةاللنا معرفة 

اإللتزاـ بدفع اغبقوؽ اعببائية من واجبات اؼبكل  بالضريبة الٍب حددها القانوف، وإذا ما إلتـز هبا 
مسؤوال عن ما سيلحقه من اعبزاءات اؼبقررة  يعديف وضعية ناامية، لكن إذا ما خالفها فإنه  يعترب

 لذلك. 

على ، يف مبحث أوؿ غبقوؽ اعببائيةلإللتزاـ الضرييب اؼبرتبط بدفع ا يف هذا الفصل ونتطرؽ       
  لتزامات اعببائية.اإلهذ  ضمانات أداء لالثاين اؼببحث أف لبص  

 
 
 
 
 

                                                   
فإذا كانت الضريبة عقد من عقود اإلذعاف )بْب الدولة اؼبمثلة يف يفضل البعض تسميته باإلذعاف وذلك بسبب الطابع السيادي للضريبة،  - 1

ف وبدد اإلدارة الضريبية من جهة وؾبتمع اؼبمولْب من جهة أخرى(، فواقع األمر أف اؼبكل  ليس حر يف أف يدفع الضريبة أو ال يدفعها، وليس له أ
يف هذ  العالقة السيادية. وهكذا فإف اإلذعاف كمحصلة تفاعل بْب اؼبكلفْب مقدار الضريبة الٍب يدفعها وال مٌب يدفعها، ذلك أنه الطرؼ اؼبذعن 

آلخر خضوع واإلدارة الضريبية يتمثل يف ضبل اإلدارة الضريبية اؼبكل  على احَباـ كافة القوانْب واللوائح الضريبية، وهو ما يقابله على اعبانب ا
   .55ص اؼبرجع السابق، ؿبمد قبيب جادو، يف هذا يراجع اؼبكل  باإلستجابة ؽبا، وأداء الضريبة اؼبقررة، 
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 المبحث األول: اإللتزام الضريبي المرتبط بدفع الحقوق الجبائية

إف العالقة الٍب تنشأ بْب الدولة واؼبكلفْب بالضريبة ه  عالقة مديونية مصدرها القانوف، 
، إذ يلتـز دبوجبها اؼبكل  بأداء واؼبكل  القانوينوتنطوي هذ  العالقة على جانبْب السلطة العامة 

مات مبلغ نقدي بدوف مقابل إىل الطرؼ األوؿ، ومن الطبيع  أف يَبتب على هذ  العالقة التزا
د اؼبشرع للمكلفْب بالضريبة إلتزاماهتم اعببائية باإلستناد على . وقد حدّ 1وحقوؽ على كال الطرفْب

 .2مداخيلهم أو أرباحهم أو العمليات الٍب ينجزوهنا

من التعرؼ على أساس اإللتزاـ الضرييب، وهو ما يعرؼ بالتكيي  القانوين يف البداية البد 
ح السلطة التشريعية اختصاصا سبن ودبوجبه ،"ضريبة إال بقانوف ال"مبدأ  ، الذي وبكمه3للضريبة
حصريا ال يبكن تفويضه للسلطة التنفيذية يف كل ما يتعلق بفرض الضريبة وجبايتها و أصيال 

تفاؽ ة بالنااـ العاـ الٍب ال هبوز اإلمن القواعد اؼبتعلق اإلعفاء منها، عالوة على اعتبار وتعديلها و 
 . 4على ـبالفتها
 فيهدؼ الثاين اؼبطلب وأماوؿ، األطلب اؼبسيتم إعطاء مفهـو لإللتزاـ الضرييب يف ك لذل
  اؼبكل  بالضريبة اؼبتخال  ألحكاـ دفع اغبقوؽ اعببائية.صفة  للتعرؼ على

 

 

 

                                                   
اغبقوقية،  ؿبمد علـو ؿبمد على احملمود، الطبيعة القانونية واؼبالية لدين الضريبة وتطبيقاهتا يف التشريعات الضريبية اؼبقارنة، منشورات اغبليب -1

 .   11، ص2010لبناف، 
2

 - D G I., Calendrier fiscal, 5105, Alger,  p 7. 
 .57، ص اؼبرجع السابق شذرات النارية اعببائية، رضا خالص ، -3

.27، ص2012أضبد خل  حسْب الدخيل، ذبزئة القاعدة القانونية يف التشريع الضرييب، اؼبؤسسة اغبديثة للكتاب، لبناف،  - 4 
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 لمطلب األول: مفهوم اإللتزام الضريبي المرتبط بدفع الحقوق الجبائيةا

يدخل يف مفهـو اإللتزاـ بدفع الضريبة وجوب تسديدها يف الوقت واؼبكاف احملددين بعد         
يف  اإكتتاب التصريح من قبل اؼبكل  نفسه أو غّب  كما يف حالة اإلقتطاع من اؼبصدر، أو كم

 حاالت أخرى دبناسبة ربقق الواقعة اؼبنشأة ؽبا. 

اعتبار أف فكرة فرضها ليست وليدة الوقت أوال معرفة أساس فرض الضريبة ب لذلك هبب        
الراهن بل ؽبا ضرب من الزمن )الفرع األوؿ(، ومن مث التعرؼ على ـبتل  مصادر التشريع الضرييب 

)الفرع  أداؤها ائية الٍب تقع على عاتق اؼبكل ربديد أنواع اإللتزامات اعبب مع)الفرع الثاين(، 
 . الثالث(

 الفرع األول: أساس فرض الضريبة

، احوؿ أساس اإللتزاـ هب تساؤال تأثار  الٍبيعد القانوف الضرييب كغّب  من القوانْب           
د لفكرة نارية العقد ، بْب مؤي  الضريبةوتعددت وتنوعت الناريات الٍب تؤسس فكرة اإللتزاـ ب

ويض ، ونارية التفاعبماعةؼبصلحة و اإلجتماع  والٍب مفادها وجود عقد أو إتفاؽ بْب اعبماعة 
 .1لتزاـ بالقانوف الضرييبلناريات الٍب أوضحت فكرة أساس اإلوغّبها من ا

حاوؿ الفقه اهباد نقطة إرتكاز قانونية تعط  للدولة اغبق يف فرض الضرائب ويف هذا 
كل منهما تابع إىل فَبة ،  2ت إىل تيارين كبّبينلتزاـ اؼبواطنْب بأدائها، ويبكن إرجاع هذ  احملاوالإو 

 معينة، أوؽبما نارية اؼبنفعة والعقد اإلجتماع  وثانيهما نارية التضامن اإلجتماع .تارىبية 

 
                                                   

، 2012، االسكندرية، مصراؼبباديء الضريبية يف قضاء احملكمة الدستورية، اؼبكتب اعبامع  اغبديث، عبد اغب  خطاب،  إكرامى بسيوين -1
 .31ص

 .22-21، ص ص 2008ؿبمد عباس ؿبرزي، اقتصاديات اعبباية والضرائب، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية،  -2
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 نظرية المنفعة والعقد اإلجتماعي أوال:  

ذ  النارية هيمنة خالؿ القرنْب الثامن عشر والتاسع عشر، وتعرؼ هذ  ؽبلقد كانت  
ىل ارتباط اؼبواطن بعقد ضمِب إ، ويرجعها أنصارها لفكرة اؼبنفعة 1النارية بالتفسّب التقليدي للضريبة

، تقدـ الدولة دبوجبه ـبتل  اػبدمات، 2العقد اإلجتماع بأو معنوي بينه وبْب الدولة يسمى 
د عن جزء من دخوؽبم وثرواهتم مقابل تنازؿ األفرا واؼبرافق الالزمة الستمرار معيشتهم ورفاهيتهم،

طعة وؿبددة. وقد اختلفت اآلراء حوؿ طبيعة هذا العقد، فمنهم من يف شكل ضرائب مقت ؽبا
 عقد الشركة. يؤكد بأنهومنهم من عقد التأمْب  ومنهم من يرا اعترب  عقد بيع اػبدمات، 

 يجار أعمالإعقد بيع خدمات أو عقد  -1

عقد بيع خدمات الضريبة ك يعتربوف، "ظبيث آدـ" و" مّبانو" يوجد 3من أنصار هذا الرأي
أو إهبار أعماؿ من الدولة، شبنها ما يدفعه األفراد من الضرائب؛ ومعُب هذا التكيي  أف الضريبة 

، وحق الدولة يف التوسع يف سلطتها لفرض الضرائب اؼبكل مساوية للمنفعة الٍب وبصل عليها 
  على أكثر اؼبنتفعْب من اػبدمات واؼبنافع اؼبقدمة.

الواقع. فمن يف اغبقيقة مع وبالرغم من سهولة هذا التكيي  وبساطته إال أنه يتعارض 
الصعب تقدير قيمة اؼبنفعة الٍب تعود على دافع الضريبة من خدمات الدولة غّب قابلة لإلنقساـ أو 

من والدفاع مثال. فلو كاف هذا التكيي  صحيحا أللزمت الدولة الفاات ؿبدودة كاأل  للتجزئة

                                                   
 . 57، ص ، اؼبرجع السابقرضا خالص ، شذرات النارية اعببائية -1
 .اء على أفكار جوف جاؾ روسو اؼبفكر الفرنس  والذي بُب فكرة نشأة الدولة على العقد اإلجتماع  مع األفراد يتبادلوف بينهم اؼبنافعذلك بن -2
، لبناف، 1ط، (دراسة مقارنة )الزكاة والضريبة–سالم قتصاد اإلغازي عناية، اإل  -3  .54، ص1995، دار احياء العلـو
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بدفع ضرائب تفوؽ مقدرهتا كثمن للتخدمات العامة الٍب تستفيد هبا باعتبارها أكثر  الدخل
 .1جتماعيةاإل الطبقات استفادة من تلك اػبدمات، وهذا ـبال  العتبارات العدالة

 عقد تأمين -2

ي " الضريبة كقيمة التأمْب الذالقوانْب روح" يف كتابه "مونتيسكيواؼبفكر الفرنس  "  كي    
نتفاع خبدماهتا؛ ومعُب هذا التكيي  أف تناسب الضريبة مع قيمة مقابل اإل اؼبكل  للدولةيدفعه 

األمواؿ الٍب حبوزته واؼبؤمن عليها، وفرض الضريبة على رأس اؼباؿ أو الدخل تبعا لدرجة ثراء 
 ل ،اؼبكم أمواؿ م الضريبة وقي  د على هذا التكيي  عدـ ضماف تناسب بْب قي  . إال أنه ير  اؼبكل 

وهو اؼبؤمن عند خسارته أو هالؾ أمواله،  اؼبكل ،وعدـ ضماف أو إلزاـ الدولة بتعويض خسائر 
 .2األمن والدفاع، وه  اغبماية ،ولة يف خدمات اؽبدوءفضال عن عدـ جواز حصر وظيفة الد

 عقد الشركة  -3

أفراد ف  شركة مسانبة أعضاؤها ف" أف الضريبة ه  حصة شريك، بروجل يرى اؼبفكر "
اعبمهور، وؾبلس إدارهتا اغبكومة، هبب على كل شريك يف هذ  الشركة أف يساهم يف نفقات 

نتاج الٍب يدفعها الفرد اؼبنتج اؼبساهم يف ؾبلس اإلدارة. وبعبارة أخرى فإف الضريبة ه  نفقة اإل
، ومقابل نتاجية الٍب تتحملهالتغطية النفقات اإل ،دارهتا وه  الدولةإشركة انتاجية إىل ؾبلس 

                                                   
 .22-21إقتصاديات اعبباية والضرائب، اؼبرجع السابق، ص ص ؿبمد عباس ؿبرزي،  -1
والناحية الثانية: أف  أهنا تقصر وظيفة الدولة على احملافاة على األمن، وهو ما ىبال  الواقع، األوىل كما أف نارية "التأمْب" معيبة من ناحيتْب: -2

غازي ، ويراجع يف هذا الدولة ال تلتـز بتعويض األفراد عما يلحقهم من ضررعقد التأمْب يلقى على عاتق اؼبؤمن عبء تعويض اػبسائر يف حْب أف 
 . 55، صالسابق اؼبرجع عناية،
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وضرورة التناسب بْب الضريبة  د على هذا التكيي  عدـ ضمافإال أنه ير   ،اػبدمات الٍب تقدمها
  .1ودرجة اليسار، وبالعكس فإف ما تنفقه الدولة على الطبقات الفقّبة أكثر

وإف كانت تبحث عن مربر حٌب  ،من خالؿ ما تقدـ فإف نارية اؼبنفعة والعقد اإلجتماع 
متناسبة مع الدخل أو الثروة اػباضعة ؽبا على أساس تعاقدي، ال توافق العصر تكوف الضريبة 

ضريبة يف حالة عدـ ربقيق لتزاـ األفراد بدفع الإاغبديث بكل تطوراته وتغّباته، ألف القوؿ بعدـ 
فلسفية لبعض اؼبفكرين ها على أفكار ئبناإىل هذ  النارية  عيب ويعود مربر، فعل غّب  اؼبنفعة

األوربيْب الذين بلوروا أفكارهم طيلة قرف من الزماف على أساس احَباـ مباديء اغبرية وسيادة 
اؼبذهب الفردي، واغبد من تدخل الدولة يف شؤوف األفراد، لذلك ظهر تيار آخر يعمل على إقامة 

 أو تأسيس فرض الضريبة على نارية التضامن اإلجتماع .

 : نظرية التضامن اإلجتماعيثانيا

يستند إىل فكرة التضامن  ،عمل من أعماؿ السيادةبأهنا ى هذ  النارية الضريبة تر 
اإلجتماع . إذ  اؼبنفعة أو العقد إلنتقادات الٍب وجهت لناريةاإلجتماع ، والٍب جاءت نتيجة ا

ترتبط هذ  النارية بفكرة السيادة الٍب سبارسها الدولة على مواطنيها، ومن مث إلزامهم وإجبارهم 
إقامة سواء أقاموا  جانب اؼبقيمْب يف الدولةاء الضريبة. وهذا ما يفسر إلزاـ اؼبواطنْب األعلى أد

 .2، باؼبسانبة يف األعباء والتكالي  العامة ودفع الضريبة اؼبفروضة عليهممؤقتةعادية أو 

                                                   
على الساعة  20/01/2016اؼبنشورة على انَبنت بتاريخ   . 403ؿبمد خّب العكاـ، اؼبوسوعة القانونية اؼبتتخصصة، جزء الضريبة، ص -1

  http://www.arab-ency.com/_/list.law.php?category=5 : على العنواف التايل  09.53
ويتحملوف يف  ،فراد الذين يؤدوف عمل ؿبددنتاج كربى، والشركاء فيها هم األإهنا شركة أيرى الضريبة كأهنا عقد شركة فشبه الدولة ب " تييه "وأما 

 سبيله نفقات خاصة .
 .23ؿبمد عباس ؿبرزي، إقتصاديات اعبباية والضرائب، اؼبرجع السابق، ص  - 2

http://www.arab-ency.com/_/list.law.php?category=5
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 ألنه قد ،واؼبقابلة بْب الضريبة واؼبنفعة معيار التساوي يقص م هذا التحليل بأنه ويتس  
يدفع البعض الكثّب وال وبصل إال على القليل. فأساس هذا التحليل ليس هو اؼبنفعة، وإمبا هو 

ـ األجياؿ الالحقة بالتضامن جتماع . وبأنه ي لز  اإل تطبيقا ؼببدأ التضامن للمكل اؼبقدرة التكليفية 
ات من الدولة وخدم ، وال يعِب هذا انتساب أية منافعمع األجياؿ السابقة يف ربمل أعباء الدين

لتزاـ إوال تكوف هذ  اؼبنافع سبب  ضامنلألفراد، ولكن هبب ربميل اؼبنافع  اؼبقدمة على أساس الت
 .1بدفع الضريبة اؼبكل 

 

يبكن القوؿ بأف اإللتزاـ بدين الضريبة يف الوقت اغبايل هو إلتزاـ يفرض  بناء على ما سبقو 
بأداء مبلغ نقدي،  ،للضريبة تشكل وعاء يه ؾبموعة من األمواؿعلى الشتخ  عندما تتوافر لد

وبغض النار عن طبيعة  .2واألشكاؿالكيفية ، اؼبكاف، واعد القانونية للدولة يف الزمافربدد  الق
الضريبة فإف البعض يعترب اإللتزاـ هبا إذعانا ضريبيا الذي يقصد به اػبضوع للقانوف الضرييب أو 

اجباهتم الٍب يقررها القانوف؛ أي أف اإللتزاـ الضرييب اإلمتثاؿ عن طريق قياـ اؼبمولْب وغّبهم بو 
ي سَتمد من القانوف الذي يقرر  وينامه

3. 

واؼبعلـو أف اإللتزاـ بدفع الضريبة أصبح يف العصر اغبديث إلتزاما ماديا، ليس له سوى 
ستهجن . ومن هنا فإنه من اؼب4يف اؼباض  الدفع عيّػًنا جازطريقة واحدة وه  الدفع النقدي، حبيث 

قتصاديات اغبديثة باألمواؿ العينية حٌب ولو كانت مقبولة يف أنامتهم أف يتم سداد الضريبة يف اإل
بعض التشريعات  يف 5اؿ هذ  اػباصيةتز  ما. ومن اؼبفيد القوؿ بأنه مثال وشرائعهم كاػبنزير واػبمر

                                                   
.57غازي عناية، اؼبرجع السابق، ص  -  1  
 .  71ؿبمد علـو ؿبمد على احملمود، اؼبرجع السابق، ص  - 2
 .370ؿبمد عماد عبد الوهاب السنباطى، اؼبرجع السابق، ص  - 3
، التتخزين والصيانةالنقل و و قتصاديات اغبديثة اؼببنية على فكرة السداد النقدي عيوب السداد العيِب كارتفاع تكالي  التحصيل لقد كشفت اإل - 4

ة عن تغطيوذلك الستحالة التحصيل العيِب من الدخوؿ وتنافيه ؼببدأ العدالة الضريبية وعجز  ، الضرائبمن وكعدـ إحاطة السداد العيِب ألنواع 
، اؼبرجع نفس ، وكذا تعارض السداد العيِب مع جدية وتوسع الدولة يف التدخل االقتصادي، وللمزيد يراجع غازي عناية،نفاؽ النقديمتطلبات اإل

   . 17ص
 .أو خدمة عمل يف هذ  اغبالة على شكل الدفع العيِبيكوف  -5
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حيث يكوف السداد  ا،فرنسكاجملالس احمللية يف مكرسة  اإلقتصادية يف بعض اإلقتصاديات اغبديثة 
 تتمثل يف ْبنا، ويف صورة ساعات من العمل يؤديها اؼبكلفالضرييب لديها يف بعض اغباالت عيّ  

 .1ربسْب بعض الطرؽ أو اؼبمرات الزراعية

البعض أف  هنا يرىو تساؤؿ يتمثل يف سبب إلتزاـ اؼبمولْب بدفع الضرائب،  عملياويطرح   
حيث يتوقع  ،عقد اإلجتماع  الذي يكوف بينهم وبْب حكومتهماؼبواطنْب يدفعوف الضرائب وفقا لل

أف اغبكومة تقدـ ؽبم السلع واػبدمات بشكل مدعم وهذا الدعم يدفع اؼبواطنْب لإللتزاـ  اؼبكلفْب
بدفع الضريبة من أجل التمتع هبذ  السلع واػبدمات؛ ودبعُب آخر أف اإلنفاقات اغبكومية تتطلب 

اؼبواطنوف الضرائب، ألهنم يشعروف بأهنم يسانبوف مع الدولة يف انفاقها توريد هذ  اإليرادات ويدفع 
ودعمها للسلع واػبدمات األساسية. ويرى البعض اآلخر أف اؼبواطنوف يدفعوف الضريبة بسبب 
اإلجبار واإلكرا  الواقع عليهم من اغبكومات، يف حْب يرى رأي ثالث أف دفع الضريبة يتوق  

كلفْب بدفعها، الٍب تتوق  بالضرورة على وجود والء للدولة، وأف معدؿ على درجة الثقافة بْب اؼب
ثقافة دفع الضريبة بْب اؼبكلفْب يرتفع من خالؿ اعبمهور الٍب تقـو هبا اإلدارة الضريبية الناجحة، 

 . 2السلبية اذبا  دفع الضرائب واإلدارة اعببائية اؼبكلفْبلتغيّب نارة 

أف اإللتزاـ الطوع  هو التزاـ  3عبد الوهاب السنباطىلذلك يرى األستاذ ؿبمد عماد 
دوف إجبار  ة عليه بأمانة، ويف الوقت احملددعن وع  واقتناع بدفع الضريبة اؼبستحق تلقائ  اؼبكل 

فاإللتزاـ الطوع  يعِب أف يشارؾ  .هتديد بتطبيق عقوبة عدـ اإللتزاـمن اإلدارة الضريبية، أو 
اؼبلتـز  اؼبكل عببائية يف إقباح العملية الضريبية، ولذلك يبكن ربديد مع اإلدارة ا اؼبكل ويتعاوف 

لتقدـ للتسجيل والتصريح يف بداية النشاط امن  بكل جوانب اإللتزامات الضريبية يقـومن  بأنه
اإلبالغ الدقيق عن الديوف واإللتزامات ، و اكتتاب التصروبات يف اآلجاؿ القانونية، و بالوجود

                                                   
 1 .18، ص السابق اؼبرجع ، غازي عناية - 
 .371ص ، اؼبرجع السابق الوهاب السنباطى،مد عماد عبد ؿب -2
 .372، ص اؼبرجعنفس السنباطى، ؿبمد عماد عبد الوهاب  - 3
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إمساؾ السجالت والدفاتر اؼبطلوبة، وما يؤيدها من ، و وتعليمات اإلقرارات واللوائح الضريبية
 . وغّبهامستندات كالفواتّب 

ويف هذا السياؽ ظهر اذبا  آخر مناهض للضريبة أو احملتج عليها يصطلح عليه اؼبناهض أو 
ألنه يعتقد أف  ،احملتج الضرييب وهو شتخ  يرفض أف يدفع الضريبة ألسباب دستورية أو قانونية

ذكر الدخوؿ  دوف فّبفض تقدًن تصريح أو يقدمه ،قوانْب الضرائب غّب دستورية أو غّب مشروعة
عتقاد السائد بأف الضريبة وفقا لن  الدستور ، وغالبا ما يكوف هذا اإلأو البيانات اغبقيقية الالزمة

ذبعلهم فكرية أو مذهبية  يتمثل يف أف البعض لديهم أسباب ،اختيارية ال اجبارية أو لدافع آخر
ويف  .يعتقدوف أف اإلعَباض يكوف خبصوص سبويل أو دعم اغبكومة يرفضوهنا أو أنشطة ال يقبلوهنا

هذ  اغبالة ال يعد احملتج معارضا لقانوف الضريبة ذاته، وإمبا يفرض على ما تؤوؿ إليه الضريبة الٍب 
هرب الضرييب لفشلهم يف تقدًن األدلة يفرضها القانوف لذلك غالبا ما يقع هؤالء يف دائرة الت

، أما من ينجح يف اإلقناع القانوين فهو قد استعمل طريقة التجنب 1القانونية على عدـ اػبضوع
  من اػبضوع ألحكاـ التشريع الضرييب.

يرجع الضريبة يف نشأهتا  2 78  تهادم يف ن  2016لسنة  يلدستور لتعديل اوبالرجوع ل
ه أف األساس القانوين لفرض الضرائب واإللتزاـ هبا ليس أي عقد أو للقانوف، فبا  يَبتب علي

إتفاؽ، بل رابطة قانونية نتجت عن اكتساب األشتخاص صفة اؼبكلفْب بالضريبة يف إطار العالقة 

                                                   
.120-119رمضاف صديق، التجنب الضرييب بْب اإلباحة واغبار يف التشريع اؼبقارف واؼبصري، اؼبرجع السابق، ص ص  - 1  

    . الضّريبة أداء يف متساووف اؼبواطنْب " كلّ : 2016من التعديل الدستوري  78اؼبادة  - 2
 .الضّريبيّة قدرته حسب العموميّة، التّكالي  سبويل يف يشارؾ أف واحد كلّ  على وهبب
َدث أف هبوز ال  .القانوف دبقتضى إالّ  ضريبة أيّة رب 
َدث أف هبوز وال     . نوعه كاف كيفما حقّ  أيّ  أو رسم، أو جباية، أو ضريبة، أيّة رجع ّ، بأثر رب 
            . القانوف ويقمعه الوطنية اجملموعة دبصاحل مساسا يعترب   الضريبة أداء   يف اؼبعنويْب واألشتخاص اؼبواطنْب بْب اؼبساواة   يف التحايل إىل يهدؼ   عمل كل

      . األمواؿ" رؤوس وهتريب   اعببائ  التهرب على القانوف يعاقب
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الضريبية احملددة تشريعيا وتنايميا. وأسست احملكمة الدستورية العليا اؼبصرية اإللتزاـ بدفع الضريبة 
واعتربته وحد  هو األساس الفاعل للضريبة واحملرؾ لألفراد يف دفعها واؼبلـز بدينها، على القانوف، 

وقد لقد تبُب هذا اإلذبا   .1الدولةية أو شبه تعاقدية بْب الفرد و داقفال ؾباؿ للقوؿ بوجود عالقة تع
 عليه ليتم الن  ،1789نساف واؼبواطن ىف عاـ عالف حقوؽ اإلإمن  14رظبيا ىف اؼبادة  يف فرنسا

ومعدؿ  ،الوعاءاؼبتعلقة ب"قانوف وبدد قواعد : 1958من دستور عاـ  34اؼبادة  من جديد يف
 . 2"تهطبيعحسب كل   الضرائبوطرؽ ربصيل 

 الفرع الثاني: مصادر اإللتزام الضريبي

يتكوف التشريع الضرييب من ؾبموعة القوانْب واللوائح الٍب تنام فرض الضريبة، وأساليب 
عامة وربقيق العدالة ، هبدؼ سبويل اػبزينة الواؼبكلفْبربصيلها، وربدد العالقة بْب اإلدارة الضريبية 

 .نهمالضريبية بي
تتكاىفء مع تلك الٍب هم يف تكوين القانوف الضرييب االٍب تس األساسيةإذا كانت اؼبصادر  

قتطاع الضرييب وذاتية القانوف الضرييب فإف طبيعة اإل ،روع األخرى للقانوفتستقى منها قواعد الف
تصبغ هذ  اؼبصادر من حيث األنبية واؼبضموف دبااهر خاصة، بل وقد تستبعد اللجوء إىل بعضها  

  .3كالعرؼ مثال

                                                   
 .33ص  اؼبرجع السابق،عبد اغب  خطاب،  إكرامى بسيوين - 1

5 
-l'article 34 de la constitution de 1958 qui dispose que : « La loi fixe les règles relatives à 

l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toutes natures. » 

- l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Tous les citoyens 

ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la 

contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la 

quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. » 

 - http://www.universalis.fr/encyclopedie/impot-droit-fiscal/1-les-sources-du-droit-fiscal/ visite le 

03/02/2017 à 09 :43. 
، مكتبة الوفاء 1)يف الشريعة اإلسالمية مقارنة باإلقتصاد الوضع (، ط الضريبة على الدخوؿ غّب اؼبشروعةصالح الدين ؿبمد حسن النمراوي،  -3

  .268، ص 2013القانونية، االسكندرية، 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Article_34_de_la_Constitution_de_la_Cinqui%C3%A8me_R%C3%A9publique_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_des_droits_de_l%27homme_et_du_citoyen_de_1789
http://www.universalis.fr/encyclopedie/impot-droit-fiscal/1-les-sources-du-droit-fiscal/
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نبها يف ربديد اإللتزاـ الضرييب، الذي أوىل اؼبصادر وأ 1إذ يعد القانوف دبفهومه الواسع
لذلك هبب التعري  ب على اؼبكلفْب بالضريبة دفع ما عليهم من اغبقوؽ اعببائية اؼبدينْب هبا. وج  ي  
 .وربليله مصادر اإللتزاـ بدفع الضريبةاغبديث عن  قبلدأ قانونية الضريبة بدب

 : مبدأ قانونية الضريبةأوال        

ئها وال ابأف ال يفرض وع ؛بقانونية الضريبة سيادة حكم القانوف يف شؤوف الضرائب يقصد
صادر من القانوف التعدؿ أحكامها وال ذبىب حصيلتها وال يعفى أحد من أدائها إال دبقتضى 

ف . إذ أ2لة إلرادة الشعب وهذا ما أخذت به أغلب دساتّب العاملالسلطة التشريعية اؼبمث  
التحكم يف اؼبسائل اؼبالية وخاصة فيما يتعلق بفرض الضرائب،  عالسياسية ارتبطت دبنوقراطية الديب
فرض الضرائب ال يتم أف باؼبطالب األساسية للثورات السياسية يف اقبلَبا وفرنسا  ذلك من افوك

 . 3إال دبوافقة فبثل  الشعب
 
 
 

 ،بل على اؼبكلفْبوألف الضريبة فريضة مالية يقع عبء أدائها بشكل هنائ ، وبدوف مقا
من هنا  ،وماهر من مااهر سيادة الدولة يف الوقت اغبايل طبقا لتحقق عنصر اإلجبار بأدائها

اقتضى األمر أف يتم فرض الضريبة من خالؿ إصدار قانوف يعرب عن سيادة الدولة، ويبنح 
طة مؤلفة إختصاص تقرير الضرائب إىل السلطة اؼبتختصة بسن قوانْب، ويف الغالب تكوف هذ  السل

رادهتم وكامل حرياهتم موافقتهم على فرض الضرائب أو إلغائها امن فبثل  الشعب، إذ يعلنوف دبلء 
 .4أو تعديل األحكاـ اػباصة هبا، ويقتض  األمر ضرورة التمسك هبذ  القاعدة يف كل الاروؼ

 
                                                   

ؼبراسيم والقرارات الدستور، القوانْب اؼبالية السنوية والتكميلية، بعض القوانْب العادية، التنايم )ا تعد كمصادر داخلية للقانوف اعببائ  كل من: -1
 الوزارية، التعليمات واؼبناشّب(، الفقه اعببائ ، اإلجتهادات القضائية. يضاؼ ؽبذ  اؼبصادر يف فرنسا إعالف حقوؽ اإلنساف واؼبواطن.

 .8-7، ص ص 2003عثماف سلماف غيالف، مبدأ قانونية الضريبة، اطروحة دكتورا ، كلية اغبقوؽ، جامعة النهرين، العراؽ،  -2
 .29معات اؼبصرية، دوف سنة نشر، ص عادؿ أضبد حشيش، الوسيط يف الضرائب على الدخل، دار اعبا - 3
 .54ؿبمد علـو ؿبمد عل  احملمود، اؼبرجع السابق، ص  -4
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 التاريخية لمبدأ قانونية الضريبةالنشأة -1

الوسيط ويف اقبلَبا بالذات أف اؼبلك يساهم يف سبويل كانت الفكرة السائدة خالؿ العصر  
ولكن يف ظروؼ استثنائية قد وبتاج إىل إيرادات  ،نفقات فبلكته من إيرادات أمالكه اػباصة

ولكن  ،فيلجأ حيناذ إىل جباية األمواؿ بصورة عرضية من اؼبواطنْب بعد أخذ موافقتهم ،إضافية
لَبيف الذي يتسم به اؼبلوؾ دفعهم إىل التحايل على النهج زيادة اإلنفاؽ نتيجة اغبروب واإلنفاؽ ا

السابق الذي استقر العمل هبا، فبعد ثورة الشعب اإلقبليزي على ملكه وانتزاعه هذا اغبق وتثبيته 
، فبا دفع الشعب 1215صدرت ألوؿ مرة عاـ  "اؼبيثاؽ األعام "أو "اؼباجنا كارتا"يف وثيقة 

اؼببدأ القدًن الذي حاوؿ اؼبلوؾ طمسه، فكاف أف حصل الشعب  قبليزي إىل أف يطالب بإحياءاإل
وكاف ذلك من خالؿ وثيقة إعالف  .على حقه يف اؼبوافقة على فرض الضرائب وربصيلها مرة أخرى

الٍب جاءت بعبارة واضحة من أنه ال ضريبة إال بأخذ موافقة الربؼباف وكذلك ما  1628اغبقوؽ يف 
الٍب حرمت أية عملية ربصيل اؼببالغ النقدية  1689و 1688 أكدته فيما بعد وثيقة الدستور

 .1لصاحل اؼبواطنْب بدوف أف يلتـز باغبدود الٍب قررها القانوف

ـ ولكن إسراؼ وتبذير 14ومن جانب آخر كانت فرنسا تلتـز هبذا اؼببدأ منذ أواخر القرف 
حبيث  ،بة(يا اؼببدأ )قانونية الضر اؼبلوؾ وسلطاهتم اؼبطلقة يف إدارة شؤوف البالد دفعهم إىل ذباوز هذ

أضحى اؼبلك يفرض الضريبة على اؼبواطنْب دوف اللجوء إىل ربصيل موافقتهم واستمر هذا اغباؿ 
حٌب دفع هذا الوضع جبانب من الفقهاء إىل القوؿ بأف  ،لردحا طويال من الزمن وبتعاقب اؼبلوؾ

الضريبة،  مور تراجعا عن التمسك بقانونيةوزاد األ ،مبدأ قانونية الضريبة قد سقط بعدـ اإلستعماؿ
عقب الثورة الفرنسية الذي  1879جواف  17عالف اعبمعية التأسيسية يف ومل يتغّب اغباؿ إال بإ

 .2ناد بضرورة اغبصوؿ على موافقة فبثل األمة قبل فرض الضريبة وجبايتها

                                                   
.224، ص 1972اإلسكندرية،  ،، اؼبكتب اؼبصري اغبديث للطباعة والنشر يونس أضبد البطريق، مقدمة يف النام الضريبة -  1  
.56- 55د علـو ؿبمد على احملمود ، اؼبرجع السابق، صؿبم -  2  
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 مضمون مبدأ قانونية الضريبة -2

وذبد هذ  اغبقيقة أساسها يف  ،إذا كاف التشريع هو اؼبصدر األساس  للقانوف الضرييب       
التطور التارىب  للنااـ الربؼباين ووجوب موافقة فبثل  األمة على فرض الضرائب أو تعديلها أو 

ن جب قانوف صادر مدبو يتم فرض الضريبة وهو ما يطلق عليه قانونية الضريبة؛ أي أف  ،إلغائها
ال هبوز فرض أية ضريبة أو تعديل أو إلغاء أحكامها إال بقانوف صادر من  دبعُب ؛السلطة اؼبتختصة

  .يف دولة قبل السلطة التشريعية وليس من عمل أية سلطة أخرى

عتبار أف التشريعات الضريبية ليست وحدها مصدر القانوف الضرييب مع األخذ بعْب اإل       
كما قد يتقيد يف   ،فقد هبد هذا األخّب أصل من أصوله يف فروع القانوف األخرى .الوضع 

أحكامه بنصوص غّب ضريبية، وكذا تعد الصفة التشريعية للقاعدة الضريبية ه  األصل، إال أهنا 
د عليها العديد من القيود، وذلك ؼبا أصبحت ؿبدودة ألف سلطة الربؼباف يف شؤوف الضرائب ير  

 القاعدة الضريبية من علم وفن قد ال تتوافر لدى أغلبية أعضاء الربؼباف.يقتضيه وضع 

وذبدر اإلشارة يف أف هناؾ ؿباوالت إلدخاؿ بعض اؼبرونة على تطبيق مبدأ قانونية الضريبة 
مكانية تفويض السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية باصدار قرارات ؽبا قوة القانوف ولكن إعن طريق 

رض على السلطة التشريعية لتكسب الصفة يف حاالت ؿبدودة على أف تعو  ،بشروط معينة
الذي أجاز تفويض السلطة التنفيذية  1958 أكتوبر 04ومثاؿ ذلك الدستور الفرنس  ، الشرعية

بإصدار مراسيم لضرائب بشروط معينة ويف مدة ؿبددة على أف تعرض هذ  اؼبراسيم على الربؼباف 
من دستور  38إذ يتضح من ن  اؼبادة  .1ها تفقد شرعيتهايقر  افقة فإذا مل لتحصل على اؼبو 

أف اغبكومة سبنح إمكانية إصدار لوائح ؽبا قوة القانوف يف اؼبواضيع الٍب تدخل ضمن  1958

                                                   
 .44ص، 2014االسكندرية، مصر، ، اؼبكتب اعبامع  اغبديث، (دراسة مقارنة)، العدالة الضريبية عبد الباسط عل  جاسم الزبيدي - 1
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ولكنها تضع يف ذات الوقت شروط خاصة يف  ،)الضرائب( اختصاص السلطة التشريعية حصرا
 .1شريع فبارسة السلطة التنفيذية ؽبذا التفويض الت

تعلق بدفع الضريبة، وهو اعبدير بالذكر أف مبدأ قانونية الضريبة، يتعلق باإللتزاـ الرئيس  اؼبو        
لسداد ما بذمته ؼبصلحة اػبزينة العامة، الذي ىبتل  عن باق   اؼبكل هبايب صادر من إالتزاـ 

 .2بالضريبة اإللتزامات الضريبية األخرى الٍب من اؼبمكن أف تلقى على عاتق اؼبكل 

لذلك ينبغ  التفرقة بْب فرض الضرائب وتعديلها وإلغائها واإلعفاء منها وبْب اؼبسائل         
األخرى يف القانوف الضرييب، ذلك أف التطور الدستوري للدوؿ اغبديثة قد أدى إىل تقرير قاعدة 

ومقتضى هذ  القاعدة أف فرض الضرائب وتعديلها  ،دستورية تعرؼ بقاعدة قانونية الضريبة
 الذي يراد بهأي البد أف يكوف مصدرها التشريع  ؛ال يكوف إال بقانوف وإلغائها واإلعفاء منها

التشريع من السلطة التشريعية ذاهتا الربؼباف وفقا للدستور؛ وفيما عدا ذلك فال مانع من تطبيق 
  .3تماد على اؼبصادر األخرى للقانوفعاإل القواعد العامة والٍب تقتض  جواز

إذ ذهب  .4وفيما ىب  التفويض التشريع  فقد اختل  الفقه بْب اؼبؤييدين واؼبعارضْب له
ابع سياس  أو ن العتبارات تتعلق دبسألة اللجوء إىل السلطة الالئحية أمرا ؿبتوما دبعُب ذو طاؼبؤيدي
النواب إرضاء ناخبهم من خالؿ ذبنب التصويت ؛ فأما األوؿ فيتعلق دبحاولة فنية ذو طبيعةلدافع 

على اؼبواضيع الٍب تفرض إلتزامات وأعباء مالية من خالؿ بقاء النااـ الضرييب الفرنس  طواؿ القرف 
ال يطبق إال نااـ الضرائب اؼبباشرة الٍب كاف استمرار فرضها ىبدـ مصاحل الطبقة الربجوازية  ،ـ19

فن الضرييب أصبح من التعقيد ما ال يسهل فهمه على كل وأما الثاين فإف ال ،يف ذلك الوقت

                                                   
1 - CE 19 Oct 1962 Canal, Robin et Godot, GAJC, 12éd, Dalloz, 1999, p 596. 

 .58-57ؿبمد عل  احملمود، اؼبرجع السابق، ص ص  ؿبمد علـو -2
مثال كتفسّبات الٍب تصدر عن إدارة الضرائب أو النماذج الٍب يلـز اؼبكلفْب  270صالح الدين ؿبمد حسن النمراوي، اؼبرجع السابق، ص  -3

 باستعماؽبا وبصفة عامة ما يصطلح عليه بالتنايم.
.68-67، ص ص  ؿبمد علـو ؿبمد عل  احملمود، نفس اؼبرجع - 4  
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يف حْب  أعضاء الربؼباف فبا يقتض  األمر اإلستعانة خبربة ودراية السلطة التنفيذية يف هذا اجملاؿ.
ذهب الفقه اآلخر الفرنس  العتبار أف اآلثار السلبية الٍب يبكن أف تَبتب على اضطالع السلطة 

ها بشأف الضرائب وتعديلها أهوف بكثّب من تعس  السلطة التنفيذية التشريعية يف فبارسة اختصاص
 يف فبارسة صالحية إنشاء الضرائب.

وقد ظهر رأي أخر من الفقه يرى بأف التطور اغباصل يف مبدأ قانونية الضريبة أمر ال 
جداؿ فيه، حبكم أنه واقع ، لكن البد أف ال يَبؾ األمر بدوف أف تكوف هناؾ ضوابط وضمانات 

يث توازف بْب الضرورات الٍب اقتضت إصدار اللوائح التفويضية واغبريات األساسية الٍب يكفلها حب
 .1مبدأ قانونية الضريبة

شروع قانوف اؼبالية، الذي يتم دبوجبه استحداث ؼباغبكومة  إعداد، واؼبعموؿ به يف اعبزائر
قشه، ومن مث يصادؽ عليه، الضرائب وتعديلها وحٌب اإلعفاء منها، مث يعرض على الربؼباف لينا

ليوقع عليه رئيس اعبمهورية، ومن مث ينشر يف اعبريدة الرظبية ليبدأ العمل به ابتداءا من الفاتح من 
 .و يف حالة عدـ اؼبصادقة فإف رئيس اعبمهورية يصدر مشروع قانوف اؼبالية بأمر رئاس جانف . 

تتمثل يف فرض الضريبة وتعديلها يتضمن مبدأ قانونية الضريبة عدة عناصر ، لذلك تبعا
نوع ؼبنتتخبة ربديد وجبايتها وكذا اإلعفاء منها. فأما يف فرضها يتم أف تتوىل السلطة التشريعية ا

مواؿ الٍب تشكل وعاءها وأسعارها وكل من يتعلق شتخاص اؼبكلفْب هبا واألدارها واألالضريبة ومق
فهو  ،بة ربديدا كاشفا ؽبذا الدين ال منشأ لههبذ  العملية عن طريق القانوف الذي وبدد دين الضري

. وتعديلها الكل  أو 2رادهتما معاإموجود بغض النار عن إرادة اؼبكل  أو إرادة السلطة اؼبالية أو 
ونفس اغبكم بالنسبة عببايتها  ،اعبزئ  باغبذؼ أو باإلضافة ال يتم إال من قبل السلطة التشريعية

 وربصيلها. 
                                                   

.68، ص السابق ؿبمد علـو ؿبمد عل  احملمود، اؼبرجع - 1  
 .35-34صاؼبرجع السابق، ص ، أضبد خل  حسْب الدخيل -2
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قتصادية جتماعية، اإلاإلعتبارات اإليقدر الضريبة أو غّب  من القوانْب اؼبشرع يف قانوف  إف 
لزامهم إينبغ  استثنائهم من حكم التكلي  وعدـ لذلك  ،فاات معينة من اؼبكلفْبلسياسية وال

مكل  دوف الن  عليه  فإف قياـ السلطة اؼبالية بإعفاء أي   وعلى العكس ،بة تبعا لاروفهمبالضري
  .1خالال دببدأ قانونية الضريبةيف القانوف يعد إ

 النتائج المترتبة على مبدأ قانونية الضريبة-3

ختصاص إإف ربديد القواعد اؼبتعلقة بوعاء الضريبة العامة ومعدؽبا وطرؽ ربصيلها ه  من        
ربديد الواقعة اؼبنشاة  تبعا لذلكيقع على عاتق اؼبشرع ف، كما سبقت اإلشارة إليه  اؼبشرع وحد 

ت  بنفسه بتحديد معدؿ الضريبة وطرؽ تقدير اؼبادة واؼبكلفْب هبا، وىب للضريبة ومكاف فرضها
اػباضعة للضريبة، وكيفية تطبيقها وجبايتها، وفيما يتعلق باإلعفاءات من الضريبة فال يبكن منحها 

يد القواعد السابقة ذكرها إىل السلطة إال بقانوف أو بناء على قانوف، وال هبوز أف يَبؾ اؼبشرع ربد
  التنفيذية.

اغبق يف رفضها أو أف يناقش طريقة أو وقت دفعها أو تغطيتها. وربديد  للمكل  ليس
إلرادة  ةاؼببلغ الواجب دفعه من طرؼ اؼبكل  على أساس دخله أو فبتلكاته للدولة باعتبارها اؼبمثل

وطريقة دفعها هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإف  قواعد اؼبتخوؿ بتحديداؼبشرع عترب فياجملتمع. 
أف تسهر على التطبيق ، بدءا من اؼبديرية العامة للضرائب وـبتل  إداراهتا، على مؤسساهتا اؼبسّّبة

والذي  ،جبار اؼبكلفْب بأداء الضريبةإألف هذا اؼببدأ يبثل عنصر . 2السليم للقواعد الناظمة للضريبة
وبذلك  .3يعترب ماهر من مااهر السيادة للدولة سبارسه بإصدارها قوانْب تنام فيها فرض الضريبة

 تتنوع مصادر اإللتزاـ بدفع الضريبة وال تقتصر على القانوف الصادر من الربؼباف.

                                                   
 .48اؼبرجع السابق، ص  عبد الباسط عل  جاسم الزبيدي، العدالة الضريبية، - 1
 .263النارية اعببائية، اؼبرجع السابق، ص  راتذرضا خالص ، ش  - 2
 .148، ص اؼبرجعنفس ، عبد الباسط عل  جاسم الزبيدي، العدالة الضريبية - 3
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 بدفع الضريبةمصادر اإللتزام  ثانيا:

ال زبتل  مصادر اإللتزاـ بدفع الضريبة عن تلك اؼبتعلقة بالقانوف الضرييب عموما، ألف 
الشتخ  الطبيع  أو اإللتزاـ بدفع الضريبة، ما هو إال إلتزاـ من إلتزامات الٍب تقع على عاتق 

 .اؼبعنوي مٌب اكتسب صفة اؼبكل  بالضريبة

ؼبعاهدات اعببائية ان مث ومعاـ  كأصلدبعنا  الواسع   التشريعتتمثل هذ  اؼبصادر يف ف 
 .واألحكاـ القضائية والفقه اعببائ 

 بمعناه الواسع التشريع -1

" ال هبوز أف ربدث أية : من الدستور 64يف اؼبادة ؿبدد  يف اعبزائر ؾباؿ الضريبةقبد         
القانوف التطبيق العمل  ؼبصادرة األمواؿ، إال أف هذا ال يعِب  إذ يعد "،ضريبة إىل دبقتضى القانوف

رها اؼبشرع يف مواجهة تعس  بأف اؼبكل  بالضريبة ال يتوفر على حقوؽ وضمانات أساسية أقّ 
كاـ وهو ما ذهبت إليه أح يتم إصدار الضرائب والرسـو دبوجب قوانْب اؼبالية.ف .1اإلدارة وذباوزاهتا

اؼبتعلق بقانوف األساس  لقوانْب اؼبالية، ال يبكن أف  17/07/1984يف اؼبؤرخ  84/17القانوف 
يتتخذ أي حكم ذو طابع جبائ  خارج إطار قانوف اؼبالية إال يف اغباالت استثنائية حسب اؼبادة 

 .2من نفس القانوف 13

إذ يتم فرض وربط واإلعَباض على الضريبة وربصيلها وإلغائها واإلعفاء منها دبوجب 
نية؛ أي أنه ال يتم إال بإصدار القوانْب الٍب هبب أف تتتبع يف إصدارها األصوؿ نصوص قانو 

الدستورية السائدة عند فرض الضريبة يف بلد معْب. ويَبتب على هذ  اػباصية نتيجة مهمة وه  
                                                   

 .263، ص السابق اؼبرجعرات النارية اعببائية، ذرضا خالص ، ش  -1
منه: 13. وحسب اؼبادة 10/06/1984 بتاريخ، الصادرة 28اؼبتعلق بقوانْب اؼبالية، ج.ر رقم  07/06/1984اؼبؤرخ يف  84/17قانوف  -2

حكاـ القوانْب اؼبتتخذة يف اجملاؿ اعببائ  أو يف ؾباؿ األمالؾ الوطنية واجملاؿ البَبويل، يبكن لقوانْب اؼبالية، دوف سواها، الن  على األ "فضال عن
 اؼبتعلقة بوعاء ونسب وكيفيات ربصيل ـبتل  أنواع الضرائب وكذا باإلعفاء اعببائ ".
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حفظ حقوؽ اؼبكلفْب بدفع الضريبة، ألف للمحاكم حق النار فيما إذا كانت القوانْب اؼبتعلقة 
ب وجبايتها قد صدرت حسب األصوؿ الدستورية اؼبقررة لذلك حسب الوضع بفرض الضرائ
يصدر دبوجب األصوؿ الدستورية  ،قانوفالإال بالضريبة  ال تفرض وال تلغىإذا  .1القانوين السائد

ا أنه ال توجد القانوف اعبنائ ، فكم يف هذا اإلطارالقانوف الضرييب يشبه للبلد الذي يشرعه، و 
 .2فإنه ال تفرض ضريبة وال تلغى إال بن  يف القانوف ،ال بن جريبة والعقوبة إ

وتتتخذ القوانْب يف ؾباؿ ربديد اإللتزاـ الضرييب يف اعبزائر عدة أنواع ه  قانوف الضرائب 
اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة وقانوف الضرائب غّب اؼبباشرة وقانوف الرسم على رقم األعماؿ وقانوف 

، وقانوف اإلجراءات اعببائية وـبتل  قوانْب اؼبالية وقوانْب اؼبالية التكميليةالتسجيل وقانوف الطابع 
  اؼبالية.وانْبويف فرنسا يوجد القانوف العاـ للضرائب وكتاب اإلجراءات اعببائية، وق

 المعاىدات الضريبية الدولية -2

لٍب ربدد إف اؼبعاهدات الضريبية الدولية ه  معاهدات بْب دولتْب أو أكثر من الدوؿ وا
زدواج الضرييب. وتلتـز الدوؿ هتدؼ أيضا إىل ذبنب أو على األقل اغبد من اإل والٍب ،قواعد الضريبة

هياة أو ( OCDE) منامة التعاوف اإلقتصادي والتنميةربريرها بالنموذج اؼبقَبح من طرؼ  يف
 .3كما هو اغباؿ يف فرنسا (ONU) األمم اؼبتحدة

                                                   
 .265لسابق، ص رضا خالص ، شذرات النارية اعببائية، اؼبرجع ا - 1
 .109-108، ص ص 2004منصور ميالد يونس، مباديء اؼبالية العامة، اؼبؤسسة الفنية للطباعة والنشر،  - 2

3
-  Christian de LAUZAINGHEIN et Marie_Hélène Stauble–de LAUZAINGHEIN, op.cit., p 41. 

االتفاقيػػة النموذجيػػة لألمػػم اؼبتحػػدة واالتفاقية النموذجية ؼبنامػة التعػاوف والتنميػة االقتصػادية.  توجػػد اتفاقيتػػاف ضػػريبيتاف مبوذجيتػػاف بارزتػػاف نبػػا -  
هبا، غػّب أهنا ال تنشػر يف معاػم األحيػاف بػل توضػع رهػن إشػارة  وباإلضػافة إليهمػا، لػدى بعػض البلػداف معاهداهتا الضريبية النموذجيػة اػباصػة

كبػػػّبا علػػػى االتفاقيػػػة الضػػػريبية  خػرى بغػرض التفػاوض بشػأف اؼبعاهػدات الضػريبية. وتعتمػد االتفاقيػة النموذجيػة لألمػػػم اؼبتحػػػدة اعتمػػػاداالبلػداف األ
 .النموذجيػػػة ؼبنامػػػة التعػػػاوف والتنميػػػة االقتصادية
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ومنامػة التعػاوف دة ػاف لألمػم اؼبتحػتفاقيتػاف النموذجيتأحرزتػػه اإلح الػػذي ا وكػاف النجػ 
قباحػا بػاهرا. فجميػع اؼبعاهػدات الضػريبية الثنائيػة تقريبػا تسػتند إليهمػا. وكػاف  اديةتصقوالتنميػة اإل

ػن وليػة، مريبية الدتوحيػد للكثػّب من القواعد الضقبوؽبمػا علػى نطػاؽ واسػع، ومػا قبػم عنػه مػن 
بصػورة عامػة، ال تػن  أحكػاـ اؼبعاهػدات و  .دويلال زدواج الضرييبالعوامل اؽبامة يف اغبد من اإل
يفرضػها القػانوف الػداخل ؛ ولػذا  ألف هذ  األخّبة ورسـو جديدة، الضػريبية علػى فػرض ضػرائب

. ويف الواقػػع، فػػإف اؼبعاهػدات ةفػإف اؼبعاهػدات الضػريبية ربػد مػن الضػرائب الػٍب تفرضػها الدولػ
ؼ يف اؼبقاـ األوؿ إىل التتخفي  من العبء الضرييب. وباؼبثل، فػإف تلػك دابع يهالضػريبية ذات طػ

يكوف من الواجب يف العػادة قبػل تطبيػق أحكػاـ ب، فحقوقا يف فرض الضػرائاؼبعاهػدات ال سبػنح 
اؼبعػِب خاضعا للضريبة احمللية أـ ال. وإذاكاف هذا اؼببلغ  معاهػدة ضػريبية، ربديػد مػا إذاكػاف اؼببلػغ

 . 1غّب خاضع للضػريبة دبوجػب القػانوف الػداخل ، فػػال حاجػػة للناػػر يف اؼبعاهػػدة

ولنفػػَبض علػػى سػػبيل اؼبثػػاؿ، أف الفائػػدة الػػٍب يػػدفعها مقػػيم يف إحػدى الػدولتْب إىل مقػيم 
، للحػد األقصػى مػن "ب"والبلػد  أ" "زبضػع دبوجػب أحكػاـ معاهػدة بػْب البلػديف الدولػة األخػرى 

. فػإذاكانػت الفائػدة اؼبدفوعػة مػن شػركة مقيمػة يف البلػد  % 15قتطػاع الضػرييب البػالغ معػدؿ اإل
، فػإف أ" "بلػدمعفػاة مػن الضػريبة دبوجػب قػانوف ال "ب"إىل جهػة مقرضػة مسػتقلة تقػيم يف البلػد  "أ"

على   % 15قتطاع الضرييب البالغ غبػق يف فػرض ذلػك اؼبعػدؿ من اإلا "أ"اؼبعاهػدة ال سبػنح البلػد 
ة اغبػػق يف فػػرض الضػػرائب بشػكل اء اؼبعاهػدات الضػريبيومػع ذلػك، فػػإف مسػألة إعطػ. تلك الفائدة

 قػانوف الػداخل . يػن  القػانوف الػداخل ألة تعػود إىل المس مسػتقل عػن القانوف الػداخل  هػ 
مبلػغ لػيس ؿباػورا  ريبة علػى أيّ علػى أف ؽبػا اغبػق يف فػرض ض - كفرنسػا مػثال-لبعض البلداف 

 .2عليها فرضها دبوجب شروط اؼبعاهدة

                                                   
1
 - http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/10/TT_Introduction_Ar.pdf                    

visite le 03-02-2017 à 12 :37. 
2
 - Ibid. 

http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/10/TT_Introduction_Ar.pdf%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20visite%20le%2003-02-2017
http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/10/TT_Introduction_Ar.pdf%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20visite%20le%2003-02-2017
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بْب تلك تفاقيات الٍب زب  الضرائب بصفة خاصة، و ويف هذا الصدد هبب التمييز بْب اإل
اتفاقية جبائية دولية ثنائية، وبْب  25 حوايلالٍب طابعها جبائ  حبت، فاعبزائر مثال وقعت 

اإلتفاقيات الٍب قد تشمل أحكاـ الضرائب يف إطار اتفاقيات الشراكة واتفاقيات التعاوف 
 .1واإلستثمار

ال يستهاف به يف ؾباؿ تفسّب القوانْب  دور 2ةحكاـ القضائيأللأف ب  يف األخّب وننوّ 
حكاـ الضريبية، ونفس الضريبية لكن االدارة الضريبية ال تعتمد عليها بطريقة مباشرة كمصدر لأل

باستقراء التاريخ الضرييب يؤكد أنبية الفقه كمصدر ال غُب عنه ف .3اؼببدأ مرتبط بالفقه اعببائ 
قانوف الضرييب، ويبكن التمييز بْب نوعْب؛ أوؽبما للتشريع الضرييب الذي هو اؼبصدر األساس  لل

وقواعد  يف العدالة واليقْب واؼبالئمة واإلقتصاد كدستور لكل  "آدـ ظبيث"فقه اؼبؤلفْب وذلك منذ 
قانوف ضرييب،كاف هناؾ كتابات ؽبا تأثّبات عميقة على التشريع الضرييب، بل و خلق أنواع جديدة 

، 1953يف فرنسا والضريبة على القيمة اؼبضافة سنة  ريه""موريس لو من الضرائب مثل أفكار 
ويضاؼ ؽبذا الفقه الفردي آراء ونتائج وحبوث الفقه اعبماع  مثل ما تضمنته التقارير الٍب تصدر 
دبناسبة دراسة واقَباح إصالح نااـ معْب، كما يتأثر القانوف الضرييب بفقه التشريع وهو ما يسمى 

 .1ينتج عنه التأثّب يف إذبا  القضاء الضرييب والفقه اإلداري بالشرح على الن  و الذي قد

                                                   
 .267رضا خالص ، شذرات النارية اعببائية، اؼبرجع السابق، ص  -1
سّب تعترب األحكاـ والقرارات القضائية كمصدر من مصادر التشريع التفسّبية، وتتمثل مهمة القاض  يف أخذ القرارات اؼبتعلقة باؼبنازعات وتف -2

 الضريبية، كما يشارؾ القاض  يف إنشاء سيادة القانوف عن طريق تطبيقه واحَبامه. وإف تطبيق األحكاـ القضائية على اؼبكل  بالضريبة، الالقوانْب 
 يعُب بالضرورة تطبيق نفس اغبكم على قضية فباثلة.

أداة يقصد بالفقه اعببائ  ؾبموعة التعليقات واآلراء الصادرة عن اؼبؤلفْب واحملللْب للنصوص التشريعية والتنايمية، ؼبا تكوف هذ  األخّبة إذ  - 3
 لتطبيق القوانْب الضريبية واألحكاـ القانونية، والٍب تؤثر على اؼبشرع وعلى أحكاـ  وقرارات احملكمة أو السلطة القضائية. 

من طرؼ اإلدارة اعببائية،  أف هناؾ من يعترب الفقه اعببائ  الذي يكوف تلقائ  أو بناء على طلب اؼبكل  بالضريبة للنصوص اعببائيةغّب  -    
الٍب تقـو  الوزارية على سؤاؿ كتايب أو شفه  من طرؼ الوزير اؼبكل  باؼبالية،والرسائل وكذا اإلجابات  ويدخل ضمن نطاقه اؼبناشّب والتعليمات

 دارة بإصدارها كلما وجد تفصيل أو تفسّب يف فهم وتطبيق القانوف الضرييب.اإل
  -  Voir  Christian de LAUZAINGHEIN et Marie-Hélène Stauble–de LAUZAINGHEIN, Droit 

fiscal, Dalloz, 14 éd., 2009, pp36-38. 

 



تشريع الضريبيكحاام الممتنع عن الدفع المخالف ألالقانونية لل وضعيةال    األول:          بابال  
 

22 
 

ويعترب الفقه اإلداري أكثر صرامة يف تفسّب النصوص التشريعية، فيأخذ شكل قرارات،         
دبناسبة  هذ  األخّبةنفسها، تصدرها  اعببائية ورسائل صادرة عن اإلدارة 1مشروعات ونشرات

صدور ن  قانوين باألخ  ما تعلق بتطبيق قانوف اؼبالية لتفصيل بعض األحكاـ الٍب جاءت 
       ؾبملة ضمن نصوصه.

، به لتزاما جوهريا يقع على عاتق اؼبكل إيعد اإللتزاـ بدفع الضريبة  ،وبناء على ما سبق
، بأف تقـو بتحصيل الضريبة حٌب تلتـز بإصدار الضرائب وهو باؼبقابل يضع إلتزاما على عاتق إدارة

تستحق يف وقت الٍب ، و اؼبكلفْباإلنذار واإلشعار الضرييب الذي وبدد فيه مبلغ الضريبة وترسله إىل 
 اإللتزامات اعببائية الٍب تقع على كاهل اؼبكل  هبا. بوىبتل  هذا التطبيق حبس .1ؿبدد

 الفرع الثالث: أنواع اإللتزامات الجبائية

إف اإللتزاـ بأداء الضريبة هو حق اػبزينة العمومية يف أف تطلب يف غباة معينة، ومن  
مدين معْب، اغبصوؿ على مبلغ معْب، من الضريبة طبقا للقواعد القانونية اؼبقررة يف هذا الشأف، 

؛ تهاكهانْب واللوائح الضريبية وانودبفهـو اؼبتخالفة فإف عدـ اإللتزاـ الضرييب يقصد به ـبالفة القوا
وبالرجوع للتشريع الضرييب  دبعُب يبتنع اؼبكل  عن النهوض دبسؤوليته الضريبية اؼبلقاة على عاتقه،

 .2حبسب اإللتزامات اؼبفروضة يف األصل تتعدد وتتنوع هذ  اؼبتخالفات فإف

إذ هبب على اؼبكل  بالضريبة أف يصرح بدخوله لإلدارة الضريبية، وتسهيل مهامها يف  
مل اعبزاءات عند عدـ احَبامه ؽبذ  الواجبات القانونية، وللمكل  الدفاع عن مصاغبه اؼبراقبة ورب

ويويل . 3باعَباضه على اإلدارة عند شعور  بتعسفها أو تطبيقها للقانوف بصورة غّب صحيحة
                                                   

 .178ص  ،1998 القاهرة، الضريبية، مكتبة اإلشعاع القانونية،القانوين للعالقة بْب اؼبموؿ واإلدارة  ؿب  ؿبمد سعد، اإلطار - 1
2

-   Philippe  THIRIA, Le point de vue des entreprises, in Droits du contribuable, Etat des lieux et 

perspectives, Coll. Entreprise et perspectives, Economica, 2002, p  89. 
، 1987 ،اؼبغربصباح نعوش، الضرائب اؼبباشرة يف اؼبغرب، اإلصالح الضرييب، اعبزء الثاين، شركة النشر والتوزيع اؼبدارس، الدار البيضاء،  - 3
 .43ص
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البعض اهتماما خاصا ؼبوعد اإللتزاـ، فهناؾ من اؼبمولْب من يلتـز ولكنه يتأخر يف إلتزامه، وبالتايل 
 . جبائيا إداريا االتأخر يف أداء اإللتزاـ ال يعد إلتزاما كامال، ويعد ـبالفة تستوجب جزاء

أصلية وأخرى تبعية، من اإللتزامات أحدنبا تتنوع اإللتزامات الضريبية إىل نوعْب             
نبها لتزاـ بالدفع وهو ألتزاـ آخر، كاإلإيتوق  فرضها على لتزامات األصلية ه  الٍب ال فاإل
 لتزاماتاإلمضموف ، ويالحظ يف واحملاسبة النااميةلتزاـ بتقدًن التصريح والدفاتر التجارية واإل

لتزامات األخرى تابعة لتزاـ األصيل، حبيث تعترب اإلاإل أف اإللتزاـ بأداء الضريبة ليس وحد  األصلية
تخاطبْب بالقانوف الضرييب تقع على عاتق اؼب واجباتبل إهنا صبيعها  ،أي ال تنهض إال بتوافر  ؛له

صلية األلتزامات لإلات التبعية فه  زبضع يف وجودها أما اإللتزام. لتزاـ آخرإدوف أف تعتمد على 
لتزاـ بأداء فوائد التأخّب إذا مل اإلكلتزامات،  اإلهذ  على نشوء يف نشأهتا تتوق  السابقة ؽبا، و 

، ففوائد 1الضرائب اؼبباشرة و الرسـو اؼبماثلةمن قانوف  402تدفع الضريبة يف اؼبيعاد حسب اؼبادة 
  التأخّب ال تنشأ إال إذا توافرت ـبالفة اإللتزاـ الضرييب اؼبوقع ؽبذا اعبزاء.

باإلعالف عن  اؼبكل ذايت ويقصد به تطوع ؾ من يقسمها إىل نوعْب: أوؽبما إلتزاـ وهنا
ويتم عن طريق  ؛إجباري، وأما النوع الثاين فهو إذعاف دخله اغبقيق  بواسطة التصريح اعببائ 

 .2ن للضريبةعلى أف يذعَ  اؼبكل الرقابة على اؼبمولْب بواسطة عملية اؼبراجعة غبمل 

زامات إلتوالٍب تقسم إىل على اإللتزامات األصلية أساس اإللتزاـ التبع ،  عموما سيتم الَبكيز       
  بالتحصيل اعببائ . تلك الٍب ترتبط جهة أخرى ومن ،جهةمن الوعاء الضرييب ب تتعلقبائية ج

 

                                                   
  .17، ص 2013نبيل صقر، اعبريبة الضريبية والتهريب، دار اؽبدى، اعبزائر،  -1
 عليها اؼبنصوص باألحكاـ عمال اعبداوؿ، ريقط  عن ربصل الٍب والرسـو ئبار لضا دفع يف التأخّب عن قانونا يَبتب"من ؽ ض ـ:  402اؼبادة و 
 ."االستحقاؽ تاريخ من ابتداء يوما ( 15 ) عشرة طبسة أجل بعد الدفع يتم عندما %10 قدرها عقوبة تطبيق اعببائية، القوانْب ـبتل  يف
 .55ؿبمد قبيب جادو، اؼبرجع السابق، ص  -  2
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 : اإللتزمات الجبائية المتعلقة بالوعاء أوال

تتعلق يف اؼبقاـ اإللتزامات  ، فإف1 على التلقائية يف التصريحإذا كاف النااـ اعببائ  مبِب 
مصدر هذ  بغض النار عن ، األوؿ دبرحلة التأسيس الضرييب أو كما يسم  بالوعاء الضرييب

   اإللتزامات سواء أكاف التشريع الضرييب أو القانوف التجاري.

 اإللتزامات المنصوص عليها في التشريع الضريبي -1

على  الدالةيبنح للمكل  بالضريبة فرصة التصريح دبا يشاء مع تقدًن صبيع الوثائق الثبوتية 
عناصر ذمته اؼبالية وأرباحه تكريسا ؽ البيانات اؼبقدمة، فهو الوحيد من يعرؼ جيدا دخوله و دّ  ص  

 اإلدارة اعببائية. ه وبْبمن جهة للنااـ التصروب ، ومن جهة أخرى ػبلق جو من الثقة اؼبتبادلة بين

ؼ هذا اإللتزاـ بتقدًن التصريح إلتزاما ماديا، ويبكن أف ي عر   بالضريبة اؼبكل لتزاـ إويعترب   
م بالدخوؿ يف ؾباؿ تطبيق أحد سل  قر أو ي  بواسطته ي  بأنه العمل األوؿ أو األساس  الذي 

، ريبية حوارا من شأنه أف يسمح ؽباالنصوص الضريبية، ويتعهد بذلك بأف هبرى مع اإلدارة الض
  .2صحة ودقة مبلغ الضريبة الواجب دفعهأف ربدد  ه،على أساس

 التصريح الجبائي - أ
 

ظل غياب تشريع  للتصريح اعببائ ، يتم اإلستعانة بالتعري  اؼبمنوح من قبل الفقه،  يف          
يبْب فيه الربح الصايف اؼبتحقق  ية،الذي يرا  بأنه تصريح خط  يقدمه اؼبكل  ضمن اؼبهل قانون

باعتبار  يفصح عن القيمة اغبقيقية  ،مقدرة اؼبكل  على الدفع ويعرب علىخالؿ السنة السابقة، 

                                                   
هناؾ من  إىل قسمْباؼبكلفوف بالضريبة يقسم . و أي "التصريح" "Déclarationالتشريع اؼبصري " اإلقرار" والتشريع الفرنس  "يسميه  - 1

كأصحاب اؼبرتبات واألجور واؼبشَبي لسلعة   حبكم طبيعة دخوؽبم أو طريقة ربصيل اغبقوؽ اؼبدينْب هبا يلزموف بتقدًن التصريح وأخروف مستثنوف منه
 مثال أو اؼبستعمل غبقوؽ الطابع أو التسجيل.

 .170سعد، اؼبرجع السابق، ص  ؿب  ؿبمد - 2
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مبادرة  وهناؾ من يرا . 1ة الضريبة وينبغ  أف تتطابق وتتسق هذ  األخّبة مع ظروؼ اؼبكل ؼباد
إجبارية وضرورية من قبل اؼبكل  يف العملية الضريبية تستهدؼ اإلخبار بواقعة معينة ؽبا آثار 

 .2ضريبية
 " تستبدؿ ين  على :3 67يف مادته  2017ذبدر اإلشارة إىل أف قانوف اؼبالية لسنة  
تقدـ اإلدارة اعببائية استمارة التصريح  "بعبارة "تقدـ اإلدارة اعببائية استمارة التصريح "عبارة

 وبالتايل يكوف اؼبشرع ،يف اؼبواد ذات الصلة يف ـبتل  القوانْب" "الكَبونيا تسليمهااؼبمكن 
وبملها من موقع اؼبديرية ونية الٍب َب كوثيقة اإللاؼبتمثل يف التبُب طريقة ثانية للتصريح قد  اعبزائري

اعببائية الذي بدأت يف تنفيذ  اؼبديرية مواكبة للتطور التكنولوج  وعصرنة اإلدارة  4العامة للضرائب
 "، télédéclaration d'impôt La "وهو مبدأ أيضا موجود يف فرنسا يصطلح عليه ب  منذ مدة.
، وهو ضع  العدد ما  2010مليوف نسمة ىف عاـ  9,7بلغ عدد اؼبصرحْب يف فرنسا  فمثال 

 . 20065كاف عليه يف عاـ 

جموعة من الضرائب، دبيعترب التصريح اعببائ  إكتتاب إلزام  يتعلق  ،وبناء على ما تقدـ          
أو وبمله اؼبكل  من موقع  اؼبديرية العامة يقدـ من قبل اؼبكل  بالضريبة ويرسل لإلدارة اعببائية، 

ارة اعببائية العناصر حبيث يضع ربت علم اإلد ،اؼبكل  بالضريبةفهو تصرؼ من جانب للضرائب 
  وهناؾ من يعترب ، 6حتساب الضريبة، كما يبكن أف يكوف موضوع للرقابة اعببائيةالضرورية إل

 .7كتصرؼ للديبوقرطية العصرية
                                                   

، منشورات اغبليب اغبقوقية، لبناف، 1طذو الفقار عل  رسن الساعدي، الضريبة على القيمة اؼبضافة وتطبيقاهتا يف التشريعات اؼبقارنة،  - 1
  .159ص، 2015

.42، ص2013، اؼبؤسسة اغبديثة للكتاب، لبناف، (األصوؿ اإلجرائية وطرؽ الطعن )خضر الشويك ، منازعات الوعاء الضرييب  -  2  
 .31، ص12/2016/ 29، الصادرة بتاريخ 77، ج ر عدد 28/12/2016الصادر بتاريخ  2017اؼبتعلق بقانوف اؼبالية لسنة  14-16ؽ رقم  -3
4

  http://www.mfdgi.gov.dz اؼبوقع هو - 
5
 -https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9d%C3%A9claration_d'imp%C3%B4t#France 

visite le 03-02/2017 à 13 :59. 
6

-  Christian de LAUZAINGHEIN et Marie_Hélène Stauble–de LAUZAINGHEIN, op.cit., p 7. 
7

-  Jacques GROSCLAUDE et Philippe MARCHESSOU, Procédures fiscales, Dalloz, 1998, p 36: 

«  la declaration fiscale s‟analyse comme une composante de la démocratie moderne » .  

http://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/
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عندما يتحصل  ،بالتصريح يف حالة ـباطبته ألوؿ مرة كمكل  بالضريبةالشتخ  يلـز 
تصروبا يف بالوجود، أو  افيلـز بتقدًن تصروب ،بح أو يقـو بأي عمل خاضع للضريبةعلى دخل أو ر 

ويتعلق األمر إما بالتوق  عن النشاط اػباضع للضريبة أو  ،إهناء صفته كمكل  بالضريبةحالة 
 وعند اكتسابه لصفة اؼبكل  بالضريبة يلـز بالتصريح باؼبادة اػباضعة للضريبة.، التنازؿ عنه

حمل صفة اؼبكل  يح بالوجود بأف تتَعرؼ السلطة اؼبتختصة على من سيَ يسمح التصر 
، 2. وهبب تقدًن التصريح بالوجود بالنسبة للضرائب اؼبباشرة والرسم على القيمة اؼبضافة1بالضريبة

إال أنّه مل يلـز به اؼبكل  بالضريبة غّب اؼبباشرة وال اػباضع غبقوؽ التسجيل والطابع، نارا للطبيعة 
 ورية ؽبذ  اغبقوؽ. غّب الد

ويعترب التصريح بالوجود اكتتاب يقدمه الشتخ  ألوؿ مرة، ويكتسب دبقتضا  صفة 
اؼبكل  بالضريبة، وي لـز به أيضا مٌب ربصل على دخل أو حقق ربح أو قاـ بأي عمل خاضع 
للضريبة أو الرسم، ويفرض على الشتخ  الطبيع  واؼبعنوي على حد سواء، بل وحٌب على 

وال ي فر ؽ بْب اؼبواطن واألجنيب، بل يكف  أف يكوف النشاط خاضع  3عمومية اإلقتصاديةاؼبؤسسة ال
 خاضع للضريبة. 

فإف كاف هذا التصريح مشَبكا بْب صبيع اؼبكلفْب فإنه ىبتل  يف البيانات والوثائق 
تقديبه وفق مبوذج وجوب بالتصريح بالوجود يف  اػباصةالشكلية البيانات  اؼبدعمة ؼبضمونه. وتتمثل

                                                   
1
- Jacques GROSCLAUDE et Philippe MARCHESSOU, op.cit., p 41. 

أو للضريبة اعبزافية  هبب على اؼبكلفْب بالضريبة واػباضعْب للضريبة على الشركات وللضريبة على الدخل اإلصبايل : "من ؽ ض ـ 183اؼبادة  - 2
أف يقدموا يف األياـ الثالثْب األوىل من بداية نشاطها، إىل مفتش الضرائب اؼبباشرة التابعْب له، تصروبا مطابقا للنموذج الذي تقدمه  الوحيدة
 شتخ  كل على هبببقوؽبا: "  ؽ ر ر أ  51"  ويف ؾباؿ الرسم على القيمة اؼبضافة نصت على وجوب تقدًن التصريح بالوجود اؼبادة  :اإلدارة
 رقم على مفتشية الرسـو لدى عملياته، بدء من يوما ( 30 ) ثالثْب خالؿ يكتتب، أف القيمة اؼبضافة، على للرسم خاضعة بعمليات يقـو

  مطابق...". تصروبا ؽبا، يتبع الٍب األعماؿ
وحداهتا لدى اؼبفتشية اؼبتختصة ويتعْب على اؼبؤسسة العمومية االقتصادية إكتتاب هذا التصريح لكل وحدة من من ؽ ر ر أ: "  53 اؼبادة - 3

 إقليميا".
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إىل مفتش الضرائب التابع ؼبكاف النشاط  ". ويلـز بتقديبه 8Gخاص، يطلق عليه تسمية " 
هبب على اؼبكل  بالتصريح بالوجود تدوين صبيع كما اؼبمارس من قبل اؼبكل  بالضريبة اؼبباشرة.  

لنماذج لدى مصاحل اإلدارة اعببائية بتوفّب هذ  ا . وتقـو1البيانات بصفة كاملة ودقيقة وصادقة
وال يستطيع اؼبكل  اإلدالء بتصروبه يف أو يسحبها من موقع اؼبديرية العامة لضرائب، الوعاء، 
  غياهبا. حالة 

فال يعد ملء اإلستمارة تصروبا بالوجود، إذ ألزمه اؼبشرع بتدعيم تصروبه دبجموعة من  
الوثائق إلثبات صفته ونشاطه، الوثائق زبتل  حبسب الضريبة أو الرسم اػباضع له. وهتدؼ هذ  

م تصروبه إذا كاف شتخصا معنويا ع  ويد ،2فإذا كاف شتخصا طبيعيا هبب عليه تقدًن شهادة ميالد 
يلـز و . 3بنستخة مطابقة للعقد أو لعقود الدراسات أو األشغاؿ مٌب توىل األجانب إقبازها باعبزائر

تقدًن نستخة مطابقة من القانوف األساس  بالنسبة للمؤسسة اػباضعة للرسم على القيمة اؼبضافة 
للشركات مصادؽ عليها وبإمضاء اؼبسّب أو اؼبدير، ويف حالة غياب ذلك يرفق التصريح بالوجود 

 .4بنستخة مصادؽ عليها من مداولة ؾبلس اإلدارة أو ؾبلس اؼبسانبْب

تصروباته تبعا لذلك، تؤسس الضريبة بعد إدراج اؼبكل  بالضريبة للعناصر الضرورية ضمن 
دبا فيها التصريح بالوجود. ؽبذا ربط اؼبشرع التصروبات اعببائية بآجاؿ  5اؼبسلمة لإلدارة اعببائية

يوما من بدء  (30ثالثْب )قانونية ال هبوز التقدًن خارجها وربدد بالنسبة للتصريح بالوجود بػ

                                                   
 .23، ص 2015ميثاؽ اؼبكل  بالضريبة،  اؼبديرية العامة للضرائب، - 1
 األجنبية بالنسبة لألشتخاص اؼبولودين يف اعبزائر. تسلم من طرؼ مصاحل اغبالة اؼبدنية لبلدية اؼبيالد للذي وبمل اعبنسية اعبزائرية أو - 2
 ـ.من ؽ ض  183اؼبادة  - 3
" فيما ىب  الشركات، هبب أف يرافق التصريح بنستخة مطابقة ومصادؽ عليها، من قانوهنا األساس ، وباإلمضاء من ؽ ر ر أ:  52اؼبادة - 4

ؾبلس و اؼبصادؽ عليه للمسّب أو اؼبدير، ويف حالة عدـ الن  عليهما يف القانوف األساس ، بنستخة مطابقة ومصادؽ عليها، ؼبداولة ؾبلس اإلدارة أ
 اؼبسانبْب الذي عينهما".

 .14، ص اؼبرجعنفس ميثاؽ اؼبكل  بالضريبة، اؼبديرية العامة للضرائب، - 5
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ت والتالعب بتاريخ النشاط، من باب عدـ ترؾ فرصة للمكل  بالضريبة اإلدعاء جبهله لإللتزاما
 بدء النشاط والتهرب من أداء الضرائب.

فال يطرح أجل تقدًن التصريح بالوجود أّي إشكاؿ لسهولة اإلطالع على تاريخ بدء 
النشاط الذي صرّح به اؼبكل ، فإذا مل يودع اؼبكل  تصروبه بعد اليـو الثالثْب من بدء النشاط 

شرع التلقائية يف التصريح، فإنه هبوز لإلدارة النار يف . وإّف منح اؼب1تلحقه العقوبة اؼبقررة لذلك
تاريخ بدء نشاط اؼبكل  بالضريبة، يف حالة ما إذا اكتشفت أف التاريخ اغبقيق  اؼبقدـ من قبله 

 .2غّب صحيح

كما يقع على اؼبكل  بالضريبة الذي يريد إهناء عالقته الضريبية باإلرادة اؼبنفردة كما هو          
وبدونه الة التنازؿ أو التوق  عن النشاط تقدًن تصروبا يعرب فيه عن إرادته يف ذلك. الشأف يف ح

ستمرار يف القياـ باإللتزامات اعببائية، فيتخضع لإللتزامات بالرغم من ال يبكن أف َيدع   عدـ اإل
توقفه عن النشاط أو التنازؿ عن اؼبؤسسة اؼبستغلة من قبله، وهذا ما جاء يف فحوى ن  اؼبادة 

وعلى اؼبكلفْب بالضريبة أف يشعروا اؼبفتش من قانوف الضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة: "  132
يف غضوف أجل عشرة أياـ...بالتنازؿ أو وق  النشاط وإخبار  بالتاريخ الذي أصبح أو يصبح فيه 

( أياـ 10ويعترب أجل عشرة ) "، إذ هبوز ربديد التاريخ الفعل  للتوق  أو التاريخ اؼبؤقت.فعليا
 اؼبدة الٍب منحها اؼبشرع للتصريح بصفة تلقائية عن وضعيته اعبديدة. 

يثّب هذا األجل إشكالية تتعلق بتوحيد اآلجاؿ بالنسبة عبميع اؼبكلفْب بالضرائب سواء            
ياـ، وإال ( أ10أكانوا أشتخاصا طبيعيْب أو معنويْب، ألهنم يلزموف بالتصريح يف أجل عشرة )

                                                   
 القانوف، هذا من 183 اؼبادة يف  عليه اؼبنصوص بالوجود، تصروبا يقدـ ال الذي بالضريبة اؼبكل  يعاقبمن  ؽ ض ـ: "  1-194اؼبادة  - 1

 .دج"30.000 ب ؿبددة جبائية غرامة بدفع
 تعتمد اإلدارة على العديد من أساليب للتأكد من صحة بدء النشاط، فمثال يقدـ ؿبام  تصروبا بالوجود يف تاريخ ؿبدد، غّب أف اعتماد  من -  2

يوما من بدء  30رؼ ظقبل منامة احملامْب يف فتح مكتب ؿباماة كاف يف تاريخ سابق، فف  هذ  اغبالة يعد ـبالفا ألنه مل يصرح بالوجود يف 
 نشاطه، ويتعرض للمسائلة اعببائية.
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هذا األجل من اليـو الذي نشر فيه احتساب تعرضوا للتقييم التلقائ  بسبب عدـ التصريح. يبدأ 
البيع أو التنازؿ يف جريدة اإلعالنات القانونية إذا تعلق األمر ببيع ؿبل أو التنازؿ عنه، وإذا تعلق 

ؿ فيه للمشَبي أو اؼبتنازؿ فيبدأ األجل من اليـو الذي تؤو  ،األمر ببيع مؤسسات أو التنازؿ عنها
 له إدارة اؼبستثمرات فعال. 

يف حالة التنازؿ عن اؼبؤسسة يلـز بتقدًن تصروبه من اليـو الذي تغلق فيه اؼبؤسسات  لكن
إغالقا هنائيا، أو من تاريخ التوق  عن النشاط إذا تعلق األمر بالتوق  عن فبارسة مهنة حرة. 

. وإذا ما  1م أو شركة اؼبسؤولية احملدودة إىل شركة أشتخاصويدخل يف هذا النطاؽ ربويل شركة أسه
كاف يعلم اؼبكل  بالضريبة الشتخ  اؼبتنازؿ له عن مؤسسته هبب أف يذكر يف تصروبه إسم 
 ولقب وعنواف الشتخ  اؼبتنازؿ له أو خلفه، ألف هذا األخّب ستؤوؿ إليه صفة اؼبكل  بالضريبة.

ص  بالشتخصية، فال تفرض إال على اؼبكل  هبا وال تنتقل واعبدير بالذكر، أف الضريبة تت        
ن دبوجبه تقدًن اؼبعلومات للورثة، ولكن يلتـز ذوو حقوؽ الفقيد بتقدًن تصروبا بالوفاة، ي ضمَ 

، وهبب التصريح بكل اؼبداخيل 2( أشهر من تاريخ الوفاة6الضرورية إلعداد الضريبة يف أجل ستة )
خبضوع هذا  3لضريبة دوف أف تكوف حبوزته قبل الوفاة. ونّو  اؼبشرعالٍب حققها اؼبتوىف واػباضعة ل

النوع من التصروبات للقواعد والعقوبات اؼبقررة بشأف التصروبات السنوية اؼبنامة دبقتضى اؼبادتْب 
( أشهر 6تأخر عن أجل ستة ) من قانوف الضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة، فأي   193و 192

 رضه للجزاء.من تاريخ الوفاة يع

                                                   
 ". نشاط اؼبؤسسة توقفاعن يعترب أشتخاص، شركة إىل اؼبسؤولية ؿبدودة شركة أو أسهم شركة ربويل " إفمن ؽ ض ـ:  5-196اؼبادة  - 1
 الضريبة. لفرض للنااـ اغبقيق  اػباضع اؼبستغل وفاة حالة يف اؼبادة هذ  وأحكاـ السابقة اؼبادة أحكاـ تطبقمن ؽ ض ـ: "  6-196اؼبادة  - 2
 .الوفاة" تاريخ من أشهر (6 ) ستة أجل يف الضريبة إلعداد اؼبعلومات الضرورية اؼبتوىف حقوؽ ذوي يقدـ اغبالة، هذ  ويف

( أشهر من 6دبوجب هذ  اؼبادة ذوو حقوؽ الفقيد يف أجل ستة) من ؽ ض ـ: " يقدـ التصريح باؼبداخيل اػباضعة للضريبة 2-133اؼبادة   - 3
 تاريخ الوفاة وىبضع هذا التصريح للقواعد والعقوبات اؼبقررة بشأف التصروبات السنوية".
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ويعد التصريح باؼبادة اػباضعة من أهم التصروبات الٍب تعتمد عليها اإلدارة يف إعداد  
، ألنه يف حالة التصريح بالوجود أو التصريح 1الضريبة أو الرسم أو كما يسمى بالتصريح بالنتيجة

هبا إال مرة واحدة، بالتوق  عن النشاط لن تستفيد من اؼبداخيل واألرباح اػباضعة للضريبة اؼبصرح 
 ة بْب اؼبكل  واإلدارة اعببائية.لكن فيما يتعلق بالتصريح بالوعاء فإنه ىبلق عالقة دائمة ودوري

فباستقراء أحكاـ القانوف اعببائ ، يتبْب أّف التصريح باؼبادة اػباضعة للضريبة له عدة شروط، يبكن 
 إصباؽبا يف شروط شكلية وأخرى موضوعية.

فأما الشروط الشكلية، فتتمثل يف احَباـ آجاؿ الذي ىبتل  من إعتبار  تصروبا سنويا،  
دد  الذي على أرباح و  2أفريل األجل األقصى للتصريح السنوي للضريبة على الدخل 30وب 

من  40قانوف اإلجراءات اعببائية اؼبعدلة دبوجب اؼبادة  من 1ويضي  اؼبشرع يف اؼبادة  ،3الشركات
التصريح التقديري اؼبكلفْب بالضريبة اعبزافية الوحيدة على أف اكتتاب  2017الية لسنة قانوف اؼب

جواف من كل سنة، وبالنسبة للتصريح التكميل  يكوف يف  30لرقم األعماؿ يكوف يف الفاتح و
( 1فيفري من السنة )ف+ 15جانف  و 20حالة ربقق رقم األعماؿ يتجاوز ذلك اؼبصرح به بْب 

بالتصريح التقديري اؼبكتتب بعنواف السنة ف . وفيما ىب  التصريح التقديري الذي يتعلق 
كل  وإذا زبل  اؼب. 4ديسمرب من سنة بداية نشاطهم 31للمكلفْب اعبدد هبب اكتتاب قبل 

 اؼبسؤولية اعببائية.  تقع عليهؿ اجاآل  بالضريبة عن التصريح ضمن هذ

يرد على هذا األجل بعض اإلستثناءات، تتمثل يف جواز سبديد أجل تقدًن التصريح و  
السنوي مرفقا بالوثائق الثبوتية اإلجبارية دبوجب قرار من الوزير اؼبكل  باؼبالية ال يزيد عن شهرين 

                                                   
 إذ يفرض القانوف على اؼبستغل التصريح اػباص بالنتيجة وإيداعها مرفوقا بالوثائق اؼبتختلفة لدى مفتشية الضرائب. -1
اػباضعْب لضريبة الدخل.....أف يكتتبوا أو  األشتخاص علىمن ؽ ض ـ الٍب تن : "  99اؼبعدلة للمادة  2010من ؽ. اؼبالية  4اؼبادة  -2

 أبريل من كل سنة إىل مفتش الضرائب اؼبباشرة ؼبكاف إقامتهم تصروبا بدخلهم اإلصبايل...". 30يرسلوا على األكثر يـو 
" يتعْب على األشتخاص اؼبعنويْب اؼبذكورين يف اؼبادة  من  ؽ ض ـ: 2-151اؼبعدلة ؼبادة  2008لتكميل  لسنة من ؽ. اؼبالية ا 3اؼبادة  -3

  أبريل على األكثر من كل سنة لدى مفتش الضرائب اؼبوجود ....". 30أف يكتتبوا قبل  136
 .2017 من ؽ اؼبالية لسنة 42مكرر  من ؽ إج ج اؼبستحدثة دبوجب اؼبادة   3اؼبادة   -  4
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( أشهر 3، لكن يبدد لثالثة )1( يف حالة القوة القاهرة أو عندما تتوافر أسباب موضوعية2)
  .2بة للتصريح بأرباح الشركاتبالنس

، يف كل فاتح من يناير من كل سنة الٍب يتم التصريح 3وتستثُب الضريبة على األمالؾ 
( من 2والتصريح اؼبتعلق بالرسم العقاري على اؼبلكيات اؼببنية وغّب اؼببنية الذي ح د د بشهرين )

ي يقدمه أصحاب األمالؾ العقارية ، واستثُب أيضا التصريح الذ4اإلقباز النهائ  للمنشآت اعبديدة
 .  5جانف  من كل سنة 31واؼبستأجرين األساسيْب له الذي حدد تاريخ تقديبه قبل 

وباؼبقابل يلـز اؼبكل  بالتصريح باؼبادة اػباضعة للضريبة باإلعتماد على استمارات  
. فتعرؼ ، تتعلق باؼبعلومات الٍب زب  اؼبكل  والبيانات الالزمة لتأسيس الضريبة6خاصة

اإلستمارة باؼبكل  الذي إما أف يكوف شتخصا طبيعيا أو معنويا أو من يبثل هذا األخّب، لَيسه ل 
على اإلدارة ربديد اؼبسؤولية اعببائية وعلى من تفرض الضريبة والعقوبة يف حالة وجود اؼبتخالفة. 

                                                   
 السنوي التصريح تقدًن أجل سبديد يبكن القاهرة، القوة حالة يفمن ؽ ض ـ: "  102اؼبعدلة للمادة  2010من ؽ. اؼبالية لسنة  5اؼبادة  -1

 ". شهرين عن التمديد هذا يزيد أف يبكن ال باؼبالية، اؼبكل  للوزير قرار دبوجب اإلجبارية، الثبوتية اؼبرفق بالوثائق
 العاـ اؼبدير من قرار على  بناء األوىل الفقرة يف إليه اؼبشار التصريح تقدًن أجل سبديد قاهرة، لقوة يبكن من ؽ ض ـ: " .. 2-151اؼبادة  -2

 ( أشهر".3) ثالثة األجل هذا سبديد يتجاوز أف يبكن ال أنه غّب للضرائب،
 يناير من كل سنة". 1يف ...تقدر شروط اػبضوع للضريبةىبضع للضريبة على األمالؾ من ؽ ض ـ: "  274اؼبادة  -  3
 اؼبقطعْب )ص( و)ؽ( من ؽ ض ـ. 261اؼبادة  -4
قصد إعداد سجالت الضرائب اؼبباشرة، يتعْب على أصحاب األمالؾ واؼبستأجرين األساسْب للعقارات اؼببنية من ؽ ض ـ: "  285اؼبادة  -5

 يناير...". 31يقدموا إىل رئيس مفتشية الضرائب اؼبباشرة للبلدية الٍب توجد هبا العقارات، تصروبا قبل اؼبتخصصة بكاملها أو جزء منها لإلهبار، أف 
  )يوجد مباذج من هذ  اإلستمارات يف اؼبلحق( تتمثل هذ  اإلستمارات يف: - 6

 "بالنسبة للتصريح الشهري .G 50  إستمارة " -
 " بالنسبة للتصريح بالدخل اإلصبايل G 1 إستمارة " -
 " بالنسبة للتصريح بأرباح الشركاتG4إستمارة " -
 1مكرر  "G12" " مكرر)التصريح  التكميل ( وG12بالنسبة للضريبة اعبزافية الوحيدة)التصريح التقديري( و"  "G12استمارة " -

 )التصريح التقديري للمكلفْب اعبدد(.
 بالنسبة للتصريح باألرباح غّب التجارية، " G 13إستمارة " -
 "  بالنسبة للتصريح بإهبار البنايات اؼببنية وغّب اؼببنية16Gإستمارة " -
 " للتصريح باألرباح الصناعية والتجارية. G 14إستمارة "  -
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حٌب يف حالة وجود ويذكر يف باق  اإلستمارة اؼبداخيل واألرباح والعمليات اػباضعة للضريبة، و 
أخطاء تصحح يف قسمها اػباص، وهبب ربديد التاريخ واؼبكاف وإمضاء اؼبعِب باألمر، وهبب على 

 اإلدارة وضع ختمها على هذا التصريح.

يكوف تقدًن هذا التصريح أماـ مفتشية الضرائب يف األجل القانوين، ووفقا لنموذج خاص 
بالضريبة هذ  اإلستمارة، فهل له أف يدفع ببطالف  ، ولكن إذا مل يستلم اؼبكل 1تقدمه اإلدارة

 العقوبة اؼبوقعة عليه يف هذ  اغبالة؟       

ن   يتبْب بعد الرجوع للنصوص التشريعية اؼبتعلقة بقوانْب الضرائب عدـ وجود أي  
نو   بأف جل التصروبات دبا فيها التصريح السنوي صريح يبْب طريقة إرساؿ اإلستمارات. لكن ن  

وغّبها متوفر يف اؼبوقع اإللكَبوين الرظب  للمديرية العامة للضرائب، وما على اؼبعِب اؼبصرح أو الغّب 
ولكن اؼبشرع وفيما ىب  اعبديد الذي جاء إال وجوب اإلطالع عليه وطباعة النموذج وإستعماله. 

عندما يكوف السبب  الدفع سؤوليةماؼبكل   ال يتحمل هأن 2017ة  به دبوجب قانوف اؼبالية لسن
( أياـ تبدأ من تاريخ دفع 10اؼبكل  واؼبؤسسة اؼبالية ؼبدة عشر ) يتراجع لارؼ خارج إراد

مصّب التصريح اإللكَبوين الذي ال يتم يف آجاله لنفس السبب، فالبد لكنه مل يبْب  ،2الضريبة
 ال يتحمل اؼبكل  بالتصريح مسؤولية أسباب خارجة عن إرادته.على اؼبشرع استدراؾ ذلك، حٌب 

وهبب أف ترفق هذ  التصروبات دبجموعة من الوثائق الٍب زبتل  من تصريح إىل آخر، 
فمثال يلـز بتقدًن الوثائق اؼبثبتة غبالة األشتخاص اؼبعتربين مكلفْب بالضريبة وحالة العناصر اؼبثبتة 

ويود ع بالنسبة للتصريح بأرباح الشركات  .3باؼبداخيل اإلصبالية ؼبعيشة حياهتم بالنسبة للتصريح
جدوؿ النتائج للسماح بتحديد الربح اػباضع للضريبة وكش  اؼببالغ اؼبدفوعة. ويقدـ وثائق أخرى 

                                                   
" ربرر التصروبات على مطبوعات تعدها وتقدمها اإلدارة اعببائية وعلى مفتش الضرائب أف من  ؽ ض ـ:  -1031جاء يف فحوى اؼبادة  - 1

 بالضريبة". يسلم وصال إىل اؼبكلفْب
 .2017من ؽ. اؼبالية لسنة  68اؼبادة  - 2

3 DGI., Calendrier fiscal, op.cit., p 10. 
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إذا طلبها مفتش الضرائب كالوثائق احملاسبية، ونسخ من األوراؽ والوثائق اػباصة باإليرادات 
وكش  اؼبصاري  العامة، وحالة التنازؿ وتعهد بإعادة  صريح اؼبقدـ كاؼبيزانية،التوالنفقات، إلثبات 

اإلستثمار، ملتخصات حسابات النتائج احملاسبية، جدوؿ النتائج والبياف للنتائج للسماح بتحديد 
اؼبادة اػباضعة للضريبة، كش  التسبيقات اؼبدفوعة فيما ىب  الضريبة على أرباح الشركات، 

 . 1م على النشاط اؼبهِبوكش  دفع الرس

وتثبت الوثائق اؼبدعمة للتصريح إدعاءات اؼبكل  من جهة؛ أي يقع عليه عبء إثبات 
يف حالة وجود   تمد اإلدارة عليها يف اإلثبات ضدتصروباته بصفة شتخصية، ومن جهة أخرى تع

 أو غش صادر من طرفه. نزاع بينهما، وتلجأ إليها للتأكد من وجود فبارسات تدليسية

وفيما ىب  الشروط اؼبوضوعية، فإهنا تتضمن ذكر عناصر الثروة أو الدخل أو اؼبادة  
اػباضعة للضريبة بصورة عامة يف مًب التصريح، مع افَباض حسن النية وأمانة اؼبكل  بالضريبة 
باعتبار  أقدر شتخ  يعرؼ مقدار دخله على كبو صحيح. وإذا ادعت اإلدارة العكس فإنه مٌب 

  .2امال مستوفيا للشروط ويف األجاؿ القانونية يقع عليها عبء اإلثباتمت التصريح ك

لضماف دقة وصحة التصريح فإف اإلدارة ربتفظ لنفسها باغبق يف رقابة التصريح وتعديله  
إذا ما بِب على غش أو خطأ. فقد يلجأ اؼبكل  إىل تقليل حجم دخله لك  تفرض ضريبة على 

يب أخرى للفرض كالتقدير لدارة اغبق يف أف تلجأ إىل أساأقل من دخله اغبقيق ، فيكوف لإل
  .3تلقائ  للضريبةالفرض الاعبزايف أو 

 

                                                   
                                                                                   .من ؽ ض ـ 152اؼبادة  - 1

 .42خضر الشويك ، اؼبرجع السابق، ص  - 2
 .147ؿبرزي، إقتصاديات اعبباية والضرائب، اؼبرجع السابق، ص ؿبمد عباس  - 3
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 اإللتزام بتقديم الفواتير الضريبية-ب

ألحكامها، ولعل اغبكمة يف ذلك إف التشريع الضرييب مل يعرؼ الفاتورة أثناء تنايمه 
-90ألحكاـ اؼبرسـو التنفيذي رقم  رجعنا. لكن إذا ما تعدد الفواتّب واختالؼ نطاقات ربررها

 البد أف تكوف أيّ ، 468-05عدؿ باؼبرسـو التنفيذي اؼبتعلق بأشكاؿ الفوترة وشروطها، اؼب 85
، وحٌب يف عالقة البائع 1عملية بيع سلع أو تأدية خدمات بْب األعواف اإلقتصاديْب موضوع فاتورة

إجبارية يف اؼبعامالت الفاتورة وتعد  بتسليمها. طلبها هذا األخّب يلـز البائع باؼبستهلك إذا ما
. وتتضمن بيانات تأكد صحة إدعاءات اؼبكل  2التجارية اؼبتمثلة يف بيع سلعة أو تأدية خدمة

عر ؼ باؼبكل  الذي يبكن أف يكوف بائعا أو مشَبيا أو بالضريبة من جهة، ومن جهة أخرى ت  
 مؤديا ػبدمة أو مستفيدا منها.  

اؼبتعلق بشروط  468-05شرع قد أغفل تعري  الفاتورة يف اؼبرسـو التنفيذي فإذا كاف اؼب
ربرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورات اإلصبالية لصحة الفاتورة ؾبموعة البيانات 

، فإنه مل يهمل تنايم أحكامها 3اإللزامية الٍب تتعلق بالبائع من جهة وباؼبشَبي من جهة أخرى
.ضمن هذا ا ونفس اإلذبا  تبنا  اؼبشرع الفرنس  مع التأكيد على تضمْب الفاتورة بعض  ؼبرسـو

التفاصيل اػباصة بالضريبة والسيما السلع اؼبباعة وطبيعتها ونوع اػبدمة اؼبؤاداة وتاريخ تسليم 
 األمواؿ أو أداء اػبدمات واؼببلغ واجب الدفع عن تسليم السلع اؼبباعة أو اػبدمات اؼبؤاداة ورقم

-20حَباـ قانوف الفاتورة التسلسل  ومبلغ الضريبة واجب السداد مع اؼبعدؿ اؼبطبق، مع وجوب ا

                                                   
، الصادرة بتاريخ 11اؼبتعلق بأشكاؿ الفوترة وشروطها، ج ر عدد  13/03/1990اؼبؤرخ يف  85-90من اؼبرسـو التنفيذي  3و 2اؼبادتاف  - 1

احملدد لشروط ربرير الفاتورة وسند  10/12/2005اؼبؤرخ يف  468-05من اؼبرسـو التنفيذي رقم  2، واؼبادة 392، ص 14/03/1990
 .19، ص 11/12/2005، الصادرة بتاريخ 80التحويل ووصل التسليم والفاتورات اإلصبالية وكيفيات ذلك، ج.ر. رقم 

 ة وكيفيات ذلك.احملدد لشروط ربرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورات اإلصبالي 468-05من اؼبرسـو التنفيذي رقم  2اؼبادة  -2
منه، بعد أف  20دبوجب اؼبادة  07/10/1995اؼبؤرخ يف 305-95ألغى اؼبرسـو التنفيذي رقم الذي  468-05جاء اؼبرسـو التنفيذي رقم - 3

 كانت البيانات اؼبشَبطة لقانونية الفاتورة ناقصة. 



تشريع الضريبيكحاام الممتنع عن الدفع المخالف ألالقانونية لل وضعيةال    األول:          بابال  
 

35 
 

تورة اضافة بعض البيانات التكميلية يف الفإاد األوريب الذي دبوجبه يبكن ربجمللس اإل 12-2001
 . 1احملررة

مستند الذي يصدر  اؼبكل  بالضريبة اؼبتضمن صبيع  " الفاتورة كل يف تعري  الفقه تعدو 
البيانات الالزمة عن عمليات بيع وشراء السلع واػبدمات ومقدار الضريبة اؼبسددة عنها، إلمكاف 
التأكد من قيمة الضريبة الٍب وبق للمشَبي خصمها من الضريبة اؼبستحقة عليه عند قيامه بإعادة 

 . 2"بيع هذ  السلع

على وجوب ربديد  أكدتافقد   486-05رسـو اؼبمن  4و 3 لن  اؼبادتْبوع بالرج          
إسم ولقب البائع إذا كاف شتخصا طبيعيا أو تسميته إذا كاف شتخصا معنويا وعنوانه التجاري 

درج يف الفاتورة أيضا والعنواف ورقما اؽبات  والفاكس وكذا العنواف اإللكَبوين عند اإلقتضاء. وي  
للعوف اإلقتصادي وطبيعة النشاط، ورأظباؿ الشركة، ورقم السجل التجاري، ورقم الشكل القانوين 

التعري  اإلحصائ ، وطريقة الدفع وتاريخ تسديد الفاتورة، وتاريخ ربريرها، ورقم تسلسلها، 
وتسمية السلع اؼببيعة وكميتها أو تأدية اػبدمات اؼبنجزة، والسعر اإلصبايل دوف إحتساب الرسـو 

 والسعر اإلصبايل مع إحتساب كل الرسـو ؿبررا باألرقاـ واألحرؼ. ، تهاطبيعال و 

                                                   
مكرر من القانوف العاـ للضرائب 289و 289للقانوف الداخل  الفرنس  يف اؼبواد  20/12/2001لقد مت يف فرنسا ربويل أحكاـ قانوف -  1

  اؼبؤسسات الصغّبة والفواتّب جراءات اعببائية. )وه  أحكاـ تطبق على كل أعضاء اإلرباد األورويب زبمن كتاب اإل L 102واؼبادة 
 لكَبونية(.اإل

-Les Dictionnaires Pratiques RF, Groupe Revue Fiduciaire, Fiscal 2012, 2012, 27éd., n
0
55585,  

p1491. 
 .150ذو الفقار عل  رسن الساعدي، اؼبرجع السابق، ص  - 2

تطبق يف اعبزائر إال يف بعض لكن يف هذا اػبصوص تثار مسألة الفاتورة اإللكَبونية وما يَبتب عليها من اإلشكاالت القانونية، وال سيما أهنا مل 
                          اؼبناومة اإللكَبونية الضعيفة.   ظليف ، اؼبؤسسات
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وفيما يتعلق باؼبشَبي، فإنه بدور  هبب أف يدرج إظبه ولقبه إذا كاف شتخصا طبيعيا أو            
تسميته أو عنوانه التجاري إذا كاف شتخصا معنويا، والشكل القانوين وطبيعة النشاط، والعنواف وكل 

 زمة للتعرؼ عليه. وإذا كاف اؼبشَبي مستهلكا ي ذكر فقط إظبه ولقبه وعنوانه.البيانات الال

وعالوة على ذلك، يشَبط يف الفاتورة الوضوح وعدـ احتوائها على أي لطتخة أو شطب أو        
، يدعى دفَب الفواتّب مهما 2إذا ما حررت بإستناد إىل دفَب أرومات 1حشو، ويعتربها اؼبشرع قانونية

أو يف شكل غّب مادي باللجوء إىل وسيلة اإلعالـ اآليل. ومٌب احَـب اؼبكل  بتحريرها  يكن شكله
أيضا الشروط القانونية اؼبتعلقة بشتخصه وبالعملية اػباضعة للضريبة أو الرسم، لذلك يعترب عدـ 

 اؼبقررء قياـ اؼبكل  بالضريبة بتحرير الفاتورة الضريبة متهربا من دفع الضريبة، وبالتايل يتعرض للجزا
 . 3دبوجب القانوف الضرييبعليه 

فواتّب الشراء  فيوجدتتنوع الفواتّب حبسب النشاط اؼبمارس والشتخ  اؼبكل  بتحريرها، 
والبيع وفواتّب تقدًن اػبدمات وفواتّب التجار والشركات وغّبها. وبدورها تتعدد الفواتّب غّب الناامية 

 اؼبتخالفات اؼبستحدثة.تدعى فة للتشريع، والثانية تّب اؼبتخالإىل فاتْب تتمثل األوىل يف الفوا

يف  4يبكن حصر اؼبتخالفات اػباصة بالفواتّب الٍب زبرؽ األحكاـ التشريعية والتنايمية إذ
ربرير فواتّب ناقصة أو مزورة وـبالفة البيع بدوف فاتورة. إذ تعترب الفاتورة ناقصة يف حالة ترؾ أحد 

ياف من البيانات القانونية أو عدـ التوقيع والتأريخ وغّبها، الشروط الالزمة لتحريرها كإغفاؿ ب
يكف  التدقيق الكتشاؼ النق  يف البيانات الشكلية. غّب أّف النق  يف اؼبضموف الناتج عن 
عدـ تدوين كل العمليات أو اإلدراج اعبزئ  ؽبا يتطلب اللجوء للتحقق يف مدى صحتها وفبارسة 

 حق الرقابة. 
                                                   

 .احملدد لشروط ربرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورات اإلصبالية وكيفيات ذلك 468-05من اؼبرسـو التنفيذي  10اؼبادة  -1
 أرومات يضم سلسلة متواصلة وتسلسلية من الفواتّب. إف دفَب الفواتّب هو دفَب - 2
 .157ذو الفقار عل  رسن الساعدي، اؼبرجع السابق، ص  -3
 والقانوف التجاري وـبتل  قوانْب الضرائب. 468-05اؼبرسـو  التنفيذي  - 4
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عمل من شأنه أف يؤدي إلدراج  تغيّب للحقائق والبيانات، فلذلك أيّ دبا أف التزوير 
عمليات غّب صحيحة أو اإلنقاص من قيمة مبالغ اؼبشَبيات واؼببيعات، سيؤدي حتما لإلفالت 

 1 01/08/2013من قرار اؼبؤرخ يف  2من التصريح برقم األعماؿ اغبقيق . وقد عرفت اؼبادة 
الفواتّب اؼبزورة أو فواتّب اجملاملة وكذا كيفيات تطبيق العقوبات  اؼبتعلق بتحديد مفهـو فعل إعداد

بأهنا تلك الفاتورة الٍب ربرر دوف الشروع يف عملية تسليم أو أداء  :اؼبقررة عليها الفاتورة اؼبزورة
 خدمة هتدؼ لتقلي  الوعاء أو بعض اإلمتيازات الضريبية أو اؼبالية.

من اؼبتخالفات الشائعة لدى اؼبتعاملْب  2اتورةباإلضافة إىل ذلك، يعد البيع بدوف ف
اإلقتصادين بالفواتّب، فال يكل  اؼبعِب عناء ربريرها ناقصة أو التزوير يف بياناهتا الشكلية أو 
اإلغفاؿ العمدي أو عن طريق اػبطأ يف ذكر العملية بصفة كلية، بل ال يتم التعامل هبا من 

جتماع  قتصادي واإلحسب تقرير اجمللس اإلمفوترة  الصفقات التجارية الغّب وقد بلغتاألساس. 
مليار  31،91مقابل ينار جزائريدمليار  31،51 ماقيمته  2015للسداس  األوؿ من سنة 

% من اؼبتخالفات الرئيسية 3وهذا يبثل ما يقارب نسبة  ،2014لنفس الفَبة سنة  ينار جزائريد
 .3إنتهاؾ مبلغ عنه 2.040اؼبسجلة يف إطار مراقبة اؼبمارسات التجارية مع تسجيل 

                                                   
اؼبتعلق بتحديد مفهـو فعل إعداد الفواتّب اؼبزورة أو فواتّب اجملاملة وكذا كيفيات تطبيق  1/08/2013من قرار اؼبؤرخ يف  2قد عرفت اؼبادة  - 1

لشروع ه  الفاتورة الٍب مت إعدادها دوف ا، بقوؽبا: " 9، ص 21/05/2014الصادرة بتاريخ  30العقوبات اؼبقررة عليها الفاتورة اؼبوزرة، ج ر عدد
.-يف أي عملية تسليم أو أداء خدمة بغرض القياـ دبا يأيت:  اإلستفادة من بعض - زبفيض قواعد فرض الضريبة بالنسبة ؼبتختل  الضرائب والرسـو

 تثمارية".االمتيازات كاغبق يف اغبسم يف ؾباؿ الرسم على القيمة اؼبضافة واغبصوؿ على قروض لدى اؼبؤسسات اؼبصرفية بغية سبويل اؼبشاريع االس
2

 - Christian LOPEZ, Sanctions fiscales et facturations de complaisance, in Les sanctions 

administratives fiscales: Aspects de droit comparé, (ouvrage collectif), Coll. Finances publiques, 

Harmattan, 2006, p  .66  
، اعبزائر، 2015جتماع ، السداس  األوؿ من سنة قتصادي واإلجتماع ، تقرير حوؿ الارؼ اإلاجمللس الوطِب اإلقتصادي واإل - 3

 .107، ص2015نوفمرب
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اوؿ اؼبكل  بواسطتها وببدوف الفواتّب من أعماؿ الغش الٍب  أو الشراءيعترب اؼبشرع البيع   
، ولكن إذا أثّبت قيامه ببيع بدوف 1يف التصريحتطبق عليه زيادة النق  فالتمل  من مبلغ اغبقوؽ 

بصفته الشتخصية أو التضامنية مع اؼبشَبي  ويلـزفاتورة يعترب يف هذ  اغبالة مرتكب غشا جبائيا. 
من مبلغ اؼبعاملة. وإذا ما قاـ  % 50دفع الرسم اؼبتعارؼ عليه عالوة على عقوبة تساوي بالبائع 
يـو من مراسلة اإلدارة له لتسوية العملية يبنح له زبفيض  (30بتقدًن إثبات يف ثالثْب ) اؼبكل 

أورو  15أما التشريع الضرييب الفرنس  فيعاقب بغرامة  .2من مبلغ الصفقة % 5 للغرامة يف حدود
 .3( قيمة اؼببلغ اؼبستحق1/4عن كل بياف ناق  أو مغفل الذي ال يتجاوز ربع )

أفرزهتا اغبياة التجارية يف الواقع العمل ، تتمثل أما الفواتّب غّب الناامية اؼبستحدثة فقد و 
يف فواتّب اجملاملة والفواتّب الصورية. فتتخلق الفاتورة صورية عندما يقـو اؼبكل  بتحريرها بذكر 
عملية غّب تلك اؼبطابقة للعملية اؼبنجزة، كأف يقـو مثال بالتصريح دببلغ أقل من اؼببلغ اؼبتفق عليه. 

ة القياـ بتالعب أو إخفاء على الفاتورة ؽبوية وعنواف اؼبمونْب أو الزبائن أو ويقصد بفاتورة اجملامل
القبوؿ الطوع  باستعماؿ هوية مزورة أو إسم مستعار، وذلك هبدؼ خفض مبلغ الضرائب 

من أحسن مباذج للفواتّب غّب الناامية، حبيث يقدـ الشتخ  فاتورة يلعب  فه  .4الواجب دفعها
شَبي، ولكن يف حقيقة األمر ال يوجد ال عملية بيع و ال شراء، إذ حررت فيها دور البائع أو اؼب

فقط من أجل اإلنقاص من قيمة رقم األعماؿ أو الزيادة يف اؼبصاري  لإلستفادة من زبفيض يف 

                                                   
 ا عليه يطبق الٍب اؼبنتوجات أو اؼببالغ إخفاء ؿباولة أو إخفاء - خاصة:  أ( التدليسية، باألعماؿ يقصدمن ؽ ض ـ: "  2-193اؼبادة  - 1

 .فاتورة" بدوف اؼببيعات وخاصة به، مدين شتخ  كل رؼط اؼبضافة  من القيمة على الرسم
2
 -CGI art 1737-1-3. 

3
 -CGI art 1737-II : « II.-Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents 

en tenant lieu mentionnés aux articles 289 et 290 quinquies donne lieu à l'application d'une 

amende de 15€. Toutefois, le montant total des amendes dues au titre de chaque facture ou 

document ne peut excéder le quart du montant qui y est ou aurait dû y être mentionné ». 
اؼبزورة أو فواتّب اجملاملة وكذا كيفيات تطبيق العقوبات اؼبقررة اؼبتعلق بتحديد مفهـو فعل إعداد الفواتّب  01/08/2013من قرار  3اؼبادة - 4

 عليها.
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 أف عبارة 1سبثل عملية شراء أو بيع أو أداء خدمة حقيقية، ويرى جانب من الفقه إذرقم األعماؿ. 
 " تضم يف معناها كل من الفواتّب اؼبزورة والفواتّب الونبية. اجملاملة فواتّب"

 %50يَبتب على إعداد الفواتّب اؼبزورة أو فواتّب اجملاملة تطبيق غرامة جبائية تساويومنه، 
، 2003اؼبتعلق بقانوف اؼبالية لسنة  11-02من القانوف  65من قيمتها، طبقا ألحكاـ اؼبادة 

صلة بإعداد الفواتّب اؼبزورة غش ذا  ، وعالوة على ذلك فأي  2الفرنس  ونفس العقوبة تبناها التشريع
وضد أولاك الذين استلموها على حد سواء تطبق  ،ضد األشتخاص الذين شرعوا يف إعداد الفواتّب

مكرر من  219 اؼبشرع أنه وطبقا ألحكاـ اؼبادة نفس الغرامة اعببائية، كما يضي دبوجبه عليهم 
شرة والرسـو اؼبماثلة، يَبتب على إعداد الفواتّب اؼبزورة أو فواتّب اجملاملة قانوف الضرائب اؼببا

اسَبجاع مبالغ الرسم الٍب كاف من اؼبفروض تسديدها واؼبوافقة للتتخفيض اؼبطبق يف ؾباؿ الرسم 
 .3على النشاط اؼبهِب

سلبية، فهو يعطل عمل التعامل بالفواتّب الصورية وفواتّب اجملاملة عدة آثار عن وينتج            
اإلدارة يف تأسيس الضريبة، وىبلق نشاطا موازيا غّب خاضع للحقوؽ اعببائية. فيتم إعاقة عمل 
اإلدارة يف الوصوؿ إىل الوعاء اغبقيق ، كأف يتعامل اؼبكل  بالضريبة مع ذبار آخرين بعدـ ذكر 

  يف األخّب على مبالغ مالية اؼببلغ اغبقيق  للبضاعة وعدـ ذكر الكمية اغبقيقية، ليتحصل اؼبتخال
 للضريبة. وغّب خاضعة غّب مدرجة يف األرباح احملققة

 

 
                                                   

1
 -  En ce sens voir, Christian LOPEZ, Recherche et constatation des infractions par les 

administrations financières, in La facturation de complaisance dans les entreprises (ouvrage 

collectif), Harmattan, 2001, p17 : « Le terme générique „‟ facturation de complaisance „‟ recouvre 

la fausse facture et la facture fictive ».    
2 - CGI art 1737-1-1 et 2. 

 .01/08/2013من قرار  5و 1-4اؼبادتاف  -  3
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 اإللتزامات المنصوص عليها في القانون التجاري -2

لقد ن  القانوف التجاري على ؾبموعة من اإللتزامات الٍب هبب على اؼبكل  بالضريبة 
واحملاسبية مع وجوب احملافطة  التمسك هبا، وتتمثل على اػبصوص يف مسك الدفاتر التجارية

يف 1التشريع الضرييب ، استعافنارا لطابعها التقِب والفِبو عليها وعلى صبيع الوثائق الثبوتية. 
  .القانوف التجاريربديدها ب

 اإللتزام بمسك الدفاتر التجارية والمحافظة عليها-أ

الضريبية نصا لبياف مفهـو الدفَب أو اؼبعلـو أف اؼبشرع الضرييب مل يورد يف التشريعات          
السجل التجاري واحملاسيب تاركا األمر لإلجتهادات الفقهية مكتفيا باإلحالة للقانوف التجاري يف 

وعليه يقصد بالدفاتر التجارية أو السجالت اغبسابية ه  مستندات تربز طبيعة  ربديد مفهومها.
لمية سليمة، والٍب تبْب حقيقة مركز  اؼبايل نشاط اؼبكل  بالضريبة وتنام سّب عمله على أسس ع

 .2بالصورة الٍب يبكن اإلستناد إليها يف تقدير  ضريبيا بصورة عادلة

 اؼبنصوص عليهما يف القانوف التجاري سك اؼبكل  بالضريبة دفَبي اليومية واعبردفيلـز دب        
حبسب التاريخ بدوف ترؾ بياض أو تغيّب من أي نوع كاف أو نقل إىل اؽبامش، وترقم صفحات كل 

. وهبب تسجيل كل 3من الدفَبين ويوقع عليهما من طرؼ قاض  احملكمة حسب اإلجراء اؼبعتاد

                                                   
 صحيح غّب يف اغبسابات قيد إجراء أو بتقييد القياـ أو حسابات، يف قيد إجراء أو تقييد بنسياف عمدا " القياـمن ؽ ض ـ:  1-303اؼبادة  -1
اغبكم  هذا يطبق ال .ؿبلها ربل الٍب الوثائق يف أو التجاري القانوف من 10 و 9 يف اؼبادتْب عليهما اؼبنصوص اعبرد ودفَب اليومية دفَب يف ونب  أو
    .حساباهتا" إقفاؿ مت الٍب بالنشاطات اؼبتعلقة على اؼبتخالفات إال
 .130ذو الفقار على رسن الساعدي، اؼبرجع السابق، ص  - 2
 من ؽ. التجاري. 11اؼبادة  -3
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العمليات اؼبؤثرة على ذمة اؼبؤسسة حسب تسلسلها الزمِب، وإنشاء حسابات خاصة سنوية عند 
 .1دورة مثل اغبسابات اؼبغلقةإقفاؿ ال

يسجل يف دفَب اليومية كل التدقيقات اؼبالية اؼبنجزة من قبل اؼبؤسسة وىبتل  مضموف           
من  09فحسب  2 هذا الدفَب حسب استعماؿ أو عدـ استعماؿ اؼبؤسسة لليوميات اؼبساعدة

ك دفَب اليومية يقيد فيه : " كل شتخ  طبيع  أو معنوي له صفة التاجر ملـز دبسالقانوف التجاري
بشرط أف وبتفظ  ،يوما بيـو عمليات اؼبقاولة أو أف يراجع على األقل نتائج هذ  العمليات شهريا

  يف هذ  اغبالة بكافة الوثائق الٍب يبكن معها مراجعة تلك العمليات يوميا". 

السنوي ؼبوجودات ويلـز كل شتخ  طبيع  أو معنوي له صفة التاجر القياـ بعملية اعبرد          
اؼبؤسسة، ويتم تقييد هذ  العملية يف دفَب خاص يعرؼ بدفَب اعبرد هذا ما ن  عليه القانوف 

: " هبب أيضا أف هبري سنويا جردا لعناصر أصوؿ وخصـو مقاولته وأف منه 10التجاري يف اؼبادة 
عد ذلك هذ  اؼبيزانية وتنسخ ب ،يقفل كافة حساباته بقصد إعداد اؼبيزانية وحساب اػبسائر واألرباح

 وحساب اػبسائر واألرباح يف دفَب اعبرد".

فبا سبق يتبْب أف شروط مسك الدفاتر التجارية نوعاف أحدنبا شروط شكلية تتمثل يف 
مسك الدفاتر كما ن  عليه القانوف التجاري اػبالية من كل شطب أو فراغ أو ؿبو أو ربشية أو  

ُب مراعاة الدقة التامة مع ترقيم الصفحة من صفحاته دبع ؛سطورلكتابة يف اؽبوامش أو بْب ا
ومدعمة دبا جاء يف مضموهنا باؼبستندات السليمة. وبالنسبة للشروط الثانية وه  موضوعية زب  
وجوب أف تعكس هذ  الدفاتر طبيعة النشاط الذي يزاوله اؼبكل  مع بياف حقيقة مركز  اؼبايل 

 . 3بصدؽ وأمانة عن واقع نشاط اؼبكل 

                                                   
 .57، ص2005اعبزائر، ، اعبزء األوؿ، دار هومة، (جباية األشتخاص الطبيعيْب واؼبعنويْب)رضا خالص ، النااـ اعببائ  اعبزائري اغبديث  -1
  .39، ص 2012التحقيق احملاسيب والنزاع الضرييب، دار اؽبدى، اعبزائر، عباس عبد الرزاؽ،  -2

 .145ذو الفقار على رسن الساعدي، اؼبرجع السابق، ص  - 3
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يوجد دفاتر تكميلية أخرى، الٍب ىبتل  اإلمساؾ هبا باختالؼ اؼبؤسسات هما وإىل جانب        
واألنشطة كدفَب األستاذ ودفَب األوراؽ التجارية ودفَب اؼبتخزف وغّبها. لكن ال يرتب  القانوف 

 الضرييب اؼبسؤولية إال على الدفاتر اإلجبارية اؼبتمثلة يف دفَبي اليومية واعبرد.

من القانوف التجاري  10و 09اإلحتفاظ بالدفاتر اؼبذكورة يف اؼبادتْب  على أف يتم       
نارا ألنبية هذ  الوثائق يف  ،( سنوات10باإلضافة إىل وسائل اإلثبات اؼبدعمة ؽبا ؼبدة عشر )

ن فال ينتج ع ،عملية التحقيق. ال تعترب اؼبدة احملددة دبوجب التشريعات الضريبية من قبيل التقادـ
قرينة على أف اؼبكل   دعَ الدفَب أو السجل اغبسايب، بل تػ  انقضائها سقوط حق أو دين ثابت يف 

 قد أعدـ دفاتر  أو سجالته اغبسابية، بّيد أف هذ  القرينة بسيطة هبوز إثبات عكسها.

ويعود السبب وراء إلزاـ اؼبكل  بالضريبة بإمساؾ الدفاتر والسجالت التجارية لعدة  
على اػبصوص يف اعتبارها األداة الٍب تسمح بتقييم نشاطه التجاري وربديد مركز   أسباب تتمثل

إف  .1اؼبايل وبياف موق  أصوله وخصومه وما لديه من السيولة النقدية ؼبواجهة إلتزاماته اذبا  الغّب
ى علمسك الدفاتر التجارية بطريقة منتامة ودقيقة وقانونية يعود بالفائدة على اؼبكل  واػبزينة 

نوع وطبيعة وحجم نشاطه التجاري  وربديد، اؼبايل مركز كفيلة ببياف الدفاتر   حد سواء، ألف
والصناع ، من خالؿ إدراج عمليات البيع والشراء والصفقات األخرى، كذلك بياف ما له وما 

إذ يبكن  ،وتفيد أيضا يف إثبات اؼبعامالت والبيوع التجاريةتعلقة بنشاطه. اؼبديوف العليه من 
على أف اإلدارة إذا اطمأنت ؽبذ  السجالت والدفاتر  فضال ،اإلستعانة هبا غبل النزاعات التجارية

هبب تقدًن هذا الدفَب . إذ 2عدؿبفإف ربديد مقدار الضريبة اؼبستحقة على اؼبكل  بدفعها يكوف 
من قبل  لرفض ؿباسبة اؼبكل  ف غياب هذ  الدفاتر يشكل سبب كاؼ، كما أعند كل طلب
 .3اإلدارة اعببائية

                                                   
 .131ذو الفقار على رسن الساعدي، اؼبرجع السابق، ص  - 1
 .138ص  اؼبرجع،نفس  عل  رسن الساعدي،ذو الفقار  - 2
 .39السابق، ص عباس عبد الرزاؽ، اؼبرجع  - 3
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 اإللتزام المحاسبي  -ب 

من قانوف الضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة  20ن  اؼبشرع على مسك احملاسبة يف اؼبادة          
من قانوف الرسـو على  75إىل  65من نفس القانوف، واؼبواد من 152الٍب ربيل إىل تطبيق اؼبادة 

يلـز بتقدًن  حبيث ،وفق التشريع والتنايم اؼبعموؿ بهرقم األعماؿ والٍب تؤكد على مسك احملاسبة 
الوثائق احملاسبية ونستخا من األوراؽ والوثائق اػباصة باإليرادات والنفقات الٍب من شأهنا إثبات 

 83وفيما ىب  مسك السجل فجاءت أحكامه يف اؼبادة صحة ودقة النتائج اؼببينة يف التصريح، 
 .  1على رقم األعماؿ من قانوف الرسـو 66من قانوف الضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة واؼبادة 

أف يبسك سجال يوميا، يدو ف فيه بدوف  2يقع على كل مكل  بالرسم على القيمة اؼبضافة
ترؾ بياض أو شطب لكل إيراداته ونفقاته اؼبهنية أو مبلغ كل عملية من عملياته مع التمي يز عند 

م  اغبفالت اؼبدينْب اإلقتضاء بْب تلك اػباضعة للضريبة وغّبها، ونفس اإللتزاـ يقع على منا
 بالرسم بتقييد اؼبداخيل واإليرادات اؼبقبوضة مقابل اإلهبار وبرنامج اغبفل.

مع الدفاتر التجارية الٍب يلـز التجار دبسكها،  يشابه هذا السجلاعبدير باؼبالحاة أف  
فيمسك التجار الدفاتر التجارية عند اكتساهبم لصفة التاجر، وي كلفوا حسب النااـ اعببائ  

                                                   
 الٍب احملاصيل أو اؼبنتوجات مبيعات  األدوات، إجباريا فيه يقيد سجل دبسك تاجر أو حريف أو منتج كل يلـزؽ ض ـ: "  83اؼبادة من   -1

 يتعْبمن ؽ ر ر أ : "  66واؼبادة   باحملصوؿ ..." أو الصن  نفس من ه  الٍب أو اؼبنتوجات األدوات من باغبصة أو بالوحدة قيمتها تتجاوز
 يف هو  ؿبدد كما أعماله، رقم بتحديد تسمح ؿباسبة عادة يبسك وال اؼبضافة على  القيمة للرسم خاضعة بعمليات يقـو طبيع  شتخ  كل على
، يوما فيه يقيد ؽبا، يتبع الٍب الضرائب مصلحة من قبل عليها وموقع مرقمة صفحات ذي سجالت يبسك أف القانوف هذا أو  بياض دوف بيـو

 وغّبها...". للضريبة العمليات اػباضعة بْب االقتضاء، عند التمييز مع عملياته، من عملية كل مبلغ شطب،
بالنسبة للشتخ  الذي ال يبسك ؿباسبة يف العادة أسقط اؼبشرع عنه هذا اإللتزاـ ولكن قّيد  بالسجل اػباص، وفق ما جاء يف فحوى اؼبادة  -2

 رقم بتحديد تسمح ؿباسبة عادة يبسك وال اؼبضافة على  القيمة للرسم خاضعة بعمليات يقـو طبيع  شتخ  يتعْب على كلمن ؽ ر ر أ: "  66
 يوما فيه يقيد ؽبا، يتبع الٍب الضرائب مصلحة من قبل عليها وموقع مرقمة صفحات ذي سجالت يبسك أف القانوف هذا يف هو ؿبدد اكم أعماله،
،  ...". عملياته، من عملية كل مبلغ أو شطب، بياض دوف بيـو
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اػباضعْب له إما دبسك ؿباسبة أو السجل اػباص، وهبب يف كل اغباالت اإلحتفاظ بالسجل 
 .1ب من اإلدارة للسماح باإلطالع عليهاسنوات عند كل طل (10عشر )والدفاتر التجارية ؼبدة 

الوثائق اغبسابية تعد من أقوى اإلثباتات اؼبدعمة لصحة تصروبات اؼبكل  إذا  لكن
إذا قامت ترب وسيلة إثبات لفائدة اؼبكل  و أف احملاسبة الناامية تع أيّ ، 2احَبمت القوانْب واألنامة

من  20. فحسب اؼبادة3متها الثبوتيةاإلدارة برفضها يقع عليها عبء إثبات عدـ صحتها أو قي
، أف 17"هبب على األشتخاص اؼبشار إليهم يف اؼبادة  قانوف الضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة:

، وعليهم أف يقدموها، عند اإلقتضاء، عند كل 152يبسكوا ؿباسبة ناامية، طبقا ألحكاـ اؼبادة 
 فبسوكة وفقا للقانوف والتنايم اؼبعموؿ هبما."، إذ البد من أف تكوف طلب ألعواف اإلدارة اعببائية

 

د العمليات احملاسبية وفقا للنااـ احملاسيب واؼبايل، يشمل يف فيجب على اؼبؤسسة أف تقي   
. وأف سبسك 4ذلك خاصة الكتاب اليوم  اػباص بالعمليات واؼبيزانية وجدوؿ اغبسابات والنتائج

د مفصلة وبالعملة الوطنية، وأف يصاحب كل قيّ  احملاسبة وفقا للمتخطط الوطِب للمحاسبة بصفة 
مكرر من قانوف اإلجراءات اعببائية دبسك  169تلـز الشركات اؼبذكورة يف . مستند مؤرخ يؤيد 

ؿباسبة ربليلية، وتقديبها عند كل طلب يقدمه عوف التحقيق عند القياـ بالتحقيقات اؼبتعلقة 
 .5بالرقابة اعببائية

موف احملاسبة يف وجوب إتصافها بالصحة والصدؽ، فأما تتمثل الشروط اػباصة دبض
الصحة فتتمثل يف وجوب تقييد كل العمليات اؼبنجزة واؼبصاري  واإلستهالكات اؼبالية واألرصدة 
واإليرادات وطبيعة اإلمتيازات العينية وقيمتها، فال ربمل أي خطأ أو إغفاؿ أو شطب أو ؿبو ألية 

                                                   
 من ؽ. التجاري. 12اؼبادة  - 1
 من ؽ. التجاري. 11إىل  9اؼبواد من  - 2
.42اؼبرجع السابق، ص خضر الشويك ،  -  3  
.36، ص 2011مرواف الدزيري، التكلفة اعببائية إلنشاء وتسّب اؼبؤسسة يف اعبزائر، دار بلقيس، اعبزائر،  -  4  
 .2017من ؽ. اؼبالية لسنة  8اؼبعدلة دبوجب اؼبادة  من ؽ ض ـ 2-152اؼبادة  - 5
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سكها. وتعد كثرة اإلغفاالت واألخطاء قرينة بسيطة على عدـ معلومة أو عملية يقـو اؼبكل  دب
صدقها فبا يعرضها للرفض، فال يعترب اػبطأ البسيط دليل على وجود التمل ، بل أّكد اؼبشرع 
على كثرة وخطورة وتكرار هذ  األخطاء، ألف النااـ احملاسيب ينام حٌب كيفية تصحيح األخطاء 

خطأ  ا يف السالمة من األخطاء اؼبادية أو احملاسبية ألف أيّ وياهر وجه الصحة أيض .1واإلغفاالت
  .2اعبزائية متَعم د من قبل احملاسب أو الشتخ  اؼبكل  دبسكها يعرضه للمسؤولية اعببائية أو

وترجع مسألة الصدؽ إىل اؼبعِب دبسك احملاسبة فال يكف  أف تكوف صحيحة ودقيقة، لكن         
هبب أف تعرب على حقيقة الواقع بذكر كل العمليات واألرباح واؼبصاري  والنفقات الٍب قاـ هبا 
 اؼبكل  بال إضافة وال نقصاف، ألف اؼبؤسسة اؼبكلفة بالضريبة على دراية برجوع اإلدارة إىل

 ؿباسبتها لتأسيس اغبقوؽ اعببائية، وهذا ما يعكس قيمة احملاسبة الصادقة.

وسبتلك اإلدارة سلطة تقدير صدؽ احملاسبة من عدمها، إذ منحها اؼبشرع اغبق يف التحقيق          
بإتباع إجراءات معينة ن  عليها يف اعبزء الثاين من قانوف اإلجراءات اعببائية ربت عنواف 

، وإذا وجدهتا اإلدارة صحيحة ولكن غّب مقنعة هبوز ؽبا رفض ها. 3"الرقابة على الضريبةإجراءات "
مثال إذا باعت مؤسسة منتجات ومل تدرجها يف ؿباسبتها، وتقـو اؼبؤسسة اؼبشَبية بتقييد هذ  

من العملية يف ؿباسبتها اػباصة، فَبفض اإلدارة ؿباسبة اؼبؤسسة البائعة ألهنا غّب م قن عة بالرغم 
، أو عندما تراجع 4من قانوف اإلجراءات اعببائية 43صحة العمليات اغبسابية تطبيقا للمادة 

ؿباسبة مؤسسة كبّبة فتجدها حبجم مؤسسة صغّبة، ولو كانت احملاسبة صحيحة فهذا ال يعِب أهنا 
 غّب قابلة للرفض يف حالة عدـ اقتناع اإلدارة هبا.

                                                   
 إغفاالت أو معلومات غّب صحيحة خطّبة ومتكررة يف عمليات احملاسبة"."عندما تتضمن احملاسبة أخطاء أو من ؽ إج ج:  43اؼبادة  - 1
الٍب تعد السند القانوين ؼبتخالفة اؼبشاركة يف إعداد أو إستعماؿ وثائق أو معلومات غّب صحيحة من قبل شتخ   من ؽ ض ـ 306اؼبادة  - 2

 تتمثل مهنته يف مسك السجالت احملاسبية.
 التحقيق اعببائ   يف التصروبات والتحقيق اؼبصوب يف احملاسبة.الرقابة على التصروبات و ثالث :  ضرائب إىلإجراءات الرقابة على التنقسم  -3
 عندما ال ربتوي احملاسبة على أية قيمة مقنعة بسبب إنعداـ الوثائق الثبوتية"." من ؽ إج ج: 43اؼبادة  -4
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 التحصيلالخاصة ب الجبائية اإللتزامات ثانيا:

يقصد بتحصيل الضريبة ؾبموعة اإلجراءات والقواعد اؼبتبعة لنقل الضريبة من ذمة اؼبكل  
هبا إىل اػبزينة العمومية على أساس الواقعة اؼبنشاة ؽبا، بعد اختيار اؼبادة اػباضعة وتقديرها 

لعمليات وحساب مبلغها للوصوؿ إىل آخر عملية وه  دفع الضريبة، والٍب تعرب أيضا عن ؾبموع ا
؛ أي إنتقاؿ العنصر 1الٍب تستهدؼ ربويل قيمة الضريبة اؼبستحقة من اؼبكل  إىل اػبزينة العمومية

 .2اؼبايل من اؼبكل  بالضريبة ػبزينة الدولة

حبيث زبتار كل ضريبة طريقة التحصيل  ،وتتبع إدارة الضرائب قواعدا لتحصيل الضريبة        
حبيث  ،اؼبناسبة، الٍب ربقق كل من اإلقتصاد يف النفقات اعببائية واؼبالئمة يف ربديد مواعيد أدائها

 تعمل األنامة اغبديثة على اغبد من حساسية اؼبكل  بالضريبة اذبا  التزاماته هبا.   

الواقعة اؼبنشأة للضريبة، طرؽ دفع  القواعد الٍب تضمن ربصيل الضريبة فيما يل : تتمثل
 .3الضريبة واستحقاقها  وميعاد ربصيلها  مع إقرار ضمانات ربصيل الضريبة

 الواقعة المنشأة للضريبة   -1
الواقعة اؼبنشأة للضريبة، والٍب يقصد هبا اؼبناسبة أو السلوؾ اؼبوجب  ضرييب وبدد قانوف    

. ووبدد القانوف ؾبموعة القواعد الٍب تطبق يف كل 4ولة على الضريبة من اؼبكل  هباغبصوؿ الد
وتعرؼ أيضا بأهنا  .5فرت بالنسبة له شروط خضوعه ؽبااحالة على كل مكل  بالضريبة إذا ما تو 

 .6الارؼ اؼبادي الذي يرتب القانوف على وقوعه استحقاؽ الضريبة

                                                   
1
 - Christian de LAUZAINGHEIN et Marie-Hélène Stauble–de LAUZAINGHEIN, op.cit., p .04  

  .198رضا خالص ، شذرات النارية اعببائية، اؼبرجع السابق، ص   -2
  .40، ص 2014 القاهرة، أضبد فنيدس، منازعات الضرائب اؼبباشرة يف اعبزائر، اؼبكتبة اؼبصرية للنشر والتوزيع، -3
  .74، ص اؼبرجع السابقؿبمد علـو ؿبمد عل  احملمود،  - 4
 .200اؼبرجع، ص نفس رضا خالص ، شذرات النارية اعببائية،  -5
 .237، ص السابق ، اؼبرجعيونس أضبد البطريق، مقدمة يف النام الضريبية -6
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ضريبة على الدخل لل تتمثل الواقعة اؼبنشأة بالنسبة، وفيما يتعلق بالضرائب اؼبباشرة    
توزيع  ه الواقعة اؼبنشأة ؽبا فدخوؿ القيم اؼبنقولة إذا تعلقت بء السنة اؼبيالدية. و انتها يفاإلصبايل 

إيراد القيم اػباضعة للضريبة؛ أي وضعه ربت تصرؼ مستحقيه. أما فيما ىب  األرباح الصناعية 
اؼبالية للمؤسسة. وأما فيما ىب  األجور ربقق الربح يف هناية السنة يف والتجارية واغبرفية فه  

واؼبرتبات فإف الواقعة اؼبنشأة ؽبا ه  حصوؿ الفرد على اؼبرتب أو األجر، أما أرباح اؼبهن اغبرة 
 فيعترب انتهاء السنة اؼبيالدية هو الواقعة اؼبنشأة للضريبة.

لدولة ه  الواقعة أما يف الضرائب غّب اؼبباشرة فيعترب اجتياز السلعة للحدود اإلقليمية ل  
اؼبنشأة للضريبة على اإلستّباد أو التصدير، كما يعترب إنتاج السلعة هو الواقعة اؼبنشأة للضريبة على 
اإلنتاج وانتقاؿ السلعة من مرحلة إىل أخرى من مراحل إنتاجها أو تداوؽبا هو الواقعة اؼبنشأة 

 .لللرسـو على رقم األعماؿ

صرؼ القانوين بنقل اؼبلكية هو الواقعة اؼبنشأة للضريبة على ويعترب توثيق العقد الناقل للت 
انتقاؿ اؼبلكية كرسـو التوثيق أو التسجيل، وبالنسبة إىل ضريبة الطابع فإف كتابة الوثائق أو احملررات 

 .1اؼبفروضة عليها الضريبة ه  الواقعة اؼبنشأة

د شتخ  اؼبكل  الذي ينشأ يف أنبية كبّبة يف ربدي ذات واقعة اؼبنشأة للضريبةتعد الو       
كاف قد طرأ عليه تغّب سواء بالزيادة أو ما  ذمته دين الضريبة، كما يؤثر يف ربديد معدؿ الضريبة إذا 

شكاؿ حوؿ مسألة اعتبار الواقعة النقصاف بعد ربقق الواقعة اؼبنشأة للضريبة. ويف هذا الصدد ثار إ
ريبية، إذ أف التشريع الفرنس  يف مرحلة سابقة اعترب نشاة لدين الضريبة أو قرارات اإلدارة الضه  اؼب

أف القرارات اإلدارية ه  اؼبنشاة لدين الضريبة، ولكن يف فَبة الحقة وأماـ ضع  حجة هذا 
اؼبوق  تبدلت قناعته، ومت إقرار موق  التشريع الفرنس  اعبديد، وأيّد  الكثّب من الفقهاء دبتخالفة 

                                                   
 .158ؿبمد عباس ؿبرزي، إقتصاديات اعبباية والضرائب، اؼبرجع السابق، ص  - 1
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، اؼبنشاة بصالحياهتا يف إنشاء دين الضريبة بذمة اؼبكل  بالضريبة اؼبوق  األوؿ واإلعَباؼ للواقعة
وهو ما أكد  الفقيه الفايّب حيث أعلن أف الواقعة اؼبنشاة ه  الٍب يَبتب عليها استحقاؽ دين 

 .1الضريبة يف ذمة اؼبكل  يف حْب ال يعدو أثر قرار اإلدارة الضريبية إال ربديد مقدار الدين فقط

إذ أف اؼبكل  بالضريبة يلتـز بدفع الضريبة حسب معدؽبا وفقا ؼبا هو قائم وقت ربقق       
الواقعة اؼبنشأة ؽبا بغض النار عن صدور أي قانوف جديد يقض  برفع اؼبعدؿ أو زبفيضه. وهبب 
يبة اتباع هذ  القاعدة حٌب يف حالة إلغاء الضريبة كليا أو جزئيا. فيجب اإلستمرار يف ربصيل الضر 

بالنسبة للحاالت الٍب سبت فيها الواقعة اؼبنشأة ؽبا قبل اإللغاء إال إذا ن  القانوف اعبديد صراحة 
 . 2بإلغاء الضريبة بأثر رجع 

فيما ىب  مواعيد التحصيل فإف القانوف وبدد موعدا لتحصيل كل ضريبة مراعيا يف ذلك    
، ومصلحة اؼبكلفْب من جهة أخرى دةيف حصوؽبا على الضرائب مرة واحمصلحة اػبزينة من جهة 

 .3من حيث اؼبالئمة وإمكانية تقسيط مبلغ الضريبة ودفعها يف أكثر األوقات مالءمة بالنسبة إليهم

 طرق التحصيل الضريبي -2

اؼبباشرة قد قوؽ اؼبراد ربصيلها، فالضرائب لطبيعة اغب زبتل  طرؽ التحصيل الضرييب تبعا       
قتطاع من اؼبصدر، وأما الضرائب غّب اؼبباشرة فإهنا تدفع عدة صور من الدفع اؼبباشر أو اإل تتتخذ

مع استهالؾ السلعة أو اػبدمة والتسجيل دبناسبة العملية اؼبتعلقة به وحقوؽ الطابع باإللصاؽ، 
 حسب ما يل : تتنوع حسب فَبة السداد والكيفية الٍب يتم هبا السداد وعموما 

                                                   
.78ؿبمد علـو ؿبمد عل  احملمود، اؼبرجع السابق، ص  -  1 
 .15، ص السابق اؼبرجعؿبمد عباس ؿبرزي، إقتصاديات اعبباية والضرائب،  - 2
 .41أضبد فنيدس، اؼبرجع السابق، ص  -  3
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: إف القاعدة العامة يف ربصيل الضريبة أف يلتـز اؼبكل  المباشر أو التوريد المباشرالدفع  -أ
بدفعها إىل إدارة الضرائب من تلقاء نفسه دوف مطالبة من اإلدارة بأدائها. إذ يقـو اؼبكل  بدفع 
الضريبة اؼبستحقة عليه إىل اؼبصلحة اؼبتختصة مباشرة دوف اؼبرور بوسيط أو مكل  آخر، وه  

ر الضريبة دبقدا اؼبكل زبطر اإلدارة الضريبية  هذ  الطريقة حسبو يقة األكثر شيوعا. الطر 
، واإلجراءات الٍب هبب اتباعها بتوريد قيمة الضريبة إىل اعبهة اؼبتختصة هادفعاؼبستحقة عليه، ميعاد 

 .احملددة)قباضة الضرائب( يف اؼبيعاد أو اؼبواعيد 
 

ويتبْب من التوريد اؼبباشر أف اؼبكل  قد يدفع دفعة واحدة أو على عدة أقساط، حبيث 
فيه، كما قد يبنح  اؼبكل يكوف تقسيط دين الضريبة ؿبددا بن  قانوين، إذ ال خيار لإلدارة أو 

مواعيد األقساط. وقد يتم على عدد ومقدار و  اؼبكل تفاؽ مع القانوف لإلدارة الضريبية سلطة اإل
بلصق طوابع الدمغة، فبمجرد ربديد دين  اؼبكل وريد اؼبباشر للدين الضرييب من خالؿ قياـ الت

بالوفاء مباشرة بدين الضريبة عن طريق شراء طوابع الدمغة الالزمة  اؼبكل ضريبة الدمغة يقـو 
 ولصقها على العقود والشهادات واحملررات.

يت وهو األسلوب األكثر مالءمة تعتمد اإلدارة على أسلوب التصريح اؼبباشر أو الذا
للمكل  وعادة ما يكوف إما شهريا أو فصليا. وبالتايل فهو يضمن العدالة بالنسبة للعبء اعببائ  
على اؼبكل  باعتبار أنه أدرى بوضعية السيولة اػباصة به يف األجل القصّب وتَبجم درجة الوع  

نب اإللتزاـ بالتصريح هذ  الضريبة من قبل الضرييب. حيث أف اإللتزاـ الضرييب يتمثل يف جانبْب جا
 عملية التحصيلهذ  يف  اإلدارةح به. وال تتحمل اؼبكل  وجانب اإللتزاـ بالتسديد على ما صر  

 .1نفقات كبّبة

                                                   
 .202رضا خالص ، شذرات النارية اعببائية، اؼبرجع السابق، ص  - 1
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" تقنية يعد الذي : ويصطلح عليه اغبجز أو اإلقتطاع من اؼبنبع، الدفع غير المباشر-ب
. 1لغرض ؿباربة التهرب الضرييب" اؼبكل تستعملها اإلدارة لتحصيل الضريبة من شتخ  آخر غّب 

ومقتضاها أف يقـو رب العمل )اؼبكل  القانوين( الذي يدفع الدخل إىل اؼبكل  بالضريبة خبصم 
أي  ؛ةقيمة الضريبة من الدخل قبل توزيعه، حبيث يستلم اؼبكل  الفعل  دخال صافيا من الضريب

 .2أف ربصيل الضريبة يتم هنا عند نشوء الدخل وليس عند استالمه

يتطلب اإلقتطاع وجود ثالثة أطراؼ وهم اإلدارة اؼبستفيدة واؼبكل  بدفع  ،وعليه 
مله اؼبشرع الدفع اؼبباشر.  واؼبكل اإلقتطاع من دوف ربمل قيمته  الذي يتحمل قيمته ولكن ال وب 
( يـو اؼبوالية للشهر أو الثالث  الذي يستحق فيه الدفع 20) نيوحدد تاريخ اإلستحقاؽ بعشر 
بالرسم أو  5الضريبة اعبزافية الوحيدةأو  4أو على أرباح الشركات 3اؼبتعلق بالضريبة على الدخل

 . 6على القيمة اؼبضافة

: تعتمد طريقة دفع الضريبة على أساس األقساط المقدمة أو التسبيق على الحساب-ج
اغبساب بتقسيم مبلغ الضريبة على فَبات زمنية متساوية، فيدفع يف كل فَبة زمنية التسبيقات على 

 :قسط ؿبدد.  وقد ن  اؼبشرع على آجاؿ التسبيقات

ففيما يتعلق بالنااـ اغبقيق  للضريبة على الدخل، الذي يعتمد على تسبيقتْب تبدأ             
لكل  %30جواف دببلغ  15ماي إىل  15مارس والثانية من  15فيفري إىل  15األوىل من 

                                                   
 .62السابق، ص ناصر مراد، النااـ اعببائ  اعبزائري اغبديث) جباية األشتخاص الطبيعيْب واؼبعنويْب(، اؼبرجع  - 1
 .158ؿبمد عباس ؿبرزي، إقتصاديات اعبباية والضرائب، اؼبرجع السابق، ص  - 2
 من ؽ ض ـ.  124و 121اؼبادتاف  -3
يلـز دفع اغبقوؽ يف العشروف يوما الٍب يل  الشهر أو الثالث  الذي فيه اإلقتطاعات من صندوؽ قابض من ؽ ض ـ:"  1-159اؼبادة  - 4

 الضرائب...".
 .2017من ؽ. اؼبالية  14اؼبعدلة دبوجب اؼبادة  ؽ ض ـ 356ادة اؼب - 5
يقتطع الرسم على القيمة اؼبضافة اؼبستحق على العموالت الٍب وبصلها بائعو شبكات الرهاف الرياض  اعبزائري ويتم من ؽ ر ر أ: "  88اؼبادة  -6

 اؼبوايل".دفعه إىل اػبزينة.... ويف أجل العشروف يوما من الشهر أو الثالث  
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تسبيقة من اغبص  الضريبية اؼبفروضة على اؼبكل  عن طريق اعبداوؿ اؼبتعلقة بالسنة األخّبة الٍب 
رصيد التصفية بالنسبة للضريبة  . ويتم الدفع على شكل تسبيقات مؤقتة و1ريبةوجبت عليه الض

مبلغ الضريبة للسنة السابقة لسنة على أرباح الشركات بإحتساب التسبيقة على الشكل التايل "
يتم دفع رصيد التصفية  ،2"فاغباصل يعترب تسبيق أوؿ %30 اإلستغالؿ مضروب يف نسبة

وينق  من اغباصل ؾبموع  %25ربح سنة اإلستغالؿ مضروب يف لية "اؼبستتخرج من العالقة التا
وبالنسبة للضريبة اعبزافية الوحيدة اؼبصرح هبا تقديريا فإنه يكوف  .3التسبيقات الثالثة اؼبدفوعة"

إىل  1اؼبتبقية فإنه تقسم على قسمْب األوؿ من  50% يف مرحلة التصريح وأما %50الدفع ب
 . 4ديسمرب 15إىل  1سبتمرب والثاين من  15

فإما أف يكوف ؾبموع التسبيقات يساوي مبلغ  ،5ليتتخذ رصيد التصفية ثالثة وضعيات
الضريبة اؼبستحقة فال ينتج يف هذ  اغبالة رصيد التصفية، وتتعلق الثانية دبجموع التسبيقات أصغر 

، وبالتايل هبب عليه دفع الرصيد اؼبتبقى، ويف 6من مبلغ اغبصة اؼبستحقة فيصّب رصيد موجبا
األخّبة يتجاوز ؾبموع التسبيقات اؼبدفوعة مبلغ الضريبة اؼبستحقة فيعترب الرصيد سالبا فيستطيع 

، لذلك يعترب الدفع بعد أجل 7اؼبكل  إسَبجاع الرصيد أو يعترب  كتسبيق للسنوات القادمة
، إال إذا صادؼ اليـو األخّب يـو عطلة قانونية فإنه 8أخّبالتسبيقة دفعا متأخرا يطبق عليه غرامة الت
 فإنه يؤجل الدفع ألوؿ يـو عمل يليه. 

                                                   
 من ؽ ض ـ. 356اؼبادة  - 1
 من ؽ ض ـ. 2-356اؼبادة  - 2
 .81، اؼبرجع السابق، ص (جباية األشتخاص الطبيعيْب واؼبعنويْب) ناصر مراد، النااـ اعببائ  اعبزائري اغبديث - 3
 من ؽ ض ـ. 365اؼبادة  - 4
 من ؽ ض ـ. 1-364نصت عليها اؼبادة  - 5
دج ومبلغ  25.000أنه يوجد فرؽ بْب ؾبموع التسبيقات صغّب ومبلغ اغبصة الضريبية كبّب يتمثل يف قيمة معينة، مثال ؾبموع التسبيقات  أيّ  - 6

 دج. 15.000رؽ بينهما هو فدج فال 10.000ومبلغ اغبصة اؼبدين هبا 
 من ؽ ض ـ. 5-356اؼبادة  -7
 من ؽ ض ـ. 2-355اؼبادة  -8
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هبوز إتباع طريقة الدفع بواسطة التسبيقات يف ؾباؿ الرسم على القيمة اؼبضافة لكل من  
( أشهر على األقل، وبطلب منه بدفع الرسم 6يتوفر على إقامة دائمة ويبارس نشاطا ؼبدة ستة )

على أساس رقم أعماؿ اؼبصرح به يف  12/1. وتسديد يكوف شهريا بنسبة 1على أقساط مسبقة
 أفريل من السنة اؼبوالية. 30وهبب التسوية قبل  %17أو  %7ية ؼببلغ السنة اؼباض

: تتم بعملية اإللصاؽ على احملررات. يتوالها اؼبكل  بنفسه حبيث يقـو بدفع الدمغة والطابع-د
. وهذ  الطريقة ال تتعلق 2قيمة هذ  الطوابع ويقـو بائعوها بتوريد حصيلتها إىل مصلحة الضرائب

 الٍب يوجب القانوف استعماؿ ضريبة الدمغة. إال ببعض التصرفات

تساعد هذ  الطريقة اؼبكل  الذي ترتبت عليه ديوف  أسلوب الرزنامة أو الجدولة اإلتفاقية:-ه
جبائية تفوؽ مقدرته التكليفية، لذلك يتقدـ للمصاحل اعببائية بطلب يربر فيه عدـ قدرته على 

 أغلب األحياف عن عمليات اؼبراقبة أو التفتيش، التسديد الفوري الكامل ؽبذ  الديوف والناذبة يف
 الٍب يتم إجراؤها على دخل اؼبكل  وثروته ، فيتم بذلك إبراـ عقد مضمونه تسديد ؾبدوؿ.

ؼبتابعة كبار اؼبتهربْب الدوليْب يف عمليات  التحصيل من خالل اإلتفاقيات الجبائية الدولية:-و
، غّب أنه 3من األساليب اغبديثة يف األنامة اعببائيةربويل ونقل ثرواهتم من بلد إىل آخر، ويعد 

 يتصادـ باألنامة اعببائية الوطنية وال سيما بالنسبة للدوؿ الٍب مل تنام لإلتفاقيات اعببائية الدولية.
الدفع الذي يتم عن طريق  لقد ظبح مشرعنا بالتصريح اإللكَبوين وكذا الدفع اإللاتروني: -ي

يبكن للمكل  بالضريبة دفع ما   2017من قانوف اؼبالية لسنة  68من خالؿ اؼبادة و ، 4األنَبنت
للتصريح  "جبايتك"إطالؽ البوابة اإللكَبونية وقد مت  ،ما عليه من الضرائب عن طريق األنَبنت

                                                   
  من ؽ ر ر أ.  102اؼبادة  -1
 .159ؿبمد عباس ؿبرزي، إقتصاديات اعبباية والضرائب، اؼبرجع السابق، ص  - 2
 .203ضا خالص ، شذرات النارية اعببائية، اؼبرجع السابق، ص ر  -3

تطبق عن  أف  بطريق الدفع االلكَبوين على 2008جاء اؼبشرع يف قانوف اؼبالية التكميل  لسنة  23و 15و اؼبادتْب ؽ ض ـ  164اؼبادة  -  4
 .طريق التنايم
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بالنسبة للمتعاملْب اإلقتصاديْب التابعْب ؼبديرية كربيات اؼبؤسسات يـو  والدفع الضريبيْب عن بعد
يف مرحلة أوىل مؤسسات وطنية كربى على غرار سونا طراؾ  تمشل إذ، 2016ديسمرب  18

  .1بنكا 13واعبوية وشركات تأمْب و

احملجوزة من وعليه، إذا كاف اؼبلتـز اعببائ  ال يبلك خيار التماطل، فيما يتعلق بالضرائب 
اؼبنبع، فإنه وعلى العكس من ذلك، يبكنه اؼبراوغة، بشأف الضرائب الٍب يتم ربصيلها بناء على 

 ال يتحمل اؼبكل  أو عن طريق أسلوب التسبيقات. 2تصريح مقدـ من قبل اؼبكل  بالضريبة
ب صفة اكتسا  ومبدئيا تبدأ من تاريخ، إذا خال  أحكاـ التشريع اعببائ  اؼبسؤولية إال بالضريبة

وبغض النار عن السبب اؼبكل  الٍب آلت إليه دبوجب ربقق الواقعة اؼبنشاة لدين دفع الضريبة. 
 الذي أدى به لعدـ الدفع اؼبكيفة على أساس أهنا ـبالفة ألحكاـ التشريع الضرييب.

 ألكحاام التشريع الضريبيلمالف بالضريبة المخالف صفة المطلب الثاني: ا          

 مبدئيا اؼبسؤولية إذا ما خال  اإللتزامات اؼبنصوص عليها يف القانوف الضرييب ليتحمل       
شتخصية )الفرع مسؤولية مسؤوؿ كصفته   بْبتتحدد مسؤولية هذ  طبيعة ف ،والقانوف التجاري

  )الفرع الثاين(.يف حاالت خاصة هذ  اؼبسؤولية  الغّببلحق قد ي   وأاألوؿ( كأصل عاـ، 

 األول: المسؤولية الشخصية للمالف بالضريبةالفرع 

إف صفة اؼبكل  بالضريبة نتيجة أفرزهتا العالقة الضريبية الٍب نشأت دبوجب القانوف، ويف 
الناش ء عن إلتزاـ قانوين سببه  مدينا، ويتحمل عبء تسديد الديناؼبكل  هذ  الرابطة يعد 

 وهنا، 3رياف أحكاـ القانوف الضرييبفبارسة نشاط أو حصوله على دخوؿ يكوف مشموال بنطاؽ س

                                                   
1
 - https://www.jibayatic.dz/presentation.html 

 .20، ص 2014اآلجاؿ يف ربصيل الديوف الضريبية )شروح عملية ومقارنة(، مكتبة الرشاد سطات، اؼبغرب، ماء العينْب الشيخ الكبّب،  - 2
 .81ؿبمد علـو ؿبمد عل  احملمود، اؼبرجع السابق، ص  - 3
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ويف حاالت أخرى  ،ؿبدد بذاته مكل على  لتفرضهبب التمييز بْب اؼبكل  عن دافع الضريبة، 
 . 1شتخ  آخر يسمى باؼبدين هباقد ال يدفعها بصفة شتخصية بل تؤوؿ مهمة دفعها ل

 : الشخص الخاضع للضريبةأوال

بغض النار عن كوهنم  بهاألشتخاص اؼبتخاطبْب  دبوجب أحكامه القانوف الضرييب وبدد
األشتخاص اؼبلتزمْب بأحكامه واؼبتمتعْب باغبقوؽ الٍب  يبّْب ؛ دبعُب أشتخاص طبيعيْب أو معنويْب

قانوف الضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة ويتم ذلك يف إطار قوانْب الضرائب اؼبتمثلة يف يقررها ؽبم. 
وإما قانوف الرسـو على رقم األعماؿ أو قانوف التسجيل أو قانوف  وإما قانوف الضرائب غّب اؼبباشرة

 وكذا ـبتل  قوانْب اؼبالية السنوية والتكميلية. وحٌب قانوف اإلجراءات اعببائية،  الطابع،

 المالف بالضريبة شخص طبيعي -1

بالشتخصية بداية سبتعه كوالدته حيا،   ذيقصد بالشتخ  الطبيع  اإلنساف، وحياته تبدأ من       
تخصيته القانونية. القانونية، وتنته  بوفاته، لذلك فالوالدة واغبياة نبا ركنا اكتساب اإلنساف لش

شروط اػبضوع للضريبة سواء أكاف هذا الشتخ  ذكرا أـ أنثى بالغا أـ قاصرا، ه ومٌب توافرت في
 ، يقع عليه ما يرت به عليه القانوف الضرييب من ـبتل  الضرائب. 2وسواء كاف وطنيا أو أجنبيا

ويف هذا يثور التساؤؿ اؼبتعلق بأهلية الشتخ  الطبيع  حوؿ ربمل اإللتزاـ الضرييب اػباص 
بدفع ما عليه من اغبقوؽ اعببائية، فإذا كانت األهلية يف مفهومها العاـ تعِب صالحية الشتخ  

 زامات، وه  هبذا اؼبعُب نوعْب: أهلية وجوب وأهلية أداء.الكتساب اغبقوؽ وربمل اإللت

                                                   
 .178ؿبمد سعد، اؼبرجع السابق، ص ؿب   - 1
 .65ذو الفقار عل  رسن الساعدي، اؼبرجع السابق، ص  -2
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األمر ىبرج عن أف الشتخ  يف تلك اؼبرحلة ال يكوف قادرا على ف بالنسبة ألهلية الوجوب
أي استنادا إىل مفهـو أهلية الوجوب الذي يعِب أهنا تثبت  ؛فبارسة تصرفات فبكنة اػبضوع

رؼ أو فبارسة نشاط فبكن أف يكوف خاضعا فهو غّب قادر على التص ،لإلنساف منذ والدته
للضريبة، ولكن باإلمكاف تصور الوضعية الٍب يؤوؿ فيها للصغّب تركة فهو مؤهل الكتساب ما يأتيه 

وبالتايل يكوف خاضعا للضريبة عن ما آؿ إليه من خالؿ من ينوب عنه قانونا.  ،من حصة مورثه
عتماد على ذاته ماؿ اغبقوؽ الٍب سبتع هبا واإلستعوأما أهلية األداء فّباد هبا صالحية الشتخ  ال

يف تأدية التزاماته؛ وهو دبعُب آخر صالحية الشتخ  لصدور عمل قانوين منه على وجه يعتد به 
 .1من الناحية القانونية

وبالنسبة للحل الذي تتبنا  التشريعات الضريبية ال يبتعد عن ما جاء يف القانوف اؼبدين  
بالقصر فإف الشتخ  الذي يكف لهم يكوف فهذ  نصوص قانوف الضريبة اؼبباشرة، وفيما يتعلق 

مسؤوال جبائيا عن تقدًن التصريح عن وضعيتهم، ونفس اغبكم بالنسبة للذين معه واؼبعتربين يف  
سنة إذا كانوا  25أو عن  18، وكذلك األوالد الذين ربت كفالته إذا قل عمرهم عن سنة كفالته

  .2يزاولوف دراستهم

ىبضع للضريبة على الدخل اإلصبايل كل من األشتخاص الطبعيْب الذين يوجد موطن و 
تكليفهم يف اعبزائر، وكذا األشتخاص غّب اؼبقيمْب باعبزائر والذين وبصلوف على مداخيل ذات 

در جزائري، واألشتخاص من جنسية جزائرية أو أجنبية الذين وبصلوف يف اعبزائر على أرباح أو مص
مداخيل يعود فرض الضريبة عليها إىل اعبزائر دبوجب اتفاقية دولية خاصة بازدواجية فرض الضريبة، 

 ويستثُب السفراء واألعواف، 3وكذلك الشركاء يف شركات األشتخاص والشركات اؼبدنية اؼبهنية

                                                   
 .97-96ؿبمد علـو ؿبمد عل  احملمود ، اؼبرجع السابق، ص ص  - 1
 .ض ـ  من ؽ 1-6اؼبادة  - 2
وقانوهنا األساس  ين  على اؼبسؤولية يضاؼ ؽبؤالء كل من األعضاء يف الشركات اؼبدنية بشرط أف تكوف منامة على شكل شركات األسهم  -3

وف ذوي األغلبية غّب احملدودة للشركاء فيما ىب  ديوف الشركة، واألعضاء يف شركة اؼبسانبة الذين ؽبم اؼبسؤولية التضامنية وغّب احملدودة فيها، واؼبسّب 
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الدبلوماسيوف والقنصليوف من جنسية أجنبية عندما سبنح بلداهنم نفس اإلمتيازات لألعواف 
الدبلوماسيْب والقنصليْب اعبزائريْب، ويعفى أيضا األشتخاص الذين ال يزيد دخلهم الصايف اإلصبايل 

 . 1دج120.000السنوي عن 

 المالف بالضريبة شخص معنوي -2

من أجل ربقيق هدؼ  وأمواؿ اجتماع عدة أشتخاص إذا كاف الشتخ  اؼبعنوي عبارة عن
أو غاية معينة، يتولد من هذا اإلجتماع كائن قانوين، يتمتع باإلستقالؿ عن األشتخاص الذين 
سانبوا يف تكوينه أو قدموا أمواال لذلك. فالشتخ  اؼبعنوي هو ذلك الشتخ  اؼبتمتع بنااـ 

 يدخل يفإذ  .2ـ ضرييب يتماشى معهقانوين خاص، ونارا لطبيعته وخصوصيته فإنه ىبضع لناا
كل من شركات األمواؿ    ،ف بالضريبة على أرباح الشركاتو مفهـو األشتخاص اؼبعنوية اؼبكلف

كشركات اؼبسانبة وشركات ذات اؼبسؤولية احملدودة واؼبؤسسات ذات الشتخ  الواحد ذات 
 الشركات اؼبدنية. اؼبسؤولية احملدودة واؼبؤسسات العمومية ذات الطابع الصناع  والتجاري و 

وتكل  أيضا شركات األشتخاص مٌب اختارت اػبضوع للضريبة على أرباح الشركات. 
لكن قد تلتـز الشركات ببعض اإللتزامات اػباصة من بينها إرساؿ نستخة من العقد وكل تعديل له 
إىل مفتشية الضرائب، ومسك دفَب مرقم الصفحات وموقع يتضمن بتسلسل مبلغ ـبتل  عمليات 
اؼبتعلقة بالشراء واألتعاب واإلهبار، وتلـز أيضا بتقدًن تصريح خاص مرفق مع كش  مفصل 

 .3للمبالغ الٍب دفعتها اؼبؤسسة للغّب

                                                                                                                                                          
ئفهم، واؼبسانبوف يف شركات األمواؿ فيما يتعلق بأرباح يف الشركات ذات اؼبسؤولية احملدودة ومسّبو شركات التوصية فيما ىب  اؼبكافآت عن وظا

 من ؽ ض ـ. 6إىل  3األسهم واألتعاب والنسب اؼباوية من الربح. للمزيد من التفصيل هبب الرجوع للمواد من
 .2008من ؽ ض ـ  اؼبعدلة دبوجب ؽ. اؼبالية لسنة  104اؼبادة  - 1
 .94ص  ؿبمد علـو ؿبمد عل  احملمود، اؼبرجع السابق، - 2
 من ؽ ض ـ. 181و 162و 161اؼبواد  - 3
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وبقق فيها مداخيل فبثل له يسكن الذي ال يبتلك إقامة باعبزائر و  ي عْب للشتخ  اؼبعنوي
ضع ؽبا الشتخ  اؼبعنوي اػباضع باعبزائر، ويكوف مؤهال قانونا للقياـ جبميع اإلجراءات الٍب ىب

دبا فيها التأسيس والتحصيل ؽبذ  الضريبة عوض الشتخ  اؼبعنوي  ،للضريبة على أرباح الشركات
ينوب عنه يف وخبصوص مسألة التمثيل القانوين للشتخ  اؼبعنوي من قبل شتخ  طبيع   ،اؼبعِب

من قانوف الضرائب 149 ةاؼبادالشتخ  اؼبسؤوؿ أماـ إدارة الشركة، وتضي  النهوض باإللتزامات 
اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة على أنه يف حالة تعذر تعيْب فبثل له يدفع الضريبة والغرامات اؼبرتبطة هبا 

 .1الذي ليس له إقامة باعبزائر الشتخ  الذي يتصرؼ بإسم الشتخ  اؼبعنوي

استبعد أف تتكفل اؼبؤسسات  2009إال أّف اؼبشرع دبوجب قانوف اؼبالية التكميل  لسنة  
واؽبياات العمومية واؼبؤسسات اػباضعة للقانوف التجاري بالضرائب واغبقوؽ والرسـو اؼبستحقة يف 

 ، فبا وبمل اؼبؤسسة األجنبية اؼبسؤولية2إطار تنفيذ عقد يقع قانونا على عاتق الشريك األجنيب
 الشتخصية يف الوقت اغبايل لتحمل الدين والعقوبة بدؿ الشتخ  الوطِب اؼبتعاقدة معه.

طبيعيا كاف أو معنويا،  الشتخ كل ما تقدـ، يبكن تعري  اؼبكل  بالضريبة بأنه من  
اؼبلـز قانونا بدفع مبلغ الضريبة إىل اػبزينة اؼبمثلة يف اإلدارة اعببائية، ويكوف مبدئيا مسؤوال بصفة 

ت رضّ من اإللتزامات دبا فيها دفع اغبقوؽ اعببائية، الٍب ف   عن كل ما تفرز  العالقة الضريبية شتخصية
وذباوز هذا األخّب اغبد األدىن اؼبضموف  ،عليه دبناسبة فبارسته نشاط حقق له ربح أو دخل

 .للمعيشة ما مل يكن من الفاات اؼبعفاة دبوجب ن  قانوين أو تطبيقا لقاعدة اؼبعاملة باؼبثل
 
 

 

                                                   
وإذا تعذر ذلك فإف الضريبة على أرباح الشركات والغرامات اؼبرتبطة هبا عند اإلقتضاء يدفعها الشتخ  ـ:" ...  ض من ؽ 2- 914اؼبادة  - 1

  الذي يتصرؼ باسم الشتخ  اؼبعنوي الذي ليست له إقامة باعبزائر".
 .2009من ؽ. اؼبالية التكميل  لسنة  31اؼبادة  - 2
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 مبدأ شخصية الضريبة  :ثانيا      

يقع على اؼبكل  بالضريبة عبء القياـ بتسديدها شتخصيا مٌب اكتسب هذ  الصفة، وهنا 
 1فإف كاف مبدأ شتخصية الضريبة مدينا بدفعها لإلدارة اعببائية. يتحوؿ من ؾبرد مكلفا بالضريبة إىل

يقصد به أف تدفع الضريبة من طرؼ اؼبكل  هبا شتخصيا، فهل تنقض  بوفاته أـ أهنا تنتقل 
 مسؤولية التصريح والدفع إىل الورثة ؟ 

مسألة وفاة اؼبكل  بالضريبة الٍب تطرح إشكاال فيما يتعلق بشتخصية ولتوضيح أكثر كبلل 
 327التساؤؿ الرجوع للمادة إذ تقتض  اإلجابة على هذا  العقوبة قياسا على شتخصية الضريبة.

" تشكل الضرائب يف فقرهتا الثانية من قانوف الضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة الذي جاء فيها: 
الٍب يتم تأسيسها بعد وفاة اؼبكل  بالضريبة، دبقتضى هذ  اؼبادة وكذا صبيع الضرائب اؼبستحقة 

بالنسبة لتحصيل حقوؽ نقل اؼبلكية عن  على الورثة من تبعة الوارث، دينا ىبصم من أصوؿ الَبكة
يبكن أف يلحقهم إلتزاـ دفع  ،وعلى أساسه يبكن القوؿ بأف ورثة اؼبكل  بالضريبةطريق الوفاة"، 

 .صبيع الضرائب الٍب على مورثهم اؼبدين األصل  هبا

وما يستنتج أيضا أف الضريبة تعترب دين يف ذمة اؼبكل  اؼبتوىف، وهبب تسديد الدين من  
"، ال تركة إال بعد سداد الديوفأصوؿ الَبكة  قبل توزريعها على الورثة تطبيقا للقاعدة الشرعية " 

. وبدورها العقوبة اعببائية 2وليس من دخل الورثة الشتخص  ػبضوع الضريبة إىل مبدأ الشتخصية
 الالحقة بالضريبة تعد دينا البد من تصفيته من الَبكة قبل توزيعها على الورثة.

                                                   
1

-  Christian de LAUZAINGHEIN et Marie-Hélène Stauble–de LAUZAINGHEIN, op.cit., p 13 : 

«Fait de prendre en compte dans le calcul de l‟impot non seulement la matiere imposable mais 

aussi la situation personnelle du contribuable dans un but de justice et/ou d‟interventionnisme ». 
الضريبة على الدخل : " 48، منشورات بغدادي، بدوف سنة نشر، ص2003 -1992ناصر مراد، اإلصالح الضرييب يف اعبزائر للفَبة  - 2

 اإلصبايل ضريبة شتخصية حيث تراع  الوضعية الشتخصية للمكل  بالضريبة ".
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ويلـز ذوي حقوؽ اؼبكل  بالضريبة اؼبتوىف بتقدًن اؼبعلومات الضرورية إلعداد الضريبة يف  
، وهنا تلحق اؼبسؤولية هبم كلهم أو فقط اؼبوقعْب على 1( أشهر من تاريخ الوفاة6أجل ستة )
 . ويف حالة2باؼبّباث، ويلحق اؼبشرع دبسؤولية ربمل العقوبات اؼبستحقة عند اإلقتضاءالتصريح 

 . 3( أشهر يتعرض ذوو اغبقوؽ لتطبيق عقوبات الوعاء"6"عدـ التصريح بالَبكة يف أجل ستة)

ويف األخّب، قد وبدث أف يكل  اؼبكل  شتخصيا أو غّب  ألسباب وبددها القانوف بدفع         
و ما يعرؼ باإلستثناءات على مبدأ الشتخصية، والذي يدخل ضمن مفهومها مسؤولية الضريبة، وه

صل يف قانوف الضرائب أنه نية وقوع جريبة بفعل الغّب؟ واألوهنا يطرح تساؤال حوؿ امكا الغّب.
ينش ء عالقات ضريبية على عاتق شتخ  معْب ملـز بالسداد، إال أنه قد يعهد هذا الشتخ  إىل 

 يف حالة توكيل اؼبهمة للمحاسب القانوين مثال بتقدًن اإلقرار والدفع ؟ غّب  السداد كما

قاصرا وقاـ الغّب هبذا العمل نيابة عنه، وبْب ما إذا   اؼبكل يفرؽ هنا الفقه بْب أف يكوف          
ذا كاف إيف حالة ما  4يرى بعض الفقه وطلب من الغّب القياـ هبذا العمل، إذبالغا  اؼبكل كاف 
عن اعبريبة، ألف هو الذي يقـو  ؿشتخصا قاصرا، أف اؼبمثل القانوين للقاصر هو اؼبسؤو  اؼبكل 

عماؿ اؼبتعلقة به، وعلى العكس من ذلك يرى البعض ة عن القاصر الذي يبثله جبميع األنياب
نه هو اؼبستفيد من هذ  اعبريبة. مسؤولية ناق  األهلية مع اؼبمثل القانوين عن اعبريبة الٍب وقعت أل

ىل أف اؼبسؤولية يف اعبريبة الضريبية مسؤولية شتخصية إرى البعض اآلخر عكس هذا الرأي ويذهب ي
وليست مسؤولية مادية تعتمد على الفائدة احملققة من عدمها، فاؼبمثل القانوين هو اؼبسؤوؿ عن 

                                                   
 من ؽ ض ـ. 6-196اؼبادة  - 1
 من ؽ ر ر أ. 98من ؽ ض ـ واؼبادة  2-133اؼبادة  - 2

3
 -Yves SAINTE-AURE, Paiement et recouvrement de l’impôt, éd. Liaisons, 1999: « En cas de 

non-dépôt de la déclaration de succession dans ce délai de six mois, il est fait application des 

pénalités d‟assiette  » et voir aussi Jean-Pierre CASIMIR, Contrôle fiscal (Droits, garanties et 

procédures), Groupe Revue Fiduciaire, 7 éd., 2000, pp75-76. 
 .144، ص 1990 القاهرة، ة العربية،ضاعبرائم الضريبية، دار النهأضبد فتح  سرور،  -  4
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لة من مثل القانوين بوسيهذ  اعبريبة، وذهب البعض اآلخر إىل أف ناق  األهلية يعد شريكا مع اؼب
 .1تفاؽ أو اؼبساعدة حسب األحواؿوه  التحريض أو اإل ،شَباؾوسائل اإل

الٍب تقع  ة الضريبيةإال أف اؼبتفق عليه أف اؼبمثل القانوين هو الفاعل األصل  للجريب 
لتزامات الضريبية اؼبفروضة عليه. أما ناق  األهلية فال يسأؿ إال عن اشَباؾ يف اعبريبة دبتخالفته لإل
شَباؾ، وقاـ بفعل من ناق  األهلية وسيلة من وسائل اإل اؼبمثل القانوين مٌب توافرت لدىيرتكبها 

أو الشتخ  اؼبلقى عليه  اؼبكل  لتزامات يكوفذا أنبل الغّب يف القياـ هبذ  اإلأفعاؿ اإلشَباؾ، وإ
 .2لتزاـ هو وحد  اؼبسؤوؿ عن هذ  اؼبتخالفة باعتبار  فاعال أصليااإل

 مسؤولية الغيرالفرع الثاني: 

قد ىبرج استثناءا أف ال يتحمل اؼبكل  بالضريبة اؼبسؤولية اعببائية دبوجب القانوف، سواء          
بصفة شتخصية وهنائية، وهنا البد من التمييز بْب اغبالة الٍب يكوف فيها مسؤوال بالتضامن مع الغّب 

عترب مسؤولية أصلية وليست تضامنية، إذ أف مسؤولية الغّب تواؼبعلـو  أو تنقل اؼبسؤولية كلية للغّب.
قررها اؼبشرع صراحة يف عدة نصوص من التشريع اعببائ ، فيقصد هبا أف يتحمل عبء الضريبة 
شتخ  غّب اؼبكل  األصل  لوجود عدة اعتبارات؛ قد ترجع لطبيعة بعض العالقات أو لوظيفة 

 الغّب اؼبتمثلة يف العمل احملاسيب.

 لمرتبطة بطبيعة بعض العالقات: المسؤولية اأوال      

إف بعض العالقات قد ينجر عنها ربميل الغّب كامل اؼبسؤولية اعببائية، ومن أمثلة ذلك        
اؼبسؤولية اؼبقررة حسب طبيعة بعض العالقات، كتلك الناذبة عن العالقة الدائنية أو تلك الناذبة 

 عن ن  قانوين صريح.
                                                   

 .111صالقاهرة مصر، ، 2015ياسر حسْب هبنس، اعبرائم الضريبية، مركز الدراسات العربية،  -  1
 .112ياسر حسْب هبنس، نفس اؼبرجع، ص  - 2
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اؼبدينْب بالفوائد إلتزاـ تقدًن جدوؿ ي بْب فيه ؾبموع يقع على البنوؾ وشركات القرض من  
اؼببالغ الٍب يقرر على أساسها اإلقتطاع من اؼبصدر واؼببلغ اؼبستحق الذي يتم الوفاء به على الفور، 
فإذا خال  الدائن هذا اإللتزاـ يتحمل دفع العقوبة، وإذا كاف اإلقتطاع من اؼبصدر فإف اؼبدين من 

 . 1يتحمل العقوبة

وتتمثل هذ  اغبالة يف مسؤولية بعض األشتخاص عندما ال تكوف اإلدارة قادرة على القياـ           
دبتابعات فّعالة ذبا  مرتكيب الغش أو ـبالفة القانوف، وهم مالكو البضائع فيما ىب  اؼبتخالفات 

راشدين اؼبرتكبة من قبل أعواهنم أو مندوهبم، واآلباء فيما ىب  أفعاؿ أوالدهم القصر غّب ال
والساكنْب عندهم، ويتحمل اؼبالكوف أو اؼبستأجروف الرئيسيوف الغش اؼبرتكب يف دورهم ويف 

الناقلوف للبضائع اؼبنقولة بصفة  وكذابساتينهم اؼبسّورة واألماكن األخرى الٍب يشغلوهنا شتخصيا، 
 .2غّب قانونية

 : مسؤولية المالف بالمحاسبةثانيا

 التصريح السنوي الذي تقدمه اؼبؤسسة إىل إدارة الضرائب، في ذكر تاهر أنبية احملاسب يف        
فيه إسم ولقب احملاسب أو احملاسبْب واػبرباء اؼبكلفْب دبسك احملاسبة وعناوينهم، مع ذكر طبيعة 
عملهم يف اؼبؤسسة كأجراء أو مكلفْب بعمل ؿبدد. إذ يبكن للمؤسسة الواحدة أف يكوف ؽبا 

 لديها أو خبّب يعمل غبسابه اػباص. ؿباسب أو أكثر، مستتخَدـ 

، الٍب 3يعترب التشريع اعببائ  عدـ ربرير احملاسبة القانونية من اؼبمارسات التدليسية
 وثائق استعماؿ أو إعداد يف اؼبشاركة على تستوجب تطبيق زيادات النق  يف التصريح. ويعاقب

                                                   
 من ؽ ض ـ. 2- 134اؼبادة  -  1

 523ا يف اؼبواد من يكوف األشتخاص اآليت بياهنم مسؤولْب عن اؼبتخالفات اؼبشار إليهمن ؽ ض غ ـ على: "  529ن  اؼبشرع يف اؼبادة  - 2
 ".من هذا القانوف ومكلفْب هبذ  الصفة بالرسـو والغرامات اؼبالية واؼبصاري  .... 527إىل 

 من  ؽ ض ـ. 193اؼبعدلة للفقرة الثانية من اؼبادة  2006من ؽ.اؼبالية  12اؼبادة  - 3
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 شتخ  كل قبل من عامة وبصفة خبّب أو أعماؿ وكيل قبل من صحتها، عدـ يثبت معلومات أو
 زبائن، لعدة مسكها على اؼبساعدة يف أو اغبسابية السجالت مسك يف مهنتها شركة تتمثل أو

من قانوف  306ربسب حبسب تكرار اؼبتخالفة حسب الفقرة األوىل من اؼبادة  بغرامة جبائية
 ن.بالتضام الغرامة بدفعوزبونه  اؼبتخال  من كليلـز   حبيث ،الضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة

وعليه، هبب ربديد مهمة احملاسب مع منحه رخصة إدراج مالحااته، وإال ربمل 
مسؤولية اػبطأ أو اؼبناورة التدليسية جبائيا وحٌب جزائيا. وتكمن اؼبسؤولية اعببائية للمحاسب يف 

على أساس    ـبالفتهربمل جزاءات جبائية بصفة منفردة أو بالتضامن مع اؼبؤسسة، وقد تكيّ 
 أو جبائ  مستشار أو أعماؿ وكيل مهنة فبارسة ؼبنع ـبالفة جريبة جبائية يتابع عليها جزائيا. وكل

 إدانتهم تثبت الذين األشتخاص على اؼبفروض مستتّخدـ أو مسّّب  ولو  بصفة ؿباسب أو خبّب
 أيا صحيح، غّب ووثائق وحسابات وجرود ختامية حسابات إعداد على أو اؼبساعدة باإلعداد

زبائنهم،  على اؼبستحقة والرسـو الضرائب أسس لتحديد هبا يستاهر الٍب تلك من كانت طبيعتها
 .1دج3000 إىل دج300من مبلغهاة جزائي بغرامة عليها يعاقب

 لتزامات الجبائية المبحث الثاني: ضمانات أداء اإل

ويدفع مستحقاته اعببائية لدى قابض  اؼبكل  دبا أف النااـ اعببائ  نااـ تصروب  يصرح
نااـ  ، فأيّ 2الضرائب، فكاف من اؼبنطق  أف تكوف هناؾ رقابة لتلك التصروبات وه  رقابة بعدية

، فيمكن القوؿ بأف 3مايل أو إداري ال تتوفر فيه رقابة صحيحة فعالة ومنامة يعترب نااما ناقصا

                                                   
من ؽ ض ـ. 306اؼبادة  -  1  
 .11، ص ، اعبزائر2011احملاسبية واعببائية، دار هومة، منصور بن اعمارة ، إجراءات الرقابة  - 2
 .201، ص 2009 اعبزائر، ؿبمد ضبو و منور أوسرير، ؿباضرات يف جباية اؼبؤسسات، مكتبة الشركة اعبزائرية، - 3
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مطلق يف إجراء الرقابة والتحقيق، بينما يعَبؼ اإلدارة اعببائية سبتلك دبقتضى القانوف سلطة وحق 
 . 1باؼبقابل للمكلفْب بالضريبة بالضمانات اؼبنصوص عليها قانونا

كضمانة لإلدارة اعببائية والٍب هبب أف تكوف   ومن هذا اؼبنطلق هبب دراسة الرقابة اعببائية
ص  الثاين ىب يف مطلب أوؿ على أف وإال كانت خارقة غبقوؽ اؼبكلفْب ،يف إطار القانوف

 لضمانات التحصيل.

 المطلب األول: ضمانة ممارسة الرقابة الجبائية

دبا أف غالبية الضرائب تؤسس على أساس التصروبات الٍب يقـو اؼبكلفْب باكتتاهبا   
دبعرفتهم، وتتطلب العدالة الضريبية الصدؽ وسالمة هذ  البيانات، وتبعا لذلك نتج حق اإلدارة 
وسلطتها يف فح  ورقابة كل عناصر الوعاء الضرييب، ودبوجبه يتم التحقق من سالمة ما جاء 

 .2من بيانات ووثائق حٌب يتم الفرض الضرييب على أساس العدالة بالتصروبات

بياف أنواعها وضمانات  ومن مث، )الفرع األوؿ( أوال اعببائية رقابةللفالبد من إعطاء تعري        
 .)الفرع الثاين( فبارستها يف إطار القانوف

 الفرع األول: مفهوم الرقابة الجبائية

موعة تقنيات تستعمل يف صبيع اؼبيادين، وتقـو بتسهيل إذا كانت الرقابة عبارة عن ؾب
وربسْب وأخذ القرارات، للتعرؼ على األخطاء من خالؿ تصحيحها وعدـ اؼبطابقة احملاسبية، 

؛ دبعُب 3وكذا اكتشاؼ التالعبات واإلختالسات ومعاعبتها، وكذلك وضع اؼبعايّب وتقييم األداء
يف تصروباهتم إضافة إىل تقدًن معلومات خاصة  خر ه  مطابقة األشتخاص ذوي النية الطيبةآ

                                                   
  .83، ص 2011 اعبزائر، ، دار هومة،2طمنصور بن اعمارة،  الضريبة على أرباح الشركات،  - 1
 .204اؼبرجع السابق، ص ؿب  ؿبمد سعد،  - 2
 .11بن اعمارة، إجراءات الرقابة احملاسبية واعببائية، اؼبرجع السابق، ص  منصور - 3
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ونارا ألف هذ  األخّبة ربتمل اػبطأ وعدـ الدقة لذا هبرب اؼبكل  على تصحيح  ،بنشاطهم
فإف الرقابة اعببائية ه  تلك اإلجراءات الٍب يقـو هبا العوف اعببائ   .1أخطائه واػبضوع للرقابة

مدى صحة ومصداقية احملاسبة سواء من حيث " على األقل للتحقق من مفتشالذي له رتبة "
أو ه   ،2مؤسسة الشكل أو اؼبضموف، ومن خالؽبا يقي م نوعية احملاسبة يف الشكل واؼبضموف أليّ 

السلطة اؼبتخولة لإلدارة الضريبية لضبط أمور الشتخ  الطبيع  أو اؼبعنوي بشكل يتماشى مع 
 . 3أحكاـ وأهداؼ القانوف

  بطاقة إنتداب تسلم له من اؼبديرية العامة للضرائب تبْب  وهبب أف يكوف احملقق حامال
صفته. والٍب هتدؼ الكتشاؼ العمليات التدليسية الٍب ترم  إىل التهرب من دفع الضريبة، فه  
تعتمد أساسا على التصروبات اؼبقدمة من طرؼ اؼبكلفْب إىل اؼبصاحل اعببائية، وربتوي هذ  

 .4ة والالزمة الٍب ربدد أسس األوعية الضريبيةالتصروبات على اؼبعلومات األساسي

الٍب تعتربها النارية الكالسيكية تعري  وقد قدمت للرقابة اعببائية عدة تعاري  لعل أنبها  
شامل عبميع سجالت ووثائق اؼبؤسسة لغرض ربقيق ؾبموعة من األهداؼ، وأما فح  منتام و 

والتقارير اؼبالية للمنشأة بغرض التعبّب عن ه  فح  السجالت فالنارية األقبلوساكسونية تعري  
مدى إخالص طريقة ال عرض اؼبعلومات، الٍب تتضمنها تلك التقارير ويتم الفح  وفقا لطرؽ 
مسطرة فبا يضمن للعمل اؼبنجز درجة عالية من اإلمتياز. ويراها البعض بأهنا فح  التصروبات 

مهما كانت شتخصيتهم اعببائية، وذلك  وكل السجالت الوثائق واؼبستندات اػباصة باؼبكلفْب،

                                                   
 .84منصور بن اعمارة، الضريبة على أرباح الشركات، اؼبرجع السابق، ص  - 1
 .8ص  ،2013اؼبديرية العامة للضرائب، ميثاؽ اؼبكلفْب بالضريبة اػباضعْب للرقابة، منشورات - 2
 .172، اؼبرجع السابق، ص ذو الفقار  عل  رسن الساعدي - 3
 .12، ص السابق اؼبرجع بن اعمارة، إجراءات الرقابة احملاسبية واعببائية، منصور - 4
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هبدؼ التأكد من صحة اؼبعلومات الٍب ربتويها ملفاهتم اعببائية، ومقارنة كل من التصروبات 
 .1واؼبعلومات احملصل عليها مع مصادر أخرى مع الوضعية اؼبالية واؼبعيشية للمكل 

ؼبلفات والوثائق اؼبتعلقة ال تتحقق عملية الرقابة اعببائية إال عن طريق اإلطالع على صبيع ا
حيث أف حق اإلطالع الذي يبنحه اؼبشرع ؼبوظف  اإلدارة الضريبية  ،بنشاط اؼبكلفْب بالضريبة

اإلطالع يف التعرؼ على بصورة مباشرة على كافة الوثائق اؼبتعلقة باؼبكلفْب. حبيث يفيد حق 
ئب، وسبكْب اإلدارة من ربط اؼبايل من أجل التوصل إىل تقدًن صحيح ألوعية الضرا  كز مر  حقيقة 

 .2الضريبة على النحو الصحيح وإثباهتم اؼبتخالفات اؼبتعلقة بالتمل  من دفع الضريبة

تقسم أهداؼ الرقابة إىل أهداؼ ؿبددة وأخرى عامة، فأما األهداؼ احملددة  حبيث         
دافا معينة وؿبددة، حبيث ف اؼبشرع اعببائ  قد حدد للرقابة اعببائية أهأ للرقابة اعببائية تتمثل يف

اعترب أف الرقابة اعببائية وسيلة اسَباذبية سبثل اؼبقابل لنااـ تصروب ، وه  الوسيلة األكثر زبصيصا 
الٍب سبلكها اإلدارة للتحقق من مطابقة تصروبات اؼبكل  بالضريبة للقوانْب والقواعد اؼبنامة 

األساسية للسلطات العمومية هبدؼ ؿباربة لإلقتطاعات الضريبية. وتطبيقها يبثل أحد اإلهتمامات 
، وهو ما ذهب إليه اؼبشرع الفرنس  صراحة بأف اعَبؼ لإلدارة حبق فح  الغش والتهرب الضرييب

اؼبعلومات اؼبقدمة من طرؼ اؼبكل  والواردة يف تصروبه للتأكد من صحتها ومدى انسجامهامع 
 .3طبيعة نشاطه ونوعه وحجمه

على ربديد األهداؼ العامة للرقابة اعببائية تتمثل يف أف الرقابة اعببائية ولقد عمل اؼبشرع         
  دبوجبه من هتدؼ أساسا إىل التحذير من أي ؿباولة تدليسية أو فبارسة عمل من شأنه أف يتمل

إىل معاقبة اؼبتحايلْب. كما أف اإلجراءات العامة اؼبسطرة هتدؼ أساسا إىل  و اإللتزامات اعببائية

                                                   
 .212-211اؼبرجع السابق، ص ص شذرات النارية اعببائية، رضا خالص ،  - 1
 .14-13، ص ص السابق اؼبرجع واعببائية،منصور بن اعمارة ، إجراءات الرقابة احملاسبية  - 2
 .172اؼبرجع السابق، ص  ذو الفقار عل  رسن الساعدي، - 3
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األساليب والتطبيقات الٍب ربكم اإلختالالت الٍب تشو  قواعد اؼبنافسة، وتقل  من عدـ إبطاؿ 
 .1سبويل اػبزينة باؼبوارد اإلضافية

 الفرع الثاني: أشاال وضمانات الرقابة الجبائية

فه  متعددة األشكاؿ  أداء اإللتزامات اعببائية،تعد الرقابة اعببائية من أهم ضمانات        
خّب إىل التأكد من صحة صدؽ اؼبكل  أو عكس ذلك، ولكنها البد من أف تكوف وتؤدي باأل

 وإال اعتربت فبارستها غّب مشروعة.   ضمانات اؼبمنوحة للمكل  بالضريبةناامية غّب ـبالفة لل

 : أشاال الرقابة الجبائيةأوال

التجاري أو مقر هو احملل تصن  الرقابة اعببائية حبسب مكاف أو مقر اؼبكل  بالضريبة؛ و     
 أو عندما تتم لدى مصاحل اإلدارة اعببائية. اؼبؤسسة

 الرقابة لدى اإلدارة الجبائية -1
 

وه  سبارس دوف تفتيش من اؼبصلحة  ،اؼبتختصرةلدى اإلدارة اعببائية بالرقابة تسمى الرقابة         
 اعببائية أي اؼبفتشية، وبدورها تنقسم إىل نوعْب:

تعترب أوؿ عملية رقابية زبضع ؽبا التصروبات اؼبقدمة من طرؼ : الرقابة الشالية-أ 
اؼبكلفْب فه  زب  ؾبمل التدخالت الٍب ؽبا عالقة بتصحيح األخطاء اؼبادية الااهرة يف 

ة مراقبة هوية التصروبات، واؼبالحاة من طرؼ اؼبراقبْب اعببائيْب تطبق كل سنة، كما أف ؽبا مهم
 حة يف ربديد الوعاء الضرييب. العناصر اؼبتاوعنواف اؼبكلفْب و 

                                                   
 .15، ص السابق اؼبرجع إجراءات الرقابة احملاسبية واعببائية،بن اعمارة ، منصور   - 1
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فالغرض من هذ  الرقابة هو ضماف أف التصروبات اؼبقدمة كتبت بطريقة صحيحة من 
وتلك الٍب تتوفر لدى  ،الناحية الشكلية دوف التعمق فيها بإجراء مقارنة دبا ربتويه من معلومات
شكل وكيفية التصروبات  اإلدارة اعببائية. وتعد أوؿ عملية رقابة للتصروبات، وهتدؼ إىل مراقبة

 .1دوف التأكد من صحة هذ  األخّبة

: يعد هذا النوع من الرقابة ثاين إجراء تقـو به اإلدارة بعد الرقابة الرقابة على الوثائق- ب       
وعة األعماؿ والفحوصات الدقيقة الٍب تتم على مستوى مالشكلية، تتجلى صور هذ  الرقابة يف ؾب

ا تقـو دبقارنة اؼبعلومات اؼبصرح هبا من طرفه مع تلك اؼبتحصل عليها من اؼبكل ، ومن خالؽبمقر 
اؼبتعلقة باؼبعامالت أو الصفقات اؼبربمة و  ،ات واؼبؤسسات العامة أو اػباصةطرؼ اإلدارات واؽبيا
 بْب اؼبكل  واؽبياات.

ويقـو اؼبراقب اعببائ  بتحليل وتدقيق تاـ لكل النقاط اؼبتضمنة يف التصريح، ودراسة مدى          
ترابط وذبانس األرقاـ اؼبقدمة يف سنة التصريح مقارنة مع السنوات السابقة هبدؼ اكتشاؼ 

عض األخطاء اؼبرتكبة. ويف حالة بقاء بعض النقاط الغامضة بالنسبة للمحقق يستطيع أف يطلب ب
 اؼبعلومات أو التوضيحات من طرؼ اؼبكل  منها.

ومات أو التوضيحات لإذ هبوز لإلدارة أف تطلب من اؼبكل  بالضريبة للحصوؿ على اؼبع        
من قانوف الضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة يف فقرهتا الثالثة:  196أو التربيرات، فجاء يف اؼبادة 

اؼبعلومات والتصريح ...أو إذا طلب منهم تقدًن التربيرات الضرورية  إذا مل يقدـ اؼبكلفوف بالضريبة"
يتعْب  من نفس القانوف:" 224من اؼبادة  الثالثةوتضي  الفقرة  تدعيما للتصريح بأرباحهم..."،

على اؼبكلفْب بالضريبة تقدًن الوثائق احملاسبية واإلثباتات الضرورية لتدقيق التصريح عند كل طلب 
يف ؾباؿ إمكانية طلب اإلدارة وثائق من  229كما نصت اؼبادة ئب...". من مفتش الضرا

                                                   
 .202ؿبمد ضبو ومنور أوسرير، اؼبرجع السابق، ص  - 1
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تقدًن الوثائق اغبسابية واإلثباتات الضرورية لدعم طلب منه إذا و : "..اؼبكل  بالضريبة بقوؽبا
  . تصروبه وامتنع عن تقديبها..."

 تربيرات.ويستتخل  من هذ  الطلبات تلك اؼبتعلقة باؼبعلومات أو بالتوضيحات وال        
متيازات اؼبتخولة من قبل القانوف اعببائ  للمحقق اؼبعلومات يتم دبوجب اؼبهاـ واإل نسبة لطلبوبال

له أف يطلب من اؼبكل  امداد  ببعض اؼبعلومات حوؿ نقاط وأمور احتوهتا التصروبات اؼبقدمة، 
وتستطيع اإلدارة طلب  ويبكن أف يكوف ؾباال لطلب اؼبعلومات أي موضوع يتعلق بتسوية وضعيته،

أي وثيقة ؿباسبية أو نستخة من األوراؽ والوثائق اػباصة باإليرادات والنفقات وسندات اإلثبات 
، وكذلك السجالت 1( سنوات10، وأف وبتفظ هبا ؽبذا الغرض ؼبدة عشر )اػباصة بالواردات

لمكل  بالضريبة اػباصة بالنسبة للتخاضع للضريبة حسب النااـ اؼبراقب أو احملاسبة بالنسبة ل
تقدًن ؿباسبة ربليلية لكل مؤسسة مذكورة يف حسب النااـ اغبقيق . ويدخل يف هذا الصدد أيضا 

مكرر من قانوف اإلجراءات اعببائية عند كل طلب لعوف التحقيق وفقا ألحكاـ قانوف  169اؼبادة 
 .2اإلجراءات اعببائية

الكتابية. ومثل هذا اإلجراء من شأنه أف  ذ هذا الطلب الصيغة الشفوية أووقد يتتخ             
وإذا مل تتحصل اإلدارة على اؼبعلومات يف األجل  يساهم يف إرساء نوع من اغبوار بْب الطرفْب.

يرى  4. إال أف جانبا من الفقه3احملدد، يتعرض اػباضع للضريبة للفرض التلقائ  وإىل زيادة جبائية
ا باطال يف حالة عدـ إشارة اإلدارة فيه إىل الفرض بأف "طلب اغبصوؿ على اؼبعلومات يعد إجراء

   .التلقائ  للضريبة على الدخل اإلصبايل "

                                                   
 من ؽ ض ـ. 141اؼبادة  - 1
 .2017من قانوف اؼبالية لسنة  8اؼبعدلة دبوجب اؼبادة  من ؽ ض ـ. 152اؼبادة  - 2
 من ؽ ض ـ. 2-192اؼبادة -  3

4
- Pierre di MALTA, Droit fiscal pénal, Coll. Fiscalité, P.U.F., 1992, p 011 : « Les demandes 

doivent indiquer, sous peine de nullité de la procédure, que le défaut de réponse entraîne la 

taxation d‟office à l‟impôt sur le revenu ».   
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عندما يرفض اؼبكل  بالضريبة اإلجابة على وبالنسبة طلب التوضيحات أو التربيرات ف         
الطلب الشفوي، أو ال يكوف اعبواب الذي مت تقديبه عبارة عن رفض لإلجابة على الطلب 

وي، أو ؼبا يكوف اعبواب الذي مت تقديبه عبارة عن رفض لإلجابة عن كل أو جزء من النقاط الشف
اؼبطلوب توضيحها، يتعْب على احملقق أف يعيد طلبا كتابيا أَلف يضف  طابع اإللزام ، وهبب أف 
يبْب هذا الطلب الكتايب بشكل صريح النقاط الٍب يراها احملقق ضرورية للحصوؿ على التربيرات 

التوضيحات، ألف اؼبكل  مطالب بتقدًن الشروحات لإلدارة حوؿ عدـ التناسق اؼبكتش  بْب و 
وبْب ما ربصلت عليه اإلدارة من خالؿ فبارسة حقها يف اإلتصاؿ،   ،ماهو موجود يف التصروبات

 كما هبب تقدًن الدليل الكايف على أف ما هو اؼبصرح به من أرقاـ صحيحة، دقيقة وحقيقية.

حصوؿ مفتش الضرائب على معلومات جديدة، بل فقط  1"طلب التوضيح"ال يستدع  
لشرح وتوضيح معلومات غامضة ربصلت عليها اإلدارة أو بيانات غّب منطقية، وباألخ  إذا ما 
ورد هذا الغموض يف نفس التصريح أو بعد مقارنته مع تصروبات اؼبكل  أو الغّب. ويرتبط طلب 

 ، وهبوز أف تكوف هذ  التوضيحات والتربيرات كتابية أو شفوية.2قهالتربيرات بتدعيم التصريح وتدقي

ل ب من اؼبكل  التربيرات والتوضيحات الشفوية بعد إرساؿ اإلدارة إشعارا بذلك لكن إذا ط        
ورفض اإلجابة أو أجاب بالرفض، هبب على اإلدارة أف تعيد طلب تلك التربيرات والتوضيحات  

، وإال تعرض تصروبه للتصحيح والفرض 3( يوما30) ْبثابة يف أجل ثال، وسبكنه من اإلجك تابَة
كعقوبة. ويف حالة إنعداـ الثقة يف الوثائق   %25التلقائ  للضريبة مع مضاعفة اؼببلغ بنسبة 

 .4احملاسبية واإلثباتات اؼبقدمة يتعرض للعقوبات اػباصة بالنق  يف التصريح

                                                   
 . explications »»دبفهـو الشروحات   » « éclaircissementsيستعمل اؼبشرع التوضيحات  - 1
 من ؽ إج ج. 19ؽ ض ـ. و اؼبادة  224ؽ ض ـ و اؼبادة  3-196يتم الرجوع للمواد  - 2
 من ؽ إج ج. 19اؼبادة  -3
 من ؽ ض ـ. 193من ؽ ض ـ  والٍب ربدد حبسب اؼبادة  2-229اؼبادة  - 4
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فبا يؤهل احملقق ألف يلجأ  ،تكوف هذ  اإلجراءات غّب كافية بالنسبة لبعض اؼبكلفْب وقد         
إىل الرقابة اػبارجية، والٍب هتدؼ إىل إكتشاؼ غّب األمناء وتصحيح األخطاء اؼبرتكبة يف 

 .1التصروبات، كما تساعد أيضا يف إختيار اؼبلفات الٍب تشكل موضوعا للرقابة اؼبعمقة

 المالف بالضريبة رالرقابة في مق -2

تتم هذ  الرقابة خارج مكاتب اإلدارة الضريبة، وذلك من خالؿ التدخالت الٍب يقـو هبا 
اؼبراقبوف لألمكنة الٍب يزاوؿ فيها اؼبكلفوف بالضريبة نشاطهم، وهتدؼ هذ  التدخالت إىل التأكد 
ن من صحة اإلقرارات اؼبصرح هبا من خالؿ الفح  اؼبيداين للدفاتر والوثائق احملاسبية، كما يبك

لألعواف احملققْب إجراء معاينة ميدانية للعناصر اؼبادية لإلستغالؿ داخل مقرات العمل، قصد مقارنة 
العناصر واؼبعطيات اؼبصرح هبا واؼبسجلة يف الوثائق احملاسبية مع تلك اؼبوجودة يف اؼبيداف. ويتضمن 

ة للمكل  بالضريبة هذا الشكل من التحقيق وسيلتْب نبا التحقيق يف الوضعية اعببائية الشامل
اؼبكلفْب  يرتكبهاوالتحقيق يف احملاسبة بنوعيه، وعلى أساسه قد تكتش  اإلدارة ـبالفات 

 بالضريبة. 

 التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية الشاملة للمالف بالضريبة -أ

يقصد بالتحقيق اؼبعمق يف ؾبمل الوضعية الشاملة للمكل  بالضريبة ؾبموع العمليات          
الٍب تستهدؼ الكش  عن فارؽ بْب الدخل اغبقيق  للمكل  بالضريبة والدخل اؼبصرح به؛ أي 
بصفة عامة التأكد من التصروبات على الدخل العاـ كاؼبداخيل احملققة خارج اعبزائر، فوائض 

. ويهدؼ التحقيق اؼبعمق يف 2الناذبة عن التنازؿ دبقابل عن العقارات اؼببنية أو غّب اؼببنية القيمة

                                                   
 .7. وللمزيد يراجع ميثاؽ الرقابة على الوثائق، اؼبرجع السابق، ص205ؿبمد ضبو ومنور أوسرير، اؼبرجع السابق، ص  - 1
 .31اػباضعْب للرقابة، اؼبرجع السابق، ص اؼبديرية العامة للضرائب، ميثاؽ اؼبكلفْب بالضريبة  -  2 
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ؾبمل الوضعية اعببائية الشاملة إىل التأكد من تناسق اؼبداخيل يف إطار الضريبة على الدخل 
 .1ووضعية اػبزينة وعوامل اغبياة للمكل  بالضريبة

الوضعية اعببائية الوسيلة الٍب سبارس بواسطتها اإلدارة حقها يشكل التحقيق اؼبعمق يف ؾبمل        
يف إجراء اؼبقارنة بْب اؼبداخيل اؼبصرح هبا، أو احملددة من طرؼ النااـ اعبزايف مع وضعية اػبزينة 

ؼ على أنه ؾبموع عمليات التحقيق عر  ي  و . 2والذمة اؼبالية وعناصر طريقة معيشة هؤالء األشتخاص
اؼ الاروؼ احملتملة بْب اؼبداخيل اؼبصرح هبا من طرؼ اؼبكلفْب بالضريبة والتقص  بغرض اكتش

 .   3مقارنة بتلك الٍب حققها فعال

ىب  هذا النوع من التحقيقات األشتخاص الطبيعية اػباضعة للضريبة على كما             
تحقيق للتأكد من ر لديهم موطن جبائ  يف اعبزائر أـ ال. ويهدؼ هذا الالدخل اإلصبايل سواء توف  

 . 4وجود انسجاـ بْب اؼبداخيل اؼبصرح هبا والذمة اؼبالية والعناصر اؼبكونة لنمط اؼبعيشة

من  21هذا اغبق وباط دبجموعة من الضمانات ن  عليها اؼبشرع يف اؼبادة  إال أف  
جراء التحقيق قانوف اإلجراءات اعببائية، وت لـز اإلدارة بإحَبامها. ويتعلق األمر بالعوف اؼبؤهل بإ

. وهبب إعالـ اؼبكل  مسبقا بواسطة إرساؿ أو 5" على األقلمفتشالذي هبب أف تكوف له رتبة "
يوما تبدأ من  15تسليم إشعار له مرفقا دبيثاؽ حقوؽ وواجبات اؼبكل  بالضريبة. ومنحه أجل 
قيق فيها. وهبب تاريخ استالمه اإلشعار لتحضّب نفسه للتحقيق. كما ي ذكر فيه الفَبة اؼبراد التح

 اإلشارة ربت طائلة البطالف أف اؼبكل  له حق اإلستعانة دبستشار ىبتار .

                                                   
1
 - Thierry Lambert, Le contrôle fiscal : Droit et pratique, P.U.F, 1991, p 283. 

2
- MF/DGI/Circulaire n0 135, du 15/02/2002, p1. 

3
- MF/DGI/DRV, Guide du Vérificateur de comptabilité, 2001, p 14. 

 . 2009من ؽ. اؼبالية لسنة  38ؽ إج ج اؼبعدلة باؼبادة  1-21اؼبادة  -4
" قبل هذا التعديل العوف اؼبؤهل للقياـ بالتحقيق اؼبراقب، وكاف "2009من ؽ. اؼبالية لسنة  38ؽ إج ج اؼبعدلة دبوجب اؼبادة  2-21اؼبادة  -5

 يف الوضعية الشاملة للمكل  بالضريبة.
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وال يبتد التحقيق أكثر من سنة واحدة من تاريخ استالـ اإلشعار أو تسليم اإلشعار 
حاالت، تتعلق األوىل بإستعماؿ أعماؿ تدليسية  وهبوز أف سبدد هذ  اؼبدة يف ثالثبالتحقيق. 
أو يف حالة عدـ تقدًن معلومات كافية أو خاطاة أو عندما ال يقدـ رَد  يف اآلجاؿ  مثبتة قانونا

على طلبات التوضيحات والتربيرات الكتابية. وعلى اؼبكل  بالتحقيق إعالـ اؼبكل  بالضريبة 
 ( يوما للرد.40بالنتائج وله أجل أربعْب )

نفس الضريبة إال إذا كانت فال هبوز لإلدارة إجراء ربقيق جديد يف نفس الفَبة وخبصوص 
. وقد 1اؼبعلومات الٍب أدىل هبا غّب كاملة أو خاطاة خالؿ التحقيق أو استعمل طرقا إحتيالية

زبل  اإلدارة باإلعتماد على هذا التحقيق إىل وجود ـبالفات جبائية تتعلق بالتصريح كعدـ إيداعه 
اإلدارة على طلب التربيرات  أو وجود نق  فيه أو ترتبط هذ  اؼبتخالفات بالتحصيل. ت قد ـ

والتوضيحات الٍب تراها أساسية، فبا قد وبملها إىل إعادة تقوًن الوعاء الضرييب، وهذا عن طريق 
 .2التصحيح اغبضوري أو التصحيح التلقائ 

يعترب هذا الطلب إجراء عادي للتحقق من التصروبات على الدخل اإلصبايل. فالتربيرات            
تلتمسها اإلدارة من اؼبكل  يف إحدى اغباالت اآلتية فيما يتعلق بوضعيته اعببائية، وكذلك فيما 

اؼبكل   ىب  التكالي  الٍب مت خصمها من الدخل اإلصبايل، حْب تتوفر لدى اإلدارة ما يثبت أف
يتمتع دبداخيل هامة مقارنة مع تلك اؼبصرح هبا. أما التوضيحات تلتمسها اإلدارة لرفع الشك عن  

 .3كل غموض يف التصروبات اؼبقدمة

ذبدر اإلشارة إىل وجود القواعد اعبديدة لفرض العقوبة يف اإلجراء اغبضوري والتصحيح          
التلقائ ؛ فاإلجراء اغبضوري تطبق نفس التدابّب العامة الواردة حوؿ التحقيق يف احملاسبة السارية 

                                                   
 من ؽ إج ج. 21اؼبادة  - 1
 .32ميثاؽ اؼبكلفْب بالضريبة اػباضعْب للرقابة، اؼبرجع السابق، ص  اؼبديرية العامة للضرائب،  -2
 .33اؼبديرية العامة للضرائب، ميثاؽ اؼبكلفْب بالضريبة اػباضعْب للرقابة، نفس اؼبرجع، ص  - 3
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ادة اؼبفعوؿ وال سيما فيما ىب  إشعار بنتائج التحقيق حٌب يف غياب إعادة التقويبات، تربير إع
يوما للمكل  يف حالة إشعار بإعادة التقوًن  40التقويبات اؼبقَبحة ومنح أجاؿ رد إضايف مدته 

 .1اؼبصحح، اؼبناقشة الشفوية واغبضورية وحق طلب التحكيم من اؼبسؤوؿ األوؿ ؼبصلحة التحقيق

نة، إذا مل وأما التصحيح التلقائ  فهو إجراء استثنائ  ال يبكن استعماله إال يف ظروؼ معي       
يكتتب اؼبكل  التصريح على الدخل اإلصبايل يف اآلجاؿ احملددة قانونا أو مل يسوي وضعيته 
اعببائية إذا مل يستجب لطلبات التربير أو التوضيح الواردة من اإلدارة، وعليه فإف هذ  األخّبة 

ة من اغبقيقة قدر ربدد تلقائيا القاعدة اؼبناسبة لفرض الضريبة. فيجب أف تقَبب القواعد احملدد
اؼبستطاع. لتبقى الضمانات اؼبقدمة للمكل  يف حالة التصحيح اغبضوري سارية اؼبفعوؿ عند 

 .2التصحيح التلقائ 

 التحقيق في المحاسبة-ب

من قانوف اإلجراءات اعببائية التحقيق يف احملاسبة بأنه ؾبموعة العمليات  20عرّفت اؼبادة          
التصروبات اعببائية، ويبكن أف يرتبط هذا اإلجراء بالتحقيق يف الدفاتر الٍب هتدؼ إىل مراقبة 

والوثائق احملاسبية. ويتم إجراؤ  لدى الشتخ  اؼبكل ، كما هبوز أف يتم على مستوى مصلحة 
إدارة الضرائب، إما بطلب من اؼبكل  نفسه وقبوؿ من اإلدارة أو يف حالة القوة القاهرة الٍب ربوؿ 

عْب اؼبكاف. ويعترب أيضا بأنه العملية الٍب ترتكز على التأكد من مصداقية  دوف القياـ به يف
 . 3التصريح اعببائ  دبقارنته مع العناصر اػبارجية

                                                   
 من ؽ إج ج. 5-21اؼبادة  - 1

 .33ضريبة اػباضعْب للرقابة، اؼبرجع السابق، ص اؼبديرية العامة للضرائب، ميثاؽ اؼبكلفْب بال -  2
 .22عباس عبد الرزاؽ، اؼبرجع السابق، ص  - 3 
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مكرر يف قانوف  20قد استحدث اؼبادة  2012وذبدر اإلشارة إىل أف قانوف اؼبالية لسنة           
.        1حقيق هو التحقيق اؼبصوب يف احملاسبةاإلجراءات اعببائية، الٍب تن  على نوع آخر من الت

ويعد ربقيقا مصوبا إذا اقتصر التحقيق احملاسيب على نوع أو عدة أنواع من الضرائب أو مشل كل 
الفَبة الغّب اؼبتقادمة أو جزء منها، أو ؾبموعة من العمليات أو اؼبعطيات احملاسبية اؼبتعلقة بفَبة 

راقبة مصوبة أي مصححة بأقل مشولية وأكثر سرعة وذو نطاؽ تقل عن سنة جبائية. فهو إجراء م
من التحقيق احملاسيب؛ يعِب فح  الوثائق التوضيحية واحملاسبية لبعض أنواع الضرائب والٍب زب  
فَبة ؿبدودة قد تقل عن سنة ؿباسبية. يعد هذا النوع من اؼبراقبة كوسيلة تسمح بالقياـ بتحريات 

أنه ال يبنع اإلدارة من إمكانية إجراء ربقيق معمق، والرجوع إىل الفَبة  مصوبة أو برامج أولوية، كما
فيها اؼبراقبة مع األخذ بعْب اإلعتبار اغبقوؽ اؼبدفوعة نتيجة إعادة التقييم من جراء التحقيق 

 .2اؼبصوب

  ىبضع التحقيق اؼبصوب يف احملاسبة لنفس القواعد اؼبطبقة يف التحقيق احملاسيب واؼبكل         
بالضريبة ؿبل التحقيق اؼبصوب يتمتع بنفس الضمانات اؼبمنوحة يف إطار التحقيق احملاسيب. غّب 
أف طابع التصويب الذي يتميز به هذا النوع من التحقيق يوجب على األعواف احملققْب توضيحه 

طبقا . وال يبكن 3على إشعار بالتحقيق باإلضافة إىل العناصر الٍب ينبغ  أف وبملها هذا األخّب
مكرر يف فقرهتا الرابعة من قانوف اإلجراءات اعببائية ربت طائلة بطالف  20ألحكاـ اؼبادة 

( 2اإلجراء، أف تستغرؽ مدة التحقيق اؼبصوب يف عْب اؼبكاف يف الدفاتر والوثائق أكثر من )
بأف سبدد مدة  2017من قانوف اؼبالية لسنة  43دبوجب اؼبادة ظبح اؼبشرع  غّب أف  .4شهرين

التحقيق يف عْب اؼبكاف وفق األجل اؼبمنوح  للمكل  بالضريبة احملقق معه لإلجابة على طلبات 

                                                   
 .2017من ؽ اؼبالية لسنة  43واؼبعدلة دبوجب اؼبادة  مكرر من ؽ إج ج. 20اؼبستحدث اؼبادة  2008من ؽ اؼبالية لسنة  22اؼبادة  -  1
 من ؽ إج ج. 6-مكرر 20اؼبادة   - 2
 من ؽ إج ج. 3-مكرر20ؼبادة ا  - 3
 .14ميثاؽ اؼبكلفْب بالضريبة اػباضعْب للرقابة، اؼبرجع السابق، ص  اؼبديرية العامة للضرائب، - 4
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( 6التوضيح أو التربير يف حالة وجود عمليات ربويا غّب مباشرة لألرباح ويبكن أف سبدد لستة)
جبائية أشهر عندما توجه اإلدارة اعببائية طلبات معلومات يف إطار اؼبساعدة اإلدارية إىل إدارات 

 أخرى يف إطار التعاوف اإلداري لتبادؿ اؼبعلومات.

( يوما، إلرساؿ 30عالوة على ذلك، فإف اؼبكل  بالضريبة يتمتع بأجل ثالثْب)         
. كما ال ينبغ  للعوف احملقق أف يقتصر 1مالحااته أو قبوله، ابتداء من تاريخ تسلمه إعادة التقوًن

ن اؼبكل  ؿبل التحقيق، بل عليه طلب الدفاتر احملاسبية من أجل فقط الوثائق التوضيحية العادية م
التحقق من صحة التسجيل احملاسيب للعمليات اؼبتعلقة باغبقوؽ والرسـو موضوع التحقيق احملاسيب 

 .2اؼبصوب

 ونارا ػبطورة نتائج التحقيق احملاسيب فقد أحاطه اؼبشرع بضمانات، تتمثل يف:  

سبق للمكل  بالضريبة بإرساؿ أو تسليم إشعار بالتحقيق يف أجل إعالـ م وجوب            
( أياـ، مرفقا دبيثاؽ حقوؽ وواجبات اؼبكل  بالضريبة. وهبب إعالمه بأظباء وألقاب 10عشرة )

ورتب احملققْب وتاريخ وساعة أوؿ تدخل ومدة التحقيق. ويف حالة تغّب احملققْب أو أحدهم، يعلم 
ؿ استالـ اإلشعار ال يبنع من إجراء التحقيق، ويف هذ  اغبالة يلجأ هبذا التغيّب، وإف عدـ قبو 

. يبكن للمحقق أف يقـو دبراقبة فجائية ترم  إىل معاينة العناصر 3احملققوف إىل فرض الضريبة تلقائيا
اؼبادية اؼبستعملة من قبل اؼبؤسسة أو التأكد من وجود الوثائق احملاسبية يف هذ  اغبالة. كما يسلم 

ار بالتحقيق" مع بداية عمليات اؼبراقبة. ال يبكن البدء يف فح  عميق للوثائق احملاسبية إال "اإلشع
 . 4( أياـ للتحضّب10بعد استنفاذ أجل عشرة )

                                                   
 من ؽ إج ج. 5-مكرر 20اؼبادة  - 1
 من ؽ إج ج. 1-مكرر20ؼبادة ا  - 2
 من ؽ إج ج. 4-20اؼبادة  - 3
 .15، ص السابق اؼبرجعميثاؽ اؼبكلفْب بالضريبة اػباضعْب للرقابة،  اؼبديرية العامة للضرائب، - 4
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وذكر استعانته دبستشار من إختيار  ربت طائلة بطالف التحقيق. يوكل هذا اؼبستشار أو        
غّب ضروري أثناء اؼبراقبة اؼبفاجاة ؼبعاينة العناصر اؼبادية  ينوب عنه أثناء عملية اؼبراقبة، لكن حضور 
قق أف يطلب كل الوثائق احملاسبية احمل إمكانية مع. 1الٍب تفقد قيمتها يف حالة ما إذا مت تأجيلها

واؼبستندات واألوراؽ ليتأكد من صحتها وسالمتها، ويبارس التحقيق مهما كانت الوسيلة 
عدـ تقدًن احملاسبة أو اإلمتناع عند تقديبها يف ؿبضر مع إثبات  .2اؼبستعملة غبفظ اؼبعلومات

طرؼ اؼبكل  بالضريبة مع إلزاـ ذكر رفضه احملتمل، وهذا بعد إشعار  بتقدًن  يؤشر عليه من
 .3( أياـ8احملاسبة يف أجل أقصا  شبانية )

ينبغ  على احملقق معاينة هناية أعماؿ التحقيق يف عْب اؼبكاف عن طريق ؿبضر،  كما         
. 4يدعى اؼبكل  بالضريبة احملقق معه لتأشّب ، ويتم اإلشارة على حالة رفض التوقيع يف احملضر

عندما تثبت اإلدارة أف هناؾ نقائ ، أخطاء، إغفاالت أو إخفاء يف العمليات الٍب تقـو على 
حٌب يف حاالت رفض  بة، تقـو إما بالتصحيح اغبضوري أو فرض تلقائ  للضريبة.أساسها الضري

 .5احملاسبة أو التصحيح التلقائ  هبب إشعار اؼبكل  باألسس اعبديدة لفرض الضريبة

يكوف اإلشعار األويل وهو اإلشعار بإعادة التقوًن مفصال ، بالنسبة لإلجراء اغبضوريو         
عْب ذكر أحكاـ اؼبواد الٍب يؤسس عليها إعادة التقوًن بطريقة تسمح بقدر كاؼ ومعلال، كما يت

 ،عالف قبوله ؽباإوتقدًن مالحااته أو  ،للمكل  بالضريبة من إعادة تشكيل أسس فرض الضريبة

                                                   
 .16، ص السابق ميثاؽ اؼبكلفْب بالضريبة اػباضعْب للرقابة، اؼبرجع اؼبديرية العامة للضرائب، - 1
 من ؽ إج ج.  3-20اؼبادة   - 2
اؼبكل  بالضريبة ليؤشر عليه، كما هبب أف يكوف موضوع : " يعاين عدـ تقدًن احملاسبة دبحضر يدعى دبوجبه من ؽ إج ج 9-20اؼبادة  - 3

 ( أياـ...".8إعذار يدعى دبوجبه اؼبكل  بالضريبة لتقدًن احملاسبة يف أجل ال يزيد عن شبانية)
  من ؽ إج ج. 4مكرر20و 5-20اؼبادتاف  - 4
 .20، ص جعاؼبر نفس ميثاؽ اؼبكلفْب بالضريبة اػباضعْب للرقابة،  اؼبديرية العامة للضرائب، - 5
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. وإذا مل يتم اإلجابة يف 1( يوما سارية من تاريخ استالـ بإعادة التقوًن40وذلك يف أجل أربعْب )
 .2بوله ضمنياهذ  الفَبة يعترب ق

 

وال هبوز إعادة التحقيق بالنسبة لنفس الضرائب والرسـو يف نفس الفَبة، إال إذا إستعمل          
مناورات تدليسية أو أعطى معلومات غّب كاملة أو خاطاة خالؿ التحقيق. هبب ربت طائلة 
 اإلجراء، أف يشار يف اإلشعار بإعادة التقوًن إىل اؼبكل  بالضريبة أف له اغبق يف اإلستعانة
دبستشار من اختيار  من أجل مناقشة اقَباحات رفع مبلغ الضريبة أو من أجل رفع أجل اإلجابة 
عنها، مع وجوب تبليغه بأف له إمكانية طلب يف رد  التحكيم بالنسبة لألسالة اؼبتعلقة بالوقائع أو 

ن رئيس بالقانوف، حسب اغبالة، من مدير كربيات اؼبؤسسات أو من مدير الضرائب بالوالية أو م
 .3مركز الضرائب أو من رئيس مصاحل التدقيق أو اؼبراجعات

وعند رفض العوف احملقق مالحاات اؼبكل  احملقق معه، فإنه ينبغ  عليه أف يعلمه بذلك         
من خالؿ مراسلة تكوف كذلك مفصلة ومربرة. وإذا أبرزت هذ  اؼبراسلة سببا رئيسيا جديدا بإعادة 

 اإلعتبار عناصر جديدة مل يتم التطرؽ ؽبا يف اإلشعار األويل، فإنه يبنح أجل التقوًن أو األخذ بعْب
 . 4( يوما للمكل  بالضريبة لتقدًن مالحااته40إضايف مدته أربعوف )

( يوما 40ًن يوق  التقادـ ويفتح أجاؿ أربعْب )ادة التقو وعليه، هذا اإلشعار بإع          
وًن واإلبالغ عن إجابته، كما يبْب للمكل  بالضريبة للمكل  بالضريبة لك  يفح  نتائج تق

التعديالت على أسس الضريبة اؼبزعم إجراءها. ويف حالة القبوؿ، تدرج اعبداوؿ للتحصيل، زبصم 
اغبقوؽ الواجب خصمها تلقائيا دوف طلب من اؼبكل  بالضريبة. ويف حالة قبوؿ صريح تصبح 

                                                   
 من ؽ إج ج. 6-20اؼبادة  -  1
 من ؽ إج ج. 8-21اؼبادة  -  2
 .18-17، ص صالسابق يثاؽ اؼبكلفْب بالضريبة اػباضعْب للرقابة، اؼبرجعماؼبديرية العامة للضرائب،  - 3
 من ؽ إج ج. 6-20اؼبادة   - 4
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ن اإلعَباض عليها من طرؼ اإلدارة، ما عدا حاالت قاعدة فرض الضريبة احملددة هنائية، وال يبك
 . 1استعماؿ اؼبكل  طرقا تدليسية أو تقدًن معلومات غّب صحيحة أثناء التحقيق

يبكن لإلدارة اعببائية أف تلجأ إىل التحديد التلقائ  لقواعد فرض ، أما التصحيح التلقائ          
اؼبكل  بالضريبة لعمليات اؼبراقبة اعببائية، التحقيقات الضريبة يف اغباالت التالية اؼبتمثلة يف رفض 

واؼبعاينة سواء من قبله أو من تدخل أو حضور أي شتخ  بأي طريقة كانت حبيث يتعذر على 
األعواف القياـ دبهامهم، وعندما ال يصرح يف األجاؿ احملددة قانونيا باؼبداخيل والتصروبات اػباصة 

وبات اؼبتعلقة بالرسم على القيمة اؼبضافة بعد على األقل بالضرائب على ربح الشركات أو تصر 
 شهر من إعالمه من قبل اؼبصاحل اعببائية بتسوية وضعيته.

كمسك الدفاتر  التالية يف حالة عدـ تقدًن الدفاتر أو مت رفض هذ  األخّبة لألسبابو        
ولشروط وكيفيات تطبيق اؼبتخطط احملاسيب الوطِب  2التجارية غّب مطابقة للقوانْب السارية اؼبفعوؿ

أو عدـ احتواء احملاسبة  01/01/2010من  ؼبايل الذي شرع يف تطبيقه إبتداءوالنااـ احملاسيب ا
 نعداـ الوثائق الثبوتية.إل على أي قيمة مقنعة

،  وإذا تضمنت احملاسبة أخطاء أو إغفاالت أو معلومات غّب صحيحة خطّبة ومتكررة         
أو يف حالة ما تزيد نفقاته ، ( أياـ من إنذار 8) كعدـ تقدًن احملاسبة بعد انقضاء مدة شبانية

ومل يقدـ تصروبا بذلك، أو  ،الشتخصية الااهرة واؼبعروفة ومداخيله العينية على اجملموع اؼبعفى
باشرة من قانوف الضرائب اؼب 85يكوف دخله اؼبصرح به، بعد خصم األعباء احملددة يف اؼبادة 

والرسـو اؼبماثلة، يقل عن ؾبموع هذ  النفقات أو اؼبداخيل غّب اؼبصرح هبا أو اؼبغفلة أو العائدات 
، أو أف يبتنع  اؼبكل  عن اإلجابة على الطلبات الواردة من مفتش الضرائب واحملقق 3العينية

 خبصوص التوضيحات واإلثباتات الواجب تقديبها. 
                                                   

 من ؽ إج ج. 7-20اؼبادة   - 1
 التجاري.من القانوف  11و 9طبقا للمواد  - 2
  من ؽ إج ج. 7-43اؼبادة   -3
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 ،تتوفر كل شركة أو مؤسسة أجنبية على منشآت مهنية باعبزائريضاؼ إليها، عندما ال        
وتكوف خاضعة للضريبة على الدخل أو الضريبة على أرباح الشركات، امتنعت عن الرد على طلب 
مصلحة الضرائب الٍب تتطلب منها فيه تعيْب فبثل ؽبا باعبزائر، ويدخل ضمن هذا اإلجراء كل 

من  98إىل  85يد دخله الصايف احملدد وفقا للمواد من ويز  ،مكل  بالضريبة مل يقدـ تصروبه
 قانوف الضرائب اؼبباشرة على اجملموع اؼبعفى من الضريبة.

 الممارس في كحقو الرقابة الجبائية : ضمانات المالف بالضريبةثانيا

لقد منح اؼبشرع للمكل  بالضريبة حقوؽ وضمانات هبدؼ خلق توازف بْب التزاماهتم          
باألخ  اكتتاب التصريح يف اآلجاؿ احملددة قانونا وبْب حقوؽ اإلدارة اعببائية أثناء عملية 

ية. التحقيق وبعدها. وترتبط هذ  الضمانات دبدى استجابة اؼبكل  بالضريبة للقياـ بواجباته اعببائ
 .1تنقسم هذ  الضمانات إىل ضمانات دبقتضى حق الرقابة وأخرى دبقتضى إجراء التقوًن

 تتمثل هذ  الضمانات فيما يل :بمقتضى كحق الرقابة:  -1

: تن  اؼبادة إرسال اإلشعار بالتحقيق وميثاق المالفين بالضريبة الخاضعين للرقابة -أ
اثلة على عدـ التحقيق يف ؿباسبة اؼبكل  من قانوف الضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼبم 190-1

بالضريبة دوف إعالمه عن طريق وثيقة اإلشعار بالتحقيق، ومنحه مدة للتحضّب قدرها عشرة 
أما بالنسبة للتحقيق اؼبعمق يف الوضعية الشاملة للمكل  بالضريبة فإنه يسبقه إشعار  ( أياـ.10)

القانوين األدىن اؼبتخوؿ للمكل  لتسوية أمور  وبدد السنوات موضوع التحقيق إىل جانب األجل 
( يوما ابتداءا من تاريخ استالـ اإلشعار. كما تلتـز اإلدارة 15أي طبسة عشر ) ؛وهتياة نفسه

                                                   
 .23اؼبديرية العامة للضرائب، ميثاؽ اؼبكلفْب بالضريبة اػباضعْب للرقابة، اؼبرجع السابق، ص  -  1
 من ؽ إج ج. 68إىل  65وللمزيد من التفاصيل يرجع للمواد من  



تشريع الضريبيكحاام الممتنع عن الدفع المخالف ألالقانونية لل وضعيةال    األول:          بابال  
 

80 
 

وجوبا بنفس إجراء التحقيق يف احملاسبة اؼبتمثل إرفاؽ مع اإلشعار ميثاؽ اؼبكلفْب بالضريبة 
 .1اػباضعْب للرقابة

عدـ قبوؿ اإلشعار أي استالمه، ال يبنع من إجراء التحقيق، حيث ذبدر اإلشارة إىل أف 
يلجأ احملققوف إىل فرض الضريبة تلقائيا، ويف حالة استتخداـ اؼبكل  بالضريبة طرؽ تدليسية أو 

 .2غش مع ثبات ذلك، يقـو األعواف بإجراء مراقبة مفاجاة

اؼبراد التحقيق يف وضعيته وبق للمكل  بالضريبة الحق في اإلستعانة بوكيل أو بمستشار: -ب
الشاملة أو يف ؿباسبته اإلستعانة بوكيل سواء كاف خبّب ؿباسب، ؿبام  أو مراجع من اختيار ، 

. لي علم كل مكل  بإمكانية اإلستعانة 3بغرض استشارته أو النيابة عنه خالؿ عملية التحقيق
قَباحات الٍب تطرحها إدارة دبستشار من اختيار ، قصد متابعة سّب عمليات اؼبراقبة ومناقشة اإل

الضرائب، وذلك من أوؿ تدخل إىل غاية هناية أشغاؿ التحقيق بعْب اؼبكاف، قبل التبليغ النهائ  
 .4بإعادة التقوًن؛ أي اجتماع قبل التبليغ النهائ 

كما قد يؤدي عدـ اإلشعار بإمكانية االستعانة بوكيل إىل بطالف إجراءات الرقابة، ألنه            
 يعد حضور اؼبستشار ضروريا أثناء اؼبراقبة اؼبفاجاة، ؼبعاينة العناصر اؼبادية الٍب تفقد من قيمتها ال

يف حالة ما إذا مت تأجيلها. ويف حالة حدوث اؼبراقبة اؼبفاجاة يسلم اإلشعار بالتحقيق يف احملاسبة 
 عند بداية عمليات اؼبراقبة.

اؼبتعلق بفَبة معينة خاص  التحقيق يف احملاسبة: إذا انتهى عدم تجديد التحقيق المحاسبي-ج
، وفيما عدا اغباالت الٍب استعمل فيها اؼبكل   بضريبة أو رسم أو ؾبموعة من الضرائب أو الرسـو

                                                   
 من ؽ إج ج.  3-21اؼبادة   - 1

 .44عباس عبد الرزاؽ، اؼبرجع السابق، ص   - 2
 من ؽ إج ج. 4-20اؼبادة  -  3
 .13، ص السابق اؼبرجع لفْب بالضريبة اػباضعْب للرقابة،اؼبديرية العامة للضرائب، ميثاؽ اؼبك  - 4



تشريع الضريبيكحاام الممتنع عن الدفع المخالف ألالقانونية لل وضعيةال    األول:          بابال  
 

81 
 

بالضريبة طرقا تدليسية أو قدـ معلومات غّب صحيحة أو غّب كاملة أثناء التحقيق، فإف اإلدارة ال 
لدفاتر، خبصوص نفس الضرائب والرسـو اؼبتعلقة بنفس تستطيع القياـ بتحقيق جديد يف نفس ا

 .1اؼبادة، تعترب اؼبراجعة منتهية سباما إذا مت ربديد مبالغ التقويبات بصفة هنائية

إذا مس التحقيق بعض العمليات دوف األخرى فإف هذ  األخّبة يبكن مراجعتها يف           
وقت أخر شريطة احَباـ مدة التقادـ اؼبنصوص عليها قانونا. حبيث تعترب الرقابة منتهية سباما إذا مت 

أجل ربديد مبالغ التقويبات بصفة هنائية وقبل اؼبكل  بالضريبة نتائج التحقيق أو امتنع عن الرد يف 
( يوما، ويف حالة انعداـ التقويبات ينته  التحقيق إثر إبالغ اؼبكل  بالضريبة 40أقصا  أربعْب )

بوضعيته. أما إذا مس التحقيق بعض العمليات دوف األخرى فإف هذ  األخّبة يبكن مراقبتها يف 
 .2وقت أخر شريطة احَباـ مدة التقادـ اؼبنصوص عليها قانونيا

 

نفس الضمانة بالنسبة للمكل  اػباضع للرقابة يف وضعيته الشتخصية بأنه وتسري             
دارة ملزمة بعد بانتهاء التحقيق اػباص دبدة معينة بصدد الضريبة على الدخل اإلصبايل، فإف اإل

التحقيق من جديد فيما عدا اغبالة الٍب استعمل فيها اؼبكل  طرقا تدليسية أو أدىل دبعلومات 
 .3يق أو غّب كاملةخاطاة أثناء التحق

ال يبكن ربت طائلة بطالف اإلجراءات أف تتعدى مدة  تحديد مدة التحقيق بعين الماان: -د 
التحقيق بعْب اؼبكاف يف التصروبات والوثائق احملاسبية آجاال ؿبددة، هذ  األخّبة ؿبددة طبقا لرقم 

ال يبكن ، اؼبصوب يف احملاسبةبالنسبة للتحقيق ف. 4األعماؿ احملقق سنويا وطبيعة نشاط اؼبؤسسة
ربت طائلة بطالف اإلجراء أف تستغرؽ مدة التحقيق اؼبصوب يف الدفاتر والوثائق أكثر من شهرين، 

 من قانوف اإلجراءات اعببائية. 4مكرر  20طبقا ألحكاـ اؼبادة 
                                                   

 .19-18اؼبديرية العامة للضرائب، ميثاؽ اؼبكلفْب بالضريبة اػباضعْب للرقابة، اؼبرجع السابق، ص ص  -  1
 .46السابق، ص عباس عبد الرزاؽ، اؼبرجع  -  2
 من ؽ إج ج. 6-21اؼبادة  -  3
 .48اؼبرجع، ص نفس عباس عبد الرزاؽ،  -  4
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حقيق ال يبكن ربت طائلة بطالف اإلجراءات أف تتعدى مدة الت، وأما التحقيق يف احملاسبة      
بعْب اؼبكاف يف التصروبات والوثائق احملاسبية آجاال ؿبددة، هذ  األخّبة ؿبددة طبقا لرقم األعماؿ 

( أشهر فيما ىب  مؤسسات تأدية اػبدمات 3احملقق سنويا وطبيعة نشاط اؼبؤسسة، وه  ثالث)
 دج لكل سنة مالية ؿبقق فيها، وكل اؼبؤسسات1.000.000إذا كاف رقم أعماؽبا ال يفوؽ 

( 6)ةست، و دج لكل سنة مالية ؿبقق فيها2.000.000األخرى إذا كاف رقم أعماؽبا يتجاوز
دج. 5.000.000أشهر فيما ىب  مؤسسات تأدية اػبدمات إذا كاف رقم أعماؽبا ال يفوؽ 

 دج لكل سنة مالية ؿبقق فيها.10.000.000ف رقم أعماؽبا يتجاوزاؼبؤسسات األخرى إذا كاو 

( 9تتجاوز مدة التحقيق يف عْب اؼبكاف يف صبيع اغباالت األخرى تسعة)ب أف ال هب          
أشهر. باستثناء حالة استعماؿ طرؽ تدليسية مثبتة قانونا أو تقدًن معلومات خاطاة وغّب كاملة، 

لطلبات التوضيح والتربير وفح  مالحاات وطلبات مكل   بالضريبة أو عدـ استجابة اؼبكل 
 . 1بعد انتهاء التحقيق

أما التحقيق اؼبعمق يف الوضعية الشاملة للمكل  بالضريبة: ال يبكن أف يتجاوز التحقيق           
يف هذ  اغبالة مدة سنة اعتبارا من تاريخ استالـ اإلشعار بالتحقيق أو تاريخ تسليمه، وسبدد هذ  

على طلبات  الفَبة بأجل يبنح عند اإلقتضاء للمكل  بالضريبة وبناءا على طلب هذا األخّب، للرد
( يوما ابتداءا من طلب 30توضيح أو تربير األرصدة يف اػبارج. كما سبدد هذ  الفَبة إىل ثالثْب)

اإلدارة أو اغبصوؿ على معلومات اؼبطلوبة من طرؼ السلطات األجنبية عندما يتوفر لدى اؼبكل  
 حالة اكتشاؼ ( يف2مداخيل يف اػبارج أو متحصل عليها من اػبارج، وسبدد اؼبدة  إىل سنتْب)

بكتماف السر اؼبهِب للمدين فإذا  ملتزما ققليبقى يف اآلخّب احمل .2نشاط خف ، عند إجراء التحقيق
 .3جزائيةيَبتب عليها عقوبات جبائية وحٌب أفشىا  يتعرض للمسؤولية، و 

                                                   
 من ؽ إج ج. 5-20اؼبادة  -  1
 .35-34ويراجع اؼبديرية العامة للضرائب، اؼبيثاؽ اؼبكلفْب بالضريبة اػباضعْب للرقابة، اؼبرجع السابق، ص ص   من ؽ إج ج. 4-21اؼبادة  - 2
 من ؽ إج ج. 68و 67و  65اؼبواد  - 3
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: عالوة على الضمانات اؼبتعلقة بسّب عملية التحقيق، يستفيد بمقتضى إجراء التقويم -2
 اؼبكل  من ضمانات أخرى متعلقة بإجراءات التقوًن، تتمثل يف: 

لكل مكل  ؿبقق يف ؿباسبته اغبق يف طلب النتائج اؼبَبتبة عن قبوؿ اؼبتفق حوؿ ؾبمل           
يث أنه هبب على هذ  األخّبة تبليغه ، حبلٍب ذبعله مدين، وذلك من اإلدارةاغبقوؽ والضرائب ا

        باألسس الضريبية اؼبتحصل عليها بعد عملية التحقيق. 

وهذا اغبق غّب فبنوح من طرؼ التشريعات أو القوانْب، إمبا يدخل ضمن الضمانات          
احملقق يف وضعيته. وبالنسبة للمكل  احملقق يف وضعيته الشتخصية وربت  اؼبكل اؼبقبولة غبساب 

طائلة بطالف إجراء التحقيق ينبغ  إجراء مناقشة شفوية وحضورية معه أثناء التحقيق ومع هنايته، 
وهبب أف يوضح اإلستدعاء اؼبكتوب التاريخ والساعة، ويرسل إىل اؼبكل  الذي مت التحقيق معه 

 .1إىل اجتماع اختتاـ أشغاؿ التحقيق، ويبكنه اإلستعانة دبستشار من اختيار الستدعائه للحضور 

( يوما لّبسل دبالحااته أو قبوله. ويعد 40يتمتع اؼبكل  بالضريبة بأجل أربعْب ) كما         
عدـ الرد يف هذا األجل دبثابة قبوؿ ضمِب قبل انقضاء أجل الرد وهبب على العوف احملقق أف 
يعط  كل التفسّبات الشفوية اؼبفيدة للمكل  بالضريبة حوؿ مضموف التبليغ، إذا طلب هذا 

يبكنه بعد الرد اإلستماع إىل اؼبكل  بالضريبة، إذا تبْب أف ظباعه ؾبدي، أو إذا  األخّب ذلك، كما
وإذا انقضى هذا األجل يبكنه أيضا طلب اغبصوؿ  2طلب هذا األخّب إعطاء تفسّبات تكميلية.

 على توضيحات إضافية.

يتم تأسيس الضريبة بناءا على األساس الذي مت تبليغه، وتصبح  ،ف  حالة إبداء اؼبوافقةف        
يوجد ف ،يف حالة تقدًن مالحااتأما  هذ  الضريبة هنائية وال يبكن الرجوع فيها من قبل اإلدارة.

                                                   
 من ؽ إج ج. 5-21اؼبادة  - 1
 من ؽ إج ج. 6-20اؼبادة  - 2
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، تتمثل األوىل يف حالة ما إذا اعتربت اإلدارة اعببائية أف مالحاات اؼبكل  ثالث حاالت
أو جزئيا فإهنا تَباجع عن إعادة التقييم أو تقـو بتعديله، وأما الثانية  مؤسسة قانونيا ومقبولة، كليا

فتتعلق حبالة ما إذا مت رفض مالحاات اؼبكل ، يتعْب على اإلدارة اعببائية يف هذ  اغبالة، اإلبالغ 
بذلك بواسطة رد معلل ومربر، وأما األخّبة فتتمثل يف حالة إذا ما تذرعت اإلدارة بسبب جديد 

التقييم واألخذ يف اغبسباف عناصر جديدة، غّب مذكورة يف التبليغ األوؿ، فإنه يبنح إلعادة 
 .1( يوما من أجل تقدًن مالحااته40للمكل  أجال إضافيا للرد مقدار  أربعْب)

إف الطعن القبل نزاع  هو اغبق يف طلب التحكيم ضمانا إضافيا فبنوحا للمكل             
ربقيقا يف احملاسبة أو يف الوضعية الشاملة، الذي يبكنه طلب اإلستفادة بالضريبة احملقق معه ساء 

منه يف إطار اإلجابة على التبليغ األويل لنتائج التحقيق وهذا من أجل مناقشة أي سؤاؿ متعلق 
 بالوقائع أو بالقانوف.

بالضريبة يف وعليه، ينبغ  ربت طائلة بطالف إجراء التحقيق وإعادة التقوًن تبليغ اؼبكل           
إطار إشعار إعادة التقوًن بأنه لديه، إمكانية الطلب يف رد  التحكيم بالنسبة لألسالة اؼبتعلقة 
بالوقائع أو القانوف، حسب اغبالة من مدير كربيات اؼبؤسسات أو من مدير الضرائب للوالية أو 

 من رئيس مركز الضرائب أو من رئيس مصاحل التدقيق واؼبراجعات. 

ؤدي التحكيم اؼبطلوب إىل عقد اجتماع عمل على مستوى اإلدارة، وهذا بعد دراسة رد ي        
اؼبكل  بالضريبة احملقق معه، حبضور هذا األخّب أو فبثله القانوين من أجل مناقشة األسالة الٍب 
أوضح فيها عدـ توافقه مع مصلحة التحقيق. ويتم ربرير ؿبضر تؤشر فيه كل اآلراء امقدمة من 

 .2اؼبتدخلْب وكذا القرار النهائ  وربت رعاية مسؤوؿ ـبت ـبتل  

                                                   
 . 104، اؼبرجع السابق، ص ارة، الضريبة على أرباح الشركاتمنصور بن اعم - 1
 .27ميثاؽ اؼبكلفْب بالضريبة اػباضعْب للرقابة، اؼبرجع السابق، ص اؼبديرية العامة للضرائب،  - 2
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اؼبؤرخ  334-12من اؼبرسـو التنفيذي رقم  2طبقا ألحكاـ اؼبادة ذبدر اإلشارة إىل أنه           
يعترب احملرر اعببائ  قرارا قطعيا ازبذته اإلدارة اعببائية الٍب عبأ إليها اؼبكل   08/09/2012يف 

التابع الختصاص مديرية كربيات اؼبؤسسات، يف انتاار تعميمه التدرج  على  بالضريبة حسن النية
باق  اؼبصاحل. إذ يشكل هذا احملرر ردا واضحا على طلب اؼبكل  بالضريبة الذي يريد معرفة 
األحكاـ اعببائية اؼبطبق يف وضعية ما بالنار إىل التشريع اؼبعموؿ به. لذلك سبتنع اإلدارة عن أي 

خضاع الضرييب السابق إذا كاف سبب الزيادة اؼبتمم من طرؼ اإلدارة يعود إؿ تباين يف زيادة يف اإل
مكرر من قانوف اإلجراءات اعببائية(. ويستوي أف يتعلق  174تقدير هذ  الوضعية)طبقا للمادة 

 .1التحقيق اؼبعمق مع التحقيق يف احملاسبة وتطبق عليها نفس الشروط ونفس األثار

الضماف عندما تبلغ اإلدارة دبوجب رسالة مكتوبة واضحة وتامة من طرؼ  يطبق هذا         
اؼبكل  بالضريبة حسن النية أو عندما تكوف اإلدارة قد ازبذت قرار قطعيا قيما ىب  وضعية 

( أشهر أو مل ترد يف هذا األجل، كما أف القرار يكوف 4بالرجوع لن  جبائ  يف أجل أربعة )
ء أجل التصريح، الذي يتوفر لدى اؼبكل  بالضريبة أو يف غياب اإللتزاـ ازباذ  سابقا لتاريخ انتها

 بالتصريح السابق لتاريخ ربصيل الضرائب، الٍب سباثل التصفية التلقائية بالضريبة.

هبيب احملرر اعببائ  إذا على مبدأ اغبماية القانونية والذي يفَبض اإلبالغ الدقيق من  
لذي سبارس ػباصة الٍب تكوف يف وقت ما اإلطار القانوين لإلدارة اطرؼ اإلدارة للقواعد العامة أو ا

فإف احملرر اعببائ  ال يبنح اإلدارة اعببائية سلطة أو حق ـبالفة القانوف  فيه صالحياهتا. ومن مث
ولكن هبعل تفسّباته قانونيا واجبة التنفيذ. وذبدر اإلشارة إىل أف اؼبكل  بالضريبة أنه إذا أثبت 

النية بتأويل ن  جبائ  كاف معَبؼ به لدى اإلدارة اؼبركزية، سواء عن طريق إجراء ذو  التزمه حبسن
 .2طابع عاـ أو شتخص ، فإنه ال يعاد تقوًن وعاء  الضرييب

                                                   
 .34، ص السابق اؼبرجعميثاؽ اؼبكلفْب بالضريبة اػباضعْب للرقابة، اؼبديرية العامة للضرائب،  - 1
 .28اؼبرجع، ص  نفس ميثاؽ اؼبكلفْب بالضريبة اػباضعْب للرقابة، اؼبديرية العامة للضرائب، - 2
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 المطلب الثاني: ضمانة أداء إلتزام دفع الحقوق الجبائية         

سبتلك اإلدارة اعببائية العديد من السلطات واإلمتيازات لضماف سّب عملها. وألف النااـ           
اعببائ  يعتمد على التلقائية يف التصريح والدفع، فقد ن  اؼبشرع لتفادي هتاوف اؼبكل  بالضريبة 

اعببائية الالحقة  القياـ بواجباته على ضمانات قانونية متنوعة لتحصيل اغبقوؽ الرئيسية والعقوبات
 هبا، دوف حاجة اللجوء للقضاء.

فإذا كاف يقصد بالتأمينات العينية  تتمثل هذ  الضمانات يف التأمينات العينية والشتخصية.         
حق الدولة يف أمواؿ اؼبدين اؼبنقولة واػباصة نارا لطبيعة هذا الدين، يف استفائه قبل الديوف 

يسمح من جهته للتخزينة بضماف حصوؽبا على اغبقوؽ اعببائية يف العادية، فإف مبدأ التضامن 
حالة إفالس أو إعسار اؼبدين. فيتقرر التضامن إما بوجود عالقات تعاقدية أو روابط عائلية. ويبنح 

 . 1نااـ التضامن للتخزينة نفس ضمانات ربصيل حقوقها من متضامن وكأنه مدين أصل 

الضرييب)الفرع  ارها من أهم ضمانات التحصيلدرس أوال التأمينات العينية باعتبتس
 تأمينات الشتخصية )الفرع الثاين(. لااألوؿ(، ومن مث 

 الفرع األول:  الضمانات العينية     

 2"التأمينات العينية"تتمتع اإلدارة بالضمانات العينية أو ما يسمى يف الشريعة العامة بػ       
األخ  يف حق اإلمتياز والرهن القانوين اؼبنصوص عليهما يف لتحصيل اغبقوؽ اعببائية تتمثل على 

                                                   
1

 - Jacques GROSCLAUDE et Philippe MARCHESSOU, op.cit., p. 101. 
 "اغبقوؽ العينية التبعية أو التأمينات العينية"،وما يليها  882لقد نام اؼبشرع يف القانوف اؼبدين يف الكتاب الرابع منه وبناء على اؼبواد من   - 2

 (، وحق التتخصي ، والرهن اغبيازي، ورهن اؼبنقوؿ، وحقوؽ اإلمتياز.hypothèqueوتتعلق بصفة أساسية بالرهن الرظب )
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ويعد هذين النوعْب على درجة   .2، والٍب تعترب من الضمانات التقليدية1ـبتل  النصوص اعببائية
 .األمواؿ الٍب يضمنها كل نوعطبيعة كبّبة من اإلختالؼ من حيث 

 : كحق إمتياز الخزينة لتحصيل الضريبةأوال

أولوية يقررها القانوف لدين معْب مراعاة منه دين حق اإلمتياز على أنه:" عّرؼ القانوف اؼب
ويعد حقا بأف سبنح صفة الدين ، 3لصفته وال يكوف للدين إمتياز إال دبقتضى ن  قانوين"

للشتخ  الدائن أفضلية على باق  الدائنْب حٌب ولو كانوا دائنْب مرهتنْب، واألولوية للتخزينة حٌب 
 .4ائنْبيف حالة تساوي الد

من  382يتبْب أف الدين ال يكوف فبتازا إال دبوجب إرادة صروبة من اؼبشرع حسب اؼبواد 
من  366من قانوف الرسـو على رقم األعماؿ و 144قانوف الضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة و

اء اؼبتعلقة دبصلحة اػبزينة. وج قانوف التسجيل، الٍب تق ر صراحة بأف الدين له أولوية مراعاة لصفته
"اؼببالغ اؼبستحقة للتخزينة العامة من ضرائب ورسـو من القانوف اؼبدين:  991أيضا يف اؼبادة 

وحقوؽ أخرى من أي نوع كاف، ؽبا إمتياز ضمن الشروط اؼبقررة يف القوانْب واؼبراسيم الواردة يف 
اإلمتياز العاـ لذلك وجب اعتبار إمتياز اؼببالغ اؼبستحقة للتخزينة إمتيازا مستقال عن  هذا الشأف".

أو اػباص فرضته ذاتية القانوف الضرييب الٍب ربم  أساسا حقوؽ الدولة وتتجلى هذ  اغبماية يف 
استثار حق الدولة يف اقتضاء دين الضريبة بتأمْب خاص يتسُب ؽبا ربصيل الضرائب ربصيال كامال 

 .5ؼبواجهة النفقات العامة

                                                   
من ؽ ض غ ـ  467من ؽ ر ر أ واؼبادة  146و 144من ؽ ض ـ  واؼبادتْب  388و 382إىل اإلمتياز والرهن القانوين يف اؼبواد مت التطرؽ  -1

 من ؽ. الطابع. 26و 25من ؽ.التسجيل واؼبادتْب  367و 366واؼبادتْب 
2

-   Jacques GROSCLAUDE et  Philippe MARCHESSOU, op.cit., p 100. 
 .ؽ اؼبدين من 982اؼبادة  - 3
 .260ؿبمد علـو ؿبمد عل  احملمود، اؼبرجع السابق، ص  -  4

 .323ذو الفقار عل  رسن الساعدي، اؼبرجع السابق، ص  -  5
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نة والتاريخ احملدد لسرياف مفعوله والبحث ، هبب دراسة ميزات حق إمتياز اػبزيتبعا لذلك
 عن مسألة شهر  لدى احملافاة العقارية.

 مميزات كحق إمتياز الخزينة العمومية -1

يرتبط حق اإلمتياز بالدين اؼبنصوص على هذ  األولوية يف القانوف اؼبدين ويف قوانْب        
األصلية و للعقوبات اعببائية اؼبرتبطة الضرائب. وأقر  اؼبشرع يف اجملاؿ اعببائ  بالنسبة للحقوؽ 

بالضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة والرسم على رقم األعماؿ وقانوف التسجيل. ومل ين  عليه 
بالرغم من جواز  بالنسبة ألصل  بالنسبة للعقوبات اػباصة بالضرائب غّب اؼبباشرة وحقوؽ الطابع

 دين ؽبذ  األخّبة.

ز على األمواؿ اؼبنقولة بطبيعتها أو احملددة دبوجب القانوف )كالقيم د حق اإلمتياير            
 2. ويدخل يف هذا اإلطار العقارات بالتتخصي 1اؼبنقولة، براءات اإلخَباع، واحملالت التجارية...(

" يبارس هذا اإلمتياز ... حٌب من قانوف الضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة:  380حسب اؼبادة 
ونفس اغبكم تبنته اؼبادة ، 3من القانوف اؼبدين" 683اد عقارا تطبيقا ألحكاـ اؼبادة لو أعترب العت

من قانوف الرسم على رقم األعماؿ. مل وبدد اؼبشرع التاريخ الذي آلت فيه هذ  األمواؿ إىل  144
ذمة اؼبكل  بالضريبة، وال مكاف تواجدها سواء أكانت ؿبالت مهنية أو مقر اإلقامة أو أي مكاف 

 . 4يداع لدى الغّبلإل

                                                   
1

-  Michel  DOUAY, Le recouvrement de l’impôt, L.G.D.J., 2005, p 46 : « ... Privilège porte sur les 

biens meubles par nature ou par détermination de la loi (valeurs mobilières, brevets, fonds de 

commerce)… ».  
2

- Pierre di MALTA, op.cit., p 147. 
من ؽ. اؼبدين الٍب تن  على أف اؼبنقوؿ الذي وضعه صاحبه يف عقار يبلكه ػبدمة هذا العقار أو استغالله يعد عقارا  683اؼبادة   - 3

 بالتتخصي .
الٍب ال تفيد بوجوب وضع هذ  األمواؿ يف يد " أينما وجدت"من ؽ ر ر أ  على عبارة  144من ؽ ض ـ  و 380ؼبادتْب اؼبادة تن  ا  - 4

 اؼبدين بل هبوز أف تكوف يف أماكن لدى الغّب.
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 1يبارس إمتياز اػبزينة العمومية طيلة فَبة إستحقاؽ الدين اعببائ  ما مل يسقط بالتقادـ          
( سنوات. وسبتلك اػبزينة حق اإلمتياز على اؼبنقوالت والعقارات بالتتخصي  4احملدد بأربع )

رهن إتفاق  خبصوصها. ال  اؼبملوكة للمدين بالضريبة واؼبوجودة يف أي مكاف، بشرط عدـ وجود
يبكن لإلدارة اعببائية أف تكوف ؽبا أولوية يف إستفاء دينها باالمتياز لو وجد رهن إتفاق  سابق على 

 .  2حق اإلمتياز على العتاد اؼبستخر إلستغالؿ اؼبؤسسة التجارية

مرتبة تتحدد مرتبة اإلمتياز دبوجب القانوف، وبالنسبة غبقوؽ اػبزينة العمومية فإف ربديد 
وأّكد ؾبلس الدولة حبق إمتياز اػبزينة العامة يف مادة التحصيل  .3اإلمتياز يرجع للتشريع اعببائ 

"حيث أنه فعال ، فجاء يف منطوؽ القرار: 4وحق األفضلية يف إستفاء ديوهنا من اؼبكلفْب بالضريبة
ارة الضرائب ؽبا من قانوف الضرائب فإف إد 380من القانوف اؼبدين و 991وفقا ألحكاـ اؼبادة 

حق إمتياز اػبزينة العامة يف مادة التحصيل وحق األفضلية يف استفاء ديوهنا من اؼبكلفْب بالضريبة. 
  حيث أف إدارة الضرائب أثبتت أهنا دائنة وؽبا حق األفضلية قانونا".

من القانوف اؼبدين هو اؼبادة  983لذلك، فإف الن  اػباص الذي أحالت إليه اؼبادة    
 من قانوف الضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة الٍب حددت رتبة اغبصائل والديوف كمايل :  382

 إمتياز الضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة؛  -
 إمتياز ديوف الدولة غّب اؼبستحقة للضريبة وأمالؾ الدولة؛ -
 إمتياز اغبصائل والديوف غّب اعببائية اؼبستحقة للجماعات احمللية واؼبؤسسات العمومية؛-
 إمتياز الغرامات والعقوبات اؼبالية. -

                                                   
 1

 -  Jacques GROSCLAUDE et  Philippe MARCHESSOU, op.cit., p 101. 
اإلمتياز عندما ال يوجد رهوف إتفاقية على صبيع العتاد اؼبستخر إلستغالؿ اؼبؤسسة التجارية حٌب ولو  يبارس هذاـ: "  ض من ؽ380اؼبادة    - 2

 ".من القانوف اؼبدين 683أعترب هذا العتاد عقارا تطبيقا ألحكاـ اؼبادة 
رتبة اإلمتياز يأيت هذا اإلمتياز بعد مرتبة اإلمتياز وبددها القانوف فإذا مل يوجد ن  خاص يعْب م من ؽ.اؼبدين على: " 983تن  اؼبادة  - 3

"اؼببالغ اؼبستحقة للتخزينة العامة من ضرائب ورسـو وحقوؽ من نفس القانوف:  991" وتضي  اؼبادة اإلمتيازات اؼبنصوص عنها يف هذا الباب
 أخرى من أي نوع كاف ؽبا إمتياز ضمن الشروط اؼبقررة يف القوانْب واؼبراسيم الواردة يف هذا الشأف".

، اؼبنازعات الضريبية، ؾبلة ؾبلس الدولة، عدد خاص، 30/07/2001، الغرفة الثانية، الصادر بتاريخ 001763قرار ؾبلس الدولة رقم  - 4
 .63، ص 2003
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 تاريخ سريان كحق اإلمتياز     -2

من إدراج  رائب اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة يفيبدأ تاريخ سرياف حق اإلمتياز يف مادة الض        
. غّب أّف اؼبشرع اعبزائري مل ين  على شهر هذا اإلمتياز الذي أقر  ناّب  1اعبدوؿ يف التحصيل

الفرنس . إذ مل ين  اؼبشرع ال يف القانوف اؼبدين وال يف قوانْب الضرائب على شهر اإلمتياز، فبا 
اعبزائري يسري مفعوله من تاريخ إدراج الضرائب أو العقوبات  يعِب أف اإلمتياز يف النااـ اعببائ 

 يف جدوؿ التحصيل وطيلة اؼبدة القانونية اؼبتخصصة للتحصيل ما مل يسقط بالتقادـ.

، ألّف 2على عكس ما أقّر  اؼبشرع الفرنس  الذي إعتمد على قاعدة إشهار الدين اعببائ          
التقوًن قضائيا فإف غياب تسجيل الدين اعببائ  اإللزام  اػباضع "اؼبكل  لو أراد القياـ بإجراء 

 . 3للشهر يؤدي لنتيجة مفادها خسارة اػبزينة لدينها"

 الرىن القانوني  ثانيا:   

د الرهن القانوين على األمواؿ العقارية اؼبملوكة للمدين من أجل ربصيل الضرائب يَػر         
ها، فيعترب ضمانة عينية للتخزينة العامة. وتتمتع اإلدارة اعببائية والغرامات اعببائية دبتختل  أنواع

من قانوف الضرائب اؼبباشرة  388بالرهن القانوين دبوجب التشريع اعببائ ، فأقرت به كل من اؼبواد 
من قانوف الرسـو على  146من قانوف الضرائب غّب اؼبباشرة واؼبادة  497والرسـو اؼبماثلة واؼبادة 

. تعترب كل األمواؿ 4من قانوف الطابع 23من قانوف التسجيل واؼبادة  354اؿ واؼبادة الرقم األعم
                                                   

 من ؽ ض ـ. ويقَبف تاريخ سرياف حق اإلمتياز بالنسبة للعقوبة اعببائية بالدين األصل . 380اؼبادة  - 1
2
 -Gérard LEGRAND, Hugues MARTIN et Perrine DE LAGARDE, Le recouvrement de l’impôt, 

2éd, LexisNexis, 2014, p 280. 
3  

- Pierre di MALTA, op.cit., p 148: « Si le contribuable fait l‟objet d‟une procédure de 

redressement judiciaire, le défaut d‟inscription d‟une créance fiscale obligatoirement soumise à la 

publicité a pour conséquence la perte par le Trésor de son privilège ».  
وذلك بالنسبة لتحصيل  للتخزينة رهن قانوين على صبيع األمالؾ العقارية للمدينْب بالضريبة وه  معفاة...من ؽ ض ـ:"  388اؼبادة  -4 

إف للتخزينة ض غ ـ: "  من ؽ 497وقد نصت اؼبادة اعببائية اؼبسند ربصيلها ؼبصلحة الضرائب اؼبتختلفة". الضرائب دبتختل  أنواعها والغرامات
". الضرائبرهنا قانونيا على صبيع األمواؿ العقارية....من أجل ربصيل الضرائب من أي نوع كانت والغرامات اعببائية الٍب يعود ربصيلها إىل إدارة 
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العقارية ضامنة لتحصيل اغبقوؽ اعببائية والغرامات اعببائية. ووفق ما ورد يف النصوص اؼبنامة 
 . 1للرهن القانوين

وذبدر اإلشارة إىل أف الرهن القانوين من الضمانات العينية الٍب تتمتع هبا اػبزينة، لكن          
، ويعترب هذا األخّب عقدا اتفاقيا 2ىبتل  عن الرهن الرظب  اؼبنصوص عليه يف القانوف اؼبدين

 التاليْب له يكتسب دبقتضا  الدائن حقا عينيا على عقار لوفاء دينه، ودبوجبه يتقدـ على الدائنْب
يف اؼبرتبة من شبن العقار. وعلى نقيض ذلك ال يتقرر الرهن القانوين بالَباض  بْب اؼبكل  واإلدارة 

 اعببائية، بل أقر  القانوف وال دخل إلرادة األطراؼ فيه. 
 

عفى الرهن القانوين الوارد على ؾبموع األمواؿ العقارية اؼبملوكة للمدين بالضريبة من ي  
تسجيله يف مكتب الرهوف اػباص بالضرائب دبتختل  أنواعها والغرامات اعببائية، يأخذ رتبته 
تلقائيا دوف حاجة للتسجيل بداية من تاريخ إرساؿ مصلحة الوعاء اعبداوؿ وسندات التحصيل 

 اصل إىل القابضْب اؼبكلفْب بالتحصيل. وكشوؼ اغبو 

وتستثُب حقوؽ التسجيل والطابع من هذا اإلعفاء، فال يأخذ هذا الرهن مرتبته إال من   
تاريخ تسجيله يف احملافاة العقارية، الذي يبدأ من تاريخ إستحقاؽ اؼبدين للزيادة أو عقوبة عدـ 

ض اإللتزاـ باؼببلغ حٌب تقدـ له شهادة إبراء الدفع. ووبار على ؿبافظ الرهوف القياـ بالتسجيل بغر 

                                                                                                                                                          
يف مادته الثامنة بإلغائه إلجراء اإلعفاء من التسجيل والتأكيد على أف  2016 تعديلها دبوجب قانوف اؼبالية لسنة واؼبالحظ أف هذ  اؼبادة قد مت

، ج ر 2016اؼبتعلق بقانوف اؼبالية لسنة 30/12/2015الصادر بتاريخ   18-15الرهن القانوين وجوبا يسجل يف احملافاة العقارية. قانوف رقم 
 . 72عدد

 الطابع.  من ؽ 23من ؽ التسجيل واؼبادة  354من ؽ ر ر أ، واؼبادة  146نصت عليه اؼبواد ونفس اؼبضموف 
من  23التسجيل واؼبادة   من ؽ 354واؼبادة   أ ر ر  من ؽ 146من ؽ ض غ ـ. واؼبادة  497ـ واؼبادة  ض من ؽ 388اؼبواد   -1 

 . ؽ.الطابع
 اؼبدين.  من ؽ 882اؼبادة  - 2
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. واعبدير بالذكر أف هذا اإلعفاء قد مت التتخل  عنه 1من الضرائب ؿبررة بإسم اؼبدين بالضريبة
  الرهن  هذا ويأخذمنه بقوؽبا: " 8من اؼبادة  2يف ن  الفقرة  2016دبوجب قانوف اؼبالية لسنة 

  من  ابتداء  إال  تسجيلهيبكن  ال  حيث  العقارية احملافاة يف  تسجيله  تاريخ  من  اعتبارا  تلقائيا  رتبة
 .الدفع" إسباـ  لعدـ  غرامة أو  زيادة  بالضريبة اؼبكل  على فيه  فرضت  الذي  التاريخ

وتبعا لذلك يعد اؼبشرع اعبزائري قد تراجع عن إلزامية تسجيل الرهن القانوين، وأنه ال  
إال من تاريخ تسجيله، فال تكف  أف تكوف األمواؿ العقارية ضامنة  يأخذ رتبته يف اإلستحقاؽ

لتحصيل الضرائب والغرامات اعببائية، ولعل اغبكمة من وراء هذا اإلجراء جعل للرهن القانوين 
تاريخ واضح ومؤكد لبدء عملية انتقاؿ الضمانة عبماعة الدائنْب. ومن بْب آثار الرهن القانوين 

العقارية أنه يب كن اػبزينة من التقدـ على باق  الدائنْب بقوة القانوف. إال أف اؼبسجل لدى احملافاة 
 . 2هذا الرهن يأيت يف مرتبة أدىن من اؼبصاري  القضائية

وعليه، ال يرد الرهن القانوين إال على العقارات وبالنسبة غبق اإلمتياز يرد على  
األخرى ضامنة للوفاء بالدين اعببائ ، لكن  اؼبنقوالت. لتعد صبيع أمواؿ اؼبدين بالضريبة واغبقوؽ

مع ذلك أحيانا حٌب ذمة الغّب اؼبتضامنْب أو أجانب عن العالقة الضريبية تكوف ضامنة للوفاء 
 بدين اػبزينة العمومية.

 الفرع الثاني: المسؤولية التضامنية         

لى اؼبكل  يبكن للغّب أف يصبحوا مسؤولْب بالتضامن عن دفع الضرائب اؼبفروضة ع
، وللبحث عن مفهـو اؼبسؤولية التضامنية حض  بنا البحث عن مفهومها يف الشريعة 3األصل 

                                                   
         من  25التسجيل واؼبادة   من ؽ 367ـ واؼبادة  غ ض من ؽ 497واؼبادة   أ ر ر من ؽ 144واؼبادة   ـ ض من ؽ 388اؼبادة  - 1
 الطابع. ؽ
 ـ. من ؽ 882اؼبادة  - 2

3
 - Jean-Pierre CASIMIR, op.cit., p 363. 
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" إذا تعدد اؼبسؤولوف عن فعل فتن :  1من القانوف اؼبدين 126العامة، أين ذبد أساسها يف اؼبادة 
التساوي إال إذا ضار كانوا متضامنْب يف إلتزاماهتم بتعويض الضرر، وتكوف اؼبسؤولية فيما بينهم ب

أي أنه يف حالة تعدد اؼبدينْب يصبح كل  "؛عّْب القاض  نصيب كل منهم يف اإللتزاـ بالتعويض
 واحد مسؤوؿ كبو الدائن على كامل الدين.

ويعد التضامن يف اؼبديونية التزاـ يقع عباه على عدة أشتخاص عدة يكوف كل مدين    
له حق الرجوع ومطالبة اؼبدينْب اؼبتضامنْب ؾبتمعْب نفس اإللتزاـ بالدين ككل، ومن جانب الدائن 

. ويبثل نااـ التضامن ضمانا للدائن ذبا  مدينيه إذا 2أو منفردين، وفق ما ين  عليه القانوف
تعددوا، وذلك بإمكانه إستفاء الدين منهم صبيعا أو من أحدهم فال يضار الدائن من إعسار 

 .3أحدهم

لوجود نوعْب من التضامن القانوين مصدر  القانوف، واآلخر التنويه ويف هذا اجملاؿ البد من 
ناامْب من أنامة التضامن  اإلتفاق  مصدر  العقد، لذلك يثار تساؤؿ هبذا اػبصوص يتعلق بأي  

 يسري يف اجملاؿ الضرييب؟ 

وهنا يذهب الفقه اؼبايل إىل إمكانية تقرير اؼبسؤولية التضامنية يف ؾباؿ الضريبة، ويربر هذا           
اؼبسلك بضماف سهولة ربصيل الضريبة ومنع التهرب، فيكوف بإمكاف اؼبشرع الضرييب اللجوء إىل 

ف كل من هذا األسلوب فعلى سبيل اؼبثاؿ، أف شراء شتخ  ماؿ معْب تستحق عليه ضريبة، فيكو 
البائع واؼبشَبي مسؤولوف بالتضامن عن تسديد الدين الضرييب اؼبتعلق بعملية البيع، فاؼبسؤولية 
التضامنية الٍب مصدرها القانوف ذبد ؽبا تطبيقا يف نصوص التشريعات الضريبية اؼبقارنة لغرض 

                                                   
  اؼبعدؿ للقانوف اؼبدين. 06/2005/ 20اؼبؤرخ يف  10-05رقم اؼبعدلة بالقانوف  126اؼبادة   - 1
 276ؿبمد علـو ؿبمد عل  احملمود، اؼبرجع السابق، ص  - 2
 .403ص ،1998اعبزائر،   دار اغبكمة، ،اؼبنازعات اعبمركية يف ضوء الفقه واجتهاد القضاء اعبديد يف قانوف اعبمارؾ، أحسن بوسقيعة  - 3
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تبعا  تقلانو . 1ضماف تسديد دين الضريبة، وذلك ومن خالؿ توسيع نطاؽ اؼبسؤولْب عن دفعها
، مث إىل القانوف اعببائ ، حبيث أّكد 2نااـ التضامن من القانوف اؼبدين إىل القانوف اعبزائ  لذلك

صراحة اؼبشرع على التضامن يف دفع اغبقوؽ والرسـو اؼبَبتبة على اؼبكلفْب بالضريبة، وكذلك 
 العقوبات اؼبالية اعبزائية الصادرة عن القاض  دبوجب حكم جزائ . 

ما نصت على ذلك العديد من أحكاـ التشريع اعببائ  ومن أمثلة ذلك ن  اؼبادة ك        
" إف األشتخاص والشركات احملكـو من قانوف الضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة على:  303-7

ون   ،3عليهم بنفس اؼبتخالفة ينبغ  أف يدفعوا بالتضامن العقوبات اؼبالية الصادرة يف حقهم "
من قانوف اإلجراءات اعببائية على إمكانية ربميل اؼبسؤولية التضامنية بْب  155ة اؼبشرع يف اؼباد

اؼبدير أو اؼبديرين واؼبسّب أو اؼبسّبين أصحاب األغلبية أو األقلية مع هذ  الشركة عن دفع 
الضرائب والغرامات اعببائية بسبب مناورات تدليسية أو عدـ التقيد بصفة متكررة باإللتزامات 

"فيصبح اؼبديروف اؼبصرح دبسؤوليتهم التضامنية مع الشركة مدينوف بالضرائب وكأهنم ، اعببائية
 .4اؼبكل  نفسه، فال يعد التضامن حقا بل هبب على القاض  أف ينطق به"

حالة  حٌب يفإذ يسمح مبدأ التضامن للتخزينة بضماف حصوؽبا على اغبقوؽ اعببائية 
التضامن لإلدارة اعببائية نفس ضمانات ربصيل حقوقها من . ويبنح نااـ إفالس أو إعسار اؼبدين

وتربز هنا نقطة مهمة أال وه  التمييز بْب من يتولد بذمته الدين  .5متضامن وكأنه مدين أصل 
من أجل ربصيل بأف تتحقق الواقعة اؼبنشاة يف شأنه وبْب من يتحمل عبء سداد هذا الدين، 

                                                   
 .282، ص السابق ؿبمد علـو ؿبمد عل  احملمود، اؼبرجع - 1
 من ؽ. العقوبات تن  على تضامن األشتخاص احملكـو عليهم بنفس اعبريبة يف الغرامة ورد األشياء واؼبصاري  القضائية. 5-4 اؼبادة - 2
نفس من ؽ.الطابع على  36من ؽ.التسجيل واؼبادة  121من ؽ ر ر أ واؼبادة  135من ؽ ض غ ـ  واؼبادة  551ولقد نصت اؼبواد  - 3

  من كتاب اإلجراءات اعببائية. L 281 -2تكرر بنفس الصيغة. وهو ما يقابلها يف التشريع الفرنس  اؼبادة  لن ؽ ض ـ  م 7-303حكم اؼبادة 
4

-  Patrick SERLOOTEN, Le statut fiscal des dirigeants de sociétés, Litec fiscal, 2002, p 153 : « les 

dirigeants qui sont déclarés solidairement responsables avec la société deviennent débiteurs des 

impôts au même titre que le contribuable lui-même. La solidarité légale n‟est pas de  droit ; le juge 

doit la prononcer ». 
5

 - Jacques GROSCLAUDE et Philippe MARCHESSOU, op.cit., p 101. 
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القانونية اؼبتميزة للتشريع الضرييب وليس   يعةأساسه من الطب ، إذ يستمد هذا التربيراػبزينة غبقوقها
  .1ن  عليه يف القواعد العامةكل ما ي  

إما بوجود عالقات تعاقدية أو  ية الٍب ن  عليها القانوفتضامنسؤولية القرر اؼبتت وبالتايل
 .روابط عائلية

 :  المسؤولة التضامنية على أساس العالقات التعاقديةأوال

يف حاالت تضامن الشركاء  على أساس العالقات التعاقديةيبكن حصر اؼبسؤولية التضامنية         
أو التضامن الناتج عن عقود البيع أو التنازؿ عن ؿبالت ذبارية أو اؼبلكيات اؼببنية  ،يف الشركات
 وغّب اؼببنية.

مسؤولية تقسم اؼبسؤولية التضامنية بسبب العقد إىل التضامن في الشركات:  -1
  الشركة.ومن جهة أخرى مسؤولية مسّب   ،الشركاء من جهة

تعد اؼبؤسسة من األشتخاص اؼبعنوية اػباصة، والٍب تتنوع إىل شركات مدنية مسؤولية الشركاء: -أ
وشركات ذبارية. وقد يتحمل الشركاء فيها اؼبسؤولية بالتضامن أو ال يتحملوهنا إال بقدر اغبص  

ن شركة ألخرى، فللشركاء يف شركة التضامن مسؤولية تضامنية وغّب ؿبدودة اؼبقدمة. الٍب زبتل  م
عن ديوف الشركة وحٌب يف ذمتهم الشتخصية. ويلحق هبم كل من الشركاء اؼبتضامنْب يف شركة 
التوصية البسيطة وباألسهم، وتستطيع اإلدارة اعببائية أف تعود على صبيع الشركاء اؼبتضامنْب أو 

  وف اعببائية، ويرجع هذا األخّب على باق  الشركاء اؼبتضامنْب.أحدهم إلستفاء الدي

                                                   
 .277ؿبمد عل  احملمود، اؼبرجع السابق، ص ؿبمد علـو  -  1 
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غّب أنه ال يتحمل الشركاء يف شركة ذات اؼبسؤولية احملدودة واؼبؤسسة ذات الشتخ  
الواحد ذات اؼبسؤولية احملدودة وشركة اؼبسانبة والشركاء اؼبوصوف يف شركة التوصية البسيطة 

 يها العقوبات اعببائية، إال بقدر اؼبقدمات.وباألسهم ديوف الشركة اعببائية دبا ف

وفيما ىب  الشركة اؼبدنية فإف األعضاء يتحملوف اؼبسؤولية التضامنية كل حبسب  
حصته، فيمكن أف يلـز أحدهم بدفع الدين كله ويرجع هو على باق  الشركاء. وبالنسبة لشركة 
احملاصة، ورغم تكوينها غّب القانوين إال أنه يقع عليها تطبيق أحكاـ شركة التضامن خبصوص 

 ية.الديوف اإلجتماع

إف الشركة باعتبارها شتخ  معنوي وربقق مداخيل ر الشركة: مسؤولية مسي   -ب
من قانوف  155خاضعة للضريبة، فإهنا تعد اؼبسؤوؿ اؼبباشر واألصل . لكن بالرجوع  لن  اؼبادة 

اإلجراءات اعببائية، قبدها تقر دبسؤولية اؼبسّّب التضامنية عن تسديد الضريبة العالقة بذمة الشركة 
، من جرّاء مناوراته  تدليسية أو عدـ تقّيد  بصفة متكررة الٍب يسند ربصيلها ؼبصلحة الضرائب

من نفس القانوف ظبحت خبلق  155دبتختل  اإللتزامات اعببائية. لذلك يبكن القوؿ أف اؼبادة 
وهو اؼبتمثل يف الشتخ   ،مكل  آخر بتسديد الضرائب والغرامات اعببائية اؼبستحقة على الشركة

 .1القائم على شؤوف تسيّبها

ح القانوف اعببائ  للتخزينة سالح يتمثل يف اؼبسؤولية اعببائية للمسّّب االجتماع  فقد من 
كل اؼبسّّبين   1980/ 18/01يف فرنسا ابتداءا من قانوف .2للمؤسسة، يف حالة ارتكابه غش

االجتماعيْب يعدوف متضامنْب يف اؼبسؤولية مع الشركة خبصوص كل اغبقوؽ والعقوبات اعببائية يف 
فتنحصر اؼبسؤولية دبسّّب الشركة فقط، فال هبوز لإلدارة اعببائية أف  .3ؿ التدليسيةحالة األعما

                                                   
  .9، ص 2014 القاهرة، مصر، رابح بن زارع، اؼبسؤولية اعببائية ؼبسّبي الشركات، دار العلـو للنشر والتوزيع، -  1

2
 - Patrick SERLOOTH, Droit fiscal des affaires, 8

ème
 éd, Dalloz, Paris, 5119, n

0  
576, p373. 

3
  -Art L 267 du Livre des Procédures Fiscales. 
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تطالب بتقرير اؼبسؤولية اعببائية التضامنية ضد أي شتخ  مهما كاف ارتباطه بالشركة حٌب ولو  
 . إذا اؼبقصود باؼبسؤوؿ يف هذ  اغبالة1كاف مالكا ألغلبية رأظباؽبا ما مل يكن مكتسبا لصفة اؼبسّب

 اؼبسّّب بغض النار إذا ما كاف شريك أـ ال.

وحٌب يتم ترتيب اؼبسؤولية اعببائية عن الضرائب واغبقوؽ اؼبَبتبة عنها على مسّّب الشركة،          
يبكن اإلعتماد على مقاربتْب بشأف ربديد مسّّب الشركة، تتمثل أوالنبا يف  البد من ربديد صفته.

ارؾ يف فبارسة سلطة إدارة الشركة أو يساهم يف ذلك إطالؽ هذا اؼبصطلح على كل شتخ  يش
ولو بصفته عضوا يف ؾبلس إدارهتا، وهو اؼبفهـو الذي يتجسد خاصة باذبا  إمكانية ازباذ 
الشتخ  قرار يتعلق بالشركة وتنفيذ  بواسطة مستتخدم  هذ  األخّبة. تطبيقا لذلك اذبه القضاء 

الٍب ذبعل مستتخدم  هذ  الشركة وبَبموف تطبيق  الفرنس  إىل كونه يبلك شتخصيا السلطة والقدرة
 . 2وتنفيذ اإلجراءات الٍب ازبذت من قبله

فإف مصطلح اؼبسّّب وفقا ؽبذ  اؼبقاربة مرتبط باؼبفهـو الضيق والذي يتعلق  ،وعليه 
الذي يبلك ويبارس قانونا وسواء بشكل مستمر أو مؤقت كل أو بعض  ،الشتخ  أو باعبهاز

صالحيات إدارة وتسييّب شؤوف الشركة. فالتسيّب باؼبعُب الضيق يتعلق باألجهزة الٍب زبتل  
تسميتها باختالؼ األشكاؿ القانونية للشركات والٍب يعهد إليها دبهمة التسيّب الداخل  كاقَباح 

اؼبطروحة، كما يعهد هبا أيضا التسيّب اػبارج  كتمثيل الشركة عند  اغبلوؿ اػباّصة باؼبشاكل
 التقاض  وإبراـ العقود مع الغّب.

أما اؼبقاربة الثانية بشأف معُب مسّب الشركة، فه  تعتمد على اؼبفهـو اؼبوسع ؽبذا   
 اؼبصطلح والذي يبكن إطالقه على كل شتخ  ثبت سبثيله للشتخ  اؼبعنوي، وبالتايل فهو مفهـو

وهو ذلك الشتخ  الذي ال يتمتع   ليشمل ما يسمى باؼبسّب الفعل ،يتعدى اؼبسّب القانوين

                                                   
1
 - Patrick SERLOOTH, op.cit, n

0
577, p373. 

 .12، ص السابق اؼبرجعرابح بن زارع،  - 2
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باؼبؤهالت أو بالتسمية القانونية، إال أنه وعلى الرغم من ذلك يبارس يف الواقع وبصفة حقيقية 
ك وفعلية أعماؿ اإلدارة والتسيّب اؼبتعلقْب بالشركة أو يبارس مهاـ وسلطات التسيّب شأنه يف ذل

 .1شأف اؼبسّب القانوين

اذبهت اإلدارة اعببائية اعبزائرية بدورها إىل اعتناؽ اؼبفهـو اؼبوّسع لنارية مسّّب الشركة،      
فاعتربته كل شتخ  يبارس سلطة التسيّب اإلداري والٍب تاهر وتربز من خالؿ كل التصرفات 

. فبا سبق يبكن أف 2ثمارية وغّبهاواألعماؿ اإلدارية كالتوقيع على العقود وإطالؽ اؼبشاريع اإلست
يكوف اؼبسّّب شتخصا واحدا أو ؾبموعة من اؼبسّيّبين، وقد يكوف شريكا أو أجنيب، كما قد يكوف 

، وهنا طرحت مسألة وضعية 3معْب من طرؼ أغلبية الشركاء أو أقلية اؼبالكة جملموع رأس اؼباؿ
 اؼبسّّب كأجّب أو كتاجر.

تساؤؿ مهم يتعلق يف إمكانية ربميل صبيع من يشملهم مفهـو  يطرح يف هذا اجملاؿ           
 اعببائية؟  تمن قانوف اإلجراءا 155مسّّب الشركة لتحمل اؼبسؤولية اعببائية وفقا لن  اؼبادة 

" ...يبكن أف وبمّل اؼبسؤولية بالتضامن بْب اؼبدير قبد  تن :  155لو رجعنا لن  اؼبادةف        
من قانوف  2-14اؼبسيّبين أصحاب األغلبية أو األقلية، دبفهـو اؼبادة  أو اؼبديرين واؼبسّب أو

"، مات اؼبذكورةاالضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة، مع هذ  الشركة، عن دفع الضرائب والغر 
هبوز ربميل اؼبسؤولية لكل من مسّّب فردا كاف أو صباعة، قانويا أـ  حسب الصياغة الااهرة و 

 . 4فعليا، من أصحاب األغلبية أو األقلية 

                                                   
 .13، ص السابق اؼبرجع رابح بن زارع، - 1

2
-  D G I, Bulletin d’information fiscale, n

0
 01/2010  « Régime fiscale des dirigeant de sociétés ». 

الذي يتتخذ موق    266ال يبيز اؼبشرع اعبزائري بْب اؼبسّّب ذو أغلبية رأظباؿ أو أقلية على عكس اؼبشرع اإلجرائ  اعببائ  الفرنس  يف اؼبادة  -3
 بتحميل اؼبسّّب ذو أغلبية رأظباؿ بالنسبة لشركة ذات اؼبسؤولية احملدودة اؼبسؤولية اعببائية بالتضامن مع الشركة.  

 .2003أف الن  احملاؿ إليه ربديد مفهـو اؼبسّب قد مت إلغاؤ  دبوجب قانوف اؼبالية  لسنة  اؼبالحظ - 4
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من قانوف اإلجراءات اعببائية بأف قياـ مسؤولية اؼبسّّب بالتضامن مع  155وتقض  اؼبادة          
ائية الٍب يسند ربصيلها الشركة مرهوف بتعذر ربصيل الضرائب من أي نوع كانت والغرامات اعبب

ؼبصلحة الضرائب واؼبَبتبة على الشركة. إذا كاف من البديه  التسليم بضرورة دين جبائ  عالق 
، يستلـز عالوة على 1بذمة الشركة كشرط عبواز اغبديث عن مسؤولية اؼبسّّب عن الدفع، فإف اؼبشرع

ل إما يف ارتكابه ؼبناورات ذلك وجوب تعذر ربصيل هذ  الضرائب نتيجة لسلوؾ اؼبسّّب اؼبتمث
 . 2تدليسية أو نتيجة لعدـ تقّيد  اؼبتكرر باإللتزامات اعببائية اؼبفروضة على الشتخ  اؼبعنوي

 القانوين واستنادا إىل اؼبباديء السابقة ال يعترب مسؤوال جزائيا عن الغش الضرييب إف اؼبسّّب 
الغش، وقد ذهبت ؿبكمة النقض الفرنسية إال إذا قاـ بأعماؿ شارؾ فيها بصفة مادية ومعنوية يف 

 الشركة والذي بسبب كرب  يف السن إىل نقض القرار الذي ذهب فيه قضاة اؼبوضوع إىل إدانة مسّب  
وبعد  عن مقر الشركة ونشاطاهتا مل يكن يف استطاعته فبارسة مهامها وأف سوء النية ما كاف ليثبت 

ّبة كانت عقدت نقضت قرار ذهب إىل إدانة مس   قانوين لوحدها. كما من واقعة صفته كمسّّب 
 .3وكالة لوالدها اؼبسّب الفعل  للشركة من أجل توقيع بدال عنها على صبيع الوثائق اؼبتعلقة بالشركة

 التضامن في كحالة التنازل أو بيع محل تجاري خاضع للضريبة -2
تزامات تتعلق بالتصريح. يَبتب عن عملية التنازؿ أو بيع ؿبل ذباري خاضع للضريبة إل        

فيجب إف أمكن ذكر إسم ولقب اؼبتنازؿ له وعنوانه، ووبدد أجل تقدًن هذا التصريح بعشرة 
( أياـ تبدأ من يـو نشر البيع أو التنازؿ يف جريدة اإلعالنات القانونية إذا تعلق األمر ببيع أو 10)

 . 4تنازؿ عن ؿبل ذباري

                                                   
من ؽ إج ج. 155من خالؿ الفقرة األوىل من ن  اؼبادة  - 1 

 .43رابح بن زارع، اؼبرجع السابق، ص  - 2
سيدي بلعباس،  اإلدارية، جامعة اعبياليل اليابسالعلـو القانونية و ، ؾبلة )دراسة مقارنة مع التشريع الفرنس ( جرائم الغش الضرييبؿبمد بودايل،  - 3

 . 32ص  ،2009
 من ؽ ض ـ. 195و 132اؼبادة  - 4
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زؿ عن احملل بالنسبة للمكلفْب اػباضعْب لنااـ الضريبة نامت األحكاـ اؼبتعلقة بالتنا       
اعبزافية الوحيدة والتابعْب ألرباح اؼبهن غّب التجارية يف حالة التنازؿ باؼبقابل، فتخالؿ سنة التوق  
عن النشاط إىل غاية يـو هذا التوق ، يدفع الضرائب كل من خل  اؼبكل  بالضريبة أو سلفه، 

لسنة السابقة إذا مل يصرح هبا قبل تاريخ توقي  النشاط أو بالنسبة لوارث وكذا األرباح احملققة يف ا
اؼبكل  بالضريبة يبارس مهنة غّب ذبارية. غّب أّف مسؤولية خل  اؼبكل  بالضريبة األصل  تنته  

وال تسري إال ؼبدة سنة إبتداء من التصريح أو من آخر يـو ؽبذا األجل  ،يف حدود سعر التنازؿ
 . 1عند انعداـ التصريح

وال تقحم مسؤولية مالك احملل التجاري عندما يتبْب أنه مل وبصل تواطؤ مصلح  بينه 
وبْب مستغل احملل التجاري، أو عندما يقدـ لإلدارة اعببائية صبيع اؼبعلومات اؼبفيدة الصاغبة 

من قانوف التسجيل على أنه  112حث عن اؼبستغل اؼبتبوع ومالحقته. وجاء يف فحوى اؼبادة للب
تستحق على األطراؼ العقد بصفة مشَبكة وتضامنية اغبقوؽ والرسـو والعقوبات اؼبَبتبة على 

ملكية نقصاف األشباف أو التقدير اؼببينْب على نقل ملكية كقرارات أو حقوؽ عقارية، وعلى نقل 
" اؼبديروف ومسّبو ويعد يف ؾباؿ الرسم على القيمة اؼبضافة . اري وزبائن لقاء عوضؿبل ذب

األعماؿ التدليسية اؼبؤدية إلستحالة ربصيل ـبتل   يف حالة الشركات مسؤولوف بالتضامن
وهو نفس اإلذبا  الذي تبنا  اؼبشرع الفرنس  بأنه يف حالة التنازؿ . 2"الضرائب أو الغرامات اعببائية

مشروع صناع ، ذباري أو استتخراج  يكوف مالك احملل التجاري مسؤوال بالتضامن مع عن 
 .3مستغل اؼبشروع عن الضرائب اؼبباشرة الٍب ىبضع ؽبا استغالؿ هذا اؼباؿ

                                                   
 من ؽ ض ـ. 373و 229و 196و 132للمواد  -  1

2 D G I, Guide pratique de la T.V.A, Coll. Fiscalité, éd. Sahel, 2006, p 69: « Les dirigeants et les 

gérants des sociétés sont solidairement responsables en cas de manœuvres frauduleuses rendant 

impossible le recouvrement des impositions de toutes natures ou des amendes fiscales ». 
3
 Art. 1684 du C.G.I : «En cas de cession d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou 

minière, qu'elle ait lieu à titre onéreux ou à titre gratuit, qu'il s'agisse d'une vente forcée ou 

volontaire, le cessionnaire peut être rendu responsable solidairement avec le cédant du paiement 

de l'impôt sur le revenu afférent aux bénéfices réalisés par ce dernier l'année ou l'exercice de la 

cession jusqu'au jour de celle-ci ... 

. Le propriétaire d'un fonds de commerce est solidairement responsable avec l'exploitant de cette 

entreprise, des impôts directs établis à raison de l'exploitation de ce fonds ». 
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وتبنت احملكمة العليا اؼبسؤولية التضامنية لكل من أطراؼ العقد البائع واؼبشَبي يف ؾباؿ  
من قانوف التسجيل، وذلك يف قرار صادر عن الغرفة اإلدارية  112رسـو التسجيل تطبيقا للمادة 

من اؼبقرر قانونا أنه يف حالة الذي جاء يف منطوقه "  12/03/1991باحملكمة العليا بتاريخ 
جود نق  يف اؼببلغ اؼبصرح به، فإف كل الرسـو واغبقوؽ والغرامات تدفع تضامنا من قبل أطراؼ و 

العقد وؼبا كاف من الثابت يف قضية اغباؿ أف قضاة اؼبوضوع بتصروبهم أف اغبقوؽ والرسـو 
م والغرامات يتكفل بدفعها كل من البائع واؼبشَبي متضامناف لوجود نق  يف اؼببلغ اؼبصرح به فإهن

 .1طبقوا صحيح القانوف ويتعْب رفض الطعن"

ستعماؿ أو حالة تأجّب ؿبالت ذبارية ذات اإل يلـز القانوف البلدية صاحبة اإلمتياز يف        
يتمثل يف دفع وديعة  الطابع السياح  بصفة التسيّب اغبر إدراجها يف دفَب الشروط اؼبؤسس بشرط

الٍب يبكن أف تَبتب على النشاط اؼبمارس يف  أشهر ضماف لدفع الضرائب ثالثة تساوي إهبار
 ن  اؼبشرع عليها لتحصيل العقوباتهذ  الضمانة وإف مل ي لكن .2احملالت اؼبسندة للتسيّب اغبر

من قانوف الضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة بتطبيق أحكاـ  375صراحة، فإنه أجاز يف ن  اؼبادة 
الضرائب واغبقوؽ والرسـو بكل أنواعها من ق بل قابض الضرائب الٍب أقرهتا على صبيع  374اؼبادة 

 اؼبتختلفة.
 : المسؤولية التضامنية بسبب الروابط العائلية ثانيا 

بالرجوع ؼبتختل  النصوص اعببائية اعبزائرية قبدها تقر باؼبسؤولية التضامنية فبغض النار عن        
وجود تضامن ناش ء عن التزاـ عقدي، فإف القانوف يلـز أشتخاصا ودخوال لنااـ التضامن فهو 

                                                   
 .173، ص 64457، مل  رقم 3/1990، اجمللة القضائية 12/03/1991قرار احملكمة العليا الصادر بتاريخ  - 1
 من ؽ ض ـ. 374اؼبادة  - 2
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 . إذ يعد من1يعترب  دبثابة ضماف تسديد دين الضريبة وتوسيعا لنطاؽ اؼبسؤولْب عن دفعها
 .2الضمانات اإلضافية لتسديد الدين إىل جانب الضمانات األخرى

  
من قانوف الضرائب اؼبباشرة يف فقرهتا األوىل على أف الزوجْب إذا  376فقد نصت اؼبادة         

تعاشرا يف البيت الواحد وكذا أوالدنبا القصر على أساس األمواؿ واؼبداخيل الٍب تؤوؿ له بعد 
 ية يتابعالزواج عن الضرائب اؼبؤسسة باسم الزوجة برسم الضريبة على الدخل، وتضي  الفقرة الثان

 أساس مداخيله الشتخصية على األسرة، رب باسم اؼبؤسسة الدخل اإلصبايل على الضريبة ربصيل
من قانوف  1-6يف اؼبادة  اؼبطلوبة الشروط ويستوفوف معه يسكنوف الذين أوالد  ومداخيل

 من واحد كل لدى صحيحة بصفة يف كفالته، يعتربوف لك  الضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة،
 اػباضعة اؼبداخيل ؾبموع من منهم كل لنسبة مداخيل اؼبطبقة النسبة يف حدود ولكن والد ،أ

اؼبشرع اعبزائري اؼبسؤولية على كال الزوجْب إذا ما تعذر على  إقرارواضح من الن  وال .للضريبة
 أحدنبا سداد دين الضريبة الذي بذمته.

، 3اؼبسؤولية التضامنية بْب الزوجْبوهو نفس اإلذبا  الذي تبنا  اؼبشرع الفرنس  خبصوص  
من  9من القانوف العاـ للضرائب يف الفقرتْب األوىل والثانية، لكن دبوجب اؼبادة  1684يف اؼبادة 
اؼبعدؿ قد ألغى هذا السند القانوين  2008ديسمرب  24الصادر بتاريخ  1822-2007قانوف 

قانوف الضرائب اؼبباشرة يف الفقرة األوىل  بالكتاب الثاين من :للمسؤولية التضامنية للزوجْب وعوضه
اؼبتعلقة بالتضامن بْب األزواج واألشتخاص اؼبرتبطْب  ئب اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلةاؼبتعلقة بالضرا

                                                   
 من نفس القانوف. 374و 373من ؽ ض ـ واؼبادتْب  2و1-376اؼبادة  - 1
  .277ابق، ص ؿبمد علـو ؿبمد على احملمود، اؼبرجع الس - 2

3
- Art. 1685 CGI : «   1. Chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, est solidairement 

responsable des impositions assises au nom de son conjoint, au titre de la taxe d'habitation. 

2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu. Il en est de même 

en ce qui concerne le versement des acomptes prévus par l'article 1664, calculés sur les cotisations 

correspondantes mises à la charge des époux dans les rôles concernant la dernière année au titre 

de laquelle ils ont été soumis à une imposition commune. 

Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation.    » 

- Et voir aussi Jacques GROSCLAUDE et Philippe MARCHESSOU, op.cit., p 83. 
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مكرر بقوله أف الزوجْب والطرفْب اؼبرتبطْب بعقد  1691 بعقد مدين  والٍب جاء تفصيلها يف اؼبادة
يف الدفع، يف حالة الضريبة على الدخل إذا ما كاف ؿبل الفرض مشَبؾ متضامنْب  يعتربومدين 

وخبصوص اؼبطلقْب واؼبنفصلْب  وحالة الضريبة على السكن عندما يعيشوا ربت سق  واحد، 
يف حالة عجز أحدنبا عن و يبكنهم طلب اإلعفاءمن هذا اإللتزاـ بالدفع من يـو تقدًن طلبهم 

 .1السداد يلـز الزوج اآلخر بالدفع

بالنسبة  ويضي  اؼبشرع الفرنس  من إمكانية طلب أحدنبا اإلعفاء من هذا اإللتزاـ 
بالنسبة لإللتزامات اؼبنصوص الدفع الكل  أو اعبزئ  من  شتخاص يف وضعية عجز أو ضيقلأل

مكرر، ويشَبط اؼبشرع الفرنس  لتطبيق ذلك أف تكوف  1691من اؼبادة  2و 1عليها يف الفقرتْب 
 .2و العوز خاصة فقط بالشتخ  اؼبطلق أو اؼبنفصل من تاريخ طلب التتخفيضوضعية الفقر أ

يف األخّب تعد اؼبسؤولية التضامنية نااـ يسمح لإلدارة يف استفاء حقها من اؼبكل   
بالضريبة ومن اؼبتضامن معها، والتأمينات العينية وسيلة لتمكْب اػبزينة العمومية من صبيع أمواؿ 

وبالتايل الدين اعببائ  الذي أقر  التشريع الضرييب  ت منقولة أو عقارية. اؼبكل  اؼبدين سواء كان
وعلى رأسه القانوف منحت له خصوصية اغبماية والضماف، عالوة على ضمانة فبارسة الرقابة 
اعببائية يف مواجهة اؼببدأ التصروب  اؼبقرر للنااـ اعببائ  ومبدأ قرينة الصدؽ يف القوؿ والعمل 

واألكثر من ذلك قد أضيفت ضمانات أخرى يف قانوف اإلجراءات اعببائية  .ةللمكل  بالضريب
 .3إلستفاء الدين من ذمة اؼبكل  به عن طريق تتبع أسلوب اغبجز والبيع يف اؼبزاد العلِب

                                                   
1
 - Article 1691 bis I CGI :«  Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont 

tenus solidairement au paiement : 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une 

imposition commune ; 2° De la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit. II. # 1. Les 

personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement 

prévues au I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande  » 
2
 - Art 1697 bis-III  CGI: « Les personnes en situation de gêne et d'indigence qui ont été 

déchargées de l'obligation de paiement d'une fraction des impôts, conformément au II, peuvent 

demander à l'administration de leur accorder une remise totale ou partielle de la fraction des 

impositions mentionnées aux 1° et 2° du I restant à leur charge. Pour l'application de ces 

dispositions, la situation de gêne et d'indigence s'apprécie au regard de la seule situation de la 

personne divorcée ou séparée à la date de demande de remise. » 
، العتقاد أهنا تدخل يف اإلجراءات الٍب تتم بعد اؼبتابعة القضائية، وقد ركزنا الرسالةمل نتطرؽ ؽبذ  الضمانة للوفاء بدين اػبزينة ضمن هذ   -   3

 ن.على الضمانات القانونية الٍب ه  يف األساس منصوص عليها يف القانوف وتطبق آليا ودوف حاجة للمرور عبهة أخرى قصد اغبصوؿ على الدي
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ليبقى القوؿ أف اؼبكل  بالضريبة ملـز بقوة القانوف الضرييب، وربت ضبايته، بأداء صبيع 
األخذ بعْب اإلعتبار أف نفس القانوف قد منح لإلدرة سلطات عامة يف الواجبات الضريبية، مع 

إال اعتربت نفس السلطة يف مع وجوب احَباـ ضمانات اؼبكل  و  الرقابة وضمانات التحصيل،
 وضعية اؼبتخال  لألحكاـ التشريعية والتنايمية.

تمل  من دفعها فبا سبق، تعترب الضرائب اؼبموؿ الرئيس  ػبزينة الدولة ، فأي  ؿباولة ال
سوؼ ينق  حتما من دورها التمويل ، فبا يؤثر سلبا على التنمية اؼبستدامة وخلق مناصب شغل 
جديدة وتتجسد هذ  اآلثار يف عدة ؾباالت ـبتلفة مالية، اقتصادية واجتماعية. ويعترب القيد اؼبايل 

ش اإلقتصادي، فال يبكن من أهم القيود الٍب تق  يف وجه كل اسَباذبية تنموية أو برنامج لإلنعا
اغبديث عن األهداؼ واإلقبازات دوف اغبديث عن التمويل، فالنق  يف األمواؿ يؤدي إىل عجز 

، وعلى 1الدولة جزئيا عن تنفيذ اؼبشاريع النافعة، والٍب تساهم يف خلق مناصب شغل جديدة
على ذمة اؼبكلفْب  العكس إذا ما وقع خلل يف اؼبيزانية بسبب عدـ دفع اؼبستحقات اؼبالية الٍب

 ينجر عنه التأثّب على قطاع الشغل، وبالتايل انتشار البطالة وتفش  الاواهر السلبية يف اجملتمع.

اؼبالحظ يف إطار دراسة اإللتزاـ الضرييب اؼبتعلق بالدفع، أنه صبيع اإللتزامات اعببائية ترتبط 
بطريقة مباشرة أو غّب مباشرة بدفع الضريبة، بغض النار عن مرحلة وجوب القياـ هبا وعاءا كانت 

تعرض ، فال ؾباؿ إذا للتهرب من الدفع باستعماؿ طرقا غّب مشروعة ألنه سيلذلكأو ربصيال، 
للمسائلة اعببائية اإلدارية وحٌب اعبزائية، فإف كاف اؼبشرع قد حدد التصرؼ اؼبعترب طرقا تدليسية 
على سبيل اؼبثاؿ فإنه األمر مَبوؾ لإلدارة اعببائية يف تقدير األفعاؿ اؼبعتربة كذلك، وتوقيع عليها 

 اعبزاء أو حٌب رفع األمر للقضاء اؼبتخت .

 

                                                   
 .9بلواضح اعبياليل وميموف نبيلة، اؼبرجع السابق، ص  - 1
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  المسؤولية الجبائية للمالف بالضريبة المخالفلفصل الثاني: ا

اقتضاء  لضماف مصلحة الدولة الضريبية؛ أي مصلحتها يف اعببائيةلتزامات اإل لقد فرضت        
ومكافحة التهرب الضرييب، ولتأكيد هذا الضماف وضباية ؽبذ  اؼبصلحة من العبث وضع  الضريبة
  .1زمة لتحقيق هذا الغرضالالزاءات اعبالقانوف 

جزاء ـبالفة حكم وضعه القانوف، وهذا اغبكم قد يتضمن األمر بإتياف تعد العقوبة وألف          
فعل معْب أو النه  عن القياـ بآخر، فيستحق اعباين العقاب على جريبته بصورتيها اإلهبابية 

وأنبيتها، لذا والسلبية، وأساس التجرًن هو تقرير اؼبشرع بأف أمورا معينة تستحق ضبايته ػبطورهتا 
 .2هبـر اإلخالؿ هبا، ويقرر العقاب عليها

وهو نفسه الذي وّفر له اغبماية، بأف تسهر  ،اإللتزاـ اعببائ  قد وضعه القانوف وماداـ        
تتنوع  ،اؼبتخال  عقوبات دبوجبه لم  وب إخالؿ به أي   اعببائية على وجوب إحَبامه، فإف اإلدارة
 ة جزائية.يأو جريبة ضريب ة جبائية إداريةبْب ؾبرد ـبالف تكيي  اؼبمنوح ؽبا،الحبسب 

، والتعرؼ اعببائيةوعليه، سيتم التعرض لوضعية اؼبكل  بالضريبة اؼبمتنع عن دفع اغبقوؽ 
قررة يف مبحث زاءات اؼباعب بناء عليها يلحقهالٍب على وضعيته كمرتكب ؼبتخالفة جبائية إدارية 

ة يالضريب اؼبسؤولية اعببائية اعبزائية واؼبتمثلة يف اعبريبةص  اؼببحث الثاين لدراسة ىبأوؿ، على أف 
 الٍب يرتكبها اؼبكل  بالضريبة جراء عدـ دفع اغبقوؽ اعببائية.

 

 

                                                   
 .139، ص 2000، منشأة اؼبعارؼ، اإلسكندرية، مصر، 1الضرييب، ط ، جرائم التهربإبراهيم اؼبنج  - 1 

 .374ذو الفقار على رسن الساعدي، اؼبرجع السابق، ص  -  2
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 المبحث األول: المخالفات الجبائية اإلدارية        

مرتكبا ؼبتخالفة جبائية إدارية إف اؼبكل  بالضريبة إذا مل يلتـز بالواجبات اعببائية يعد         
 وأالزيادات يف اغبقوؽ  وأالغرامات اعببائية  ةصور اؼبتتخذ إما تستوجب اعبزاء اعببائ  اإلداري، 

فوائد التأخّب، واؼبعلـو أهنا ـبالفات ن  عليها القانوف اعببائ ، تفرضها اإلدارة اعببائية حٌب 
 وتسهر على تطبيقها وربصيلها.

فمن ناحية من عدة نواح ؛  وزبتل  هذ  اؼبتخالفات اعببائية بدورها عن اعبرائم الضريبية،         
ه  من تقـو بفرضها، وال ربتاج لقوة أوسلطة  األوىلألف اإلدارة اعببائية يف  ،هة اؼبوقعة للجزاءاعب

ة ياإلدار  ج يف اؼبتخالفات اعببائيةأخرى من أجل ذلك. وحٌب من ناحية طبيعة اعبزاء، الذي ال ىبر 
 عن اعبزاءات اؼبالية احملضة.

 اؼبرتبطةعدـ الدفع، التمييز بْب اؼبتخالفات اؼبتعلقة ب تخالفاتاؼبفيستوجب علينا لدراسة        
، رحلة التحصيل )اؼبطلب الثاين(اؼبتخالفات اػباصة دب وبْب ،دبرحلة الوعاء )اؼبطلب األوؿ(

 وـبالفات خاصة)اؼبطلب الثالث(.

 األول: مخالفات الوعاء الضريبيالمطلب        

من  بْب ـبالفات عدـ تقدًن التصريح الضرييب تتنوع اؼبتخالفات اؼبتعلقة دبرحلة الوعاء         
 التأخر يف تقدًن التصريح ـبالفات التصريح الناق  أو غّب التاـ، وكذا تقدًن وـبالفات األساس

رة لعدـ الدفع أو الدفع غّب التاـ، أو على ، وكلها هتدؼ بطريقة غّب مباشعن اؼبواعيد القانونية
 األقل التأخر يف سداد الدين الضرييب. 
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، ـبالفات عدـ تقدًن كل ـبالفة من ـبالفات الوعاء يف فرع مستقليتم ربليل   فيما يل و          
التصريح )الفرع األوؿ(، ـبالفات التصريح الناق  )الفرع الثاين(، وـبالفات التأخر يف تقدًن 

 التصريح )الفرع الثالث(.

 الفرع األول: مخالفة عدم تقديم التصريح

عدـ تقدًن التصريح إما عدـ تقدًن اؼبكل  تصروبا من األساس أو عدـ  اتتخالفاؼبزب   
تخالفة التأخر دب يسمىهو ما و  ،أو ال يقـو بتقديبه يف األجل احملدد تقديبه للوثائق الثبوتية الالزمة

 .« Défaut ou retard de déclaration  »التصريح    يف تقدًن

 (30ثالثْب ) عه يف ظرؼود  بتقدًن التصريح بالوجود، إذا مل ي  يلـز الشتخ  اؼبكل  
يوما من بدء النشاط اػباضع للضريبة اؼبباشرة أو الرسم على رقم األعماؿ، فإنه يتعرض لغرامة 

ؼبماثلة تقدر قيمتها من قانوف الضرائب اؼبباشرة والرسـو ا 194جبائية حسب اؼبادة 
إذ تفرض عليه الضريبة تلقائيا دج. ويعد اؼبكل  مرتكبا ؼبتخالفة عدـ التصريح السنوي 30.000

التصريح إؿ اإلدارة يف ، وإذا مل يصل  % 25عالوة مضاعفة اؼببلغ اؼبفروض عليه بنسبة قدرها
 .1% 35زيادة بػيتعرض ل ،من تاريخ إرساؿ التبليغ( 30أجل قدر  ثالثْب)

وتدفع اؼبؤسسة األجنبية الٍب سبارس نشاطا مؤقتا باعبزائر والٍب ال تتوفر على إقامة مهنية  
، وإذا أرسلت اإلدارة رسالة للمكل  بالضريبة تلزمه فيها بتقدًن % 25باعبزائر غرامة قدرها 

                                                   
  . 35% والٍب كانت قبل التعديل  2009من ؽ ض ـ اؼبعدلة دبوجب قانوف اؼبالية لسنة  1- 192اؼبادة  - 1
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ـ يو  ( 30ضمن أجل ثالثْب )  % 40 إىل 1ةالكش  اؼبفصل للمبالغ اؼبدفوعة للغّب ترفع الزياد
 .2من تاريخ تبليغ اإلنذار يف ظرؼ موصى عليه

تقـو اإلدارة بإرساؿ إنذار للمعِب باألمر وابتداء من التاريخ اؼبدرج فيه ولغاية ثالثْب 
(يوما تلزمه بوجوب تقدًن الوثائق اؼبطلوبة. غّب أّف اإلغفاؿ يف تقدًن الوثائق أو عدـ صحة 30)

من قانوف  153و 152اؼبعلومات بالنسبة للتصريح بأرباح الشركات اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 
الضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة سواء يف آجاؿ أو عند إثبات تصروبه، يدخل ضمن ـبالفة 

دج وإذا مل ربَـب اؼبؤسسة إلزامية 2.000.000إنعداـ التصريح، وتطبق عليه غرامة جبائية ؿبددة 
من األرباح  % 25 ػالتصريح وتعرضت للمراقبة تطبق غرامة إضافية عالوة على األوىل تقدر ب

 .3حملولة بطريقة غّب مباشرةا

. ويعترب   ؼبطلوبة بالفرض التلقائ  للضريبةربط اؼبشرع عدـ تقدًن الوثائق واؼبعلومات ا          
كإجراء ال غُب عنه عند عدـ تقدًن الوثائق الالزمة لتدعيم التصريح. فتفرض اإلدارة على اؼبتخال  

يف ظل غياب الوثائق الثبوتية الٍب طلبتها، ويتحمل ضريبة تقديرية باإلعتماد على اؼبعلومات اؼبتوفرة 
خل يف هذا اإلطار عدـ يد داخيله اغبقيقية.رغم ذلك الضريبة اؼبقدرة تلقائيا ولو مل تعكس م

يـو من تاريخ ( 30) ثالثْبتقدًن الوثائق اؼبرتبطة بالتصريح الوثائق احملاسبية اؼبلـز إيداعها يف أجل 
باألمر، الذي ينجر عنه بإنقضاء هذا األجل فرض تلقائ  للضريبة وزيادة اإلنذار اؼبوجه إىل اؼبعِب 

                                                   
قدر بنسبة متناسبة مع تالة عدـ دفع الضريبة على األخ ، يقصد بالزيادة اعبزاء اؼبطبق عموما يف حالة التأخر أو عدـ التصريح، أو يف ح - 3

 .اغبقوؽ
 من ؽ ض ـ. 163اؼبادة  - 3
 للوثائق الكامل غّب اإليداع أو تقدًن عدـ على يَبتب" : 2017من ؽ. اؼبالية  10من ؽ ض ـ اؼبعدلة دبوجب اؼبادة  3-192اؼبادة  - 3

 ظرؼ يف التبليغ، من تاريخ ابتداء يوما ( 30 ) ثالثوف قدر  أجل خالؿ اعببائية، اإلجراءات قانوف من مكرر 169اؼبادة أحكاـ دبوجب اؼبطلوبة
 على زيادة فإنه للمراقبة، وتعرضت التصريح إلزامية اؼبؤسسة ربَـب مل إذا . دج2.000.000دببلغ  غرامة تطبيق ، باستالـ إشعار مع عليه موصى

 من مكرر 141 اؼبادة أحكاـ دبفهـو وذلك غّب مباشرة، بطريقة احملولة األرباح من %25تساوي  إضافية غرامة فرض يتم الذكر، الغرامة  السالفة
  اؼبباشرة". الضرائب قانوف
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. كما تفرض هذ  الغرامة عند وجود إغفاؿ أو نق  يف اؼبعلومات اؼبطلوبة، 1 % 25تقدر بػػ
 وعدـ تقييد طبيعة اإلمتيازات العينية اؼبمنوحة للمؤسسة الٍب تدخل يف قيمة رأظباؽبا.

وخبصوص اؼبشرع الفرنس  قد ن  على اعبزاءات اعببائية اؼبتعلقة بعدـ تقدًن التصريح يف  
بالنسبة غياب  %10ز بْب الزيادة اؼبقدرة ب ومي   ،من القانوف العاـ للضرائب 1728ن  اؼبادة 

عن الإلشعار  الستالـيـو اؼبوالية  30اإلشعار أو يف حالة غياب إيداع التصريح أو السند يف أجل 
عندما ال   %40ترفع لػ طريق رسالة موصى عليها باإلستالـ القاضية بتقديبه ضمن هذا األجل، و 

يف حالة اكتشاؼ نشاط  % 80و، إلستالـ اإلشعاريـو اؼبوالية  (30ثالثْب )يودع التصريح يف 
إلعذار ، ويف هذ  اغبالة األخّبة تطبق اإلدارة الضريبية الفرنسية هذ  الزيادة دوف حاجة ا2ـبف 

 اؼبسبق.

لتنازؿ أو التوق  عن النشاط، فإنطالقا من الفقرة األخّبة للمادة وإذا تعلق األمر با
كما تطبق الزيادات اؼبقررة يف هذ  من قانوف الضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة الٍب تن :"  193

جد ال يو  وبالتايليف حالة التنازؿ أو التوق  عن النشاط أو فبارسة اؼبهنة"،  192اؼبادة ويف اؼبادة 
للمكل  على عدـ تقدًن التصريح يف حالة التنازؿ أو التوق  عن حكم خاص باؼبسؤولية اعببائية 

من  193و 192وباألخ  للمادتْب  ،اجملاؿالنشاط إذ يتم الرجوع لألحكاـ العامة يف هذا 
قانوف الضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة، فلو كاف التأخر عن األجل يف تقدًن هذا التصريح تطبق 

                                                   
...ويتعْب على نفس هؤالء اؼبكلفْب وجوبا، أف يقيدوا، يف ؿباسبة وبشكل واضح طبيعة اإلمتيازات العينية من ؽ ض ـ:"  153اؼبادة   -1

    اؼبنصوص عليها اؼبادة اؼبمنوحة ؼبستتخدميهم وقيمتها. يَبتب على كل ـبالفة لألحكاـ الواردة يف الفقرتْب السابقتْب الذكر، تطبيق الغرامة
192-2." 

2 - Art 1728 CGI : « a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la 

déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée 

par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; 

b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la 

réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; 

c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. ». 
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عليه عقوبات التأخر يف إيداع التصريح، أما إذا مل يقدمه فتلحقه عقوبات عدـ اإليداع أما إذا 
  ريح.أنق  منه فإنه يتعرض لعقوبة النق  يف التص

 من القانوف العاـ للضرائب 1684وهو نفس اغبكم الذي تبنا  اؼبشرع الفرنس  يف اؼبادة 
ال تطبق إال من اليـو األوؿ للشهر السابع الذي يل   %10الذي  لديه أحكاـ خاصة فزيادة 

إال بعد   % 10لوفاة ال تطبق نسبة اع التصريح بالتنازؿ، وفيما ىب  ااغبد األقصى ألجل إليد
إذا مل يدفع اؼبكل  التصريح بالوفاة يف أجل  %40شهر من تاريخ الوفاة، وترفع  لػ  12مرور 
 يـو التالية لتاريخ إرساؿ اإلشعار . 90

   الفرع الثاني: مخالفة التأخر في تقديم التصريح  

باؼبداخيل يعد تأخرا يف التصريح كل تقدًن لإلستمارة والوثائق الثبوتية اػباصة بالتصريح 
حدد القانوف اعببائ  آجاال للمكلفْب بالضريبة واألرباح خارج األجل اؼبنصوص عليه قانونا، وقد "

 .1من أجل إكتتاب تصروباهتم اؼبتختلفة الٍب يَبجم ذباهلهم ؽبا تعرضهم للعقوبات"

مل يتطرؽ اؼبشرع للسبب الذي أدى باؼبكل  بالضريبة للتأخر، فبا يؤدي للقوؿ بأف           
اؼبكل  يلحقه اعبزاء مهما كاف سبب التأخر، بإستثناء اغبالة الٍب سبدد فيما آجاؿ التصريح وفقا 

 من قانوف الضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة إىل شهرين 151و 102ؼبا جاء يف اؼبادتْب 
( أشهر بالنسبة للضريبة 3(كأقصى حد إليداع التصريح اػباص بالضريبة على الدخل وثالثة )2)

                                                   
1

- Pierre di MALTA, op.cit., n 
0 

58, p 42 : « La loi fiscale fixe aux contribuables, pour souscrire 

leurs différentes déclarations, des délais dont la méconnaissance se traduit par l‟application de 

sanctions ».  
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على أرباح الشركات دبوجب قرار من الوزير اؼبكل  باؼبالية يف حالة القوة القاهرة أو األسباب 
 . 1اؼبوضوعية

لقاهرة أو السبب اؼبوضوع  وترجع السلطة التقديرية للوزير اؼبكل  باؼبالية يف ربديد القوة ا        
يف سبديد أجل تقدًن التصريح. ولو صر ح بعد فوات األجل احملدد بالنسبة للحالة العادية وربّصل 

(، فال يتعرض للزيادة يف اغبقوؽ إال بعد مرور 2باؼبقابل على قرار سبديد اؼبدة يف ظرؼ شهرين )
 أجل التمديد احملدد سابقا. 

إرساؿ اؼبكل  بالضريبة تصروبه عرب الربيد ويصل متأخرا ويدخل يف هذا اإلطار حالة 
عن اؼبيعاد أو يودعه يف آخر يـو لألجل القانوين، وال َتستلمه اإلدارة إال يف اليـو اؼبوايل، وقد 
عرضت هذ  اؼبسألة على ؾبلس الدولة الفرنس  حيث أخذ بنارية اإلرساؿ بالنسبة للمكل  

أي التاريخ الذي أرسله فيه، أما فيما يتعلق بإدارة اعببائية فقد أخذ بنارية العلم  ؛بالضريبة
 بالوصوؿ وهذا غبماية مصاحل وحقوؽ كل األطراؼ. 

موق  فيما ىب  هذ   على عكس اؼبشرع والقضاء اعبزائريْب اللذين ال يوجد أي  
ث عمليا وه  إرساؿ اإلشكاليات، ويضاؼ إىل هذ  اغبالة حالة أخرى من اؼبمكن أف ربد

اؼبكل  بالضريبة تصروبه إىل مصلحة جبائية غّب ـبتصة إقليميا، فحسب موق  ؾبلس الدولة 
الفرنس  الذي اعترب أف ذلك التصريح ال يتمتع بأي قيمة قانونية بل يعد ؾبرد وثيقة عادية، فال 

 .2يوق  وال يقطع حساب اؼبواعيد

                                                   
تستوجب  مل وبدد اؼبشرع ما اؼبقصود باألسباب اؼبوضوعية أو القوة القاهرة الٍب ترجع لوزير اؼبكل  باؼبالية سلطة تقديرها أو أف اغباالت الٍب - 1

ع التمديد زبتل  من مكل  للضريبة إىل آخر وحٌب من ضريبة إىل أخرى، لذلك لو حصرها ألصبح اؼبكل  بالضريبة وباوؿ دائما التمل  بالتذر 
 أنه ضمن هذ  الوضعية الٍب تربر التأخر.  

2
 -  CE, 03/10/1984, G.A.J.F., op.cit, p 664. 
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من قانوف الضرائب اؼبباشرة والرسـو  192 تطبق يف اعبزائر أحكاـ اؼبادةتبعا لذلك 
( يـو ابتداء من تاريخ اإلنذار 30ف  حالة عدـ تقدًن الوثائق اؼبطلوبة يف أجل ثالثْب )اؼبماثلة ف

اؼبوجه إىل اؼبعِب باألمر يف ظرؼ موصى عليه مع اإلشعار باإلستالـ، تفرض الضريبة تلقائيا 
سبة لتأخر يف تقدًن الوثائق أو اؼبعلومات اؼبطلوبة . وبالن  %25ويضاع  مبلغ اغبقوؽ إىل غاية 

  b 1729وحسب اؼبادة   دج عن كل إغفاؿ خبصوصها.1.000يدفع اؼبتخال  غرامة قدرها 
أورو إذا كاف النق  اػباص 1500أورو وترفع ؿ 150من القانوف العاـ للضرائب الفرنس  ه  

من نفس  quatre B  244  واؼبادة  sexies 242بالتصريح اؼبنصوص عليه يف اؼبادة 
  القانوف.

لكل شهر تأخّب  ربسب من أوؿ  0.40يتعرض لدفع غرامة تأخّب تقدر بػ ويف فرنسا 
ما كاف  .1جويلية من السنة الٍب حقق فيها الدخل لغاية آخر يـو من الشهر الذي أداع فيه تصروبه

  إنذار، وإذا مت ايداعه بعد %10التصريح اؼبتأخر يتم تقديبه تلقائيا فإنه ال يتعرض إال لزيادة 
  .% 40ػيـو من هذا األجل ترفع الزيادة ل 30و بعد  %20يتعرض لزيادة لتقدًن تصروبه 

 الفرع الثالث: مخالفة النقص في التصريح أو عدم كفايتو.

ع اؼبكل  بالضريبة يف هذ  ود  ، في  2يلـز اؼبكل  بالضريبة بتقدًن تصروبا كامال وصادقا
إىل  ذلك ، وَيهدؼ من وراءا من البيانات أو اؼبعلومات اؼبلـز باإلدالء هباتصروبه ناقصاغبالة 

 ومن مث تأسيس ضريبة حقيقية. وعاء اغبقيق التمل  حٌب ال تصل اإلدارة اعببائية إىل ربديد ال

 

                                                   
1 - Par exemple, si vous déposez votre déclaration de revenus 2015 en décembre 2016, vous subirez 

un intérêt de retard de 2,40% (0,40 x 6 mois) de votre impôt. 

 من ؽ ض ـ. 193يتعرض اؼبكل  الذي يقدـ تصروبا ناقصا ولو يف اآلجاؿ القانونية للزيادات الواردة يف اؼبادة  - 2 
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أدرج  ما تبعا لذلك، يتعرض اؼبكل  بالضريبة للزيادة اؼبقررة على النق  يف التصريح إذا 
، فف  هذ  األخّبة يتغّب 1بيانات غّب صحيحة أو ناقصة. وإذا ما أثبت اإلدارة قيامه بأعماؿ غش

، الٍب ال تستوجب فرض جزاء جبائ  من 2تكيي  ـبالفة النق  يف التصريح إىل جنحة جبائية
 عقوبات جزائية يوقعها القاض  اعبزائ .يضاؼ ؽبا بل فقط قبل اإلدارة 

 النقص في التصريح بدون ارتااب أعمال تدليسية   ال:أو               

يدخل يف ـبالفة النق  يف التصريح بدوف اإلعتماد على األعماؿ التدليسية إنقاص           
قصد به علومات غّب صحيحة، وي  إدراجه ؼباؼبكل  بالضريبة من أرباحه أو مداخيل رقم أعماله أو 

س اؼبعتمدة لتحديد الوعاء. وتقدر الزيادة بنسبة عدـ سبكْب اإلدارة من الوصوؿ إىل األس
دج أو وترفع الزيادة إىل 50.000إذا كاف مبلغ اغبقوؽ اؼبتمل  منه أّقل أو يساوي  10%بْب
دج، وتكوف النسبة يف سق  200.000دج و50.000إذا كاف اؼببلغ اؼبتمل  منه بْب  15%
 .3دج200.000إذا ذباوز اؼببلغ  25%

األخذ بنية اؼبكل  بالضريبة يف التمل  من مبلغ اغبقوؽ. بمل يعتمد اؼبشرع صراحة  
دبعُب ال يتطلب توقيع  ؛سبل  منهمت ولكنه إشَبط من أجل قياـ هذ  اؼبتخالفة وجود مبلغ معْب 

الزيادة اعبمع بْب النق  يف اؼببلغ اؼبدين به وبْب نيته السياة يف الوصوؿ إىل مبلغ أقل من اؼببلغ 
ألف النق  يف اؼببلغ اغبقيق  قرينة بسيطة على سوء نيته إذا ما أثبتتها اإلدارة دبتختل   ،اغبقيق 

 وسائل اإلثبات. 

                                                   
 من ؽ ض ـ يف فقرهتا الثانية. 193اؼبادة  - 1
أو رسم " يعاقب كل من سبل  أو حاوؿ التمل  باستعماؿ طرؽ تدليسية يف إقرار وعاء آي ضريبة أو حق : من ؽ ض ـ 1-303اؼبادة  - 2

 خاضع له، أو تصفيته، كليا أو جزئيا، دبا يل :
 دج...". 100.000دج، عندما ال يفوؽ اؼببلغ اؼبتمل  منه  100.000دج إىل 50.000غرامة مالية من  -
 من ؽ.الطابع. 106من ؽ. التسجيل. واؼبادة  107ثانيا من ؽ ر ر أ. واؼبادة -116من ؽ ض ـ. واؼبادة  1-193اؼبادة  - 3
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أف اإلدارة يف تقديرها لسوء نية اؼبكل  بالضريبة تعتمد على  1ويرى جانب من الفقه         
جع إىل قصد  العمدي يف التمل ، اؼبعيارين الذايت واؼبوضوع ، فيتمثل األوؿ يف تقدير اإلدارة الرا

 ويعتمد اؼبعيار اؼبوضوع  على مدى وجود إخفاءات وعدـ دقة اؼبعلومات وكفايتها.

 : النقص في التصريح بوجود أعمال تدليسيةثانيا

دبدى إرتكاب اؼبكل  بالضريبة  2ألعماؿ التدليسيةباستعماؿ ايرتبط النق  يف التصريح          
ؼ هذ  األعماؿ عر  أعماال تعد تدليسا يف مفهـو القانوف اعببائ . حيث أّف اؼبشرع اعبزائري مل ي  

"كل  وال حٌب ناّب  الفرنس ، إال أف القضاء الفرنس  اعترب من قبيل األعماؿ التدليسية: 
ؼبكل  بالضريبة إلضالؿ أو تقييد التصرفات والعمليات واغبيل أو األعماؿ الناقصة من قبل ا

  .  3سلطة اإلدارة يف الرقابة "
من قانوف  2-193يف ن  اؼبادة  4"خاصة" مصطلحويستتخل  من إستتخداـ           

يعد إذ على سبيل اؼبثاؿ، جاء الضرائب اؼبباشرة أف اؼبشرع قد ذكر حاالت األعماؿ التدليسية 
نوع من  دبناورات أخرى هتدؼ إىل عرقلة ربصيل أيّ  تدبّب اؼبكل  بالضريبة إعسار  أو العمل

                                                   
1

 - Agnès CHAUTARD- ANGOTTI, Bonne foi, mauvaise foi, manœuvres frauduleuses; intérêt de 

la distinction, in Les sanctions administratives fiscales : Aspects de droit comparé, ouvrage 

collectif, Coll. Finances  publiques, Harmattan, 2006, p 140 et voir aussi  Jacques GROSCLAUDE 

et Philippe MARCHESSOU, op.cit., p 168. 
إف اؼبشرع مل يتبُب مصطلحا واحدا للداللة على األعماؿ التدليسية فمرة يسميها أعماؿ غش، وأحيانا طرقا إحتيالية، وأحيانا أخرى يطلق  - 2

 عليها تسمية فبارسات تدليسية.
3
- CE 10/10/1984, n 

0 
 37323, RJF  12/84,  n 

0 
 1477 et CE 3/5/1995,  n 

0  
77174,  RJF  6/95,  n 

0
698

 
 

cité par Agnès CHAUTARD- ANGOTTI, op.cit., p 144 et Georges  LATIL, Contentieux fiscal, 

Encyclopédique, éd. Francis Lefebvre, 2002, n
0
 480, p 103 : «Le Conseil d‟Etat définit les 

manœuvres frauduleuses comme des agissements de nature à égarer ou restreindre le pouvoir de 

contrôle de l‟administration ». 
توافق " عند القياـ باألعماؿ التدليسية تطبق زيادة موافقة لنسبة اإلخفاء اؼبرتكبة من طرؼ اؼبكل  بالضريبة : من ؽ ض ـ 2 -193اؼبادة  - 4

 هذ  النسبة حصة اغبقوؽ التب مت إخفاؤها مقارنة باغبقوؽ اؼبستحقة بعنواف نفس السنة.
 ... يقصد األعماؿ التدليسية خاصة: .... " .
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الضرائب أو الرسـو الٍب يدين هبا كطريقة إحتيالية اتفقت عليها كل القوانْب اعببائية. ومنح اإلدارة 
 .1السلطة التقديرية يف استحداث حاالت جديدة مٌب حققت نفس الغاية

ذكر اؼبشرع األعماؿ اؼبعتربة غشا يف صبيع قوانْب الضرائب على سبيل اؼبثاؿ، بالرغم من           
خطورة هذ  السلطة اؼبمنوحة لإلدارة يف توقيع اعبزاء، فإف خصوصية اؼبتخالفات اعببائية ه  من 

ل الذي فرضت على اؼبشرع هذا اؼبوق . فلم وبصرها من جهة لكوف اإلدارة األجدر دبعرفة العم
يقصد اؼبكل  بالضريبة من وراء  التمل ، وبالتايل إعاقة عملها وجعله غّب مرف، ومن جهة 

 أخرى الطرؽ اؼبستحدثة واؼببتكرة من طرؼ اؼبتخالفْب للتهرب من دفع الضريبة.  

"  la tentative"ف  إطار الضرائب اؼبباشرة يالحظ استتخداـ اؼبشرع ؼبصطلح" احملاولة ف        
من قانوف الضرائب اؼبباشرة والرسـو  193ص عليه يف الن  العريب للفقرة الثانية من اؼبادة اؼبنصو 
 Dans le cas de"، وأغفله يف الن  احملرر باللغة الفرنسية بذكر  لعبارة قبل التعديل اؼبماثلة

manœuvres frauduleuses،"    يف على شكل  كانتغّب أّف الَبصبة الصائبة للن  الفرنس "
. 2بل القياـ فعال بالطرؽ اإلحتيالية والذي يفهم منه ليس احملاولة حالة القياـ بأعماؿ تدليسية"،

يف فقرهتا الثانية يكوف  193اؼبعدؿ للمادة  2012من قانوف اؼبالية لسنة  8غّب أنه دبوجب اؼبادة 
" وهو ما يفهم قد زبلى عن مصطلح احملاولة واعتمد على عبارة "عند القياـ باألعماؿ التدليسية

منه ليس ؾبرد ؿباولة بل اإلتياف بالفعل احملقق والتمل  من مبلغ معْب الذي على أساسه يتحمل 
 مسؤولية ذلك.

                                                   
من ؽ التسجيل واؼبادة 119من ؽ ر ر أ واؼبادة  118من ؽ ض غ ـ  واؼبادة  532ال سيما الفقرة الثانية من ؽ ض ـ واؼبادة  193اؼبادة  - 1

 من ؽ إج ج. 76الطابع واؼبادة   من ؽ 34
على كامل اغبقوؽ إذا كاف مقدار اغبقوؽ   %100من ؽ.ض.ـ: " عند ؿباولة القياـ بأعماؿ غش تطبق زيادة قدرها  2-193ادة اؼب - 2

اؼبتعلق بقانوف  36-90بالرغم من أف الن  الصادر دبوجب قانوف  .( دج ...."5.000.000اؼبتمل  منها أقل من طبسة ماليْب أو يعادله ) 
 . 1879، ص.57مل يستعمل عبارة احملاولة، ج.ر. رقم  1991اؼبالية لسنة 

- Art. 193 al.2 CID : « Dans le cas de manœuvres frauduleuses, une majoration de 100% est 

applicable sur l‟intégralité des droits lorsque le montant des droits éludés est inférieur ou égal à 

cinq millions de dinars (5.111.111) … ». 
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 يف فقرهتا الثانية من قانوف الضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة أنه عند 193و تن  اؼبادة 
بالضريبة، الٍب  طرؼ اؼبكل  من ؼبتبعةا اإلخفاء لنسبة موافقة زيادة تطبق تدليسية، بأعماؿ القياـ
نفس السنة؛ دبعُب  بعنواف اؼبستحقة باغبقوؽ مقارنة إخفاؤها مت الٍب اغبقوؽ حصة نسبة توافق

، كما يدفع مبلغ ؿبدد بنسبة ال %100يتحمل دفع قيمة اغبص  الٍب أخفاها الٍب تقدر بنسبة 
 حق. أي يدفع ال عندما %50تقل عن 

 من اإلقتطاع طريق عنصبعها  الواجب منها اغبقوؽ اؼبتمل وىبضع لنفس اغبكم  
اؼبقررة غباالت الغش  % 200عمل اؼبشرع اعبزائري على إلغاء الزيادة اؼبقدرة بنسبة  إذ.اؼبصدر

، نارا لإلنتقادات اؼبوجهة ؽبذ  العقوبة الٍب ال ربقق دينار جزائري( ماليْب 5ؼببلغ يتجاوز طبس )
 . للتمل  ومتواصل غبث اؼبتخال  على ابتكار طرقا جو دافعردعا من فرضها، سوى خلق 

 الضريبي المطلب الثاني: مخالفات التحصيل

وـبتل  اغبقوؽ األخرى اؼبدين هبا اؼبكل  للتخزينة  تعلق مرحلة التحصيل بدفع الضريبةت        
وفقا للطرؽ واألشكاؿ الٍب حددها القانوف ومن اؼبفَبض العمومية كاملة ويف أجاؽبا القانونية، 

يَبتب عليه إما قياـ ـبالفات تتعلق  بهإخالؿ  وأي  تكوف بطريقة تلقائية من طرؼ اؼبدين هبا. 
  بالتأخر يف الدفع أو ـبالفات عدـ الدفع التاـ أو ـبالفات الدفع الناق  للحقوؽ اؼبستحقة. 

 فرع مستقل السابقة اؼبتخالفات هذ  كل ـبالفة منص  لسيتخويف إطار هذا اؼبطلب        
 .لدراستها

 الفرع األول: مخالفة التأخر في دفع الضريبة

تتعلق ـبالفة التأخر يف دفع الضريبة دبتخالفة إلتزاـ الدفع يف اآلجاؿ القانونية اؼبنام يف 
يَبتب فالتأخر يف دفع الضريبة أو الرسم، القوانْب الضريبية، ويف هذ  اغبالة تتأسس اؼبتخالفة دبجرد 
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، والٍب نسبتها 1عنها غرامة ؿبددة النسبة تطبق على صبيع اغبقوؽ اعببائية اؼبتأخر دفعها يف ميعادها
دبعُب من اليـو الذي يل  تاريخ اإلستحقاؽ إىل غاية  ؛تدفع يف الشهر األوؿ من التأخر % 10

( من الشهر. بيد أّف هذ  الغرامة تتسم بنااـ خاص، فتقَبف بعد الشهر األوؿ 30اليـو الثالثْب )
من التأخر بالغرامة التهديدية، ويبكن أف زبفض قيمة العقوبة إذا مت صبعها مع غرامة اإليداع 

 اؼبتأخر. 

بالضريبة عندما يتأخر يف دفع اغبقوؽ اعببائية اؼبدين هبا بغرامة التأخّب تقدر  يلـز اؼبكل          
دبض  شهر من هذا التاريخ. غّب أّف  % 3من تاريخ اإلستحقاؽ وإلزاـ مايل قدر   % 10نسبتها 

اؼبشرع مل  يبيز بْب الطريقة الٍب تدفع هبا الضريبة أو الرسم وال حٌب نوع الضريبة، فبا يؤدي للقوؿ 
بأف نااـ غرامة التأخّب يسري على صبيع اغبقوؽ اعببائية اؼبتأخر دفعها، ولكن اإلختالؼ يكمن 

من اليـو األوؿ من تاريخ اإلستحقاؽ،  % 10يف طريقة إحتساهبا. تدفع غرامة التأخّب اؼبقدرة بػ 
شهر من  غّب أّف اؼبشرع إستحدث الغرامة التهديدية لفرض تلك العقوبة، فإذا ذباوز التأخّب مدة

تاريخ اإلستحقاؽ، ومل يقم اؼبكل  بالضريبة بدفع غرامة التأخّب، يلـز بدفع الغرامة التهديدية 
 من اليـو الذي يل  شهر التأخر. % 3احملددة بنسبة 

من قانوف الرسـو على رقم األعماؿ على دفع الغرامة التهديدية 140ن  اؼبشرع يف اؼبادة 
الثاين الذي يل  شهر إستحقاؽ الضريبة، ونفس اؼبضموف تبنا   ابتداء من اليـو األوؿ من الشهر

تدفع الغرامة التهديدية بعد اليـو األخّب من الشهر من قانوف التسجيل بقوله: "  93يف اؼبادة 
 من قانوف الطابع.  19"، ونفس اؼببدأ ذكر  يف اؼبادة الذي يل  أجل اإلستحقاؽ

"يف لضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة بقوله: من قانوف ا 402اؼبشرع يف اؼبادة  فقد ن 
( يـو اؼبوالية لألجل احملدد... تطبق غرامة هتديدية تقدر 30حالة عدـ التسديد يف أجل ثالثْب)

                                                   
 الذي هبب أف تدفع فيه الضريبة أو الرسم بصفة كاملة. األجليطلق تاريخ اإلستحقاؽ على  - 1
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عن كل شهر أو جزء منه دوف أف تتجاوز الغرامة اجملموعة مع العقوبة اعببائية الٍب نسبتها  %3بػ
  ". %25اؼبذكورة أعال  نسبة  10%

تس  النااـ الذي وبكم غرامة التأخّب طابعا يتسم بالبساطة، حبيث يكف  معرفة يك 
، ويعد أجل "  ثالثْب يوما"أجل اإلستحقاؽ لتأكد من وجود تأخر يف دفع الضرائب والرسـو

. لكنه يعتمد على الغرامة % 10األساس الذي إعتمد عليه اؼبشرع لتطبيق غرامة التأخّب احملددة بػ 
بعد اليـو الثالثْب لتاريخ اإلستحقاؽ، ليجمعها مع غرامة التأخّب لغاية  %3قدرة بػ التهديدية اؼب

 . 1كحد أقصى  25%

وكمثاؿ على احتساب غرامة التأخّب يف ؾباؿ الرسم على القيمة اؼبضافة، نفَبض أف    
ويتعلق بدفع رسم  2016-05-24وأداعه يف  2016اؼبكل  قدـ التصريح يف شهر أفريل 

فال تفرض  2016-05-31دج، فإذا ما مت الدفع قبل  10.000على القيمة اؼبضافة قيمته 
على مبلغ الرسم اؼبدين  % 10عليه عقوبة التحصيل، ولكن إذا دفع بعد هذا األجل يدفع عقوبة 

دج(. لكن إذا دفعت اغبقوؽ يف  1.000=  % 10×دج  10.000دج ) 1.000به قدر  
  %3دج وغرامة هتديدية تقدر  1.000الٍب تساوي  %10تطبق عقوبة  2016لية شهر جوي

دج(، ويف األخّب 300=% 3×دج 10.000دج )  30على كامل مبلغ اغبقوؽ واؼبقدرة دببلغ 
 .2(11.300=300+1.000+10.000(دج 1.130يدفع مبلغ ؾبموعه 

            ، يالحظ توحيد اؼبشرع لطريقة إحتساب غرامة التأخّب بالنسبة عبميع الضرائب والرسـو
بإستثناء الضرائب غّب اؼبباشرة الٍب مل يعتمد على الغرامة التهديدية يف احتساب مبلغ غرامة 

و التنايمية، "... يَبتب على التأخر يف دفع الضريبة وبعد توفر كل اإللتزامات القانونية أالتأخّب 

                                                   
 من ؽ ر ر أ. 140من ؽ ض ـ واؼبادة  402اؼبادة  -1
   مت اإلعتماد على طريقة اإلحتساب من اؼبرجع التايل: - 2

- D G I, Instruction générale de la taxe sur la valeur ajoutée, O.P.U., 04 -92, p. 187. 
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من مبلغ اغبقوؽ اؼبتأخر دفعها، وتستحق من اليـو األوؿ  %10ربصيل غرامة جبائية ربدد بػ
واستثُب أيضا الضرائب الٍب ربصل عن طريق . 1الذي يل  تاريخ إستحقاؽ تلك اغبقوؽ"

( من تاريخ اإلستحقاؽ، 15يبدأ بعد طبسة عشر ) %10، فإف أجل تطبيق غرامة 2اعبداوؿ
 ( يوما من هناية األجل األوؿ.30ل الغرامة التهديدية بعد ثالثْب )ويسري أج

الٍب ن  عليها اؼبشرع اعبزائري للتأخر عن دفع  اعبزاءات اعببائيةمن  تعد غرامة التأخّب
أسوة باؼبشرع الفرنس  إال " intérêt de retardالضريبة أو الرسم، فلم يسميها "فوائد التأخّب" "

 بالغرامة"، ويعرب عنها أحيانا "زيادةأو " عقوبة التأخر"العديد من التسميات مثل"أنه أطلق عليها 
نفسه التقيد دبصطلح واحد رغم اإلختالؼ اؼبتباين بْب اؼبصطلحات  مشرعنا". فلم يلـز  اعببائية

 . اؼبستعملة، ولكنه تبُب نسبة ثابتة كغرامة تسري على صبيع ـبالفات التأخر يف دفع اغبقوؽ اعببائية

، ومن مث تدفع هذ  %01وبدد اؼبشرع اعبزائري نسبة الغرامة يف الشهر األوؿ من التأخر بػ   
بالنسبة للضريبة   %01 يطبق زيادة قدرها ، لكن اؼبشرع الفرنس %3 النسبة بالغرامة التهديدية

على الدخل والرسـو العقارية بالنسبة لكل متأخر عن الدفع يف األجاؿ القانونية واؼبكل  بالضريبة 
اغبسن النية الذي يدفع ما عليه يف األجاؿ احملددة يستفيد يف حالة التأخر من الطعن باإلعفاء 

 عموما  نسبتها وتقدرتأخّب.  ؽبذ  الزيادة إذا ما دفع ما عليه يف اآلجاؿ، وال يدفع أي فوائد
فيطبق   .3من القانوف العاـ للضرائب 0757حسب ما جاء يف اؼبادة   عن كل شهر 1.41%

                                                   
 من ؽ.ض.غ.ـ. 540اؼبعدلة للمادة  2009من ؽ. اؼبالية لسنة  35اؼبادة   - 1
لألحكاـ اؼبنصوص عليها " يَبتب قانونا عن التأخّب يف دفع الضرائب الٍب ربصل عن طريق اعبداوؿ، تطبيقا من ؽ.ض.ـ:  1-402اؼبادة  - 2

 ( يوما من تاريخ اإلستحقاؽ".15عندما يتم الدفع يف أجل ) %10يف ـبتل  القوانْب اعببائية، تطبيق عقوبة قدرها 
3

 - Documentation fiscale, Contrôle fiscal, Editions Francis Lefebvre, 1992, n
0
 3970. 
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 5116جانف   0، حبيث كاف قبل 1حاليا نااـ فوائد التأخّب اؼبستحدث دبوجب هذا القانوف
 عن كل شهر.  %1.75يطبق نسبة 

طلب فرضها تسبيب اإلدارة وال زبضع تلتأخّب بالطابع التعويض ، فال يتتمتع فوائد ا
دبوجب  3من كتاب اإلجراءات اعببائية L 247، لكن آخر تعديل للمادة 2للتتخفيض أو اإلعفاء

أجاز لفوائد التأخّب أف زبفض أو يعفى اؼبكل   2004من قانوف اؼبالية الفرنس  لسنة  35اؼبادة 
نفس الطبيعة الذي منح غرامة التأخر  اؼبشرع اعبزائريوهو عكس ما ذهب إليه ، 4من قيمتها
يف حالة اعبمع مع عقوبة اإليداع اؼبتأخر أو يف حالة اللجوء إىل  هاضيزبف مع جوازالقانونية، 

 . 5الطعن باإلعفاء

منه  68ويف اؼبادة  2017وذبدر اإلشارة يف األخّب أف اؼبشرع يف قانوف اؼبالية لسنة 
ل  بالضريبة وإرادة اؼبؤسسة اؼبالية بالنسبة لعملية الدفع يتحدث عن التأخر اػبارج عن إرادة اؼبك

اإللكَبوين اؼبنجزة يف اآلجاؿ احملددة فإف اؼبكل  ال يتحمل غرامات التأخّب شرط أف ال يتجاوز 
( أياـ ربسب ابتداء من تاريخ الدفع، ولكنه مل يبْب اؼبسؤوؿ عن التأخر وال 10هذا التأخّب عشر)

اهباد نااـ جديد للدفع لكنه ناق   فعها، وهو ما يعترب فراغا قد اجتهد يفقيمة الضريبة اؼبتأخر د
األحكاـ، ولعل مرد ذلك غبداثة هذا النوع من طرؽ الدفع يف اعبزائر وؿبدوديته على كربى 

 اؼبؤسسات التجارية.

                                                   
1

- Laurence VAPAILLE, L’intérêt de retard: le prix du temps, in Les sanctions 

administratives fiscales: Aspects de droit comparé, (ouvrage collectif), Coll. Finances 

publiques, Harmattan, 2006, p107.  
2

- Dictionnaire fiscal, op.cit., n
0 

 5022, p  826 : «Cet intérêt…il n‟a pas à être motivé et ne 

peut faire l‟objet d‟une remise gracieuse ou d‟une modération ».   
3
  -Art. 247L du LPF : « -  Les dispositions des 2° et 3° sont le cas échéant applicables 

s'agissant des sommes dues au titre de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du code général des 

impôts ». 
4

 -  Laurence VAPAILLE, op.cit., p 125. 
 من ؽ.التسجيل. 19من ؽ ر ر أ واؼبادة  2-140من ؽ ض ـ واؼبادة  2-402اؼبادة  - 5

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006312875&dateTexte=&categorieLien=cid
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 الفرع الثاني: مخالفات عدم الدفع أو النقص في الدفع   

يعد اؼبكل  بالضريبة مرتكبا ؼبتخالفٍب عدـ الدفع أو الدفع غّب التاـ للضريبة أو الرسم،          
عندما ال يقـو بالدفع يف األجل القانوين أو ال يكوف دفعه كامال. فال يسدد الضريبة أو الرسم يف 

يوجد عالقة بْب فآجاؿ إستحقاقها أو يقـو بالدفع اعبزئ  للمبلغ ويبقى مدين بالباق  لإلدارة. 
عدـ الدفع أو النق  فيه مع نية اػباضع للضريبة، تتمثل يف عدـ سبكْب اإلدارة من اغبصوؿ على 

 الدين كامال أو جزء منه.

صبع اؼبشرع اعبزائري األحكاـ اؼبنامة لعقوبة الدفع غّب تاـ أو الدفع الناق  وقدرها بنسبة 
ى حسب اغبالة، على خالؼ ما ذهب إليه اؼبشرع الفرنس  الذي مل ين  عل % 25أو  10%

. وتتعدد 1 ـبالفة النق  يف الدفع نوع من ـبالفات عدـ الدفععترب  ـبالفة النق  يف الدفع والذي يَ 
طرؽ دفع الضريبة، منها ما يسهل معرفة وجود نق  يف الدفع مثال إذا تعلق األمر بطريقة 

اب أو اإلقتطاع من اؼبصدر، ولكن يقل إحتماؿ وجود النق  يف الدفع التسبيقات على اغبس
 بالنسبة للدفع الفوري للضرائب. 

إذا مل يدفع اؼبكل  الدين يعد مرتكبا ؼبتخالفة عدـ الدفع، والٍب يعاقب عليها بغرامة 
 ، ولكن إذا وجهت اإلدارة له إعذار بالدفع يتضمن تسوية الوضعية يف مدة شهر ومل%10تقدر بػ

، مهما كانت طريقة الدفع سواء إقتطاع من اؼبصدر أو عن %25يستجب يدفع زيادة قدرها 
دج يف حالة عدـ إيداع اعبدوؿ اإلشعاري 500طريق التسبيقات، وتلحق اؼبكل  عقوبة تقدر بػ

 .2اؼبتضمن لعبارة "الش ء" لكن مع بياف أسباب عدـ الدفع

                                                   
1 

- GDY  FONTE, Contrôle fiscal, DUNOD, 1995, p 122. 
 من ؽ ض ـ.  3-360اؼبادة   - 2
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اته دبا فيها دفع الضريبة لكن قد يكوف يبكن أف يؤدي اؼبكل  بالضريبة صبيع إلتزام 
الدفع غّب تاـ، ويتعلق األمر بعدـ دفع أحد التسبيقات أو أحد اإلقتطاعات أو عدـ كفاية صبيع 
األقساط اؼبسددة لي لـز بدفع باق  التصفية. يستطيع اؼبكل  بالضريبة دفع الضريبة عن طريق 

تمد طريقة الدفع باإلقتطاع من اؼبصدر على التسبيقات على اغبساب أو اإلقتطاع من اؼبصدر، وتع
وبعد مرور اؼبدة اؼبقررة لدفع هذ  األقساط يعترب  ،دفع أقساط يف أجل ؿبدد شهريا أو فصليا

 اؼبكل  بالضريبة قد سّدد كل األقساط. 

خلل يف دفع الضريبة أو الرسم يعرضه لعقوبة الدفع غّب التاـ اؼبنصوص عليها يف  فأيّ 
إذا وجهت و . %10انوف الضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة والٍب تقدر بنسبة من ق 360اؼبادة 

. ونفس اغبكم تبنا  %25اإلدارة إنذار بالدفع يف أجل شهر لدفع القسط اؼبتبقى ترفع العقوبة إىل
اؼبشرع بالنسبة لإلقتطاعات غّب الكافية اػباصة بالضريبة على الدخل أو الضريبة على أرباح 

 .1الشركات

لكن يبكن أف يدفع اؼبكل  بالضريبة كل التسبيقات ومع ذلك يبقى مدينا بباق  و 
التصفية، ألف التسبيقات الٍب دفعها أقل من مبلغ اغبص  الضريبية اؼبفروضة عليه، ويقع على 
اؼبكل  بالضريبة يف هذ  اغبالة تتمة باق  اؼببلغ وإال تعرض لنفس العقوبة اػباصة بعدـ الدفع 

، لكن بالنسبة لعدـ دفع رسـو الطابع كليا أو جزئيا يفرض تطبيق غرامة بْب 2 %10واؼبقدرة بػ
دج الٍب تستحق بالتضامن بْب صبيع األطراؼ بالنسبة لكل ؿبرر غّب مدموغ  5.000دج و 500

 .3أو ناق  الدمغة

                                                   
 .%25من ؽ ض ـ والٍب نصت على عدـ القياـ باإلقتطاع أو النق  يف دفع اإلقتطاع تطبق عقوبة  2-134اؼبادة  - 1
 من ؽ ض ـ. 361اؼبادة   - 2
 من ؽ  الطابع.  90اؼبادة  - 3
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( 30وب ّدد األجل الذي تفرض بإنقضاء  العقوبة بالنسبة للتصريح بالوجود ثالثوف )  
( من 30، وإذا تعلق األمر بالتصريح السنوي فإف األجل وبدد بالثالثْب )1يوما من بداية النشاط

أياـ من تاريخ التنازؿ  10، ويقدر بالنسبة للتصريح بالتنازؿ أو وق  النشاط 2أفريل من كل سنة
( أشهر من تاريخ 6بالنسبة لتقدًن التصريح بوفاة اؼبكل  بالضريبة بستة ) وق  النشاط، ووبدد أو

 . 3وفاة اؼبستغل اػباضع للنااـ اغبقيق  لفرض الضريبة

لضرائب وأنامة يقع على اػباضع للضريبة إحَباـ آجاؿ الدفع الٍب زبتل  وفقا ألنواع ا
 .4ـو عطلة قانونية، يبدد إىل اليـو األوؿ اؼبفتوح اؼبوايلصادؼ اليـو األخّب ي ذاالدفع اؼبتبعة، وإ

ويعكس موق  اؼبشرع يف هذ  اغبالة العنصر اعبوهري يف توقيع العقوبات اعببائية أال وهو احَباـ 
 األجاؿ القانونية.

نقدا وفورا لدى صندوؽ القابض القائم على جدوؿ الضرائب أو  5تؤدى الضرائب والرسـو       
، وجاء اؼبشرع يف 6لدفع األخرى دبا فيها اإلقتطاع البنك  أو التحويل أو الدفع اآليلحسب طرؽ ا

، ويتبع هذا 7بأسلوب جديد للدفع يسمى الطريق اإللكَبوين 2008قانوف اؼبالية التكميل  لسنة 
 لدفعات الوقتية للضريبة على أرباح الشركات والرسم على القيمة اؼبضافة والرسماألسلوب بالنسبة ل

نه دبوجب قرار صادر عن وزارة اؼبالية بتاريخ أ غّب على النشاط اؼبهِب وتصريح األجور.

                                                   
 ؽ ض ـ. 194اؼبادة  - 1
 من ؽ ض ـ. 151و 18ف ااؼبادت-  2
 من ؽ ض ـ. التصريح يف حالة الوفاة. 6-196ـ. وأقرت اؼبادة من ؽ ض  195اؼبادة نصت على التنازؿ عن النشاط  - 3
الٍب جاءت بصياغة اؼبشَبكة  2010على التوايل من ؽ. اؼبالية لسنة  4و 3و 2من ؽ ض ـ اؼبعدلة دبوجب اؼبواد   99و 28، 18اؼبواد  - 4

 اؼبوايل". إىل اليـو األوؿ اؼبفتوحعندما ينته  أجل إيداع التصريح يـو عطلة قانوين، يؤجل تاريخ اإلستحقاؽ بقوؽبا: "
 .إذا إنقضى أجل إيداع التصريح يف يـو عطلة قانونية، فإف األجل يبدد إىل أوؿ يـو عمل يليه" من ؽ ر ر أ:" 4-76اؼبادة  و 
من ؽ ض ـ. 370اؼبعدلة للمادة  2016من ؽ اؼبالية لسنة  7اؼبادة  -  5  
 .2008ؽ  اؼبالية التكميل  لسنة  15اؼبادة من ؽ ض ـ. اؼبعدلة دبوجب  370اؼبادة   - 6
 .2008من ؽ إج ج اؼبعدلة بق  اؼبالية التكميل  لسنة  168إىل  164ومن  161اؼبواد  - 7
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هما كانت طبيعتها يثبت اغبد الذي ال يبكن بعد  تسديد الضرائب والرسـو م 26/12/2013
 .1(دج100.000اة أل )نقدا واؼبقدر دب

كانت تسبيقاته تفوؽ أو تساوى مبلغ إال أّف اؼبكل  بالضريبة اؼبتبع لنااـ التسبيقات إذا           
اغبص  الضريبية الٍب على ذمته، فإنه يعفى من القياـ بأداء تسبيقات جديدة مقررة لتلك السنة، 

يوما قبل موعد وجوب 15ويسلم يف هذ  اغبالة تصروبا مؤرخا وموقعا لقابض الضرائب يف أجل
 .2%  10عليه زيادة قدرها  وإذا تبْب أف تصروبه غّب صحيح تطبق ،ربصيل األداء الالحق

اؼبعدلة  14ويف مادته  2017اعبدير بالذكر أف اؼبشرع ودبوجب قانوف ااؼبالية لسنة           
لدفع اعبزئ  بشرط اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة يسمح بإمكانية ا من قانوف الضرائب 365للمادة 

الباقية  %50أما  ،اعبزافية الوحيدةالضريبة من مبلغ  %50ايداع التصريح التقديري مع تسديد 
ديسمرب وبانقضاء  15إىل  1سبتمرب ومن  15إىل  1فيتم تسديدها على دفعتْب متساويتْب من 

هذا األجل فإنه يعترب اؼبكل  هبا يف وضعية متأخر عن الدفع من اليـو اؼبوايل لتاريخ استحقاؽ، 
من كل شهر تأخّب أو جزء منه  %3ا ويف حالة عدـ الدفع يف أجل شهر تطبق غرامة مالية قدره

من قانوف الضرائب اؼبباشرة  402حسب ما جاء يف اؼبادة  %25دوف أف تتجاوز هذ  الغرامة 
 والرسـو اؼبماثلة.

يتبْب يف األخّب أف ـبالفات الوعاء أو التحصيل يَبتب عليها عقوبات جبائية إدارية، وه          
ائد التأخّب، لكن تثار إشكالية تتعلق بنوع وطبيعة هذ  غرامات أو زيادات يف اغبقوؽ وحٌب فو 

ضمانات سبنح  العقوبات الٍب توقعها السلطة العامة اؼبتمثلة يف اإلدارة اعببائية، لذلك فأيّ 

                                                   
الصادرة  18اؼبتعلق باغبد الذي ال يبكن بعد  تسديد الضرائب والرسـو نقدا، ج ر عدد  26/12/2013ر بتاريخ دقرار وزير اؼبالية الصا - 1

 .30/03/2014بتاريخ 
   الفقرة الرابعة من ؽ ض ـ. 356اؼبادة   - 2
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من حيث طبيعتها القانونية وإمكانية  ـبالفات عدـ الدفعؼبتخال  اؼبتابع إداريا إلرتكابه للمكل  ا
  ؟ـبتلفة صبعها مع العقوبات من طبيعة

 الجبائية اإلدارية المطلب الثالث: الطبيعة القانونية للعقوبة

إف مسألة الطبيعة القانونية للعقوبة اعببائية اإلدارية تطرح جدال واسعا بْب القضاء والفقه،         
ولتحليلها يستوجب التمييز بْب عقوبات اؼبفروضة دبناسبة الوعاء وتصفيته، وبْب تلك اؼبفروضة يف 

 مرحلة التحصيل وسداد الدين الضرييب.

 الفرع األول: الغرامات الجبائية
، تتعلق 1يستتخل  من أحكاـ القانوف اعببائ  اعبزائري وجود نوعْب من الغرامات اعببائية        

األوىل دبتخالفات ؿبددة والثانية ـبصصة لإليداع اؼبتأخر للتصريح. تعترب عقوبات مالية، وغالبا ما 
امات احملددة ويقصد بالغرامات اعببائية تلك الغر  .سبيز عن فوائد التأخّب وعن الزيادات يف اغبقوؽ

وتقع إما مرة واحدة كعدـ تقدًن التصريح أو أف ترتكب  ،بقيمة نقدية ثابتة تفرض على اؼبتخالفات
ـبالفات بصفة متكررة كإغفاؿ أو إخفاء وثائق طلبتها اإلدارة. فلم يقَبف اؼبشرع تطبيقها دبحاولة 

، وال يرتبط اؼبكل  القياـ بأعماؿ غش قصد التمل  وال بنوع معْب من الضرائب أو ا لرسـو
 تطبيق هذ  الغرامة دببلغ معْب للضريبة أو أجل ؿبدد إلستحقاقها.

مل وبدد اؼبشرع الطبيعة القانونية للغرامة اعببائية، ولكن تبُب القضاء اعبزائري موقفا يف قرار         
"عن غرفة اعبنح واؼبتخالفات القسم الثالث يف قضية رقم  07/10/1996صادر بتاريخ 
مت النقض لقرار صادر عن ؾبلس قضاء تلمساف وص  فيه دعوى الضرائب بأهنا  136291

دعوى مدنية واعترب الغرامات اعببائية تعويضات مدنية ت ؤدى إىل إدارة الضرائب، وانتهت احملكمة 
العليا يف قرارها إىل الطبيعة اؼبتختلطة للغرامات اعببائية الٍب تغلب عليها العقوبة وإف خالطها 

                                                   
 ـ(. ض من ؽ 2-192و  194كمتخالفة ؿبددة بذاهتا مثل عدـ تقدًن التصريح ) اؼبادتْب  - 1
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يتبْب أف الغرامات  .1"ض ومن شبة ال هبوز اغبكم هبا إال بناء على طلب إدارة الضرائبالتعوي
اعببائية ذات طبيعة مزدوجة مع تغليب الطابع العقايب. ويف قرار آخر صدر بتاريخ 

، اعتربت احملكمة العليا الغرامة اعبمركية ذات طبيعة ـبتلطة نتيجة الطابع 2 29/01/1995
 بائية الٍب هتدؼ إىل تطبيقها. اؼبزدوج للدعوى اعب

تبعا لذلك، يتبْب أّف احملكمة العليا أعطت الطابع اؼبتختلط للغرامات اعببائية، وتقصد هبا         
الغرامات الٍب وبكم هبا القاض  اعبزائ  يف اعبرائم الضريبية والٍب تطالب هبا اإلدارة اعببائية، يف 

القانونية ال اؼبشرع وال  مل وبدد طبيعتها حْب أّف الغرامات اعببائية الٍب تصدر عن إدارة الضرائب
 القضاء اعبزائريْب.

فبا يستدع  اإلستعانة بالقضاء اؼبقارف يف ظل غياب موق  القضاء اعبزائري خبصوص          
الغرامات اعببائية، وال سيما القضاء الفرنس  الذي أصدر العديد من اإلجتهادات يف هذ  اؼبسألة، 

أّكد فيه على أف اؼببادئ اؼبنصوص عليها  30/12/1982فصدر عن اجمللس الدستوري بتاريخ 
تطبق على كل عقوبة  3يف اجملاؿ اعبزائ  1789من إعالف حقوؽ اإلنساف لسنة  8دبوجب اؼبادة 

يف اجملاؿ اعببائ  الٍب تتسم الزيادات يف اغبقوؽ وفوائد التأخّب إدارية ذات طبيعة عقابية، باستثناء 
 .4بطابع إصالح مايل

ضرر، بل يتحقق من فرضها ردع اؼبتخال   الغرامات اعببائية إىل تعويض أيّ فال هتدؼ 
بصفة شتخصية، وسبتد لتحقق ردعا عاما لكل األفراد وإال يلحقهم نفس اعبزاء. وألف الغرامة 

                                                   
 .33، ص 1998، سنة 1، اجمللة القضائية، العدد الغش الضرييب(حسن بوسقيعة ، اؼبتخالفة الضريبية )أ  - 2

) غّب منشور( مأخوذ من مؤل  أحسن بوسقيعة،  29/01/1995، الصادر بتاريخ  97020، مل  3ر الغرفة اعبنائية، القسم قرا  -2 
 .337ص اؼبرجع السابق، اؼبنازعات اعبمركية يف ضوء الفقه واجتهاد القضاء اعبديد يف قانوف اعبمارؾ،

دأ عدـ اعبمع بْب العقوبات ومبدأ عدـ رجعية القانوف إال ما كاف أصلح للمتهم ومبدأ واعبرائم ومب تتمثل هذ  اؼببادئ يف مبدأ شرعية العقوبة -  3
  .1989/ 29/12حق الدفاع وفق قرار صادر بتاريخ 

4
 -Décision n

1
 82-155 du 30 décembre 1982, Loi de finances rectificative pour 1982 cité par de 

Yann de GIVRE , La nature juridique des sanctions, in Droits du contribuable, Etat des lieux et 

perspectives, Coll. Entreprise et perspectives, Economica, 2002, p 97 .  
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اعببائية اإلدارية زبتل  عن الغرامة اعببائية اعبزائية الٍب وبكم هبا القاض  اعبزائ  والٍب منحت ؽبا 
لعليا يف اعبزائر الطابع اؼبتختلط مع التغليب الطبيعة العقابية، غّب أف القضاء الدستوري احملكمة ا

 الفرنس  منح ؽبا طابعا عقابيا. 

من قانوف الضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة  2-192وكمثاؿ على ذلك، نصت اؼبادة            
جاؿ احملددة أو عند إثبات تصروبه يَبتب على اؼبكل  بالضريبة الذي مل يقدـ يف اآلبقوؽبا: " 

دج وهذا كل مرة يسجل فيها 1.000الوثائق واؼبعلومات اؼبطلوبة... دفع غرامة جبائية قدرها 
دج ال يعكس حجم الضرر الذي 1.000. وبالتايل مبلغ إغفاؿ الوثائق اؼبقدمة أو عدـ صحتها"

سبية تدقق هبا رقم أعماله مثال، يلحق اإلدارة عند تأسيسها للضريبة، فيمكن أف تطلب وثائق ؿبا
وبدوف هذ  الوثائق ال يبكن أف تصل للمبلغ اغبقيق  لرقم األعماؿ. فيتعرض اؼبكل  بالضريبة 
للجزاء نتيجة عدـ إلتزامه بتقدًن الوثائق اؼبطلوبة وليس تعويض عن الضرر، لذلك فإف فرض 

 الغرامات اعببائية وبقق ردعا خاصا للمكل .

 زيادات في الحقوقالفرع الثاني: ال

الزيادة يف اغبقوؽ عقوبة جبائية إدارية توقع على أنواع معينة من اؼبتخالفات وه   تعد          
النق  يف التصريح أو عدـ التصريح أو التأخر يف تقديبه. وما يستش  من استقراء األحكاـ 

للزيادة يف اغبقوؽ أهنا تعتمد على مبلغ الضريبة اؼبتمل  منه، وأّكد ذلك اؼبشرع  1اؼبنامةالقانونية 
، على نقيض الغرامات اعببائية الٍب ال تعتمد مبدئيا على "الزيادة يف اغبقوؽ"يف استتخدامه لعبارة  

 وجود حق مسبق مدين به.

، وتكوف 2بائيةالزيادة يف الضرائب عقوبة على قيمة نسبية تفرض على اغبقوؽ اعب تعتمد
هذ  النسبة ؿبددة القيمة أو تصاعدية إىل غاية حد أقصى، وتوقع دبناسبة وجود مبلغ متمل  منه 

                                                   
 1 من ؽ.الطابع.    19واؼبادة  ؽ ر ر أمن 114ـ واؼبادة  ض من ؽ 322و  193و 192اؼبواد  - 

  
2

 -  Thierry LAMBERT, Les sanctions administratives fiscales, op.cit., p 13. 
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أو التأخر عن األجل لتقدًن التصريح أو بعد توجيه اإلدارة إنذار بتسوية وضعية اؼبكل  بالضريبة 
%، وتفرض 100% و10بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار باالستالـ، وتَباوح نسبتها بْب 

 البد من ربليل الطبيعة القانونية للزيادة بالنسبة لكل ـبالفة. فحبسب اؼبتخالفة اؼبرتكبة، 

وقد إلتـز اؼبشرع اعبزائري الصمت حياؿ موضوع الطبيعة القانونية للزيادات يف اغبقوؽ، 
القضاء الفرنس  بالرغم من طرحها للعديد من اإلشكاليات وحذا حذو  القضاء اعبزائري. غّب أّف 

قد حسم يف اؼبسألة وكاف له عدة مواق . فف  البداية صدر قرار عن ؾبلس الدولة الفرنس  يف 
، لكنه تراجع 1ين  فيه بأف الزيادات يف اغبقوؽ وغرامات التأخّب ؽبا طابع تعويض مايل 1982

خر صادر بتاريخ عن هذا اؼبوق  بالتأكيد على وجوب التمييز بْب الزيادات يف اغبقوؽ يف قرار آ
"...تتعلق بال شك الزيادات بسبب األعماؿ التدليسية والذي ن  على  31/03/1995

فللزيادة إذا طابع إصالح   .2بالعقوبات اعببائية ذات الطابع العقايب وليس ؾبرد إصالح مايل"
مادامت ال تفرض بسبب ارتكاب اؼبكل  بالضريبة ألعماؿ تدليسية، وهذا ما أدى باألستاذ 

؛ 3"كل زيادة ليس ؽبا طابع تعويض إصالح  فلها بالضرورة طابع عقوبة جبائية"للقوؿ:  باشويل""
  دبعُب نوع اؼبتخالفة هو من وبدد الطابع اإلصالح  أو العقايب للزيادة.

ويثار يف هذا اإلطار مسألة تناسب الضرر مع الزيادة اؼبقررة، ونارا ألف اؼبشرع اؼبتخوؿ   
 فهل تتناسب فعال مع حجم الضرر الذي تتعرض له اػبزينة العمومية؟  بتحديد نسبة الزيادة

وقبل اإلجابة على هذا التساؤؿ هبب ربديد أوال قاعدة التعويض يف الشريعة العامة اؼببنية 
على أساس جرب الضرر ونوعه، فيجب أوال ربديد األسس الٍب ربكم التعويض، وتتعلق يف 

                                                   
 .."..%.10% ...إىل 25تنزؿ نسبة الزيادة بقدر ... "ـ:  ض من ؽ 1-322ؼبادة ا -  1

2
-  CE : 31/03/1995 (SARL – Autos- Meric), cité par Yann de GIVRE, op.cit., p 97 : 

« …concernent des majorations fiscales pour manoeuvres frauduleuses et, au-delà sans doute, 
pour l‟ensemble des sanctions fiscales (celle ayant le caractère de punition et non de  simple 
réparation pécuniaire) ». 
3
 -

  
Gilles  BACHELIER, "Les sanctions fiscales dans la jurisprudence du Conseil d’Etat", R.F.F.P., 

n
1
65, L.G.D.J, 1999, p 19 : « …toute majoration qui n‟a pas ce caractère réparateur a 

nécessairement le caractère d‟une sanction fiscale ». 
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سمى بالتعويض اعبزايف، إذ أّف الضرر الذي يصلحه التعويض األساس بالتعويض احملدد قانونا وي
 اؼبقرر للتخزينة العامة يعد ضررا مباشرا وحاال وغّب ؿبتمل. 

ومن أجل ربديد العالقة بْب الضرر والزيادة، نفَبض وجود مكلفْب بالضريبة أحدنبا            
مثال، لتفرض نفس الزيادة اؼبقدرة تأخر بيـو واحد عن األجل القانوين والثاين تأخر ؼبدة شهر 

على كال اؼبكلفْب، لذلك أيبكن القوؿ أف الضرر الالحق من جراء تأخر اؼبكل  األوؿ  %10بػ
بالتأكيد أف اإلجابة ستكوف بالنف ،  هو نفسه الذي تتضرر منه اػبزينة من تأخر اؼبكل  الثاين؟
زيادة ال تعكس حجم الضرر اغبقيق  إذ ألنه ال وبقق العدالة الضريبة. ليستتخل  يف األخّب أف ال

 قد تتجاوز  أو ال تغطيه أصال.
  

فبا سبق، يتبْب أف الطبيعة القانونية للزيادة يف اغبقوؽ ؽبا طابعا مزدوجا فه  من جهة             
هتدؼ لتحقيق إصالح ضرر الحق باػبزينة فتكتس  بذلك طابعا تعويضيا، ومن جهة أخرى إذا 

ل  بالضريبة قد ارتكب عمال تدليسيا فتكي  طبيعتها القانونية بالطابع القمع ، ما أثبتت أف اؼبك
"تطرح العقوبة اعببائية طبيعة مبهمة  " للقوؿ التايل: BOUVIERبوفي " "وهذا ما أدى بالفقيه "

 .1فمن جهة تصلح ومن جهة أخرى تردع"

 الفرع الثالث: غرامات التأخير

ولكنه استعمل عدة عبارات ؽبا نفس  " فوائد التأخّب" اعبزائري مصطلحمل يذكر اؼبشرع          
كما ربط تطبيق غرامة التأخّب   "،2عقوبات التأخّبأو ""العقوبات اؼبقررة للتأخّب" اؼبعُب وه  

من  540بالغرامة التهديدية بالنسبة عبميع الضرائب باستثناء الضرائب غّب اؼبباشرة حسب اؼبادة 

                                                   
1
 -Michel BOUVIER, Introduction au droit fiscal général et la théorie de l’impôt, 6.éd., L.G.D.J., 

2004, p 113.  
 من ؽ.التسجيل. 3- 34اؼبادة  ؽ  ض ـ و 5- 402اؼبادة  -  2



تشريع الضريبيكحاام الممتنع عن الدفع المخالف ألالقانونية لل وضعيةال    األول:          بابال  
 

130 
 

من قانوف الضرائب  532"دوف اؼبساس بأحكاـ اؼبادة الٍب نصت:  1ّب اؼبباشرةقانوف الضرائب غ
غّب اؼبباشرة يَبتب على التأخر يف دفع الضريبة، وبعد توفر كل االلتزامات القانونية أو التنايمية، 

من مبلغ اغبقوؽ اؼبتأخر دفعها وتستحق من اليـو الذي يل   %10ربصل غرامة جبائية ربدد بػ 
  .تحقاؽ تلك اغبقوؽ"تاريخ اس

 

ويؤدي اغبديث عن الطبيعة القانونية لغرامة التأخّب إىل معرفة ما إذا كانت فعال عقوبة            
قمعية أو ؾبرد تعويض عن الضرر الالحق باػبزينة العمومية، فف  ؾباؿ غرامة التأخّب يدفعها 
 اؼبكل  بالضريبة الذي يعد مسؤوال عن تأخر  إذبا  الدولة بالنار إىل العالقة الٍب تربط الفرد

 . 2بالسلطة العامة
 

اؼبشرع اعبزائري قد منح  من قانوف الرسـو على رقم األعماؿ أفّ  141 يستقرأ من اؼبادة            
الذي يفيد  " Pénalité"غرامة التأخر طابع التعويض اؼبدين، السيما عند إستعماله مصطلح 

اعبزاء، وليس العقوبة القمعية ويدؿ على هذا اإلذبا  أيضا ربديد العقوبة القصوى يف هذ  اغبالة 
 مهما زادت مدة التأخر. %25بنسبة 

 

فلم وبدد اؼبشرع العالقة بْب حجم الضرر والغرامة، إذ أّف غرامة التأخّب تبُب على نسبة         
جزافية ال تعكس بالضرورة حجم الضرر اغبقيق ، لكن يالحظ أف مقدار غرامة التأخر ثابت يف 

على  . مل يعتمد اؼبشرع%25واؼبتغّب هو الغرامة التهديدية الٍب تضاؼ ؽبا إىل غاية  %10حدود 
أي معيار لتحديد الضرر، إذ يتساوى اؼبكلفوف بالضريبة يف دفع اغبقوؽ األصلية كاملة ويف أجاؽبا، 

 فبا يعرضهم لنفس الغرامة.

                                                   
 من  ض غ ـ. 540اؼبعدلة للمادة  2009من ؽ. اؼبالية لسنة  35اؼبادة  -  1

2
-  Laurence VAPAILLE, op.cit., p .018  
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تأخّب يف الوفاء بالدين يؤدي إىل  فأيّ  ر الزمن جوهري يف أي نااـ جبائ .دبا أف عنص         
تطلب غرامة التأخّب سوء النية ألف ؾبرد . فال ت1تعرض اػبزينة للضرر وهو ما ي وجب التعويض

 التأخّب عن دفع الضريبة ينجر عنه بصورة آلية فرضها.  

" شبن لوقت، فه  قابلة للتطبيق فقط على تأخرها، ومستقلة عن وتعترب غرامة التأخّب 
، فال يراعى حسن نية اؼبكل  هبا ألف غرامات التأخّب ؽبا 2حسن أو سوء نية اؼبكل  بالضريبة"

بع إصالح ، ولو مت إعتبار غرامات التأخّب ذات طبيعة عقابية لتم األخذ باروؼ إرتكاب طا
 اؼبتخالفة ومل يعتمد اؼبشرع ؾبرد التأخر يف الدفع عن األجل القانوين كأساس لفرضها. 

موق  للقضاء اعبزائري يف هذا اؼبقاـ، فبا يستدع  األمر اإلستعانة دبجلس  جد أيّ يو ال        
ليس لفوائد التأخّب طابع ي ق ر فيه: "...  9/11/1988 الدولة الفرنس  الذي أصدر قرار بتاريخ

إال أّف جانبا من الفقه يف  . 4"ببساطة تعويضات مالية تتعارض مع العقوبة اعببائية. فتعد 3عقايب
باإلستناد "فاباي"، فَبى األستاذة 5ى بأف طبيعة ووزف فوائد التأخّب ؿبل جدؿ قائم حاليافرنسا ير 

" أف فوائد التأخّب ال   2000جويلية 6الصادر بتاريخ  لباريس TGIعلى حكم احملكمة 
تشكل عقوبة، غّب أف احملكمة تعتربها عقوبة الٍب هبب أف تسبب إذا كاف تطبيقها يؤدي لتوقيع 

  .6"من الضرر الالحق باػبزينة عقوبة أكثر

إف اإلذبا  اغبديث للفقه يف فرنسا يتجه إىل دراسة عالقة الضرر بفوائد التأخّب،      
وتطور الطبيعة القانونية لفوائد التأخّب من إصالح الضرر إىل عقوبة قمعية الٍب تتطلب لتوقيعها 

                                                   
1

 -  Laurence VAPAILLE, op.cit., p 107: «…Le contribuable qui ne règle pas sa dette fiscale à la 

date fixée devra indemniser l‟Etat... ».  
2

- Thierry LAMBERT, Redressement fiscal, Economica, 1988, p 126. 
3
 -Thierry LAMBERT, Contrôle fiscal,  Droit et pratique, op.cit., p185. 

4
-Jean-Yves Mercier et Bernard Plagnet, Les impôts en France, Traité de fiscalité, éd .Francis, 

Lefebvre 1997,  p541. 
5
- Philippe THIRIA, op.cit, p 90. 

6
 -Laurence VAPAILLE, op.cit., p 112.  
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يف دفع الضرائب تطبق غرامة  إجراءات شكلية تتعلق يف األساس بالتسبيب، فف  ؾباؿ التأخر
والٍب تدفع  "،astreinte "التأخر بالغرامة التهديدية الٍب أطلق عليها تسمية "اإللزاـ اؼبايل" دبعُب 

باإلعتماد على كل شهر تأخّب أو كل جزء منه، وأضاؼ أف اعبمع بْب غرامة التأخّب والغرامة 
 مهما زادت مدة التأخّب. %25التهديدية ال يتجاوز 

ستعمل الغرامة التهديدية إللزاـ اؼبكل  بدفع الدين اؼبدين به لإلدارة ماليا، إذ ال تعد وت
   من العقوبات اعببائية، ومنحها اؼبشرع صراحة الطابع التعويض ، وذلك لعدة أسباب:

عدـ الن  عليها ضمن العقوبات األصلية للعقوبات اعببائية، أي أنه ال يوجد أي ـبالفة  -
 عقوبتها غرامة هتديدية وال حٌب ؼبتخالفة من نوع خاص.جبائية تكوف 

وتفرض لتنفيذ اإللتزاـ اؼبتأخر، فال تتعدى أف تكوف أكثر من وسيلة ضغط على اؼبتخال   - 
 غبمله على القياـ بدفع الضريبة أو الرسم الذي على ذمته.       

دارة توقيع الغرامة التهديدية ال تفرض الغرامة التهديدية إال من قبل القاض ، غّب أنه هبوز لإل -
، على عكس %25وذبمع مع مبلغ العقوبة إىل غاية نسبة  %3لفَبة زمنية ؿبددة تقدر نسبتها 

 الغرامة التهديدية الٍب وبكم هبا القاض  ويرجع تقديرها إليه. 

وعليه، هبب التفرقة بْب نوعْب من الغرامات التهديدية تتعلق األوىل بغرامة التأخّب وأما الثانية      
من قانوف اإلجراءات اعببائية اؼبتعلقة دبتخالفة رفض  63اؼبنصوص عليها يف اؼبادة  "التلجاة"تدعى 

دج   100درها يَبتب على هذ  اؼبتخالفة زيادة على ذلك تطبيق تلجاة قمنح حق اإلطالع: " 
كمة اإلدارية اؼبتختصة ..يتم النطق بالغرامة والتلجاة من طرؼ احمل.كحد أدىن عن كل يـو تأخّب

 ويقـو قابض الضرائب بتحصيل الغرامة والتلجاة"...إقليميا.

ياهر وجه الفرؽ بْب الغرامتْب يف اعبهة اؼبوقعة، فاإلدارة اعببائية ه  اعبهة اؼبتختصة يف          
ع الضريبة أو الرسم، وإف كانت متعلقة دبتخالفة رفض منح حق اإلطالع أو إتالؼ الدفاتر ؾباؿ دف
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واؼبستندات والوثائق الٍب طلبتها اإلدارة الٍب تعترب من اؼبتخالفات الضريبية فإف سلطة النطق هبا 
 مقدارها تؤوؿ إىل القاض  اإلداري اؼبتخت  إقليميا. زبتل  الغرامة التهديدية عن التلجاة اؼبالية يف

 % 25عن كل شهر تأخّب ويشَبط أف ال تزيد عن  %3وكيفية تطبيقها، إذ تفرض األوىل بنسبة 
دج عن كل يـو تأخّب وليس ؽبا حد أقصى، وال  100 مع العقوبة اعببائية، والتلجاة اؼبالية تقدر بػ

 .   1عنيةيتوق  فرضها إال إذا سبكنت اإلدارة من اغبصوؿ على حق اإلطالع على الوثائق اؼب

ويف األخّب، تعترب غرامات التأخّب من طبيعة تعويضية ألهنا غرامات ؿبددة النسبة وتفرض         
دبناسبة التأخر، فليس ؽبا عالقة باروؼ وأحواؿ اؼبكل  بالضريبة اؼبتأخر من جهة، ومن جهة 

 "بالغرامة"، وال ينف  منح اؼبشرع تسميتها  2أخرى هتدؼ إلصالح الضرر اؼبايل الالحق باػبزينة
 الطابع التعويض  عنها.

 الفرع الرابع: الجمع بين العقوبات الجبائية اإلدارية 

يتضح من خالؿ نصوص التشريع اعببائ  أف اؼبشرع قد أقر دببدأ اعبمع بْب العقوبات 
ذبمع والرسـو اؼبماثلة: "  يف فقرهتا الثالثة من قانوف الضرائب اؼبباشرة 193صراحة فنصت اؼبادة 

الزيادات اؼبقررة يف اؼبقطع األوؿ من هذ  اؼبادة عند اإلقتضاء مع تلك اؼبقررة يف اؼبادة 
" ذبمع العقوبات يف الفقرة اػبامسة منها:  303وكذلك اؼبادة  )الفقرتاف األوىل والثانية("192

من  140" واؼبادة اف نوعهااؼبنصوص عليها من أجل قمع اؼبتخالفات يف مادة اعبباية مهما ك
مع الغرامة  %10عندما ذبمع غرامة التحصيل الٍب نسبتها قانوف الرسم على رقم األعماؿ: "

شريطة أف يودع التصريح وتدفع  %15اؼبَبتبة عن اإليداع اؼبتأخر، ىبضع مبلغ الغرامتْب إىل نسبة 

                                                   
، ؾبلة اؼبعيار، اؼبركز -التأرجح بْب التعويضات اؼبدنية والعقوبات اعبزائية -عائشة بن عمور، الطبيعة القانونية للعقوبات اعببائية اإلدارية  -  1

 .25، ص2016، 12اعبامع  تسمسيلت، العدد
2
 - Pierre-François  RACINE, La notion  d’Impôt et ses conséquences juridiques, Revue Conseil 

d’Etat, N
1
 spécial, 2003, p 21 : « …elles se distinguent donc des intérêts de retard dont le seul objet 

est de compenser le préjudice subi par le Trésor du fait  du retard d‟encaissement ». 
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ضم  "ذبمع"د مصطلح  ، وما يفيالرسـو يف أجل أقصا  اليـو األخّب من شهر اإلستحقاؽ"
العقوبات اعببائية مع العقوبات األخرى، ماداـ القانوف اعببائ  ال ين  فقط على العقوبات 

 اعببائية من طبيعة إدارية. 

هبوز اعبمع بْب عقوبات الوعاء، فيمكن أف تضم الزيادات بسبب عدـ التصريح أو 
الفقرة الثالثة من  193حسب اؼبادة  التأخّب يف تقديبه مع الزيادات اؼبقررة للنق  يف التصريح

  .1ونفس اغبكم تبنا  اؼبشرع بالنسبة لعقوبات التحصيل ،قانوف الضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة

يدخل يف هذا النطاؽ صبع العقوبات اعببائية اإلدارية مع عقوبات من نوع خاص ومل 
، كإتالؼ األجهزة يف ؾباؿ الضرائب غّب اؼبباشرة، وكذلك يف حالة إنعداـ 2يستثنيها من اعبمع

آالؼ دج لتجار التجزئة  (5عنه تطبيق غرامات تقدر خبمس )الفواتّب أو عدـ تقديبها ينجر 
، 3أل  لتجار اعبملة ومليوف دج للمصدرين واؼبستوردين مع حجز السلع ووسائل النقل 500و

وسائل النقل ال تعد من العقوبات اعببائية بل تدابّب إلستفاء حقوؽ مع اإلشارة أف حجز السلع و 
 اإلدارة اعببائية.

بسيطة فقد أّقر اؼبشرع جبمعها، فال يوجد بقيم بالرغم من أف العقوبات اعببائية ليست            
بصيغة  4التشريعيةسبييز بْب العقوبة اعببائية أو اعبزائية اؼبتعلقة باجملاؿ اعببائ ، وجاءت النصوص 

  .عامة فبا يدؿ على اعبمع إال أف القضاء اعبزائري مل يتطرؽ ؽبذ  اؼبسألة أو لعدـ نشر قراراته

 
                                                   

مع عقوبة الدفع اؼبتأخر للتصريح وبدد اؼببلغ اإلصبايل للعقوبتْب  % 10"عندما ذبمع عقوبة التحصيل بنسبة ـ:   ض ؽ 2- 402اؼبادة  - 1
 بشرط أف يتم إيداع التصريح ودفع الضريبة يف آخر يـو من شهر اإلستحقاؽ كأخر أجل". %15بنسبة 

 ـ. غ ض ؽ 542راجع باألخ  اؼبادة ي -  2
 .2006من ؽ. اؼبالية  17واؼبادة  2003من ؽ. اؼبالية لػ  65ينار للمادة  -  3
من ؽ.التسجيل الفقرة اػبامسة  120أ، واؼبادة  ر ر ؽ 133ـ، واؼبادة  غ ض ؽ 549ـ يف الفقرة اػبامسة، اؼبادة  ض ؽ 303اؼبواد  -  4

 من ؽ.الطابع يف فقرهتا اػبامسة. 35منها واؼبادة 
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  : المخالفات الجبائية اإلدارية الخاصةالمطلب الثالث      

فإف كانت ـبالفات قائمة بذاهتا ال تتعلق بالوعاء أو التحصيل فإف اؼبشرع قد استحدث ؽبا        
عقوبات جبائية خاصة هبا، توقعها اإلدارة اعببائية دوف حاجة للجوء لسلطة أخرى لتحصيل 

تتنوع هذ  اؼبتخالفات بْب تلك اؼبتعلقة ببعض اؼبتخالفات الٍب ن  عليها اؼبشرع يف  حقوقها.
، وأخرى تتعلق بالتلبس )الفرع األوؿ( مقننة يف القوانْب الضريبية دبوجب القوانْب اؼباليةنصوص غّب

 .)الفرع الثاين(اعببائ  اؼبنصوص عليه يف قانوف اإلجراءات اعببائية

 :  المخالفات المنصوص عليها في نصوص خاصةالفرع األول

 ْبمتعاملبالنسبة لل 2016من قانوف اؼبالية لسنة  35اؼبادة  من هذ  اؼبتخالفات ما تبنته       
دبا يلـز به ذبار اعبملة، إذا مل يلتـز اؼبكل  بالقياـ هبذا الواجب حسب ما  يلتزموفللهات  النقاؿ 

: " عالوة على فقداف من قانوف الضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة  1-228نصت عليه اؼبادة 
يبكن أف يَبتب على األخطاء أو  219عليه يف اؼبادة اإلستفادة من التتخفيض اؼبنصوص 

اإلغفاالت أو عدـ صحة اؼبعلومات الواردة يف اعبدوؿ اؼبفصل اػباص بالزبائن واؼبنصوص عليه يف 
دج كل مرة ثبتت فيها  10.000دج إىل  1.000أعال ، تطبيق غرامة جبائية من  224اؼبادة 

، فتلجأ اإلدارة إىل حرمانه من التتخفيض  1"طلوبةأخطاء أو إغفاالت أو عدـ صحة اؼبعلومات اؼب
، يزاد عليها غرامة جبائية ف إمتياز منحه له اؼبشرع اعببائ الذي ال يعترب عقوبة جبائية بل فقدا

تتكرر كلما تكررت ـبالفة وجود أخطاء أو إغفاال أو عدـ صحة اؼبعلومات والٍب تعتربها اإلدارة 
من تصفية الضريبة، وتطبق نفس العقوبة عند انعداـ دقة  مناورات التمل  من الوعاء أومن 

                                                   
على مبلغ عمليات البيع باعبملة اػباصة  %50على مبلغ عمليات البيع أو  % 30يقصد بالتتخفيض إستفادة بائع التجزئة من زبفيض قدر   - 1

 من اغبقوؽ غّب اؼبباشرة.  %50باؼبواد الٍب يتضمن سعر بيعها بالتجزئة أكثر من 
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البيانات الذي وبوؿ دوف إجراء مراقبة التصروبات اعببائية الٍب يكتبها الزبائن تطبيق غرامة جبائية 
 .1دج 50.000دج إىل  5.000تَباوح قيمتها بْب 

 : إجراء التلبس الجبائي الفرع الثاني

رقابة غّب مستقل حيث أنه ينفذ يف إطار حق اؼبعاينة أو التحقيق يعترب التلبس اعببائ  إجراء 
والذي من شأنه أف يسمح لإلدارة بالتدخل لوضع حد عبنحة  ،أو اغبجز أو اإلطالع أو الرقابة

 .2حاؼبا تتوفر اؼبؤشرات الكافية حٌب قبل انقضاء أجل اإللتزامات التصروبية ،الغش اعببائ  اعبارية

من قانوف اإلجراءات اعببائية إىل اعتبار التلبس اعببائ  عملية  3مكرر  20وقد ذهبت اؼبادة  
مناورة ينامها  على األقل قبل أيّ  "مفتش"مراقبة تضطلع هبا اإلدارة اؼبتمثلة يف العوف الذي له رتبة 

اؼبكل  هبدؼ ترتيب عملية اإلعسار على اػبصوص، الٍب تشكل هتديدا لعملية ربصيل الديوف 
 ستقلة، كما يهدؼ إىل معاينة وايقاؼ كل عملية غش جارية منامة من طرؼ اؼبكل .اعببائية اؼب

تفعيل هذ  األهداؼ، فقد اشَبط اؼبشرع ؾبموعة من الشروط تتمثل على من أجل 
اػبصوص يف ربرير  من العوف الذي له على األقل رتبة مفتش، والبد من موافقة اإلدارة اؼبركزية 

واؼبراجعات على هذا اإلجراء ربت طائلة بطالنه؛ فيقـو مدير كربيات  اؼبمثلة يف مديرية األحباث
اؼبؤسسات ومدراء الضرائب الوالئيْب القياـ بطلب للَبخي ، لدى اإلدارة اؼبركزية، بإعداد ؿبضر 
معاينة جنحة التلبس اعببائ  إذا ما تبْب وجود قرائن واضحة للغش اعببائ ، ويتعْب على اإلدارة 

ساعة من تاريخ تقدًن  (48شباف وأربعْب) لة يف مدير األحباث واؼبراجعات بالرد يفاؼبركزية اؼبمث
يقع تبعا ف .3الطلب بالقبوؿ أو الرفض، وإذا مل ترد يف األجل احملدد اعترب صمتها رفضا ضمنيا

يف اؼبقابل حق اإلطالع اؼبباشر  ، ويبقى للمكل جنحة التلبس اعببائ  على اإلدارةلذلك اثبات 
                                                   

 من ؽ ض ـ. 2 - 228اؼبادة  - 1
 .7، ص68/2013ددرسالة اؼبديرية العامة للضرائب، التلبس اعببائ ، من أجل رقابة جبائية أكثر فعالية، ع - 2
 .8، ص نفس اؼبرجعرسالة اؼبديرية العامة للضرائب، التلبس اعببائ ، من أجل رقابة جبائية أكثر فعالية،  - 3
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، وبالتايل ىبضع بشكل مباشر اؼبكل  عليه قت اؼبناسب للتأكد من صحة اإلدعاءات اؼبثبتةيف الو 
 .1بالضريبة اؼبتهم حملضر التلبس اعببائ 

يف اؼبمارسات اؼبتعلقة دبمارسة نشاط ما دوف أف يتم التصريح  2تعترب حاالت تلبس جبائ  
أو أي وثيقة ال تتطابق مع البضائع أو لدى اؼبصاحل اعببائية، وكذا إصدار فواتّب وسندات تسليم 

اػبدمات الٍب مت تسليمها فعال، أو أف يرتكب ـبالفة بيع وشراء البضائع دوف فواتّب، ومهما كاف 
مكاف امتالكها وزبزينها وإيداعها، ويدخل ضمن حاالهتا أيضا تقدًن وثائق ومستندات ؿباسبية 

ؿ برامج ؿباسبية ألغراض الغش، وارتكاب تنتزع من احملاسبة قيمتها االثباتية وكذا استعما
، عالوة على ربويل االمتيازات اعببائية اؼبمنوحة رتبطة بالتشريع والتنايم التجارياؼبتخالفات اؼب

 .3بصدد األنامة اػباصة

وفيما ىب  العقوبات الٍب يتعرض ؽبا اؼبكل  بالضريبة اؼبثبت ضد  ؿبضر التلبس     
مكرر من قانوف الضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة،  194ادة الضرييب، فقد جاءت مفصلة يف اؼب

ننو  بأف اؼبشرع يعترب ـبالفة التلبس الضرييب جنحة ولكن بالرجوع  ربليلهاغّب أنه قبل الغوص يف 
ؼبتختل  النصوص الضريبية اؼبنامة ؽبا القبد ما يثبت أهنا جنحة فه  ال يعاقب عليها وفق 

نح اعبنائية وال يف اعبنح الضريبية، وتوقع عقوبتها اعبهة اإلدارية وال للقواعد اؼبعموؿ هبا يف اعب
يوجد ما يثبت عبوء اإلدارة للقضاء عن طريق تقدًن شكوى، عالوة على اختالؼ طبيعة غرامتها 

من قانوف الضرائب اؼبباشرة  1مكرر 194يف ن  اؼبادة  غرامة مالية"عند استعماؿ اؼبشرع لعبارة "
وليس اعبنحة ألنه  ،ستحسن على اؼبشرع استعماؿ ـبالفة التلبس اعببائ لة، لذلك ي  والرسـو اؼبماث

 ال عالقة ؽبا بنااـ اعبنح الضريبية الٍب وبكم عليها القاض  اعبزائ  بناء على شكوى.
                                                   

" يوقع ؿبضر التلبس اعببائ  وفق النموذج الذي تعد  اإلدارة، من قبل عوف اإلدارة اعببائية ويصادؽ من ؽ إج ج:  2-3مكرر  20اؼبادة  - 1
ؼبكل  بالضريبة صاحب اؼبتخالفة. ويف حالة رفض التوقيع، يذكر ذلك يف احملضر، وربتفظ إدارة الضرائب باحملضر األصل  وتسلم على التوقيع ا

 نستخة منه إىل اؼبكل  بالضريبة اؼبعِب الذي حرر بشأنه احملضر".
 من ؽ إج ج. 3مكرر  20اؼبادة  - 2
 .7، ص اؼبرجع السابقرسالة اؼبديرية العامة للضرائب، التلبس اعببائ ، من أجل رقابة جبائية أكثر فعالية،  - 3
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على  تن  الذي التلبس حالة معاينة يف اؼبعنيْب، بالضريبة اؼبكلفْب على تطبق اإلدارة      
دج، ويرفع 600.000غرامة مالية قدرها  مكرر من قانوف اإلجراءات اعببائية20اؼبادة  إجراءاته
 أو األعماؿ رقم اعببائ ، التلبس ؿبضر إعداد تاريخ عند ذباوز، حالة دج يف1.200.000إىل 

 نااـ ؾباؿ يف عليه اؼبنصوص ،(دج 5.000.000)دينار ماليْب طبسة حد اػباـ اإليرادات
، ةاؼبماثل والرسـو اؼبباشرة ائبر الض قانوف من 4 مكرر 282 اؼبادة دبوجب الوحيدةزافية اعب الضريبة

 مرق اعببائ ، التلبس ؿبضر إعداد تاريخ عند ذباوز، حالة دج يف2.000.000وقد يرفع 
ؿ ؾبا يف عليه اؼبنصوص دج (10.000.000) دينار ماليْب عشرة اػباـ داتااإلير  أو األعماؿ
ة ، وزيادةاؼبماثل والرسـو اؼبباشرة ئباالضر  قانوف من مكرر 20 اؼبادة دبوجب اؼببسطح الرب نااـ
 اؼبنصوصت الضمانان م ستفادةاإل من بالضريبة إقصاء اؼبكلفْب يهاعل يَبتب إذ، العقوبات على
 .1من قانوف الضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة158و19،156اؼبواد يف عليها

ليس ـبالفات الوعاء والتحصيل الوحيدة الٍب يرتكبها اؼبكل  بالضريبة،  وكنتيجة ؼبا سبق        
بل يوجد يف اجملاؿ اعببائ  العديد من اؼبتخالفات األخرى ذات الطبيعة اإلدارية الٍب توقع عليها 
اإلدارة اعببائية عقوبات إدارية جبائية، ومنه ما ذهبت إليه قوانْب اؼبالية كتلك اؼبتخالفات اؼبتعلقة 

. وتستعمل اإلدارة هذ  2ـ احَباـ شروط البيع باعبملة الٍب تستوجب عقوبات جبائية إداريةبعد
الطريقة للتحقق من صدؽ تصروبات اؼبكلفْب بالضريبة، كأف يلـز القانوف بائع  اعبملة باإلبالغ 

ف صبيع لكن هذا ال يعِب أ .3عن معامالهتم مع ذبار التجزئة يف مقابل ذلك وبصلوف على زبفيض
فعاؿ ترتب أاؼبكلفْب يردعوف باعبزاءات اإلدارية بل إف يف كثّب من اؼبرات ما يتمادوف بارتكاب 

 ماـ اعبهات القضائية اؼبتختصة.أمسؤولية جزائية ومتابعة 

                                                   
.للضريبة هاخضوعباعبزائر وإجراءات اؼبؤسسة األجنبية الٍب ليس ؽبا إقامة دائمة اؼبقدـ من  تصريحالب 158و 19،156اؼبواد تتعلق  -1    
-12-30بتاريخ  85ج ر عدد  2005اؼبتضمن قانوف اؼبالية لسنة  2004ديسمرب  29اؼبؤرخ يف  21-04اؼبالية من ؽ.  45اؼبادة  - 2

2004. 
 .59، اؼبرجع السابق، ص األشتخاص الطبيعيْب واؼبعنويْب( ) جبايةناصر مراد، النااـ الضرييب اغبديث - 3
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 المبحث الثاني: المسؤولية الجبائية الجزائية        

ر كجزاء عليها مسؤولية قرَ يتحمل اؼبكل  بالضريبة اؼبتخال  لألحكاـ اعببائية الٍب ت          
طبيعة جبائية، ويَبتب عليها ذات تتتخذ هذ  اؼبتخالفات صورة جرائم  جزائية، لذلك يف هذ  اغبالة

اعبزاء اعبنائ . وألف اعبريبة ظاهرة سلوكية اجتماعية يقـو هبا الشتخ  الطبيع  أو اؼبعنوي، وه  
رص اؼبشرع على ضبايتها، وقد تؤدي يف الكثّب من األحياف تؤدي إىل اإلضرار حبق أو مصلحة وب

 .1أحيانا أخرى إىل تعريضها للتخطر

للجريبة الضريبية اؼبتعلقة بعدـ دفع  ايتطلب البحث يف هذ  الوضعية أوال ربديد مفهوم  
ومسار اؼبتابعة اعبزائية دبا )اؼبطلب األوؿ(، والنااـ الذي زبضع له، ودراسة أركاهنا  اغبقوؽ اعببائية

 اعبزاء اؼبوقع عليها )اؼبطلب الثاين(. فيه

  اإلمتناع عن دفع الحقوق الجبائية يمةجر المطلب األول: مفهوم 

والٍب تؤدي إىل عدـ دفع  ،تتعدد األعماؿ والتصرفات الٍب يقـو هبا اؼبكل  بالضريبة  
تنوعة، وه  ما اؼبعقوبات الإىل توقيع و  لفة للنصوص التشريعية والتنايميةاغبقوؽ اعببائية اؼبتخا

يعاقب عليها قانوف ال تتميز خبصوصية أهنا جريبة  هذ  األخّبةوألف  تشكل اعبريبة الضريبية.
حبق ومعنا  ال تتعلق إال  ؛ذات طبيعة ضريبية ا تعدالقانوف الضرييب، عالوة على أهن بلعقوبات ال

   اؼبستحقة على عاتق اؼبكلفْب هبا. يةالضريبمن اغبقوؽ 

الفرع األوؿ، ومٌب تتقرر مسؤولية اؼبكل  يف ، هبب معرفة اؼبقصود باعبريبة الضريبة وعليه
الفرع الثالث، مع يف عدـ الدفع للحقوؽ اعببائية جريبة الفرع الثاين، ويف األخّب دراسة يف اعبزائية 

 .يف فرع أخّبربليل أركاف قياـ أهم اعبرائم ذات الصلة 

                                                   
 .223، ص 2011عاـ، موفم للنشر، اعبزائر، عبد اهلل أوهابية، شرح قانوف العقوبات اعبزائري، القسم ال - 1
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 ريبيةالفرع األول: تعريف الجريمة الض

ل ال تعدو أف تكوف دينًا للدولة بذمة اؼبكل ، فكاف من الطبيع  أف ربص   الضريبة كانت        
العامة وفق قواعد القانوف اؼبدين، ولكن نارًا ألنبية اإليرادات الضريبية ودورها يف سبويل النفقات 

بدأت الدوؿ بفرض امتيازات القانوف العاـ والسلطة العامة على كل ما له عالقة بالضريبة وضرورة 
لتزامات الضريبية فرض اعبزاءات على ـبالفة بعض اإل ربصيلها يف اؼبواعيد احملددة ؽبا، ومن ذلك

لتزاـ على ـبالفة اإلإىل فرض جزاء مايل ، مث تطور األمر 1وكاف هذا اعبزاء دبنزلة الشرط اعبزائ 
 الضرييب. 

ض النااـ فبا عر   ،الغش والتهرب الضرييبلكن لوحظ أف هذا اعبزاء مل يقلل من حاالت       
الضرييب ألشد األضرار، ولدرء هذ  اػبطورة مل هبد اؼبشرع وسيلة سوى اللجوء إىل العقوبات 
اعبزائية غبماية اؼبصاحل الضريبية، ففرض العقوبات الٍب تصيب اؼبكل  يف ماله أحيانًا ويف حريته 

 .2يف الوقت احملددامتنع أو تقاعس عن تنفيذ التزاماته الضريبية أو بعضها ما أحياناً أخرى إذا 

اؼبقصود هبا، مع بياف اعبرائم على لك  يتحدد مفهـو اعبريبة الضريبية حض  بنا التعرؼ ف      
 اؼبتعلقة بعدـ دفع اغبقوؽ اعببائية الٍب على عاتق اؼبكل  بالضريبة هبا.

عقابا. وتتميز رؼ اعبريبة بشكل عاـ على أهنا فعل أو امتناع يقرر القانوف على ارتكاهبا تع          
اعبريبة الضريبية عن اعبرائم األخرى بأهنا تتضمن اعتداء على مصلحة اػبزانة العامة من جهة، ومن 

، أال وه  قاعدة اؼبساواة أماـ 3جهة أخرى خرؽ أحد أهم القواعد األساسية لفرض الضريبة
                                                   

  1 الذي ينام أحكامه القانوف اؼبدين يف باب التنفيذ اعبربي يف نارية االلتزاـ.  -
 اؼبنشور على شبكة األنَبنت بعنواف  40ؿبمد خّب العكاـ، اؼبوسوعة القانونية اؼبتتخصصة، ص – 2

 http://www.arab-ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=164547  
 . 12:03على الساعة  23/01/2016تاريخ التصفح

           ، 1987بدوف بلد النشر،ونس أضبد البطريق، عبد الكرًن صادؽ بركات وحامد عبد اجمليد دراز، النام الضريبية، الدار اعبامعية، ي - 3
 .36-35ص ص 

http://www.arab-ency.com/_/details.law.php?nid=164891
http://www.arab-ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=164547
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باإلخالؿ بالنصوص  الضريبة الٍب وضعها آدـ ظبيث. وال يكف  لتعري  اعبريبة الضريبية أف تتعلق
 . 1الٍب ربم  اؼبصلحة الضريبية بل هبب أف يقرر القانوف ؽبا عقابا جنائيا

وقد ذهب البعض إىل توسيع مدلوؿ اعبريبة الضريبية بأف قانوف العقوبات الضرييب هو    
ة الذي ينام ـبالفات القوانْب الضريبية، وأف اؼبقصود هبذ  األخّبة كل ما ينام األعباء الضريبي

، اؼبنام للجرائم 3. وهذا ما يبكن تسميته بالقانوف اعبنائ  الضرييب2على اختالؼ أنواعها
الذي يعد من أوجد مفهوما للجريبة الضريبية، ويهدؼ إىل ضباية اؼبصاحل  ،4والعقوبات الضريبية

ؽبا يف الضريبية اؼبتمثلة يف ربصيل وتوريد الضرائب اؼبفروضة على اؼبكلفْب يف اؼبواعيد احملددة 
 . 5القانوف الضرييب

      

 ،وبالرجوع إىل اؽبياات القضائية دبتختل  أقسامها قبد أف القضايا الضريبية اؼبطروحة أمامها       
والٍب تتعلق بالغش الضرييب معامها جنح وينعدـ فيها وص  اؼبتخالفة عبريبة الغش الضرييب. والبد 

يف هذا الصدد إىل أف إدارة الضرائب مؤهلة أيضا لفرض اعبزاءات اعببائية على مرتكيب  التذكّب من
  اؼبتخالفات.
مل  الواحد والعشرين لنار إىل التطور التارىب  للجرائم الضريبية يتبّْب أنه حٌب أوائل القرفبا        

اء الضريبة كاملة، ومنذ تكن القوانْب الضريبية تعرؼ غّب نوع واحد من هذ  اعبرائم، وهو عدـ أد
هناية اغبرب العاؼبية األوىل أدى التطور اؼبلموس يف القوانْب الضريبية إىل معرفة أنواع أخرى من 
الغش الضرييب، إال أنه مع ذلك أضحى من الصعب التمييز بْب هذ  األنواع على ضوء معيار 

 .6حكاـ واحدة مشَبكةؿبدد من شأنه أف يقسمها إىل ؾبموعات تشَبؾ كل ؾبموعة منها يف أ
                                                   

 .16، ص 2005 عماف، األردف، الثقافة،العلم و ، دار 1طكبو قانوف عقوبات ضرييب يواجه ربديات العصر،  صتخر عبد اهلل اعبنيدي، - 1
 .13ص اؼبرجع السابق، نبيل صقر،  - 2
 .22، ص اؼبرجع السابقأضبد فتح  سرور،  - 3
 .7ص ، اؼبرجع السابق، ابراهيم اؼبنجى - 4

. 40ؿبمد خّب العكاـ،  اؼبرجع السابق، ص - 5  
 .14اؼبرجع، ص  نفس نبيل صقر، - 6
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ساقها ؾبموعة من الفقه للجريبة الضريبة، ما ال يستهاف به، إذ ال زبلو  التعريفات الٍبومن 
 جل اؼبراجع الٍب درست الضريبة منها، ولعل أنبهم:

بأهنا كل ـبالفة للقوانْب الضريبية الٍب تفرض الذي عر ؼ اعبريبة الضريبية  أضبد فتح  سرور
 .1ةعمال أو امتناعا لتحديد وعاء الضريبعلى اؼبمولْب 

إعتداء على مصلحة ضريبية دبتخالفة أوامر اؼبشرع ونواهيه  فيعتربها وأما طالب نور الشرع
 .2جزائيا االضريبية قرر له اؼبشرع جزاء

وقد عرفها عبد الفتاح مصطفى الصيف  بأهنا كل نشاط اهبابيا كاف أـ سلبيا ينطوي على 
جنائيا، واؼبقصود من اؼبصلحة  اأو تعريضها للتخطر يرصد له القانوف جزاء إهدار ؼبصلحة ضريبية

 .3الضريبية كل عبء ضرييب وبميه جزاء جنائ 

يقع على لتزاـ الضرييب، كل ـبالفة لإلأهنا  وقد ذهب أنور العمروس  إىل تعريفه للجريبة ب
تقع اعبريبة الضريبية،  تهإلتزاـ ضرييب بالقياـ بعمل أو باإلمتناع عن عمل، ودبتخالف اؼبكل عاتق 

 .4ؽبا فاإللتزاـ بأداء الضريبة وإف كاف مصدر  القانوف إال أنه ال ينشأ إال حبصوؿ الواقعة اؼبنشأة

من التعريفات السابقة يتبْب أف اعبريبة الضريبية ال ىبرج معناها عن ـبالفة اؼبكلفْب 
ن القانوف مَ ض  زاء يَ اعب عنها اقبرمٌب ربققت و لتزاماهتم اؼبفروضة دبوجب القانوف الضرييب، إل

مهما كانت أسباب عدـ اإللتزاـ وباألخ  عدـ دفع اغبقوؽ وذلك الضرييب العقايب توقيعه، 
 يتحمل اؼبتخال  اؼبسؤولية اعببائية اعبزائية.اؼبدين هبا للتخزينة، 

                                                   
.36، ص السابق أضبد فتح  سرور، اؼبرجع - 1  

 .32، ص 2008، دار وائل للنشر، األردف، 1ططالب نور الشرع، اعبريبة الضريبية،  - 2
  . 19، ص اؼبرجع السابق نقال عن ابراهيم اؼبنحى، 39، ص 1960عبد الفتاح مصطفى الصيف ، قانوف العقوبات الضرييب، طبعة  -3
  .223، ص1972، دار الكتب اعبامعية، القاهرة، 1نور العمروس ، شرح قوانْب اعبمارؾ واالستّباد والتصدير والنقد، طأ - 4
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 الفرع الثاني: المسؤولية الجزائية للمالف بالضريبة 

إف السلوؾ اإلجرام  الضرييب هو السلوؾ اإلرادي للمتخال  لإللتزاـ الضرييب، وهو من 
تتوافر لديه األهلية الضريبية، وبالتايل من يسأؿ جزائيا عن الضريبة، إذ لوال أنه أهل للقياـ باإللتزاـ 

 فمن البديه  أف يكوف الفاعل األصل  أوؿ من ىبضع للجزاء. .1الضرييب، ؼبا سال عنه جزائيا

ويكوف عموما شتخصا طبيعيا، ويبكن أف يساعد  يف ارتكاب اعبريبة شريك، ليكوف هو  
اآلخر ؿبل مساءلة جزائية. وفضال عن الشتخ  الطبيع ، قد يكوف الفاعل أو شريكه شتخصا 

بدأ مساءلة الشتخ  اؼبعنوي، كما قد يتحمل معنويا، لذلك أّقر اؼبشرع يف القوانْب الضريبية دب
 اعبزاء شتخ  أخر غّب الفاعل أو الشريك وهو اؼبتضامن أو الغّب. 

تقـو أحكاـ القانوف اعبنائ  أساسا على مبدأ شتخصية اؼبسؤولية اعبنائية، فاؼبتهم يسأؿ 
، يعد عن عمله وال يسأؿ عن عمل غّب . لذلك فاإلعَباؼ باؼبسؤولية اعبنائية عن عمل الغّب

إخالال خطّبا هبذا اؼببدأ، غّب أنه يوجد ؽبذا األخّب تطبيقات كتلك اؼبتعلقة بالشتخ  اؼبعنوي 
 والورثة والنائب.

 شخص الطبيعيلل: المسؤولية الجزائية أوال

ز بْب الشتخ  الطبيع  اؼبسؤوؿ اعبزائ  األصل  يف اؼبادة اعببائية خبصوص يتم التميي
بصفته مسؤوال  ، وبْب الشريكاغبقوؽ اعببائية اؼبدينْب هبا للتخزينة العمومية جرائم عدـ الدفع
 الضريبية. جزائيا يف اعبريبة

 

                                                   
.40ؿبمد خّب العكاـ، اؼبرجع السابق، ص  -  1  
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 مسؤولية الفاعل األصلي الجزائية -1

إف اؼبكل  بالضريبة هو اؼبلتـز بالضريبة قانونا ألف اعبرائم الضريبية تستلـز يف صفة اعباين 
كما يستطيع اعل األصل  يف جريبة التهرب من دفع الضريبة،  أف يكوف كونه مكل  بالضريبة، فالف

هو و أف يتعدد الفاعلوف األصليوف يف اعبريبة الضريبية، وذلك عند تعدد أطراؼ العالقة الضريبية، 
 اغباؿ يف التضامن بالوفاء ألداء الضريبة.

دين وبالنسبة للورثة، وإف كاف الفقه الضرييب، يكاد هبمع على مسؤوليتهم عن أداء 
ائية يف حالة ـبالفة اؼبورث ز ضة شديدة ضد ربملهم اعبزاءات اعبالضريبة، إال أنه توجد معار 

ائ ، زبتل  عن طبيعة النااـ ز ض يعود إىل أف طبيعة  النااـ اعبلإللتزامات الضريبية، ووجه اإلعَبا
للجرائم الضريبية  ، ومع ذلك هناؾ خالؼ كبّب حوؿ ربميل الورثة العقوبات اؼبالية بالنسبة 1اؼبدين 

كالغرامة اعبزائية، ألنه بوفاة اؼبورث تنقض  الدعوى العمومية اؼبرفوعة ضد ، ليبقى فقط ترخي  
تركته بعد حصيلة الدولة من أجل ربصيل الغرامة الضريبية احملكـو هبا يف اعبريبة الضريبية من 

تق مورثه نتيجة إرتكابه ؼبتخالفة ؛ دبعُب أف الوارث ملـز بدفع الغرامة الضريبية الٍب على عا2وفاته
 تتعلق بأحكاـ القانوف الضرييب.

 المسؤولية الجزائية للشريك أو المشارك -2

ذباهه اؼبسؤولية اتقـو يعد اؼبشارؾ كل من يساعد الفاعل األصل  يف ارتكاب اعبريبة، و 
قانوف  301ة ور اؼبباشقانوف الضرائب غّب  203وقد أصبعت القوانْب اعببائية يف اؼبواد  اعبزائية.

                                                   
فاة فبا هو مستقر عليه يف قانوف األحواؿ الشتخصية فإنه تنتقل شتخصية اؼبورث إىل أشتخاص الورثة إىل حْب سباـ تصفية الَبكة، إال أف و  -  1

 كانت على عاتقه، من قبيل ربمل الورثة للعقوبات اؼبقيدة للحرية كاغببس مثال.ائية الٍب  ز اؼبورث تقطع كاإللتزامات اعب
.124، ص السابق طالب نور الشرع، اؼبرجع -  2  
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قانوف التسجيل على ربميل الشريك اؼبسؤولية اعبزائية كاملة، وتطبق عليه العقوبات  120الطابع 
 . 1اؼبقررة للفاعل، فهذا اغبل منطق . وقد أحالت صبيعها يف تعري  الشريك إىل قانوف العقوبات

يف حكم الشريك من قاـ هبما،  فرباتع  عن ذلك جاءت بعض النصوص بفعلْب يػ  وفضال 
قسائم يف اػبارج، وقبض قسائم  ذبار يف القيم اؼبنقولة أو ربصيلالتدخل بصفة غّب قانونية لإل

الٍب تدخل . واؼبالحظ أف ذكر هذين النوعْب من األعماؿ 2يبلكها الغّب بأظباء هؤالء اؼبالكْب
إىل تطبيق أحكاـ قانوف العقوبات، ال فائدة منها، ألنه ما داـ أحاؿ  فاعلهما يف حكم الشريك

 فمن باب أوىل الشريك يف اعبريبة ينطبق عليه ما ينطبق على الشريك يف أي جريبة ضريبية.

وهو نفس اإلذبا  الذي أّيد  القضاة يف فرنسا يف عدة متابعات جزائية ضد أشتخاص 
ل اغب لضرائبمن القانوف العاـ ل 1742يعتربوف شركاء يف جنحة الغش، ألنه حبسب اؼبادة 

من قانوف العقوبات الفرنس ؛ ومثاله  7-121منطق ، ألهنا ربيل إىل تعري  الشريك للمادة 
بفتح له حساب دبوجبه يتمل  من  اؼبكل  يف إخفاء جزء من مداخيلهعامل البنك الذي يساعد 

 .3الدفع للتخزينة حقوقها، فإنه يعد شريكا للمكل  اؼبسؤوؿ األصل  عن جريبة الغش الضرييب

 : المسؤولية الجزائية للشخص المعنويثانيا

عالوة على  التساؤؿ الذي يثار هل الشتخ  اؼبعنوي يسأؿ جزائيا يف اؼبادة اعببائية إف
 اؼبسؤولية اعببائية عن اؼبتخالفات اإلدارية اعببائية؟ 

الشك أف فبثل الشتخ  اؼبعنوي يعترب مسؤوال مسؤولية جنائية عن األفعاؿ غّب     
ائية إذا ز اؼبشروعة الٍب ترتكب باسم الشتخ  اؼبعنوي، فممثل الشتخ  اؼبعنوي يسأؿ مسؤولية ج

                                                   
 .141، ص 2008وجدي شفيق فرج، اؼبفيد يف التهرب الضرييب واعبرائم الضريبية، يونيتد لإلصدرات القانونية،  - 1
 من ؽ . التسجيل. 120من ؽ ر ر أ واؼبادة  127ة واؼبادة ر اؼبباشقانوف الضرائب غّب  543اؼبادة  - 2

3
-  Jérôme Lasserre CAPDEVILLE, Fraude et évation fiscales : état des lieux et moyens de lutte-

Pratique des affaires-, JOLY éditions, 2015, p 177. 
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غش يف التصروبات واإلقرارات السنوية لرأظباؿ الشركة وإغفاؿ بعض األرقاـ أو قاـ بعمليات هترب 
 ـ هبذ  العمليات غبسابه اػباص.قا إذا ما

إذا كاف اؼببدأ أف اؼبساءلة اعبنائية لألشتخاص اؼبعنوية غّب جائزة، إذ أهنا مل تلق قبوال يف  
ميداف القانوف العاـ، وذلك لتعارضها مع العديد من لقواعد واألسس الٍب ترتكز عليها اؼبسؤولية 

شتخ  اعبنائية، ويستثُب من هذا اؼببدأ اغباالت الٍب ين  فيها اؼبشرع صراحة على عقاب ال
اؼبعنوي، دبا يالئمه من عقوبة، مع عدـ اإلخالؿ دبسؤولية فبثليه والقائمْب بنشاطه طبقا للقواعد 
العامة، إال أف الراجح يف فقه قانوف العقوبات االقتصادي، أف تلك اؼبسؤولية أصبحت ضرورة ال 

 .1قتصاديةلقانوف، ضمانا إلقباح السياسة اإلغُب عنها يف ميداف ذلك ا

الشتخ  اؼبعنوي باعتبار  شتخصا  مدى مسؤوليةؤال آخر يف هذ اؼبسألة يتعلق ويثار تسا
 قانونيا متميزا عن فبثله، ويتابع قضائيا كما توقع عليه العقوبات؟

إف اؼبشرع اعبزائري مل يسلم بقاعدة عامة تقض  باإلعَباؼ باؼبسؤولية اعبنائية لألشتخاص 
 ، وكذلك ربديد العقوبات الٍب توقع على اؼبعنوية، ألف هذ  اؼبسؤولية تقتض  صراحة الن
الفرنس  الذي ال يعَبؼ هبذ  اؼبسؤولية،  ناّب الشتخ  اؼبعنوي وقد حذا اؼبشرع اعبزائري حذو 

تستبعد من هذ  العقوبات عقوبة اغببس الٍب ال تتماشى والطبيعة القانونية للشتخ  اؼبعنوي، يف 
يف الغرامة واؼبصادرة بالطريقة الٍب تتماشى هبا حْب تطبق عقوبتْب ماليتْب كعقوبات أصلية تتمثل 

  .مع طبيعة الشتخ  اؼبعنوي

قررت  2004 مارس 9 الصادر بتاريخ 204-2004 دبوجب القانوف الفرنس  رقمو    
الذي أقر بوجوب معاقبته بغرامة تصل غبد أقصى يساوى  2اؼبسؤولية اعبزائية للشتخ  اؼبعنوي

 2.500.000على الشتخ  الطبيع ، وبالتايل يصل ؼببلغ ( الغرامة اؼبستحقة 5طبس أضعاؼ)
                                                   

 .130طالب نور الشرع، اؼبرجع السابق، ص  - 1
2
- Jérôme Lasserre CAPDEVILLE, op.cit., p 076 
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. وهو نفس اإلذبا  الذي تبنا  اؼبشرع اعبزائري دبوجب قانوف رقم 1طةيسأورو بالنسبة ؼبتخالفة ب
( مرات 5أين فرض عقوبات أصلية على الشتخ  اؼبعنوي بغرامة تساوي مرة إىل طبس) 04-15

 .2كميلية أخرىاغبد األقصى اؼبقرر للشتخ  الطبيع  وعقوبات ت

من قانوف الضرائب اؼبباشرة  9الفقرة  303وال سيما ن  اؼبادة وبالرجوع للتشريع الضرييب       
ف للقانو  آخر تابع معنوي شتخ  و أ شركة قبل من اؼبتخالفة ترتكب عندما"والرسـو اؼبماثلة: 
اؼبمثلْب  أو اؼبتصرفْبضد  اؼبلحقة وبالعقوبات اؼبستحقة اغببس بعقوبات اغبكم اػباص، يصدر

يستتخل  أف عقوبة اغببس ال تلحق الشتخ  اؼبعنوي أو  للمجموعة"، القانونيْب أو الشرعيْب
بل اؼبتصرؼ أو اؼبمثل  ألهنا شتخصية اعتبارية زبتل  طبيعتها مع العقوبة السالبة للحرية الشركة

 . الشرع  أو القانوين، ومل يبْب اؼبشرع ما إذا كاف الفعل  أو القانوين

 القانوين الذي ال يبلك يف الواقع أية يثّب الواقع العمل  إشكالية اؼبسؤولية اعبزائية للمسّب  و        
 الفعل ، ويف إطار صالحية تذكر يف مقابل فبارسة هذ  الصالحيات من قبل شتخ  يسمى اؼبسّب  

 ،استنادا إىل صفته تلك القانوين ال يعترب مسؤوال جزائيا عن الغش الضرييب الشركات فإف اؼبسّب  
. 3داف إال إذا كاف قد شارؾ بصفة مادية ومعنوية يف الغش كأصل عاـ ما كاف لي  وأف هذا اؼبسّب  

                                                   
1
- Art. 131-38 al.1

er
 du Code pénal. 

  العقوبات الٍب تطبق على الشتخ  اؼبعنوي يف مواد اعبنايات واعبنح ه ::" مكرر من قانوف العقوبات 18اؼبادة  - 2
 اغبد األقصى للغرامة اؼبقررة للشتخ  الطبيع  يف القانوف الذي يعاقب على اعبريبة. ( مرات5( إىل طبس )1الغرامة الٍب تساوي من مرة )-1
 :واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية اآلتية -2
 حل الشتخ  اؼبعنوي، -
 ( سنوات،5غلق اؼبؤسسة أو فرع من فروعها ؼبدة ال تتجاوز طبس )-
 ( سنوات،5اإلقصاء من الصفقات العمومية ؼبدة ال تتجاوز طبس ) -
 ( سنوات،5اؼبنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غّب مباشر، هنائيا أو ؼبدة ال تتجاوز طبس ) -
 مصادرة الش ء الذي استعمل يف ارتكاب اعبريبة أو نتج عنها، - 
 نشر وتعليق حكم اإلدانة،-
( سنوات، وتنصب اغبراسة على فبارسة النشاط الذي أدى إىل اعبريبة أو الذي ارتكبت 5طبس )الوضع ربت اغبراسة القضائية ؼبدة ال تتجاوز - 

 اعبريبة دبناسبته".
 .32 اؼبرجع السابق ،ؿبمد بودايل،  - 3
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وهو إذبا  ؿبكمة النقض يف فرنسا أين ربمل الشتخ  الطبيع  اؼبسّّب بغض النار عن ما إذا كاف 
 .  1مسؤولية الشتخ  اؼبعنوي قانوين أو فعل ، بشرط اثبات الركنْب اؼبادي واؼبعنوي إىل جانب

الشتخ  الطبيع  سواء كاف فاعال أصليا أو شريكا دبتخالفة يعتربها إذا ما قاـ وعليه، 
التشريع الضرييب من األفعاؿ اجملرمة، يتحمل دبوجبها اؼبسوؤلية اعبزائية، غّب أف الورثة ال يتحملوف 

يع الضرييب قد قاـ به، فال زبرج عن هذ  اؼبسؤولية إال يف حدود تركة مورثهم عن فعل ؾبـر بالتشر 
فبثل غّب أف  ، ووكذا مبدأ شتخصية العقوبة اعبزائية،عدة ال تركة إال بعد سداد الديوفتطبيق قا

  ا قانونيا أو فعليا يسأؿ مسؤولية شتخصية عن إلتزامات قد كل  سواء كاف مسّب  الشتخ  اؼبعنوى 
  هبا دبقتضى القانوف هبدؼ ضماف ربصيل الضريبة.

 الفرع الثالث: الجرائم الضريبية المرتبطة بعدم دفع الحقوق الجبائية

، وألف  ائز ج كل إعتداء على مصلحة ضريبية يتقرر عنه جزاء  اعبريبة الضريبية عدت      
ائ  ز إخالؿ هبا مٌب وضع ؽبا جزاء ج أي   فإفاإللتزامات الضريبية الٍب ربقق هذ  اؼبصلحة متعددة، 

 .ةييعترب جريبة ضريب

 دفع الضريبةإلتزاـ ب دبتخالفة تتعدد وتتنوع اعبرائم الضريبية، وال سيما تلك اؼبرتبطةوعليه  
يستوجب علينا لدراسة أنواعها اإلستعانة دبعايّب للتقسيم، وحٌب هذ   وـبتل  اغبقوؽ األخرى.

ة أكثر ريباعب، لذلك حاولنا الَبكيز على (أوال) األخّبة قد تعددت واختلفت حبسب وجهات النار
، والٍب ؽبا عالقة مباشرة بعدـ الدفع أال وه  جريبة انتشارا وشيوعا وخطورة بالنسبة غبقوؽ اػبزينة

 .  « la fraude fiscale  »أو كما يصطلح عليها باللغة الفرنسية   (ثانيا)الغش الضرييب

 

                                                   
1

- Cass.crim., 5 décembre 2012, n
0 
11-89.012 ; Cass.crim., 26 septembre 2012, n

0 
11-83.359 cité 

par Jérôme Lasserre CAPDEVILLE, op.cit., p 076. 
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  : محاوالت تقسيم الجرائم الضريبيةأوال       

تقسم حسب الركن اؼبادي إىل إذ مد، الضريبية يتعدد حبسب اؼبعيار اؼبعتإف تقسيم اعبرائم        
مستمرة، وإذا أخذنا دبعيار الغاية  ها جريبةلويف مقابسلبية أو إىل جريبة وقتية  وأخرىإهبابية جريبة 

 رائماعبمن اعبريبة أو اؼبصلحة احملمية فتنقسم اعبريبة إىل جرائم الٍب سبس بالوعاء وعملية ربققها و 
ضريبية تتعلق دبرحلة التحصيل، وكذا تلك اؼباسة بنشاط اإلدارة الضريبية يف مباشرهتا لصالحياهتا، ال

 . 1الناقصةاعبريبة اعبريبة التامة و  يوجدوبالنسبة للركن اؼبعنوي يف تقسيم اعبريبة الضريبة 

ية باءت بالنق  واعبدير بالذكر أف تلك احملاوالت الفقهية اؼبتعددة لتقسيم اعبرائم الضريب   
غبيتها على هذا النوع من اعبرائم، ولعل ذلك راجع لطبيعتها ونوعيتها واغبقوؽ اؼبعتدي الوعدـ ص

 عليها، وكذا صاحب اغبق يف اؼبتابعة.

الذي يقع عليه  2ولقد استند قانوف العقوبات العاـ يف التمييز بْب اعبرائم إىل معيار نوع اغبق 
اإلعتداء بارتكاب اعبريبة، وهو ما ال يبكن اإلستناد إليه يف قانوف العقوبات الضرييب، حيث 

، أو تشكل اعبرائم الضريبية صبيعها اعتداء على حق واحد هو حق الدولة يف اغبصوؿ على الضريبة
  عتداء على اؼبصلحة الضريبية.إلابما يسمى 

                                                   
 .40ؿبمد خّب العكاـ، اؼبرجع السابق، ص   -   1
ريبية، ومثال فجريبة اإلمتناع عن دفع الضريبة تعد من اعبرائم السلبية ألف اؼبشرع يفرض إلتزاـ أداء الضريبة يف ميعادها القانوين إىل اإلدارة الض -

 تعد جريبة إهبابية ألف اؼبشرع فرض عدـ القياـ هبذا الفعل واعترب  ؾبرما.جريبة ربرير فواتّب صورية 
ة الوقتية تنته  يف وبالنسبة للجريبة مستمرة مثاؽبا اإلمتناع عن دفع الضريبة يف اؼبيعاد القانوين، فاعبريبة مستمرة ما داـ اإلمتناع قائما. أما اعبريب- 

 غباة واحدة كجريبة تقدًن تصريح ناق .
جريبة التهرب  وبالنسبة للجريبة الٍب سبس الوعاء الضرييب مثاؽبا جريبة االمتناع عن تقدًن الوثائق احملاسبية، وأما اعبريبة اؼبرتبطة بالتحصيل فه - 

 اعبمرك . يف حْب تلك اؼبتعلقة بنشاط اإلدارة الضريبة يف مباشرة صالحياهتا فمثاله اإلعَباض على التحقيق.
 لركن اؼبعنوي يبكن تقسيمها إىل الٍب ربقق نتيجة وتسمى التامة، وبْب تلك الٍب ال يتحقق فيها اؽبدؼ منه وه  اعبريبة الناقصة.وأما من حيث ا- 

 اعبرائم الواقعة على األشتخاص واعبرائم الواقعة على األمواؿ. - 2
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 يبّيز بْبالذي  .1تخالفاتاؼب وأنح أو اعبنايات شكل اعبقانوف العقوبات  اتالفـبوتتتخذ     
الٍب تعترب اؼبتخالفة جريبة معاقب عليها باغببس من يـو  ؛منه 5حبسب معيار اؼبادة  الثالثةأنواع 

 غّب أف دج، 20.000دج إىل 2000واحد على األقل إىل شهرين على األكثر وغرامة من 
واكتفى  ،اؼبشرع مل ين  يف ـبتل  القوانْب اعببائية على عقوبة اغببس بالنسبة للمتخالفات اعببائية

بتوقيع الغرامة اعببائية على مرتكبيها، ويالحظ أف هذ  الغرامات اعببائية تفوؽ اغبد األقصى 
، دج2000ر ببالنسبة للمتخالفة اؼبقدمن قانوف العقوبات  5للغرامة اؼبالية احملددة يف اؼبادة 

 عالوة على أف فرضتها يكوف من طرؼ اإلدارة اعببائية، دوف حاجة اؼبرور على الطريق القضائ .

 : عالقة عدم دفع الحقوق الجبائية بالجرائم الضريبيةثانيا

إف عدـ الدفع للحقوؽ اعببائية وكما سبقت اإلشارة إليه يبكن أف يكوف موضوع ـبالفة 
  على أساس أنه جريبة ضريبية توقع عليه عقوبات أو يكي   ،جبائية تستوجب عقوبة جبائية

 قمعية، زبتل  تبعا لكوهنا ـبالفة أو جنحة ضريبية. 

اؼبتمثل يف عدـ دفع الضريبة أو الرسم أو الغرامات أو الزيادات  ويشكل الفعل اؼبادي
هذ  أهم  منو  يبية.لعدة جرائم ضر ركنا ماديا  يف القوانْب الضريبية اؼبدين هبا لإلدارة الضريبية

 صوراتتخذ ت، وقد "الغش الضرييب"دفع اغبقوؽ اعببائية جريبة  هتدؼ لإلمتناع عناعبرائم الٍب 
أخرى كجريبة اإلعَباض على الضريبة، أو جريبة التزوير يف اإلقرارات الضريبية، أو جنحة اإلخالؿ 

جنحة  ة ألعواف الضرائب، أومتناع عن تقدًن األوراؽ الضريبيجنحة اإل بواجب تقدًن اإلقرار، أو
    . 2جنحة تقليد أختاـ الدولة والدمغات والطوابع والعالمات اإلخالؿ بالرقابة، أو

                                                   
 .14نبيل صقر، اؼبرجع السابق، ص  - 1

 119من ؽ.الطابع و 37و 33،34من ؽ ر ر أ و 118و117من ؽ ض ـ و 407و 303اد جنحة اإلحتياؿ الضرييب نصت عليها اؼبو  - 2
 من ؽ ض غ ـ. 532و 530من ؽ.التسجيل و

 من ؽ ض غ ـ.  532من ؽ ض ـ و 303من ؽ ر ر أ و 117جنحة التزوير يف إقرار الضريبة: نصت عليها اؼبواد -
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 18إىل  07يف اؼبواد من  2010وجب قانوف اؼبالية التكميل  لسنةقد استحدث اؼبشرع دب
واؼبالحظ أنه بتنايمه عبنحة التلبس الضرييب.  2013من قانوف اؼبالية لسنة  12وتعززت باؼبادة 

صبيع هذ  اعبرائم تبقى الغاية اؼبشَبكة منها وه  عدـ دفع الضريبة أو الرسم اؼبستحق للتخزينة 
 .1العمومية

والرسـو اؼبماثلة والٍب تعد الركن من قانوف الضرائب اؼبباشرة  303للمادة  وبالرجوع
واؼبقصود به الوصوؿ لنتيجة  ،، تشَبؾ يف التمل  من دفع الضريبةضريبية الشرع  لعدة جرائم

وه  عدـ الدفع، وبالنار للمبلغ اؼبتمل  منه تتحدد طبيعة اعبريبة بْب كوهنا ـبالفة أو جنحة، 
عالوة  ات واغببس أو الغرامة اؼبالية للجنح الضريبةوتبعا ؽبا تتقرر العقوبة بْب الغرامة اؼبالية للمتخالف

 .على العقوبات اعببائية

، 2وتبقى الصورة األصلية للجريبة الضريبة اؼبتعلقة بعدـ الدفع تتمثل يف جريبة الغش الضرييب
يعد الغش هتربا قانونيا يف اغبقيقة؛ دبعُب أف . إذ 3تتضمن ـبالفة صروبة ألحكاـ القوانْب واألنامة

أهنا كلها فبارسات غّب  ارسات الٍب تتم يف هذا الصدد زبرج عن إطار القانوف وحدود ؛ أيّ اؼبم
 مشروعة، فهو إذف ظاهرة سلبية يف إطار العالقة بْب اؼبكل  بالضريبة والسلطة العامة.

                                                                                                                                                          
من  122من ؽ.الطابع و 37من ؽ ر ر أ و121من ؽ ض غ ـ و 530جنحة اإلخالؿ بواجب تقدًن اإلقرار: نصت عليها اؼبواد  -

 ؽ.التسجيل
 118و117من ؽ ض غ ـ و 532من ؽ ض ـ و 303جنحة اإلمتناع عن تقدًن األوراؽ الضريبية ألعواف الضرائب: نصت عليها اؼبواد     -

 من ؽ. التسجيل . 10و 9من ؽ إج ج و 102من ؽ.الطابع و 40من ؽ ر ر أ و
من ؽ.الطابع  37من ؽ ر ر أ و 122من ؽ ض غ ـ و 537من ؽ ض ـ و 304بالرقابة الضريبية: نصت عليها اؼبواد جنحة اإلخالؿ -
 من ؽ.التسجيل. 122و
 من ؽ.العقوبات. 212إىل  208جنحة تقليد أختاـ الدولة والدمغات والطوابع والعالمات: نصت عليها اؼبواد من -
ية وليست جزائية وال حٌب بائ  يعد إجراء عبعل ـبالفة مثبتة وليس جنحة حبد ذاهتا بل عقوبات مالكما سبقت اإلشارة إليه أف التلبس اعب  -1

 .145. الرجوع ؽبذا الفصل من اؼبذكرة، ص ماـ القضاء اعببائ أمتابعة 
 .18ص  الغش الضرييب )اؼبتخالفة الضريبية(، اؼبرجع السابق، أحسن بوسقيعة، - 2
 .491، ص قاؼبرجع السابحسن عواضة،  -  3
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  : مفهوم الغش الضريبيثالثا

التشريع اؼبقارف،  لدىسواء عند مشرعنا أو  للغش الضرييب يف ظل غياب تعري  تشريع        
. واؼبعلـو أف القانوف والعقوبات الٍب تلحقها النصوص الٍب تبْب ـبتل  اعبرائمسنعتمد على 

الضرييب قد اكتفى بالن  على الفعل اؼبعترب ؾبـر مع بياف العقوبة اؼبقررة له، ومن مث فإف الفقه يعترب 
   عطاء التعاري .إاؼبتخت  بوظيفة 

جتماعية يف ؾباالت كثّبة قانونية، إقتصادية وإ بعدة دراساتلقد حض  الغش الضرييب  
، نارا ػبطورته وشيوعه بْب تصرفات اؼبكلفْب، وألنه يعد من أقدـ اعبرائم مقارنة مع وحٌب نفسية

اعبرائم الضريبية األخرى، لذلك تعددت اآلراء والتعاري  الفقهية يف ؾباؿ إعطاء تعري  للغش 
 مدرسة يتبعها. ، حبسب كل فقيه وكلالضرييب

 التعاريف الفقهية للغش الضريبي -1

فتندرج بذلك ربته   ،ؼ البعض الغش على أنه ذلك التهرب الذي يتضمن ـبالفة قوانْبيعر  
كل طرؽ الغش اؼبايل، وما تنطوي عليه هذ  الطرؽ من اإللتجاء إىل طرؽ إحتيالية للتتخل  من 

  .1وربطها أو عند ربصيلها أداء الضريبة، وقد يقع عند ربديد وعاء الضريبة

 ،ثل احَباـ للقانوفػػغّب مشروع دب   إرادي يرى البعض اآلخر أف الغش الضرييب هو تصرؼ
رادة اؼبكل  إفالغش بذلك يفَبض ـبالفة مباشرة وب ،رادة اؼبشرعإو  التشريعألنه انتهاؾ لروح 

نتهاؾ البد أف فاإل ،مشروعةللقواعد الصادرة من اإلدارة الضريبية عن طريق استتخداـ طرقا غّب 
 .2يكوف إراديا وعمديا

                                                   
 .273سكندرية، بدوف سنة نشر، ص ياسة اؼبالية، منشأة اؼبعارؼ، اإلعبد اؼبنعم فوزي، اؼبالية العامة والس - 1
 .13ص  اؼبرجع السابق،ظاهرة التهرب الضرييب الدويل وأثرها على إقتصاديات الدوؿ النامية، سوزي عديل ناشد،  - 2
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رادية إطريقة التمل  بلكن  ،ؼ بأنه ـبالفة ألحكاـ آمرة للقانوف الضرييبيف حْب يعرّ  
 .1ناامية تطبيقا للقانوف الضرييبو 

دؼ التحايل وذبنب أداء هبك السلوكات واؼبمارسات الٍب تتم ويقصد به أيضا تل 
 .2أي أهنا كلها فبارسات غّب مشروعة ؛القانوفا خارج إطار ذالضريبة، وه

وهناؾ من يرى بأف الغش الضرييب هو تصرؼ إرادي ىبضع عموما لسوء نية اؼبكل   
 .3بالضريبة لتتخل  من الضريبة أو جزء منها

السلوكات واؼبمارسات الٍب تتم هبدؼ التحايل وذبنب أداء ؾبموعة  البعض إىل اعتبار  ذهب
أهنا كلها فبارسات غّب مشروعة. فالغش هبذا اؼبعُب يفَبض  أيّ  ؛طار القانوفالضريبة وهذا خارج إ

 .4ربقق الواقعة اؼبنشاة للضريبة بالفعل، إال أف اؼبكل  بالضريبة يتهرب من دفعها كليا أو جزئيا

احملاوالت يف إعطاء تعاري  للغش الضرييب أهنا سبيل إىل  ؾبموع هذ أهم ما يالحظ على 
حصر الغش الضرييب يف جريبة التمل ، لذلك يقاؿ دائما بأف الغش الضرييب هو التمل  أو 
ؿباولة التمل  عن طريق استعماؿ طرؽ احتيالية من إقرار وعاء الضريبة أو الوفاء اعبزئ  أو الكل   

هـو أوسع من ؾبرد التمل  من الضريبة، ألنه يشمل باإلضافة ؽبا. غّب أف الغش الضرييب هو مف
بطرؽ احتيالية، أفعاال أخرى ال تقل أنبية وه  اإلعَباض على الضريبة أو  منها ل مإىل أفعاؿ اؼبت

 .5رفضها
                                                   

1
- Fatiha TALEB, Blanchement d’Argent et fraude fiscales, Annelles de faculté de droit, Actes du 

Colloque International Attractivité et évasion fiscales, Du 7 et 8 décembre 2011, LEJEP, n
1
 spécial, 

2013, p 218. 

 .11نبيل صقر، اؼبرجع السابق، ص -2 
3
 -Ahmed SADOUDI, Fraude fiscale et Evasion fiscal : Interet de la distinction, Annales de la 

faculté de droit, Actes du Colloque International- Attractivite et evasion fiscal-, Faculte de Droit, n
0
 

spécial2013, Du 7-8décembre 2011, Oran, p 179 et voir aussi Christian de LAUZAINGHEIN et 

Marie_Hélène Stauble–de LAUZAINGHEIN, op.cit., p 9.   
 .133ؿبمد عباس ؿبرزي، اؼبدخل إىل اعبباية والضرائب، اؼبرجع السابق، ص  -4
 .13مد بودايل، اؼبرجع السابق، صؿب - 5
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ومن خالؿ ما تقدـ يستتخل  بأف ـبالفة الغش أو كما يسميها البعض التهرب غّب 
للقوانْب والتنايمات اعببائية اؼبعموؿ هبا، يهدؼ من خالؽبا إىل اؼبشروع ه  ـبالفة عمدية وصروبة 

عدـ دفع الضريبة بكل الطرؽ اإلحتيالية وغّب اؼبشروعة، ومن دوف أف ينقل عباها للغّب، ويَبّتب 
ستتخدـ فيه ت. إذ أف الغش الضرييب يعد تصرفا غّب مشروع، إدارية جزائية وجبائية عليها عقوبات 

 تدليسية من طرؼ اؼبكل  بقصد التتخل  من عبء الضريبة.الحتيالية و اإلطرؽ طريقة من ال أي

 التفرقة بين كل من الغش والتهرب الضريبي  -2
  

يف حقيقية األمر قد أخذت التفرقة بْب الغش والتهرب الضرييب، يف كثّب من اغباالت وجه          
بْب كل من التهرب ما قسم التفرقة  1رغم ذلك يوجد من اإلجتهادات، ولكن اؼبعاملغّب واضح 

 ثالثة إذباهات رئيسية:إىل الضرييب والغش اعببائ  
مؤادا  أف فكرة التهرب الضرييب فكرة أعم وأمشل من فكرة   Rosier: ويبثله األول اإلتجاه

الغش الضرييب، فالتهرب هو اعبنس، أما الغش الضرييب فهو النوع، فالغش وفقا ؽبذا اإلذبا  يعد 
 خاصة من حاالت التهرب، وه  حالة التهرب من الضريبة عن طريق إنتهاؾ القانوف.  حالة

، وفحوا  أف التهرب الضرييب ما هو إال M.A.Piatier, M.Letouge: ويبثله الثاني اإلتجاه
الشكل الدويل للغش الضرييب، فالغش وفقا ؽبذا اإلذبا  وعلى عكس اإلذبا  األوؿ هو اعبنس بينما 

رييب الدويل هو النوع، فأصحاب هذا اإلذبا  يروف أف هناؾ نوعْب من الغش؛ غش التهرب الض
 على اؼبستوى الداخل  وغش على اؼبستوى الدويل، وهذا األخّب هو الذي يبثل التهرب الضرييب.

مضموف التفرقة يرتكز على فكرة الشرعية، فالتهرب  M.Gaudemet: ويبثله الثالث اإلتجاه
تكوف فيه إرادة اؼبكل  بالضريبة متجهة كبو زبفي  العبء الضرييب إال أنه ال يسلك يف سبيل 
ذلك طرقا مشروعة، فاؼبكل  يبارس حقا من حقوقه الدستورية ليحقق مشروعا بالنسبة له، 

                                                   
 .15، ص السابق ظاهرة التهرب الضرييب الدويل وأثرها على إقتصاديات الدوؿ النامية، اؼبرجعسوزي عديل ناشد،  - 1
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هرب الضرييب هبذ  الصورة يتوفر فيه العنصر اؼبعنوي وبالتايل فال يوقع عليه أي عقوبة أو جزاء، فالت
 . 1وهو سوء النية دوف العنصر اؼبادي اؼبتمثل يف اغبيل التدليسية

 

غّب أف جانب آخر من الفقه يرى بأف الغش الضرييب ؾبـر جزائيا، وؼبتابعته يستوجب على 
فبارسة اؼبواطن غبريته اإلدارة رفع شكوى أماـ القضاء، على عكس التهرب الضرييب الذي يَبجم 

  .2يف القياـ دبا يشاء بشرط عدـ ذباوز القانوف تطبيقا إلعالف حقوؽ اإلنساف واؼبواطن

كما هبب التفرقة بْب الغش الضرييب ونقل عبء الضريبة، فإذا كانا يشَبكاف يف أف كليهما 
وؿ من خالؽبا صورة من صور التتخل  من اإللتزاـ بدفع الضريبة، لكن يبقى الغش هو ظاهرة وبا

اؼبكل  القانوين بالضريبة عدـ دفع الضريبة كليا وجزئيا دوف أف ينقل عباها إىل شتخ  آخر، ومن 
. وأما نقل 3أساليب قد تكوف مشروعة وغّب مشروعةعدة طرؽ و أجل ذلك يتتخذ اؼبكل  القانوين 

 . 4العبء الضرييب فيتم يف حالته دفع الضريبة وذبىب اغبكومة حصيلتها يف األخّب

الذي ن   2016اؼبعدؿ يف  وذبدر اإلشارة إىل اعبديد الذي جاء به الدستور اعبزائري
والذي األمواؿ"،  رؤوس وهتريب اعببائ  التهرب على القانوف "يعاقبعلى  64صراحة يف اؼبادة 

يقصد به التهرب الضرييب غّب اؼبشروع، وبالتايل تتأسس قاعدة دستورية بتجرًن التهرب الضرييب 
إذا رجعنا إىل النصوص القانونية قبدها ترى الغش  .حكاـ القانوف والتنايم اؼبعموؿ بهاؼبتخال  أل

 .5الضرييب على أنه انتهاؾ للقانوف من أجل التهرب من فرض الضرائب أو التقليل من قيمتها

                                                   
 .11نبيل صقر، اؼبرجع السابق، ص  -1 

2
 - Philliphe DEROUIN, Définitions et distinctions de la fraude et de l’évasion fiscales, in Fraude et 

évation fiscales : état des lieux et moyens de lutte-Pratique des affaires-, JOLY éditions, 2015,       

p p 0-3.  
 .462ضا خالص ، شذرات النارية اعببائية، اؼبرجع السابق، ص ر  -  3
 .273عبد اؼبنعم فوزي، اؼبرجع السابق، ص  -4 
 .167نصّبة بوعوف وبياوي، اؼبرجع السابق، ص  - 5
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م أحكامه نا  فإف كاف اؼبشرع اعبزائري مل يعط  تعريفا للتهرب غّب اؼبشروع إال أنه    
القوانْب  بالرغم من تبعثرها بْب ـبتل  نصوصحتيالية وأنواعها اإل هكر طرقذلك بتحديد أركانه وذ و 

تعددت و يبكننا القوؿ بأف اؼبشرع نّام الغش الضرييب يف كل القوانْب اعببائية،  لذلك. 1الضريبية
  .موحدةوأحكاـ دبصطلحات  تقيدالس اؼبوضوع مع عدـ اإللتزاـ بالنصوص وتكررت خبصوص نف

 الفرع الرابع: أركان جريمة الغش الضريبي

ال تقـو اعبريبة بصفة عامة إال بتوافر أركاف قيامها وه : الركن الشرع  والركن اؼبادي ويف           
األخّب الركن اؼبعنوي، فإف كاف الركن الشرع  يقصد به وجوب الن  يف التشريع على ذبرًن فعل 

وأف يكوف الن  نافذ اؼبفعوؿ يف وقت ارتكاب الفعل، ساريا على  ،معْب مع إغباؽ به جزاء معْب
فإنه ال ىبتل  األمر بالنسبة للجريبة الضريبة إذ ال جريبة  .2مكاف وقوعه، وعلى شتخ  مرتكبه

واؼبستحق وال عقوبة إال بن ، وما على القاض  إال دور مطابقة الفعل مع الن  اجملـر للفعل 
 زاء جنائ .للج

من قانوف الضرائب  303فبالنسبة عبريبة الغش الضرييب يف التشريع اعبزائري تعد اؼبادة  
من القانوف العاـ للضرائب  1741وهو ما يقابله اؼبادة اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة الركن الشرع  ؽبا، 

يف إطار هذا أما تفصيل الركنْب اؼبادي )أوال( والركن اؼبعنوي )ثانيا( فسيتم ربليلهما الفرنس ، 
 الفرع.

                                                   
 لقد نصت ـبتل  النصوص اعببائية على األفعاؿ اؼبعتربة غشا يف ما يل : -  1

 حاالت؛ 6نصت على  193اؼبادة   قانوف الضرائب اؼبباشرة الرسـو اؼبماثلة:  -
 ( حاالت؛6على ست) 532حالة واؼبادة  12نصت على  530قانوف الضرائب غّب اؼبباشرة: اؼبادة  -
 حاالت؛  5نصت على  76قانوف  اإلجراءات اعببائية: اؼبادة  -
 نصت على حالة واحدة؛  119قانوف التسجيل: اؼبادة  -
 واحدة.نصت على حالة 76قانوف الطابع: اؼبادة  -

 .118ابراهيم اؼبنج ، اؼبرجع السابق، ص  -2 
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 : الركن الماديأوال

يتمثل الركن اؼبادي للجريبة الضريبية يف اإلعتداء على اؼبصلحة الضريبية، ويقع هذا  
اإلعتداء دبتخالفة اإللتزاـ الضرييب، الذي يفرضه القانوف على اؼبكل  بالضريبة، دبقتضى العالقة 

 .1الٍب تقـو بْب هذا األخّب وبْب الدولة

وللركن اؼبادي ثالث عناصر وه : السلوؾ اإلجرام  أو ؾبموعة السلوكات الٍب يقـو هبا  
الفاعل أو الفاعلوف، والنتيجة اإلجرامية الناشاة عن هذا السلوؾ، والعالقة السببية الٍب تربط 

مرة بينهما؛ أي الرابطة السببية بْب السلوؾ اؼبادي والنتيجة احملققة، حبيث تكوف هذ  األخّبة كث
 .2للسلوؾ اإلجرام  فال تنسب لغّب 

 السلوك اإلجرامي -1

إف السلوؾ اإلجرام  أو دبعُب أخر استعماؿ طرؽ احتيالية الذي يؤدي إىل التمل  من      
الضريبة والتتخل  من أداء ما هبب أداؤ  قانونا، يعد الركن األوؿ لقياـ اؼبسؤولية اعبزائية يف حق 

 اؼبكل  بالضريبة اؼبتخال .

 لعدـ ولكن يف البداية البد من اإلشارة إىل أف عدـ تعري  اؼبشرع للطرؽ اإلحتيالية، يرجع   
اؿ يف ومن جهة أخرى ذكرها على سبيل اؼبث ،من جهة حتياؿبكل أساليب اإل اإلحاطةإمكانية 

، والٍب هتدؼ كلها إىل اعتبار كطريقة احتيالية قياـ اؼبكل  بالضريبة بتدبّب النصوص اعببائية
كليا أو اعسار  أو العمل دبناورات أخرى على عرقلة ربصيل أي نوع من الضرائب أو الرسـو  

لذلك يرجع لإلدارة تقدير أعماؿ اؼبكل  بالضريبة اؼبعتربة احتياال والٍب الٍب هو مدين هبا. جزئيا، 
 .ن جرائها اعبزاءيلحقه م

                                                   
 .55طالب نور الشرع، اؼبرجع السابق، ص  -1 
 .225عبد اهلل أوهابية، اؼبرجع السابق، ص  - 2



تشريع الضريبيكحاام الممتنع عن الدفع المخالف ألالقانونية لل وضعيةال    األول:          بابال  
 

158 
 

تعترب اإلدارة كل عمل من شأنه إخفاء أو زبفيض من الوعاء أو اغبصوؿ على و 
زبفيضات غّب مربرة عمال تدليسيا، بغض النار عن الوسيلة اؼبستعملة سواء أكاف عدـ تقدًن  
 التصريح يف األجاؿ احملددة أو إخفاء بعض مداخيل غبساب الضريبة، فال هتم أنبية التدليس إذ

 . 1يكف  أف يكوف إخفاءا إراديا للمداخيل أو تضتخيم يف اؼبصاري 

إىل ثالث  لذلك يبكن تقسيم الطرؽ اإلحتيالية اؼبذكورة يف التشريع اعببائ  على سبيل اؼبثاؿ       
طرؽ، ورغم تنوع األساليب واختالؼ األنشطة اؼبمارسة، وه  تتتخذ إحدى صور التحايل اؼبادي 

 والتحايل احملاسيب وأخّبا التحايل القانوين. 

 التحايل المادي  -أ

. تتم هذ  الصورة من 2ذكر اؼبشرع التحايل اؼبادي يف عدة نصوص من التشريع اعببائ   
اؼبكل  بالضريبة للسلع واؼبنتوجات واؼبواد اػباضعة يف الواقع للضريبة،  "إخفاءالتحايل عن طريق 

". إذ يعد احتياال كل إخفاء للبضائع أو السلع أو وجعلها بعيدة عن مراقبة إدارة الضرائب
 اؼبنتوجات سواء مت إخفاءها  كلية أو بصفة جزئية.

ة عبميع بضائعه وسلعه من الرقابة على إخفاء اؼبكل  بالضريب اإلخفاء الكل  تعتمد صورة        
اعببائية دبتختل  أشكاؽبا، أو إخفاء فبارسته لنشاط رئيس  أو ثانوي وهو ما يصطلح عليه بعدـ 
التصريح بالنشاط أو الوجود، الذي يتتخذ صورة إنشاء مصانع صغّبة داخل ؿبالت سكنية أو 

     إنتاج بضائع وبيعها وتسليمها لكن دوف فواتّب وال ؿباسبة.    

يقصد باإلخفاء اعبزئ  التتخفيض من حدة العبء الضرييب؛ أي يعمد اؼبكل  إىل و           
التقليل من التصريح بالبضائع واؼبواد، ومثاله قياـ صاحب اؼبؤسسة بالتصريح جبزء من الكمية 

                                                   
1
 - Philliphe DEROUIN, op.cit., p3. 

 من ؽ ر ر أ. 118من ؽ ض ـ. واؼبادة  2-193اؼبادة  - 2
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قل من اغبقيقية الٍب قاـ ببيعها، يف حْب أنه يف الواقع باع كمية أكرب. أو يصرح بثمن البضاعة أ
من قانوف الضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة يف  193القيمة اغبقيقية وأقرت هذ  اغبالة اؼبادة 

"فبارسة نشاط غّب قانوين ويعترب كذلك كل نشاط غّب مسجل أو ال يتوفر على " بقوؽبا وفقرهتا "
بعض اؼبؤسسات ، ومثاؿ ذلك تصريح 1"ؿباسبة قانونية ؿبررة تتم فبارسته كنشاط رئيس  أو ثانوي

التجارية خبسارة معتربة نتيجة اؼبتخلفات والنفايات الصناعية، يف حْب أف جزء كبّب منها يعاد 
 استغالله من جديد أو تساهم يف صناعات أخرى. 

وذكر اؼبشرع صورة أخرى للتحايل اؼبادي وه  جعل األعواف اؼبؤهلْب ؼبعاينة اؼبتخالفات         
 2تحيل تأدية مهامهم وذلك مٌب مت تقرير التدليس. إال أنه أورد نصْبالتشريع اعببائ  يف وضع يس

يتعلق األوؿ بالضرائب غّب اؼبباشرة الذي اعترب هذ  اغبالة من طرؽ التدليس لكنه مل يعترب نفس 
 اعببائية إال إذا تسُب لإلدارة ،ـ على رقم األعماؿ من األعماؿ اإلحتياليةو اغبالة يف إطار الرس

تقدير أنبية التدليس، فال يعد موق  اؼبشرع مربرا يف تنايمه ؽبذ  اغبالة بأحكاـ تشريعية متباينة 
 وغّب منسجمة.

 التحايل المحاسبي -ب

يتعلق التحايل احملاسيب بإخالؿ اؼبكل  بواجباته اعببائية واحملاسبية الناشاة دبوجب العالقة         
زما بوجوب تقدًن تصريح دبتختل  نشاطاته كل سنة مالية مدعما الضريبية، واحملددة قانونا. فيعد مل

بالوثائق الثبوتية التجارية واحملاسبية. ويستطيع اؼبكل  بالضريبة أف يتهرب من دفع مستحقاته اذبا  
الدولة عن طريق العمليات احملاسبية، وباوؿ فيها مطابقة الوثائق احملاسبية مع ما هو مسجل يف 

 .فيض اإليرادات أو تضتخيم النفقاتالتحايل إما شكل زب الدفاتر. ويتتخذ هذا

                                                   
 من ؽ ض ـ. 193اؼبعدلة للفرع " و" من الفقرة الثانية للمادة  2006من ؽ. اؼبالية  12اؼبادة  - 1
 من ؽ ر ر أ. 122من ؽ ض غ  ـ واؼبادة  5-533اؼبادة  - 2
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طرؽ من أجل عدـ  عن زبفيض اإليرادات باستعماؿغالبا ما يبحث اؼبكل  بالضريبة ف          
 دبسك ْب للنااـ اغبقيق  اؼبلزمْب اػباضعْبالتصريح باؼبداخيل أو التقليل منها، ويلجأ إليها اؼبكلف

تتخفيض يف اإليرادات أو يف قيمتها من األعماؿ التدليسية، كأف يقـو احملاسبة القانونية. فيعد ال
اؼبكل  على سبيل اؼبثاؿ ببيع منتوجات مؤسساته بدوف فواتّب، فيتفادى تقييدها ؿباسبيا أو يقـو 

 بتقييدها بثمن أقل من الثمن اغبقيق  لسعر البيع.

أو غّب صحيحة هتدؼ وعالوة على ذلك، يندرج ضمن هذ  اغبالة تقدًن وثائق خاطاة   
إىل اغبصوؿ على زبفيض أو اسَبجاع الرسم على القيمة اؼبضافة أو لإلستفادة من اؼبزايا اعببائية 
اؼبنصوص عليها لصاحل بعض الفاات أو بعض األنشطة، فيقـو بالبحث عن وضعيات قانونية 

ل  إىل عدـ للحصوؿ على إعفاءات دائمة أو مؤقتة من اغبقوؽ. ويبكن أف يلجأ اؼبك 1صورية
إجراء التسجيل احملاسيب لبعض اإليرادات اإلستنثنائية الناذبة عن التنازؿ عن عناصر األصوؿ، 

 نشاطات البناء. رجة من مواد الصناعة التحويلية و وتلك الناذبة عن بيع النفايات اؼبستتخ
 

 ال يقتصر األمر على التجار وأصحاب اؼبؤسسات بل حٌب أصحاب اؼبهن اغبرة، إذ يقـو
البعض منهم بعدـ التصريح دبداخيله اغبقيقية ويكتفوف باعبزء منها، نارا لطبيعة نشاطهم، مثال 
يقـو طبيب بتقدًن خدمات صحية للمرضى يف منازؽبم ويتلقى أتعابا ناّب ذلك دوف تقييدها 

 ضمن إيراداته، أو يقدـ ؿبام  استشارات قانونية ويتلقى أتعابا ولكن دوف تقييد ذلك.

زبصم التكالي  من مبالغ الدخل اإلصبالية من أجل ربديد األرباح اػباضعة كما           
للضريبة. ولكن وفق قيود وضعها اؼبشرع وعلى اؼبؤسسة احَبامها، تتعلق يف األساس بنشاط 
اؼبؤسسة وأف تدعمها بالوثائق الثبوتية يف إطار القانوف حٌب ال ي بالغ فيها. ومن صور التضتخيم الٍب 

ليها بعض اؼبكلفْب بالضريبة قصد اغبصوؿ على مبلغ أقل خاضع للضريبة، تقدًن وثائق غّب يلجأ إ

                                                   
 مدة اإلعفاء منها.ذبارته عند انتهاء  نشاطيقـو خبلق هذ  الوضعيات الٍب تسمح له حبصوله على مزايا جبائية، مثال تغيّب  - 1
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كتلك الوثائق   ،صحيحة مدعمة لطلب اؼبكل  يف اغبصوؿ على إعفاء من الضرائب والرسـو
يف  عمل جديّ  اؼبثبتة لرواتب فبنوحة لصاحل اؼبستتخدمْب ونبيْب أو حقيقيْب ال يقوموف بأيّ 

الرواتب حقيقية لكن م َبالغ فيها. كما يبكن أف تكوف أعباء اؼبصاري  غّب مربرة اؼبؤسسة أو أف 
 ،لنشاط اؼبؤسسة كالَبميمات على اؼبباين الصناعية واػباصة، أو اقتناء قطع للتصليح أو الصيانة

وإدراجها ضمن  ،وإدراج ذلك ضمن تكالي  اؼبؤسسة، أو القياـ برحالت سياحية أو حفالت
اإلشهارية والدعائية، لكن كل هذ  اؼبصاري  يدرجها اؼبكل  يف مصاري   نشاطات اؼبؤسسة

 اإلستغالؿ.

. ويدخل يف هذا السياؽ اإلعَباؼ للمكل  باإلهتالؾ كأحد أساليب تضتخيم التكالي          
أو اإلستثمارات من اؼبباين واؼبعدات، وذلك خبصم  ووبسب على أساس شبن شراء اؼبوجودات

شبن الشراء خارج  اؼبضافة اؼبرتبطة بعملية الشراء إذا كاف قابال لالسَبجاع أيّ  الرسم على القيمة
. إال أف هذ  التقنية تستعمل غالبا خارج القواعد القانونية من طرؼ 1الرسم على القيمة اؼبضافة

بعض اؼبكلفْب من أجل تضتخيم األعباء القابلة للتخصم، وهذا إما عن طريق تطبيق معدالت 
قانونا، قصد تضتخيم ـبصصات اإلهتالؾ الٍب زبصم من قاعدة التأسيس   مرتفعة غّب تلك احملددة

سنوات فتهتلك ؿباسبيا ؼبدة أربعة (10)% ؼبدة عشر 10كأف تستهلك آلة معينة بنسبة 
%، وإما عن طريق تطبيق تقنية اإلهتالؾ على أساس شبن الشراء مضاؼ  25سنوات بنسبة(4)

 .2إليه الرسم على القيمة اؼبضافة

فتتحمل اؼبؤسسة اإلهتالؾ من الناحية احملاسبية، ويعترب عبء ىبصم بشروط قانونية، وال          
وأف تكوف  ،على عناصر األصوؿ الثابتة اؼبتعرضة لنق  القيمة بسبب اإلستعماؿ والزمن يطبق إال

                                                   
 .100السابق، ص  عباس عبد الرزاؽ، اؼبرجع  - 1
 اؼبعدؿ × قسط اإلهتالؾ = ) شبن الشراء + الرسم على القيمة اؼبضافة( تطبيقا للقاعدة التالية:   - 2

 اؼبعدؿ× الرسم على القيمة اؼبضافة(  -يف حْب العالقة الصحيحة ه :  قسط اإلهتالؾ = ) شبن الشراء 
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وهبب  ،هذ  األصوؿ ؿبل استغالؿ، وأف ال تتجاوز ؾبموع اإلهتالكات القيمة اإلظبية كاألصوؿ
 .1أف تقيد اإلهتالكات ؿباسبيا

 التحايل القانوني  -ج

الت القانونية أو اإلستناد على يعتمد هذا األسلوب على التالعب يف تكيي  اغبا
عمليات ونبية غّب مطابقة للواقع، إما أف يتتخذ شكل وقائع سلبية كإسقاط عناصر اإليرادات أو 
وقائع اهبابية كاصطناع تصرفات أو وثائق ثبوتية. ويتحقق اإلخفاء بالتزوير اؼبادي أو اؼبعنوي يف 

يف قراراته أو دفاتر ، وأف تتعلق بوعاء الضريبة، ومثاله اصطناع وثيقة  اؼبكل البيانات الٍب يثبتها 
يفيد بأف البضائع الٍب يف حوزته سلمت إليه على سبيل األمانة. ويعد أسلوب التحايل القانوين من 
أكثر األساليب تنايما إذ يتتخذ أحد اؼباهرين، أوالنبا التالعب يف تكيي  اغباالت القانونية 

 على عمليات ونبية يعمد اؼبكل  بالضريبة إىل إنشائها خالفا للحقيقة. واآلخر يستند

يف تكيي  اغباالت القانونية يعتمد يف األساس على تغيّب وتزيي  يف الوضعيات  التالعبف   
القانونية للوصوؿ إما إىل وضعية إعفاء من الضريبة أو التقليل من الوضعية األصلية، ومثاؿ ذلك 

منتوجات أو سلع مع إدعائه أهنا عقد هبة حٌب ال يدفع رسـو التسجيل مستَبا قياـ اؼبكل  ببيع 
أو يتسلم بضائع على سبيل الوديعة يف  ةبصورية العقد رغم صحته التصرؼ من الناحية القانوني

حْب أنه يتملكها يف الواقع، ويدخل يف هذا اإلطار الذي يقـو بتنايم إعسار  خالفا للواقع 
.          2ل الضرائب اؼبدين هبا كأف يسجل صبيع فبتلكاته باسم أحد أوالد  أو زوجتهللحيلولة دوف ربصي

اؼبكل  على خلق عمليات صورية غّب موجودة يف الواقع أو التعامل مع أشتخاص  أو أف يعمد
ونبيْب قصد تضليل اإلدارة، ومن أمثلة ذلك ربرير فواتّب ؾباملة أو إدراج عمليات ونبية يف 

                                                   
 . 104، ص السابق اؼبرجع رزاؽ،عباس عبد ال - 1 

 من ؽ.الطابع. 34من ؽ. التسجيل واؼبادة  119من ؽ ر ر أ واؼبادة  5-118من ؽ ض ـ واؼبادة  2-407اؼبواد   - 2
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يف أحد الدفاتر التجارية أو الوثائق الٍب ربل ؿبلها قصد زبفيض الربح اػباضع  اغبسابات أو
 . 1للضريبة، وال يسري هذا اغبكم إال على اؼبتخالفات اؼبتعلقة بالنشاطات اؼبقفل حساباهتا

وجود إختالؼ بْب العمل التدليس  وسوء النية يف  يستتخل  فبا سبقت اإلشارة إليه،  
رين نبا الفعل اإلهبايب للقياـ باإلمتناع أو اإلخفاء، ويقصد به خداع كوف األوؿ يتكوف من عنص

اؼبصاحل اعببائية أو خلق صعوبة يف فبارسة الرقابة، وليس ؾبرد التمل  فحسب كما هو الشأف 
، إذ يّكي  التشريع اعببائ  2بالنسبة لسوء النية. إال أّف الواقع العمل  يبْب تقارب كبّب بينهما

 التدليسية كاروؼ مشددة للمتخالفات اعببائية لتصبح جنح ضريبية.األعماؿ 

واعبدير بالذكر أف نفس اؼبتخالفة إذا ذباوز مبلغ التمل  فيها قيمة معينة تكي  من ـبالفة         
  اؼبشرع يف ؾباؿ الرسم تطبق عليها عقوبة جبائية إىل ـبالفة تستوجب عقوبة جزائية، وهذا ما أقرّ 

من مبلغ الرسـو اؼبستحقة، فتطبق  %10اؼبضافة بالنسبة للتمل  الذي يتجاوز نسبة على القيمة 
من قانوف  303للمادة  لتطبيق من قانوف الرسـو على رقم األعماؿ الٍب ربيل 117اإلدارة اؼبادة 

 .3الضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة
بيانات غّب صحيحة ستنتج فبا سبق، أف كل الطرؽ اؼبذكورة تدور حوؿ فكرة إعطاء ي

تؤدي إىل إخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة، وال يشَبط أف يكوف نتيجة وقائع إمبا قد يتحقق 
إغفاؿ قيد بعض اؼببيعات، ومن مث اإلخفاء نتيجة وقائع سلبية كإسقاط عناصر اإليرادات أو 

قانوف على ستتخل  أف اؼبقصود بالطرؽ اإلحتيالية هو اإلخالؿ بواجب الصدؽ الذي فرضه الي
 .4اؼبلتـز الضرييب يف اإلقرارات واألوراؽ الٍب يقدمها إىل اإلدارة

                                                   
 من ؽ ر ر أ. 118من ؽ ض ـ واؼبادة  1-193اؼبادة   - 1

2
- Agnès  CHAUTARD- ANGOTTI, Bonne foi, mauvaise foi, manœuvre frauduleuse : intérêt de la 

distinction, Harmattan, 2006, p 147. 
. وعالوة على ذلك يبكن لإلدارة  %100" يف حالة إستعماؿ طرؽ تدليسية، تطبق غرامة بنسبة ثانيا من ؽ ر ر أ: – 116اؼبادة -3 على ؾبمل الرسـو

 من مبلغ الرسـو اؼبستحقة فعال". %10أدنا ، يف حالة ذباوز مبلغ الرسـو اؼبغشوش فيها، نسبة  117اعببائية، أف تطلب تطبيق أحكاـ اؼبادة 
من قانوف الضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة، كل من سبل  بصفة كلية أو جزئية،  303يعاقب طبقا للمادة من ؽ ر ر أ: "  117اؼبادة  ونصت 

  بإستعماؿ طرؽ تدليسية، من أساس الضرائب أو اغبقوؽ والرسـو الٍب زبضع ؽبا أو تصفيتها أو دفعها".
 .20أحسن بوسقيعة، اؼبتخالفة الضريبية )الغش الضرييب(، اؼبرجع السابق، ص  - 4
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  التملص من الضريبة -2

تتطلب اعبريبة الضريبية أف يستعمل اؼبسؤوؿ اعبزائ  طرقا إحتيالية تؤدي إىل إحدى النتائج 
 ، وه :اؼبماثلةوالرسـو من قانوف الضرائب اؼبباشرة  303اإلجرامية، والٍب تستش  من ن  اؼبادة 

إما التمل  من الكل أو البعض من وعاء الضريبية، ويقصد به التهرب من ربديد أساس  -       
 .اؼبادة اػباضعة للضريبة أو بعض بإخفاء كل اؼبكل الضريبة وربطها، ويتحقق ذلك حينما يقـو 

إعداد اعبداوؿ  وإما التمل  كليا أو جزئيا من تصفية الضريبة ويقصد بتصفية الضريبة-      
 واإلنذارات وإرساؽبا إىل اعبهة اؼبتختصة بتحصيل الضريبة.

وإما التمل  من أداء الضريبة كلها أو بعضها ويراد به إعفاء اؼبلتـز بالضريبة من اإللتزاـ -      
 بأدائها أو التتخفي  من عبء هذا اإللتزاـ.

ي الطرؽ اإلحتيالية فعال إىل نتيجة معينة، ال يشَبط القانوف لقياـ اعبريبة الضريبية أف تؤد        
. فإف كاف الشروع معاقب عليه يف 2بل إف احملاولة تكف  لقيامها 1وه  التمل  من الضريبة

اعبنايات فإنه ال يعاقب عليه يف اؼبتخالفات، وال يأخذ به يف اعبنح إال إذا ن  عليه اؼبشرع صراحة 
اعبرائم الضريبية معامها جرائم سلبية ومن مث ال  من قانوف العقوبات. ودبا أف 31طبقا للمادة 

. لكن رغم ذلك أّكد اؼبشرع الضرييب على أف احملاولة يف 3يتصور فيها الشروع ألنه ال نتيجة ؽبا
 .4التمل  من الضريبة ينجر عنها نفس جزاء الفعل احملقق

                                                   
"نق  أو حاوؿ " وبْب خفض أو حاوؿ التتخفيض" وتارة "التمل  حاوؿ"سبل  أو رع يف اؼبصطلحات بْب استعماله يالحظ خلط اؼبش - 1

اؼبصطلحات اؼبتعلقة بالغش الضرييب يراجع ؿبمد بودايل، اؼبرجع السابق، ، يف عدـ توحيد وكاف األصح أف يلتـز بالتمل  وؿباولة التمل  اإلنقاص"
 .23-22ص ص 

 .314أضبد فتح  سرور، اؼبرجع السابق، ص  - 2
 .27صقر، اؼبرجع السابق، ص نبيل  - 3
 وعاء إقرار يف تدليسية اىل  أعماؿ باللجوء التمل  حاوؿ أو سبل  من كل يعاقب اؼبطبقة، العقوبات عن " فضالؽ ض ـ :  303اؼبادة  - 4
" يعاقب كل من يستتخدـ طرقا احتيالية ؽ ض غ ـ:  532جزئيا.....".  واؼبادة  أو كليا تصفيته، أو له، خاضع رسم أو حق أو ضريبة أي

 للتمل  أو ؿباولة التمل  من ؾبموع أو جزء من ....أو دفع الضرائب .....".
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 العالقة السببية بين استعمال الطرق اإلكحتيالية والتملص من الضريبة -3

تعْب لقياـ اعبريبة أف يتم التمل  من الضريبة بناء على الطرؽ اإلحتيالية الٍب استعملها ي
نتيجة ػبطأ ارتكبته اإلدارة الضريبية يف ربط ها من اؼبكل اعباين، ومن مث تنعدـ اعبريبة إذا زبل  

الضرائب  الضريبة أو يف تقرير إعفاء، كما وعلى خالؼ ذلك تتوفر عالقة السببية إذا ربطت إدارة
ربطا خاطاا دوف إطالع على الوثائق اؼبزورة الٍب أخفى فيها اعباين بعض اؼببالغ الٍب تسري عليها 

 .1الضريبة

 : الركن المعنوي ثانيا

انوف، وهبذا فإف الركن اؼبعنوي يعد للقتخالفة اؼبال تقـو اعبريبة إال إذا ارتكبها اعباين بإرادته         
ال يعتد باإلرادة ما مل تتوافر يف لذلك ف، 2الٍب توصل إىل ربديد اؼبسؤوؿ عنهاروح اعبريبة والوسيلة 

تامة يف الرية صاحب اغبصاحبها األهلية الالزمة لتحمل اؼبسؤولية اعبزائية، وأف تصدر عن 
 .3اإلختيار أثناء ارتكاب الفعل

تطلب توافر القصد اعبنائ  ت ،إذ تتميز اعبريبة الضريبية عن باق  اعبرائم اعبنائية بأهنا عمدية    
وطاؼبا وص  الركن اؼبعنوي بأنه ركن اؼبسؤولية فهذ    ،فال مسؤولية جزائية إذا مل يثبت توافر 

األخّبة تتميز يف القانوف اعبنائ  بأهنا شتخصية، فال يسأؿ جزائيا إال من باشر بسلوكه وإرادته 
ر خبروج اؼبشرع عن هناؾ من يق   النشاط اإلجرام  وفق عناصر  الٍب حددها ن  التجرًن، ولكن

 هذ  القاعدة بتقرير  اؼبسؤولية اعبنائية عن فعل الغّب.

                                                   
 .21 الضرييب(، اؼبرجع السابق، صأحسن بوسقيعة، اؼبتخالفة الضريبية )الغش  - 1
 .110طالب نور الشرع، اؼبرجع السابق، ص  - 2
 .28اؼبرجع، ص نفس نبيل صقر،  - 3
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اين، وتدؿ عليه بطريق مباشر "أمر باطِب يضمر  اعببأنه  القصد اعبنائ  القضاء وقد عر ؼ   
اغبكم أو غّب مباشر األعماؿ اؼبادية احملسوسة الٍب تصدر منه، والعربة يف ذلك ه  دبا يستاهر  

بوجه عاـ توجيه اعباين إلرادته كبو الفعل اؼبوصل  به. إذ يقصد  1"من الوقائع الٍب تشهد بقيامه
 .2إىل نتيجة الٍب يعاقب عليها القانوف، وهو يعلم أف من شأف فعله أف يوصل إليها

نائيا خاصا هو التتخل  من تطلب اؼبشرع يف هذ  اعبريبة فضال عن القصد العاـ قصدا جو     
ستتخدمة يف ذبرًن الغش الضرييب كلها أو بعضها. ويستش  ذلك من العبارات اؼب  ضريبةال
.  كما يقع عبء إثبات الركن اؼبعنوي على عاتق إدارة الضرائب و النيابة العامة، ويتعْب 3"عمدا"

على قاض  اغبكم باؼبقابل يف حالة اإلدانة جبريبة الغش الضرييب إبراز الركن اؼبعنوي، وإال كاف 
 .4حكمه مشوبا بالقصور يف التسبيب

 العام  القصد -1    

يفَبض علم اعباين بارتكابه فعال من أفعاؿ االحتياؿ من شأنه أف يؤدي إىل التتخل        
بعض اؼببالغ الٍب تسري عليها الضريبة نتيجة  اؼبكل من الضريبة كلها أو بعضها. فإذا أخفى 

لغلط مادي أو عبهله بقواعد احملاسبة ال يعد القصد متوافرا لديه، فالقصد اعبنائ  يقتض  أف تتجه 
. فتكرار عدـ التصريح بالرغم من وجود 5إرادة اعباين إىل اإلحتياؿ وايقاع إدارة الضرائب يف الغلط

يعد الطابع اؼبتكرر للتصرفات احملاورة قرينة على أنه تصرفات ل ةعدة إعذارات بقصد اخفاء احملاسب
 .6فبنوعة

                                                   
 .135قضائية، نقال عن ابراهيم اؼبنج ، اؼبرجع السابق، ص  39لسنة  44الطعن رقم  21/04/1969نقض جنائ    -1
 .119، ص السابق طالب نور الشرع، اؼبرجع - 2
.ج من ؽ ض ـ -2-193 اؼبادة -  3  

4
 - Jérôme Lasserre CAPDEVILLE, op.cit., p 181 

 .316ضبد فتح  سرور، اؼبرجع السابق، ص أ -  5
6

-   Thierry LAMBERT, Contrôle fiscal, op.cit., p 217. 
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ويدخل يف مفهـو القصد اعبنائ  العاـ عندما تقـو اإلدارة بتوجيه إنذار يف عدة مرات بالدفع   
للمكل  ألداء واجباته اعببائية، أو عند تقديبها للشروحات مرارا ولكن من دوف نتيجة من طرؼ 

اإلخفاء اإلرادي ألي تصريح مكتوب من  ى اإلجتهاد القضائ  يف فرنسا بأف أيّ . وير 1اؼبكل 
طرؼ اؼبكل  نفسه، يعد دليل على سوء نية اؼبكل ، ليعترب كأي تصرؼ إرادي يبتنع دبوجبه عن 

  .2تأسيس أو دفع الضريبة

 الخاص القصد -2

اعباين إىل التتخل  من الضريبة كلها أو بعضها؛ أي  تتجه نيةف يقصد بالقصد اػباص أ    
أف  اؼبكل فالبد أف يدرؾ  دبعُب آخر حرماف اإلدارة من اغبصوؿ على حقها من هذ  الضريبة،
 ربقيق نتيجة إجرامية. دبعُب، 3نتيجة فعله اإلجرام  هو التتخل  من دين الضريبة هتربا من أداءها

ال هبوز له أف يدفع التهمة حبجة أف التزوير الذي شاب ومٌب توافر هذا القصد يف حق اعباين  
كما أف رفض دفع الضريبة ألسباب  .4البيانات الٍب قدمها قد ارتكبه أو اعتمد  احملاسب

  .5لوجية ال يعد سببا للدفع بعدـ قياـ أركاف اعبريبةيو ايد

قبل إدارة  كما يبكن اعتبار عدـ استجابة اؼبكل  بالضريبة لإلنذارات اؼبوجهة له من   
من قانوف  141الضرائب قرينة بسيطة على سوء نية اعباين، حيث أشارت الفقرة الثالثة من اؼبادة 

رصه على الرسـو على رقم األعماؿ إىل أنه تكمن العناصر اؼبثبتة غبسن نية اؼبدين بالضريبػػة يف ح
 ائ  .كذا يف اعبهود الٍب يبذؽبا لتسديد دينه اعببو  ،مواعيد أداء التزاماته

                                                   
1
 - Gérard LEGRAND, Hugues MARTIN et Perrine DE LAGARDE, op.cit., n 388. 

2
 - Cass.crim., 8 juin 1974, Milliaud : D. 1975, jurispr.p.211. 

 .106وجدي شفيق فرج، اؼبرجع السابق، ص  -3
 . 47نبيل صقر، اؼبرجع السابق، ص  -  4

5
 -Cass.crim., 1 mai 1983, n0 82-3.433, Bull.crim.1983, n0 151 ; RSC 1984 , p 723,obs.J.Larguier. 
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فقد تتجه إرادة أحدنبا إىل التتخل  من   ،القصد اػباص من جاين آلخرىبتل  تبعا لذلك  
كل الوعاء الضرييب بواسطة طرؽ احتيالية، يف حْب تتجه إرادة الثاين إىل التتخل  من بعض الوعاء 

 الضرييب فقط، إال أف الغاية واحدة تتمثل يف حرماف اػبزينة من حقوؽ اؼبستحقة ؽبا. 

فحكم القضاء الفرنس  بأف  ،ي الشركاتمن غّب مسّبّ  ،فبالنسبة للمكلفْب بالضريبة     
القصد اعبنائ  يستتخل  من مسك ؿباسبة خفية ومن تكرار عملية اإلخفاء ومن اؼببالغ الطائلة 
اف اؼبغفلة، ومن انعداـ احملاسبة ويف اغبيلولة دوف قياـ اؼبراقب من القياـ بعمليات اؼبراقبة الٍب ك

ينوي القياـ هبا، ويف تعداد اؼبتخالفات أو األعماؿ اؼبستتخدمة، ويف غياب الرد على إعذارات إدارة 
الضرائب، كما للصفة اؼبهنية للمتهم دور يف ربديد عنصر القصد، فالتاجر يكوف أكثر حرص من 

 خطأ عمديا واؼبعترب ،شتخ  العادي، واحملاسب أو اػببّب أو اؼبستشار اعببائ  أكثر دراية منهماال
 . 1الذي ال يبكن ذباهله سواء تعلق األمر بالقاعدة الضريبية أو اعبزاء اؼبَبتب عنها

لذلك يعد الباعث عنصر تقدير العقوبة إما تشديدا أو زبفيفا حسبما يستتخل  من ظروؼ 
من  53الدعوى وخاصة شقها العموم  فقط، دوف الشق اعببائ  ال يطبق عليه أحكاـ اؼبادة 

 .2العقوباتقانوف 

 والجزاء المطلب الثاني: المتابعة

إف قياـ أركاف اعبريبة الضريبية يَبتب البحث والتحري عنها، وذلك من طرؼ اإلدارة          
جهة وبددها القانوف، وإذا ما ثبت أف اعبريبة قائمة باألدلة الثبوتية، فإنه يتم  اعببائية أو من أيّ 

على شكوى من اإلدارة اعببائية، ليتقرر يف األخّب  بناء ،ءعوى العمومية أماـ القضاربريك الد
 فرض عقوبات أصلية وأخرى تكميلية.

                                                   
 . 31ؿبمد بودايل، اؼبرجع السابق، ص  - 1
 . 107فارس السبٍب، اؼبرجع السابق، ص - 2
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وعليه، سنتطرؽ للمتابعة اعبزائية يف الفرع األوؿ، ومن مث لدراسة العقوبات اؼبقررة على      
 اعباين يف الفرع الثاين.

 الفرع األول: المتابعة الجزائية

للتحري وصبع األدلة يف اعبرائم اتفقت التشريعات على زبصي  موظفْب معينْب          
قتصادية العتبارات تقتضيها طبيعتها وذاتيتها، وجاء موق  اؼبشرع اعبزائري والفرنس  متناسقا إلا

مع هذا اؼبوق ، إذ خ  كل ؾبموعة من اعبرائم االقتصادية دبوظفْب ـبتصْب يبارسوف فيها وظيفة 
 القضائ . الضبط 

تواضع اؼبشرعوف على زبصي  موظفْب  ،وألف اعبريبة الضريبية بصفتها جريبة اقتصادية       
. فحض  بنا التعرؼ على األشتخاص اؼبؤهلوف إلثبات اعبريبة 1معينْب للتحري وصبع األدلة فيها

 الضريبية، والتعرؼ على ـبتل  وسائل اإلثبات اؼبعتمدة.

 إلثبات الجريمة الضريبية: األشخاص المؤىلون أوال

نتبا  بالنسبة ؽبذ  اؼبسألة هو عدـ انسجاـ النصوص الضريبية فقائمة ما يلفت اإل     
إىل آخر.  ويف هذا الصدد يبكن تصني  النصوص إىل  قانوين األشتخاص اؼبؤهلْب زبتل  من ن 

صالحية إثبات الغش ن حصرا ياللذ ،باشرة والطابعثالثة أصناؼ وهم قانونا الضرائب غّب اؼب
لقد وّسع قانوف الرسـو على رقم و  الضرييب يف أعواف الضرائب اؼبفوضْب واحمللفْب دوف سواهم.

حبيث تشمل ضباط  ،األعماؿ من قائمة األشتخاص اؼبؤهلْب إلثبات اؼبتخالفات ؽبذا القانوف
لتسجيل وأعواف الشرطة القضائية وأعواف إدارة الضرائب اؼبتختلفة وأعواف الضرائب اؼبباشرة وا

، وأما القانونْب اؼبتعلقْب بالضرائب اؼبباشرة 2اعبمارؾ وأعواف قمع الغش واعبرائم االقتصادية
                                                   

 .145طالب نور الشرع، اؼبرجع السابق، ص  - 1
من ؽ ر ر أ. 112اؼبادة   - 2  
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والرسـو اؼبماثلة والتسجيل، فقد سكتا عن تعيْب األشتخاص اؼبؤهلْب إلثبات اؼبتخالفات ؽبذا 
 القانوف. 

إثبات الغش الضرييب  هل وبق لضباط الشرطة القضائية يطرح تساؤؿوأماـ هذا الوضع     
على غرار ما هو معموؿ به يف قانوف الرسـو على رقم األعماؿ أـ أف اإلثبات يبقى ؿبصورا يف 
أعواف الضرائب، كما هو ساري يف قانوين الطابع والضرائب غّب اؼبباشرة، ومن مث ال هبوز لضبط 

 . 1الشرطة القضائية  إثبات هذا النوع من اؼبتخالفات

ابة حبسب التربير، فإذا انطلقنا من قاعدة أف الشرطة القضائية صاحبة وزبتل  اإلج    
اإلختصاص العاـ يف إثبات اعبرائم تكوف من صالحياهتا البحث، وصبع اإلستدالالت يف كل 

بأنه ماداـ ال يوجد ن  صريح  2اعبرائم ما مل تبعد بن  صريح. مع ذلك يرى جانب من الفقه
ن إثبات اعبرائم فمن حقهم إثباهتا على أف وبيلوا ؿباضر اإلثبات يستثِب ضباط الشرطة القضائية م

لكن يرى جانب آخر من  إىل إدارة الضرائب اؼبتختصة دوف سواها بتحريك الدعوى العمومية.
همة البحث والتحري أف م ،بأف اعبريبة الضريبية لديها من اػبصوصيات ما تفرض تبعا ؽبا 3الفقه

ط إال دبن يبتلك اؼبتطلبات الضرورية للقياـ هبذ  اؼبهاـ، وهو يتطلب قتصادية ال تنايف اعبرائم اإل
 اػبربة والتتخص  الدقيق يف هذا اجملاؿ. 

 أعوان اإلدارة الجبائية المؤىلون للتحقيق في المخالفات الجبائية -1

. فيحدد اؼبشرع رتبة العوف الذي 4يعود اإلختصاص يف الرقابة إىل أعواف اإلدارة اعببائية
" يقـو بطلب اؼبفتشفبارسة حق من اغبقوؽ اؼبتخولة لإلدارة اعببائية، فبالنسبة لرتبة " يبكنه

                                                   
 .23أحسن بوسقيعة، اؼبتخالفة الضريبية)الغش الضرييب(، اؼبرجع السابق، ص - 1
 .24اؼبرجع، ص نفس أحسن بوسقيعة، اؼبتخالفة الضريبية)الغش الضرييب(، - 2
 .147طالب نور الشرع، اؼبرجع السابق، ص  - 3
 .تراقب اإلدارة اعببائية..."من ؽ إج ج: "  18جاء يف ن  اؼبادة  - 4
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التصروبات والتوضيحات والتربيرات الكتابية، ويدرس الوثائق احملاسبة اؼبتعلقة بالبيانات والعمليات 
يف الوضعية موضوع الرقابة وفبارسة حق اؼبعاينة، كما يدقق يف التصروبات، ويتوىل القياـ بالتحقيق 

 . 1الشاملة للمكل  بالضريبة أو التحقيق يف احملاسبة

لكنه يف بعض األحياف ال وبدد اؼبشرع رتبة العوف اؼبؤهل للمعاينة، فبا يؤدي للقوؿ بأف 
على عوف يبكنه القياـ هبذا اغبق. ويستعمل اؼبشرع يف بعض اغباالت للداللة على الرتبة عبارة " أيّ 

ديد  للرتبة الدنيا يف فبارسة هذا اغبق، فكل من له رتبة أعلى من هذا اغبد ، ويقصد هبا رب2"األقل
يتم التأكييد على أف ربديد رتبة العوف وبقق ضمانة للمكل  يف عدـ  هبوز له القياـ هبذ  الرقابة.

إذا ما مت التحقيق من قبل العوف غّب اؼبؤهل  يّ طتها يف فرض العقوبة اعببائية، أذباوز اإلدارة لسل
 ال تفرض العقوبة، ألف اإلدارة مل ربَـب شرط توقيع العقوبة من قبل العوف اؼبؤهل.ف

 توسيع سلطة إثبات المخالفات  -2

هبوز اإلستعانة يف ؾباؿ البحث عن اؼبتخالفات يف اؼبيداف اعببائ  هبياات وأعواف غّب تابعْب        
لإلدارة اعببائية. السيما أف الضرائب غّب اؼبباشرة والرسـو على رقم األعماؿ سبتاز خبصوصية الوعاء 

لفْب قانونا، وقد واػباضعْب له. فتثبت اؼبتخالفات من طرؼ أعواف إدارة الضرائب اؼبفوضْب واحمل
توّسع سلطة إثبات اؼبتخالفات ألعواف آخرين دبوجب القانوف أو بقرار صادر عن الوزير اؼبكل  

 باؼبالية.

 

 

                                                   
واإلثباتات الضرورية لتدقيق التصريح عند كل طلب من يتعْب على اؼبكلفْب بالضريبة تقدًن الوثائق احملاسبية من ؽ ض ـ: "  3-224اؼبادة  - 1

 مفتش الضرائب".
 " ...ألعواهنا الذين ؽبم على األقل رتبة مفتش...".من ؽ إج ج:  34مثال ما ذهبت إليه اؼبادة  -2
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 التوسيع المنصوص عليو قانونا-أ

منح اؼبشرع صالحية إثبات اؼبتخالفات يف ؾباؿ قانوف الضرائب غّب اؼبباشرة إىل أعواف إدارة         
ع هذ  الصالحية وس  منه، وحبسب ؾباؿ اؼبتخالفة ت   504واحمللفْب طبقا للمادة الضرائب اؼبفوضْب 

ألعواف آخرين. فيؤهل كل من أعواف اعبمارؾ ومستتخدم  اإلدارة اؼبالية وأعواف الدرؾ الوطِب 
 ؼبعاينة الصناعة غّب القانونية للكحوؿ. 

م وؿبافا  الشرطة بالنسبة ويتمتع أيضا هبذ  السلطة رؤساء اجملالس الشعبية البلدية ونواهب
سلطة إثبات ـبالفات التبغ إىل الضرييب ؼبتخالفات يف ؾباؿ صنع الذهب والفضة، ووّسع اؼبشرع 

 أعواف شرطة البلدية، ويف ؾباؿ مادة الرسم الصح  على اللحـو إىل أعواف الشرطة.

 التوسيع بموجب قرار صادر عن الوزير المالف بالمالية-ب

وال يقتصر األمر  ،ن  اؼبشرع على إمكانية معاينة اؼبتخالفات من قبل أعواف اإلدارة اؼبالية      
على أعواف اإلدارة اعببائية. ومل وبددوا يف قوانْب الضرائب، بل أجازت هذ  األخّبة للوزير اؼبكل  

فلم يعد األمر  ر منه.باؼبالية تعيْب أعواف اؼبصاحل اؼبالية األخرى ؼبعاينة اؼبتخالفات دبقتضى قرار صاد
يقتصر على أعواف إدارة الضرائب اؼبباشرة وإدارة الضرائب اؼبتختلفة وإدارة التسجيل والطابع، بل 
توسعت سلطة البحث إىل موظف  إدارة اعبمارؾ وإدارة أمالؾ الدولة والتنايم العقاري دبوجب 

بالسلطات اؼبمنوحة للموظفْب . ويتمتعوف 1هذا القرار ويف حدود إختصاص الوزير اؼبكل  باؼبالية
، وينجر عن 2بإدارة الضرائب، ويلـز هؤالء األعواف بنفس إلتزاماهتم والسيما يف ؾباؿ السر اؼبهِب

 هذ  التحقيقات ربرير ؿباضر إثبات اؼبتخالفات يف اجملاؿ اعببائ .

                                                   
 من ؽ إج ج.  33اؼبادة  - 1
اعباري هبا العمل إىل موظ  إدارة الضرائب اؼبباشرة وإدارة الضرائب " يبكن أف سبارس الصالحيات الٍب سنتها النصوص من ؽ ض ـ:  2-317اؼبادة  - 2

ى من هذ  اإلدارات، ضمن اؼبتختلفة وإدارة التسجيل والطابع وإدارة أمالؾ الدولة والتنايم العقاري وإدارة اعبمارؾ من قبل اؼبوظفْب التابعْب للواحدة أو األخر 
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 وسائل إثبات المخالفة الجبائية -3

للمكل  التصريح دبا يشاء،  فيسمحإف النااـ اعببائ  اؼببِب على التلقائية يف التصريح،        
، ويبقى على اإلدارة إذا ما ادعت العكس أف تثبت ويفَبض ذلك يف ذلك الصحةلكن يشَبط 

طة هبوز إثبات عكسها بعدة وسائل متاحة لإلدارة أنبها يذلك. إذ تعد هذ  قرينة الصحة بس
للتحقيق اؼبعمق يف وضعية اؼبكل  أو التحقيق يف احملاسبة وكذا التحقيق اؼبصوب، لكن قد  اللجوء

ا اإلدارة يف إثبات عكس هتيثّب اؼبكل  بالضريبة وسائل لإلثبات أقوى من تلك الٍب اعتمد
 التصروبات اؼبقدمة من طرفه، لذلك ال بد من معرفة هذ  الوسائل وحجتها يف مواجهة الطرفْب.   

ي عتمد يف إثبات اؼبتخالفات اعببائية على وسائل اإلثبات اؼبستعملة يف الشريعة العامة  
1 .

على إمكانية إثبات اؼبتخالفات بواسطة احملاضر  2وتشّب العديد من نصوص التشريع اعببائ 
ن وكذلك ؼبا تتضمنه م ،، الٍب تشكل الوسيلة اؼبثلى لإلثبات ؼبا تتص  به من قوة إثباتية3الضريبية

 .4معاينات تسهل عملية اإلثبات

 وسائل اإلثبات في الشريعة العامة-أ      

 5أجاز اؼبشرع إثبات اؼبتخالفات يف ؾباؿ الضرائب اؼبباشرة والرسم على رقم األعماؿ       
باإلستناد على وسائل اإلثبات يف القانوف العاـ، غّب أنّه مل وبدد الوسائل اؼبعتمدة يف الشريعة 

                                                                                                                                                          
وىبضع هؤالء اؼبوظفْب لنفس اإللتزامات وخاصة  اؼبالية، وفقا للنصوص اعباري هبا العمل ويف حدود إختصاصه.الشروط احملددة دبوجب قرار من الوزير اؼبكل  ب

 يف ؾباؿ السر اؼبهِب وؽبم من السلطات إزاء اؼبكلفْب بالضرائب ما للموظفْب الذين هم يبارسوف مهامهم".
ؼبتعلقة بالرسم على القيمة اؼبضافة بكل وسائل اإلثباتات التابعة للقانوف العاـ "يبكن أف تثبت اؼبتخالفات لألحكاـ امن ؽ ر ر أ:  112اؼبادة  - 1

 .أو تعاين بواسطة ؿباضر يعدها ضباط الشرطة القضائية أو أعواف إدارات الضرائب اؼبتختلفة..."
 من ؽ ض غ ـ. اؼبتعلقة باحملاضر واغبجوز. 517إىل  505من ؽ ض ـ. واؼبواد من  318يتم الرجوع للمادة   - 2
" إف ـبالفات أحكاـ هذا القانوف اؼبتعلقة باؼبراقبات والتحصيالت يف الداخل اؼبعهود هبا إىل إدارة الضرائب  من ؽ ض غ ـ: 505اؼبادة  - 3

 ؼبدير العاـ للضرائب...".تثبت يف ؿباضر بناء على طلب من ا
 .147فارس السبٍب، اؼبرجع السابق، ص  -4
 من ؽ ر ر أ. 112اؼبادة  - 5
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حٌب نطاؽ تطبيقها. لذلك يف ظل غياب إستثناء تشريع  ومراعاة للطابع اعببائ ، هبوز  العامة وال
اإلعتماد على صبيع وسائل اإلثبات يف القانوف العاـ مثل الكتابة واإلقرار واػبربات والشهود 

 ، غّب أّف جانب من الفقه ينو  خبطورة اإلثبات بشهادة الشهود واليمْب يف1واليمْب وإجراء اػبربة
 .        2اجملاؿ اعببائ ، ويعتربها من وسائل اإلثبات احملاورة

نارا ػبصوصية اؼبتخالفات اعببائية الٍب غالبا ما تعتمد على وسائل اإلثبات اؼبادية مثل          
الدفاتر التجارية واحملاسبة الناامية والفواتّب احملررة وفقا للقانوف. وكما هو معموؿ به يف القانوف 

، للدفاتر التجارية واحملاسبية حجة يف مواجهة الطرفْب وليس يف مواجهة الغّب، ولإلدارة التجاري
اعببائية اغبق يف التأكد من صحتها وسالمتها وذلك دبتختل  وسائل اإلثبات والٍب على أساسها 

 القرائن القانونية والفعلية.  

ع ل  طّ يق االبتدائ  يف اعبرائم أف ي  عالوة على ذلك يبكن لضابط الشرطة القضائية أثناء التحق      
. ونفس األمر يعود ألعواف اإلدارة اؼبالية يف 3اإلدارة على وجود ـبالفات خاصة باجملاؿ اعببائ 

. كما يبكن ألية جهة 4ؾباؿ التحقيقات اإلقتصادية يف إطار قانوف اؼبنافسة واألسعار وقمع الغش

                                                   
 .165، ص السابق فارس السبٍب، اؼبرجع - 1
للقضاء  دبقر اؼبعهد األعلى 2003جانف   30بتاريخ  التقرير التمهيدي للدورة الدراسية حوؿ النزاع اعببائ  أماـ احملاكمعبد الرضباف بوراس،  - 2

  11:35الساعة    09/12/2015التونس  ) قاض  باحملكمة االبتدائية بتونس( واؼبنشور على شبكة االنَبنت على اؼبوقع التايل:  اؼبتصفح يـو 
 www.ism-justice.nat.tn/ar/for_continue/fiscalite.pdf 
اؼبادة  وفقا ؼبا نصت عليه  حملكمة أو القاض  اؼبفوض من طرفههبوز لرجاؿ الضبطية القضائية القياـ باؼبعاينة يف حالة الَبخي  من قبل رئيس ا  - 3

على وجود فبارسات تدليسية، ربت سلطة القاض  ورقابته. وؽبذا الغرض تتم اؼبعاينة وحجز الوثائق واألمالؾ الٍب تشكل أدلة من ؽ اج ج: "  35
  يقـو وكيل اعبمهورية بتعيْب ضابط من الشرطة القضائية ويعط  كل التعليمات لألعواف الذين يشاركوف يف هذ  العملية".

، النار يف احملاضر اؼبتعلقة باؼبتخالفات اػباصة " تتوىل اؼبصاحل اؼبتختصة إقليميا واؼبكلفة باؼبنافسة واألسعارمن ؽ ض ـ:  318اؼبادة  -4
 باألسعار".

http://www.ism-justice.nat.tn/ar/for_continue/fiscalite.pdf
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لع اإلدارة على كل اؼبستندات والوثائق اؼبتعلقة قضائية ويف أي مرحلة تكوف عليها الدعوى أف تط
 . 1باؼبتخالفات اعببائية

يتم البحث عن اؼبتخالفات اعببائية عادة عن طريق إجراء اؼبعاينة المحاضر الضريبية: -ب
والتحقيق احملاسيب أو التحقيق اؼبعمق يف الوضعية الشاملة للمكل  بالضريبة. وينجر عن ذلك 

، وىبوؿ ؽبؤالء ربرير ؿباضر 2مادية أو ميدانية بواسطة أعواف اإلدارة اعببائيةإجراء اغبجز ومعاينة 
إذ يقصد باحملاضر الضريبية تلك األوراؽ الٍب  إثبات اؼبتخالفات يطلق عليها باحملاضر الضريبية.

وبررها أعواف اإلدارة اؼبالية بصفة عامة، ويؤهلوف قانونا إلثبات ما يتوصلوف إليه من اعبرائم 
يبية وظروفها وأدلتها ومرتكبيها. وقد و صفت هذ  احملاضر بأهنا شهادة صامتة مثبتة يف ورقةالضر 

3.  

غّب منسجمة يف مسألة األشتخاص اؼبؤهلْب  كذلك  يالحظ أف نصوص التشريع اعببائ    
الرسم على رقم  انوفقلتحرير احملاضر الضريبية، فنجد القوانْب اػباصة بالضرائب غّب اؼبباشرة و 

وقانوف الطابع أوكلت هذ  اؼبهمة ألعواف الضرائب احمللفْب واؼبفوضْب ووس عت هذ  عماؿ األ
 السلطة لضباط وأعواف الشرطة القضائية. 

ولكن التساؤؿ اؼبطروح خبصوص مدى معرفة أعواف الشرطة القضائية بالتشريع اعببائ  ذي 
لبس يف هذ  اؼبسألة ألـز اؼبشرع على هؤالء األعواف ربرير هذ  احملاضر  الطابع التقِب، ولتفادي أيّ 
من قانوف اإلجراءات اعببائية  78إىل 75إذا مت احَباـ أحكاـ اؼبواد من .4وإرساؽبا إلدارة الضرائب

 .5، فإهنا تكتسب اغبجية اؼبطلقة وال هبوز الطعن فيها إال بالتزويراحملضرعند ربرير 
                                                   

كل إغفاؿ أو نق  يف الضريبة يتم اكتشافه إما بدعوى أماـ احملاكم اعبزائية أو على إثر افتتاح تركة من ؽ إج ج: "  2-107تن  اؼبادة  -1
ل  كقائ  يف الضريبة بناء على دعوى أماـ احملاكم أو فتح تركة اؼبوالٍب تفتح ؾباؿ التعرؼ على إغفاالت أو ن اؼبكل  بالضريبة أو تركة زوجه .."

 بالضريبة اؼبتوىف أو تركة زوجه. 
 .147فارس السبٍب، اؼبرجع السابق، ص  - 2
 .161أحسن بوسقيعة، اؼبنازعات اعبمركية يف ضوء الفقه واجتهاد القضاء اعبديد يف قانوف اعبمارؾ، اؼبرجع السابق، ص - 3
 من ؽ ض غ ـ  . 505اؼبادة  - 4
 .167، ص السابق اؼبرجعفارس السبٍب،  - 5
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وزبتل  الشروط احملددة قانونا من ؿبضر اؼبعاينة إىل اغبجز يف إطار الرقابة اعببائية. زب   
، فيشَبط اؼبشرع بالنسبة حملاضر 1هذ  الشروط صفة األشتخاص اؼبؤهلْب لتحرير احملاضر وعددهم

" على األقل ويشَبط أكثر من عوف للقياـ بذلك، وهبب اغبصوؿ على مفتشاؼبعاينة رتبة "
من قبل رئيس احملكمة أو قاض  مفوض منه. وهبب أف يتضمن احملضر بيانات خاصة به،  ترخي 

الذين أجروا اؼبعاينة والذين حضروها وصفاهتم، وتاريخ وساعة بفي شَبط حملضر اؼبعاينة التعري  
التدخل، وجرد اؼبستندات واألشياء والوثائق احملجوزة. وترسل النسخ األصلية للمحضر إىل القاض  

ذي رخ  باؼبعاينة مع إرساؿ نستخة من احملضر اػباص باغبجز إىل اؼبعِب أو شاغل األماكن أو ال
 فبثله القانوين. 

 

غّب أنّه يف ؾباؿ قانوف الضرائب غّب اؼبباشرة ن  على بعض اإلجراءات اػباصة باغبجز        
الذي يقـو هبا األعواف اؼبؤهلْب قانونا لذلك، فيشَبط أف وبرر احملضر من قبل عونْب على األقل 

تحرير مع ذكر تاريخ وساعة التحرير ونوع اؼبتخالفة واسم وصفة العوف أو األعواف الذين قاموا ب
احملاضر، واسم وصفة ونوع ووزف أو قياس األشياء احملجوزة وتقديراهتا والتصريح اؼبوجه للمكل  يف 

 . 2حالة اغبجز

إذا ما مت ربرير احملضر الضرييب من طرؼ العوف غّب اؼبؤهل قانونا أو من طرؼ عوف و          
افات من طرؼ اؼبكل  واحد يف ؾباؿ الضرائب غّب اؼبباشرة، يتضمن معاينات مادية واعَب 

فف  هذ  اغبالة  ،بالضريبة أو الغّب، تتضمن وجود ـبالفات جبائية تستوجب عقوبات جبائية
يكتسب احملضر الضرييب حجية نسبية، وال يبكن اإلعتماد عليه بصفة قطعية يف فرض العقوبات 

                                                   
يتم إثر انتهاء اؼبعاينة ربرير ؿبضر يسرد فيه ؾبريات العمليات وتدوف فيه اؼبعاينات اؼبسجلة. ويتضمن هذا احملضر من ؽ إج ج: "  38اؼبادة  -  1

ري  األشتخاص الذين حضروا عملية إجراء اؼبعاينة وصفاهتم)اؼبعِب أو فبثله أو  عل اػبصوص: تعري  األشتخاص الذين أجروا عمليات اؼبعاينة، تع
 كل شاغل آخر، الشهود اؼبتختاروف...(، تاريخ وساعة التدخل، جرد اؼبستندات واألشياء والوثائق احملجوزة".

من ؽ ض غ ـ  وتتنوع هذ  الشروط حبسب نوع اؼبتخالفة يف ؾباؿ قانوف الضرائب غّب اؼبباشرة، سواء تعلقت  507إىل  506اؼبواد من  - 2
 دبتخالفات الكحوؿ أو اؼبعادف أو التبغ وغّبها.
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مراعاة الشكليات  اعببائية. غّب أّف هذ  احملاضر تعد باطلة يف حالة عدـ اختصاص العوف أو عدـ
على كل سواء أكاف البطالف مطلقا أو نسبيا فإنه يؤدي إىل بقة على ربرير أو أثناء ربرير . السا

 .1بطالف اؼبتابعات القضائية

واعبدير بالذكر أف ـبتل  وسائل اإلثبات هذ ، هتدؼ إىل وجوب إثبات الركن اؼبعنوي،        
بة أو التمل  منها، بصفة كلية أو جزئية، السيما أف وهو البحث عن نية اؼبتهرب من أداء الضري
 اعبريبة الضريبة يف أغلبها من اعبرائم العمدية.

 مباشرة المتابعات ثانيا:

إذا ما قامت اإلدارة اعببائية اغبجة على اؼبتخال  لألحكاـ التشريعية أو التنايمية،    
بشٌب وسائل اإلثبات، فإهنا ملزمة إذا ما قررت متابعة اعبزائية أف تبدأ برفع شكوى أماـ النيابة 

من طرؼ اعبهة  العامة، وبذلك يتم البدء يف ربريك الدعوى العمومية أماـ اعبهات اؼبتختصة
 اؼبناسبة إذا ما ثبت إدانته. ةومن مث اغبكم على اؼبتابع بالعقوب، ؼبتختصةا

 تحريك الدعوى العمومية -1

؛ دعوى عمومية هتدؼ إىل تطبيق العقوبات اعبزائية، عن اعبرائم الضريبية ْبدعويتنجر     
الغرامة وه  اغببس والغرمات اعبزائية. ودعوى جبائية هتدؼ إىل تطبيق جزاءات جبائية وه  

. واعبدير بالذكر أف القاض  اعبزائ  غّب مرتبط، يف ؾباؿ اعبرائم 2اعببائية ومصادرة احملجوزات
 .3اعببائية، بالدعوى الضريبية اؼبعروضة على القاض  اإلداري إلستقالؿ الدعويْب اعبزائية واإلدارية

                                                   
 .182فارس السبٍب، اؼبرجع السابق، ص  - 1

 .191، ص اؼبرجعنفس فارس السبٍب،  -  2
اؼبتعلق بقضية )أ.س( ضد مديرية الضرائب والنيابة العامة، ؾبلة احملمة العليا،  28/01/2009الصادر بتاريخ  378030قرار رقم  -   3

. وقد أقرت احملكمة العليا بأف القاض  اعبزائ  غّب مرتبط بقيمة الضرائب بل هو مرتبط بقياـ أركاف جريبة التهرب من 333، ص 2، عدد2010
 عدـ قيامها.
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اؼبكرسة يف اؼبتابعات  العامةبُب التشريع الضرييب قاعدة ربريك الدعوى العمومية من قبل النيابة يت
كوجوب تقدًن الشكوى أو اإلذف يف بعض   تاستثناءاعيلها ، وترد أماـ اعبهات القضاء اعبزائ 

 .1اعبرائم

اعبريبة الضريبية، الٍب  الٍب تتطلب مشاركة طرؼ آخر يف ربريكها يوجد ومن بْب هذ  اعبرائم 
موقع  فحض  بنا التعرؼ علىأوجب اؼبشرع لتحريكها شكوى تقدـ من طرؼ اإلدارة الضريبية. 

 اإلدارة يف الدعوى.
   

 وجوب تقديم الشاوى -أ         
 

أحدنبا ما يشبه التالم والثانية الوسيلة  ،ؼ التشريع اعببائ  نوعْب من الشكاوىرَ لقد عَ         
ية لتحريك الدعوى العمومية، فإف كانت الشكوى الضريبية عبارة عن ؾبموعة من القواعد القانون

الواجب اتباعها للمطالبة ببعض اغبقوؽ أو لتسوية بعض الوضعيات القانونية، وه  وسيلة حوار 
بْب اؼبكل  بالضريبة وإدارة الضرائب، فعلى عكس الشكوى الثانية ه  الٍب زبوؿ لإلدارة اعببائية 

 .2ريك الدعوى العمومية خبصوص اعبرائم الضريبيةرب
 

تتفق كل النصوص الضريبية على تعليق ربريك الدعوى العمومية على تقدًن شكوى من 
قرار عن احملكمة العليا مفاد  من اؼبقرر  02/04/1989. ويف هذا صدر بتاريخ 3إدارة الضرائب

من  ،عن كل بياف تستطيع صبعه ،اؼباليةقانونا أنه هبب على السلطات القضائية أف تطالع إدارة 
شأنه أف يفَبض وجود غش مرتكب يف اؼبادة اعببائية أو أي مناورة كاف هدفها أو نتيجتها الغش 

                                                   
كمة يف إقرار وجوب تقدًن الشكوى لرعاية الصاحل العاـ، ويقصد به أف يقدر هذ  اؼبصلحة غّب النيابة العامة الشتخ  األكثر دراية ترجع اغب - 1

 هبا وهو اإلدارة اعببائية نفسها.
 .7، ص2003عبد العزيز أمقراف، عن الشكوى الضريبية يف منازعات الضرائب اؼبباشرة، ؾبلة ؾبلس الدولة، العدد اػباص،  - 2
من ؽ إج ج اؼبستحدثة  104إىل تطبيق اؼبادة 2012اؼبالية لسنة  ؽ.من  14من ؽ ض ـ الٍب ربيل دبوجب تعديلها باؼبادة  305اؼبادة  - 3

 دبوجب هذا القانوف.



تشريع الضريبيكحاام الممتنع عن الدفع المخالف ألالقانونية لل وضعيةال    األول:          بابال  
 

179 
 

أو تعويض ضريبة ما إىل الشبهة سواء تعلق األمر بدعوى مدنية أو ذبارية، ومن مث فإف القضاء دبا 
 . 1ىبال  هذا اؼببدأ يعد خرقا للقانوف

من قانوف  44من قانوف االجراءات اعببائية اؼبعدلة دبوجب 104 ين  اؼبشرع يف اؼبادة        
على وجوب تقدًن شكوى من طرؼ مدير الضرائب بالوالية لتحريك الدعوى  2012اؼبالية لسنة 

هبدؼ تطبيق العقوبات اعبزائية اؼبنصوص عليها يف القوانْب  ،العمومية أماـ اعبهات القضائية
ويضي  يف الفقرة الثانية من نفس اؼبادة على وجوب أخذ رأي اللجنة احملدثة لذلك لدى اعببائية، 

اؼبديرية اعبهوية للضرائب اؼبتختصة الٍب تتبعها مديرية الضرائب بالوالية، باستثناء اؼبتخالفات اؼبتعلقة 
واؼبستحدثة دبوجب مقرر من مدير عاـ للضرائب الذي وبدد  ،حبقوؽ الضماف وحق الطابع

 .2ب أخذ رأي عبنة اعبرائم الضريبيةكيلتها وسّبها. وهو ما يعمل به النااـ الفرنس  حبيث يوجتش

إف السبب يف اشَباط تقدًن الشكوى يف اعبرائم الضريبية هو ما هبب أف تقـو عليه      
العالقة بْب اؼبكلفْب واإلدارة من التفاهم ال على القسر، وأف يَبؾ ؽبذ  اإلدارة سلطة تقدير 

. ألهنا اعبهة الوحيدة الٍب ربوز كافة اؼبعلومات 3لاروؼ واؼبالبسات يف كل جريبة على حدىا
واؼبستندات والوثائق اػباصة باؼبكل  بالضريبة بناء على تصروباته، عالوة على الطابع التقِب والفِب 

دارة الضرائب . ويف هذا الصدد صدر عن احملكمة العليا اجتهاد مفاد  أف إ4واحملاسيب ؽبذ  اعبرائم
غّب ملزمة يف حالة الغش الضرييب بانذار اؼبتهم، ووبق ؽبا تغريبه وربريك الدعوى العمومية تلقائيا 

 .5دبجرد تقدًن الشكوى
                                                   

 .99، ص 3، عدد1991يف قضية )ب.ز( ضد )ب.ي.ـ(، اجمللة القضائية،  02/04/1989الصادر بتاريخ  57528قرار رقم  -  1
2
  -Christian de LAUZAINGHEIN et Marie_Hélène Stauble–de LAUZAINGHEIN, op.cit., p364. 

حالة  40.000فقط منها زبضع للتحقيق اعبنائ . مقارنة مع  %3قضية أماـ القضاء،  1000فف  فرنسا مثال ترفع عبنة اعبرائم الضريبية حوايل 
 .سبب سوء النية وغّبهاسنويا زبضع للتقدير التلقائ  أو إىل عقوبات ب

 Et voir aussi Philliphe DEROUIN, op.cit. , p 2. 
 .27-26، اؼبرجع السابق، ص ص )الغش الضرييب (أحسن بوسقيعة، اؼبتخالفة الضريبية  - 3
  .194فارس السبٍب، اؼبرجع السابق، ص  - 4
. ، إذ تعود حيثيات 397، ص2، عدد2008احملكمة العليا، ، ؾبلة 31/12/2008الصادر بتاريخ  430229قرار الغرفة اعبزائية رقم - 5

ما يثبت اؼبتهم القضية أف تقدـ اؼبكل  )ع.أ( بدفع مفاد  أف اؼبتابعة الٍب أقامتها النيابة واإلدارة اعببائية مشوبة بعدة عيوب سبثلت يف عدـ ارفاؽ 
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من قانوف اإلجراءات  6يف األصل أف لصاحب اغبق أف يتنازؿ عنه وقد نصت اؼبادة     
ة يف حالة سحب الشكوى إذا كانت هذ  اعبزائية يف فقرهتا الثالثة على انقضاء الدعوى العمومي

 104، وتن  اؼبادة 1998من قانوف اؼبالية لسنة  40و 20حسب اؼبادتْب  زما للمتابعةشرطا ال
مكرر من قانوف اإلجراءات اعببائية بدورها على أنه يوق  سحب الشكوى الدعوى العمومية 

 02-15ف من قانو  2دبوجب اؼبادة اؼبعدلة بدورها  زائية،من قانوف اإلجراءات اعب 6طبقا للمادة
  إذا  الشكوى  العمومية... وبسحب  الدعوى  تنقض اؼبتعلق بقانوف اإلجراءات اعبزائية : " 

 ". للمتابعة الزما  شرطا  كانت
إذا كانت شكوى إدارة الضرائب ه  منطلق الدعويْب العمومية واعببائية فإف مدة التقادـ      

من قانوف اإلجراءات  8فالدعوى العمومية تتقادـ وفقا ألحكاـ اؼبادة الٍب تفصل بينهما ـبتلفة، 
سنوات، وهذا من (4)( سنوات للجنح يف حْب تتقادـ الدعوى اعببائية أربع 3اعبزائية بثالث )

شأنه أف يعقد األمور، لذلك كاف من األفضل توحيد مدة التقادـ كما هو معموؿ به يف اجملاؿ 
 .1اعبمرك 

اؼبشرع اعببائ  بالنسبة للجرائم الضريبية كامل الصالحية إلدارة الضرائب لقد أوكل      
لتحريك الدعويْب العمومية واعببائية معا، على عكس الدعويْب العمومية اعببائية يف الدعوى 
اعبمركية مستقلتاف أي يبكن للنيابة ربريك الدعوى العمومية ومباشرهتا طبقا لقانوف اإلجراءات 

                                                                                                                                                          
من قانوف الضرائب وعدـ تقدًن ؿبضر اؼبعاينة  192حكاـ اؼبادة أنه مت مت إنذار  فعال من طرؼ مديرية الضرائب بارؼ موصى عليه وفقا أل
، لكن احملكمة العليا اعتربت االستمرار يف اإلمتناع 1997إىل  1995للجنحة اؼبرتكبة وكذلك عدـ تقدًن اعبداوؿ الضريبية للفَبة اؼبطالب هبا من 
لتدليسية، ومن مث فإف إدارة الضرائب بصفتها صاحبة الدعوى اعببائية عن تسديد تلك اؼبستحقات الضريبية يشكل وسيلة من وسائل اؼبناورات ا

ة ألف غّب ملزمة بتقدًن ما يثبت قيامها بإنذار اؼبتهم بارؼ موصى عليه كما ه  غّب مطالبة باستاهار ؿبضر معاينة اعبنحة أو اعبداوؿ الضريبي
ة اللجوء إىل تغرًن اؼبتخالفْب وربريك الدعوى العمومية ضدهم دبجرد تقدًن األمر يتعلق بتهرب جبائ  مل يصرح به، ويف هذ  اغبالة هبوز لإلدر 

 الشكوى.
 . 28-27، اؼبرجع السابق، ص ص الضرييب(أحسن بوسقيعة، اؼبتخالفة الضريبية) الغش   - 1
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الوقت الذي تستقل فيه إدارة اعبمارؾ لتحريك الدعوى اعببائية طبقا لقانوف  اعبزائية يف آف
 . 1اعبمارؾ
وعليه، ال هبوز ربريك الدعوى العمومية دوف تقدًن الشكوى من طرؼ اإلدارة وإال اعترب    

اإلجراء الذي ازبذته النيابة إجراء يكوف باطال بطالنا مطلقا، وإذا ما قامت بإحالة اؼبل  أماـ 
 إذا كانت الدعوى أماـ جهات اغبكم، و احملاكمة هبب على احملكمة أف تقض  بعدـ قبوؿ الدعوى

وال يقض  بالرباءة ألهنا  ،يتعْب على القضاة اغبكم ببطالف إجراءات اؼبتابعة من تلقاء أنفسهم
تؤدي يف حالة حيازة اغبكم على حجية الش ء اؼبقض  به بعد فوات آجاؿ االستاناؼ والنقض 

 إىل انقضاء الدعوى العمومية واعببائية معا. 
 

على نفس الوقائع، أما اغبكم ببطالف اإلجراءات، بالتايل ال يبكن ربريك مباشرة الدعوى     
فإنه يبكن لإلدارة اعببائية ربريك الدعوى من جديد بناء على شكوى يف حالة عدـ انقضاء 

 .2الدعوى العمومية واعببائية وفقا للقوانْب اعببائية

 موقع إدارة الضرائب في الدعوى - ب
 

وإف كانت اؼبادة  ،ب صفة الطرؼ اؼبدينإف التشريع الضرييب مل ي ضّ   على إدارة الضرائ    
من قانوف الضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة قد أشارت إىل إمكانية تأسيسها طرفا مدنيا يف  307

حوؿ  يف هذ  اؼبسألة يثور التساؤؿو  حالة فتح ربقيق قضائ  بناء على شكوى من إدارة الضرائب.
ا، طاؼبا أف النصوص الضريبية ذبمع على مدى جدوى تأسيس إدارة الضرائب نفسها طرفا مدني

إلزاـ احملاكم يف حالة اإلدانة باغبكم على اؼبتهم بدفع الرسـو الٍب من احملتمل أف تكوف قد مت 
. ويف هذا اجملاؿ صدر اجتهاد من احملكمة العليا مفاد  أف عدـ 3تأسيسها أو تعريضها للتخطر

                                                   
 .191 فارس السبٍب، اؼبرجع السابق، ص -  1
 .196، ص نفس اؼبرجع فارس السبٍب،  -3
 .29اؼبتخافة الضريبية )الغش الضرييب(، اؼبرجع السابق، ص أحسن بوسقيعة،  - 3
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الضرائب رغم اإلدانة جبنحة الغش الضرييب،  الفصل يف الدعوى اؼبدنية القائمة على طلب إدارة
 . 1يعد إغفاال عن الفصل يف أحد أوجه الطلب ومستوجبا بالتايل للنقض

 الجهة المختصة بالنظر في الجريمة الضريبية     -2

يوص  اإلختصاص يف اجملاؿ الضرييب بأنه إختصاص نوع  أو عيِب، يتحدد دبناسبة           
. فإذا كاف البحث والتحري وصبع 2وليس من حيث شتخ  مرتكب اعبريبةإرتكاب جرائم معينة، 

اإلستدالالت مرحلة سابقة لتحريك الدعوى العمومية، فه  منوطة باألشتخاص اؼبؤهلْب بالضبط 
 القضائ .
خروجا على القواعد العامة لإلختصاص احملل  وه  من النااـ العاـ احملددة بالنسبة      

من قانوف اإلجراءات اعبزائية الٍب تن  على أف زبت  ؿبليا يف اعبنحة  1-329للجنح يف اؼبادة 
، أخضع اؼبشرع 3ؿبكمة ؿبل اعبريبة أو ؿبل إقامة أحد اؼبتهمْب أو شركائهم أو ؿبل القبض عليهم

اإلختصاص بالنار يف جنحة الغش الضرييب الختيار إدارة ضرائب فيكوف اإلختصاص حسب 
دائرة اختصاصها مكاف فرض الضريبة أو مكاف اغبجز أو مقر اغبالة احملكمة الٍب يقع يف 

 .4اؼبؤسسة
                                                   

، 2004يف قضية )بن.ز.ص( واؼبدير الوالئ  ضد النيابة العامة، اجمللة القضائية،  20/02/2002الصادر بتاريخ  227783قرار رقم   -1
 على الشكوى اؼبقدمة من اإلدارة اعببائية.، وتتلتخ  حيثيات القضية يف أف " بدعوى أف الدعوى العمومية مت ربريكها بناء 323، ص1عدد

دج وهذا على مستوى الشكوى  46850037.50حيث أهنا التمست إلزاـ اؼبدعى عليه يف الطعن أف يدفع مبلغ الضريبة الٍب مت هتريبه ب 
در مل يفصل يف طلب إدارة اؼبقدمة أماـ وكيل اعبمهورية وعلى مستوى ؿبكمة بوقاعة وكذا على مستوى ؾبلس قضاء سطي ، ولكن اغبكم الصا

 دج كتعويضات مدنية بالرغم من إدانة اؼبتهم.50000000الضرائب اؼبتمثل يف اؼببلغ اؼبذكور سالفا و
أف ؾبلس قضاء سطي  الذي تبُب أسباب ومنطوؽ حكم ؿبكمة بوقاعة يكوف بذلك أغفل الفصل يف طلب إدارة الضرائب وهبعل هكذا قرار  

 .  150ص  ،2014، منشورات كليك، 1 طاؿ سايس، اؼبنازعات الضريبية يف اإلجتهاد القضائ  اعبزائري، صب. "عرضة للنقض والبطالف
 .201، ص 2005العربية، القاهرة،  النهضة، دار 1 طحسِب اعبندي، القانوف اعبنائ  الضرييب، اعبزء األوؿ،  -  2
ؿبكمة ؿبل اعبريبة  أو ؿبل إقامة أحد اؼبتهمْب أو شركائهم أو ؿبل القبض زبت  ؿبليا بالنار يف اعبنحة من ؽ إ ج: "  1-329اؼبادة  -  3

 عليهم ولو كاف هذا القبض قد وقع لسبب آخر".
 .29أحسن بوسقيعة، اؼبتخالفة الضريبية)الغش الضرييب(، اؼبرجع السابق، ص  -  4
من ؽ الطابع. الٍب ربيل إىل تطبيق اؼبادة  34واؼبادة  من ؽ ر ر أ 119من ؽ التسجيل واؼبادة  119من ؽ ض غ ـ واؼبادة  534واؼبواد   

 من ؽ إج ج. 104
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 الفرع الثاني: العقوبات الجزائية        

تتفق كل النصوص الضريبية على اعتبار أغلب اعبرائم الضريبية جنح زبضع من حيث 
اعبزاء لعقوبات جزائية أو جبائية، وت قر صبيعها باؼبسؤولية اعبزائية للشتخ  اؼبعنوي. باستثناء 
اعبرائم اؼباسة باإلقتصاد الوطِب الٍب ربيل إليها النصوص اعببائية والٍب بدورها ملغاة من أحكاـ 

 انوف العقوبات اؼبعتربة جنايات وليس جنح. ق

يالحظ أف العقوبة احملكـو هبا على اؼبكل  بالضريبة اؼبرتكب عبريبة ضريبية، قد تتتخذ صورة        
(كالعقوبة اؼبالية أو العقوبة السالبة للحرية، وقد تلحق هبا عقوبات تكميلية أوالالعقوبة األصلية )

 وبة األصلية.( أو عقوبات تابعة بالعقثانيا)

 : العقوبات األصلية أوال       

ه  تلك الٍب تطبق على شتخ  مرتكب اؼبتخالفات الضريبية، وعن  إف العقوبات األصلية       
الغرامات اعببائية الٍب تنصب على الذمة اؼبالية لتحصيل اغبقوؽ والرسـو اؼبتمل  من دفعها 

للقوانْب اعببائية قبدها قد حصرت اعبزاءات األصلية يف واؼبقررة دبوجب القوانْب اعببائية. وبالرجوع 
من  532قانوف الضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة واؼبادة  303عقوبة اغببس والغرامة اؼبالية باؼبواد 
من قانوف الرسـو على  117من قانوف التسجيل واؼبادة  119قانوف الضرائب غّب اؼبباشرة واؼبادة 

 من قانوف الطابع. 34رقم األعماؿ واؼبادة 

إف القوانْب اعببائية تضمنت عقوبات ردعية ؼبرتكيب اعبرائم الضريبية باغببس والغرامة         
اعبزائية، وه  تنطبق على كل اعبرائم سواء ازبذت تكيي  اعبنحة أو اؼبتخالفة. عالوة على تلك 

العقوبات ف عالقة باؼبادة الضريبية.اؼبنصوص عليها يف قانوف العقوبات فيما يتعلق باعبرائم الٍب ؽبا 
اؼبنصوص عليها يف التشريع اعببائ ، زبضع للقواعد العامة من حيث ظروؼ التشديد العود 
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إال إذا وجد ن  خاص يقيد العمل هبا ماداـ ال تتعارض مع خاصية وذاتية ، 1وظروؼ التتخفي 
 .2اؼبادة اعببائية

 الحبس  -1
وهذا يف حالة  ،3وانْب اعببائية على عقوبة اغببستتفق أغلب النصوص العقابية يف الق

التمل  أو ؿباولة التمل  بصفة كلية أو جزئية باستعماؿ طرؽ تدليسية من أساس الضرائب أو 
( سنوات حبس، 10الرسـو اؼبفروضة، وزبتل  تبعا للمبلغ اؼبتمل  تَبواح بْب شهرين وعشر)

ا  حسب ذبدج . ويف فرنسا نفس اإل 100.000 بشرط أف يتجاوز اؼببلغ اؼبتمل  منه قيمة
( 5من القانوف العاـ للضرائب عقوبة اغببس تصل ػبمس) 1741الفقرة األوىل من اؼبادة 

، بالنسبة للشتخ  الطبيع  اؼبتابع عن 4( سنوات10وقد تصل يف حالة العود إىل عشر) ،سنوات
 جريبة الغش الضرييب.

ديسمرب  6الصادر بتاريخ  1117-2013واعبدير بالذكر أنه يف فرنسا ابتداء من قانوف 
اؼبتعلق دبكافحة الغش الضرييب و أكرب اعبرائم اإلقتصادية واؼبالية، قد مت اإلقرار بإمكانية  2013

التعاوف مع زبفيض العقوبة السالبة للحرية للفاعل األصل  أو الشريك إىل نص  اؼبدة، بشرط 
  .5التعرؼ على فاعلْب أو شركاء آخرين يف اعبريبة أفبشسلطات اإلدارية أو القضائية لا

 2003اؼبتضمن قانوف اؼبالية  11-02لقانوف رقم وتأسيسا على ما سبق، ودبقتضى ا
من قانوف الضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة،  303مادة اؼبعدؿ للمنه  28اؼبادة  والسيما

                                                   
 .277-276فارس السبٍب، اؼبرجع السابق، ص ص  - 1
 وهو األمر الذي أحالت إليه العديد من النصوص اعببائية كتعري  الشريك ، وكذا إنقضاء الدعوى العمومية وغّبها من األحكاـ. - 2
قضاء احملكـو عليه مدة اغبكم عليه بإحدى اؼبؤسسات العقابية اؼبتخصصة ؽبذا الغرض طبقا ألحكاـ القانوف العقايب، عقوبة اغببس تتمثل يف  - 3

  فهو سلب غبرية احملكـو عليه هبا.
4

 - Jacques GROSCLAUDE et Philippe MARCHESSOU, op.cit., p.077 
5
 -Jérôme Lasserre CAPDEVILLE, op.cit., p .084  
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أو ؿباولة التمل  باستعماؿ طرؽ تدليسية يف إقرار وعاء ضريبة أو حق وأصبحت جريبة التمل  
 . 1أو رسم خاضع له أو تصفيته كليا أو جزئيا، تكّي  حسب اغبالة إىل جنحة أو جناية

ؼبشرع عن وص  اعبناية عن اعبريبة الضريبية ابتداءا من صدور قانوف وبالتايل، قد زبلى ا 
 ألنهسنوات  (10عشر ) الوقت على عقوبة اغببس تصل إىل ، وابقى يف نفس2012اؼبالية لسنة 

من قانوف الضرائب اؼبباشرة والرسـو  303. بالرغم من أف أصل اؼبادة 2يعتربها جنحة خاصة
 .3اؼبماثلة الٍب اعتربها جنحة مهما كاف اؼببلغ اؼبتمل  منه ومهما كاف عدد السنوات ذات الصلة

مدى توفيق اؼبشرع يف الن  على عقوبة اغببس؟ ما والسؤاؿ الذي يطرح هبذا اػبصوص: 
 وهل ربوؿ اعبريبة الضريبية من تكيي  اعبناية إىل اعبنحة كاف صائبا؟

يف حقيقة األمر يرجع ذبرًن اعبريبة الضريبة لفكرة اإلعتداء على مصاحل اػبزينة العمومية، 
س هتدؼ لردع اعباين ردعا اؼبتمثلة يف اقتضاء الضرائب وـبتل  اغبقوؽ اؼبالية، لكن عقوبة اغبب

                                                   
، 2011يف قضية )ب.ع( ضد مديرية الضرائب والنيابة العامة، ؾبلة احملكمة العليا،  22/07/2010الصادر بتاريخ  690357قرار رقم  -  1

 جنحة مهما كاف اؼببلغ اؼبتمل  منه ومهما كاف عدد السنوات ذات الصلة". 2003" يعد الغش الضرييب قبل سنة: 366، ص 2عدد
ص ربديد قيمة اؼببلغ اؼبتمل  منه ايل على أساسه مت متابعة اؼبستأن  جبناية ، لتقرر احملكمة العليا أف القضية ويف قضية اغباؿ ثار خالؼ خبصو 

 ومنه ال زبضع للتعديل اعبديد ايل يكي  اعبريبة على أساس اؼببلغ اؼبتمل  منه إىل جنحة أو جناية.  1998تتعلق بأفعاؿ وقعت يف 
 أو القانوف عن سبل  من كل يعاقب اؼبطبقة، العقوبات عن " فضال:  2012من ؽ ض ـ اؼبعدلة دبوجب قانوف اؼبالية لسنة  303اؼبادة  - 2 

 :دبا يأيت جزئيا، أو كليا تصفيته، أو له، خاضع رسم أو حق أو ضريبة أي وعاء إقرار يف تدليسية اىل  أعماؿ باللجوء التمل  حاوؿ
 دج، 100.000اؼبتمل   اغبقوؽ مبلغ يفوؽ ال عندما دج، 100.000 إىل دج 50.000 من مالية غرامة-
 يكوف العقوبتْب،  عندما هاتْب أو بإحدى دج، 500.000 إىل دج 100.000 من مالية وغرامة  (6)ستة أشهر إىل (2) شهرين من اغببس- 

 دج، 1.000.000يتجاوز  ال و دج، 100.000 منها اؼبتمل  اغبقوؽ مبلغ
 يفوؽ عندما العقوبتْب، هاتْب بإحدى أو دج 2.000.000إىل  دج 500.000 من وغرامة مالية (2)  سنتْب إىل أشهر (6) ستة من اغببس-

 دج، 5.000.000 واليتجاوز دج، 1.000.000 منها اؼبتمل  اغبقوؽ مبلغ
 العقوبتْب، هاتْب بإحدى أو دج 5.000.000إىل دج 2.000.000 من مالية غرامة و سنوات ( 5 ) طبس إىل (2 ) سنتْب من اغببس-

 دج،10.000.000 يتجاوز وال دج،5.000.000 منها اؼبتمل  اغبقوؽ مبلغ يفوؽ عندما
 هاتْب بإحدى أو دج 10.000.000إىل  دج 5.000.000 من مالية غرامة و سنوات ( 10 ) عشر إىل سنوات (5 ) طبس من اغببس-

 .دج" 10.000.000منها  اؼبتمل  اغبقوؽ مبلغ يفوؽ عندما العقوبتْب،
   .2012من قانوف اؼبالية لسنة  13ذا ما أكدته اؼبادة ه-3
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ؼبشرع الن  على عقوبة تردع فكاف لزاما على اعاما وإيالمه لكن ال ربقق مصلحة للتخزينة، 
وتصلح يف آف وقت، نارا ػبصوصية اغبق اؼبعتدى عليه، بل أكثر من ذلك فقد تضر عقوبة 

رسة نشاطه اغببس اػبزينة أكثر من نفعها، من جهة حينما تدخل اعباين للحبس ومنعه من فبا
الذي يدر على اػبزينة من أرباحه مداخيل، ومن جهة أخرى يكل  احملبوس نفقات للدولة للسهر 

 على قضائه عقوبته يف ظروؼ متفق عليها يف القوانْب والتنايمات الوطنية والدولية.

  إىل خسارة اػبزينة ؼبواردها أكثر ردّ وفيما ىب  تغيّب التكيي  من اعبناية إىل اعبنحة فمَ    
من اسَباد حقوقها، وكذا عدـ فعالية شدة العقاب اعبزائ  اعببائ ، عالوة على بقاء بعض 
العقوبات حرب على ورؽ ال ربقق الغاية من وجودها نارا للحق اؼبعتدى عليه، وسبل تسوية 

ايل للجاين وليس البدين حٌب من الطبيع  أف يركز اؼبشرع يف اعبزاء على العنصر اؼبفاسَبداد . 
وه   ،قتطاع من مالهريق اإليكوف أبلغ يف ردعه وأجدى يف زجر ، ؼبا يف ذلك من إيالـ له، بط

، نتيجة تعايل 2012بذلك تنسجم وقدرة اعباين اؼبالية، وخّب ما فعل اؼبشرع دبوجب قانوف اؼبالية 
، ألف الزيادة يف العقوبة قد ينة العموميةصيحة اإلنتقادات اؼبوجهة لتجرًن اإلعتداء على حقوؽ اػبز 

 يَبتب عليها اذبا  اؼبكلفْب للتجنب الضرييب بدؿ الغش الضرييب اؼبعاقب عليه.

 الغرامة المالية -2        

إف مصطلح الغرامة اؼبالية أو بعبارة أخرى الغرامة اعبزائية موافقة للمصطلح باللغة     
الغرامة هبذا اؼبعُب إلزاـ احملكـو عليه بأف يدفع إىل ب يقصد. و « Amende pénale »1الفرنسية

. تتنوع اعبزاءات الضريبية الٍب يستعاف هبا يف ردع اؼبتخالفْب، 2اػبزينة العامة اؼببلغ اؼبعْب يف اغبكم

                                                   
1
  - Article 303-1 du CIDTA : « 1) − Quiconque, en employant des manœuvres frauduleuses s‟est 

soustrait ou a tenté de se soustraire, en totalité ou en partie, à l‟assiette ou à la liquidation de tout 

impôt, droit ou taxe est Indépendamment des sanctions fiscales applicables passibles : 
-d‟une amende pénale de 50.000 DA à 100.000 DA, lorsque le montant des droits éludés n‟excède 

pas 100.000 DA ; ». 
 .217لسابق، ص طالب نور الشرع، اؼبرجع ا -2
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ودفعهم إىل تسديد التزاماهتم اذبا  اإلدارة الضريبية، الٍب تفرضها احملاكم اؼبتختصة تبعا لنوع اؼبتخالفة 
 اؼبرتكبة اذبا  اػبزينة العمومية وجسامة الضرر اؼبَبتب عن تلك اؼبتخالفة. 

 تعريف الغرامة المالية-أ   

ه للتخزينة العمومية بوصفه تعّرؼ الغرامة بأهنا مبلغ من النقود يلـز احملكـو عليه بأدائ      
وليس ؾبرد حق من اغبقوؽ اؼبدين هبا للتخزينة. ألنه عالوة على هذ  العقوبة سبلك اإلدارة ، عقوبة

حق نوعْب سلطة فرض عقوبات إدارية مستقلة عن الغرامة اعبزائية، وذبمع معها، ويف األخّب يست
( ماليْب 10من الغرامات اؼبالية على عاتق اؼبكل  اؼبتخال . تصل هذ  الغرامة اؼبالية لغاية )

دينار جزائري وربدد تبعا للمبلغ اؼبتمل  منه، وإذا تعلق األمر بقانوف الضرائب غّب اؼبباشرة فقد 
أساس غش، أف على شرط لتطبيق اغبكم بتجرًن اؼبمارسات التدليسية على  532ن  يف مادته 

دج أو 1000( عشر اؼببلغ اػباضع للضريبة أو مبلغ 1/10تكوف حالة اإلخفاء تتجاوز )
 .دج10.000

اؼبؤرخ يف  916-2000أورو دبوجب قانوف 37.500وتصل عند اؼبشرع الفرنس  لقيمة        
الصادر بتاريخ  354-2012قانوف أورو دبوجب 500.000ولتصل لػ 19/09/2000
أورو  750.000تصل العقوبات إىل  2013ديسمّب  6وإبتداء من قانوف، 14/03/20121

( مليوف أورو وسبع 1(سنوات. وقد تصل لواحد)5بالنسبة للمحكـو عليه بعقوبة اغببس خبمس)
سنوات حبس يف حالة ارتكاهبا ضمن عدة حاالت كارتباطها جبماعة منامة أو ؿبققة أو  (7)

تصل . كما قد  2مربمة من طرؼ اؽبياات يف اػبارجمرافق بواسطة حسابات مفتوحة أو عقود 
 .3( سنوات بالنسبة لتنايم منام7سبع ) ( مليوف أورو وحبس ؼبدة2)ْبالعقوبة إلثن

                                                   
1

- Christian de LAUZAINGHEIN et Marie_Hélène Stauble–de LAUZAINGHEIN, op.cit., p364. 
2

 -  Michel BOUVIER, « Le contrôle fiscal en France et ses conséquences », R.F.F.P., n
0 
132, 

Novembre 2015, p36. 
3
 -Jérôme Lasserre CAPDEVILLE, op.cit., p185 : «  Depuis lors, sont punis de sept ans 

d‟emprisonnement et 2.000.000 d‟euros d‟amende les fais commis en bande organisée ». 
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تعترب الغرامة يف اعبريبة الضريبية عقوبة أصلية، ويف التشريعات اؼبقارنة، تعد العقوبة الغالبة      
يف اعبرائم الضريبية، وقد وبكم هبا منفردة أو مع عقوبة اغببس أحيانا، وهذا يوضح مدى تأثر 

العمومية، فه  اعبزاءات الضريبية بفكرة اؼبنفعة، ألف هدفها األساس  هو ربقيق مصلحة اػبزينة 
من وجهة نار الفنية والعلمية من أنسب العقوبات للجرائم الضريبية إلنسجاـ طبيعتها مع 

 .1اؼبصلحة الٍب شرعت هذ  اعبرائم غبمايتها

 الطبيعة القانونية للغرامة المالية-ب

دة لقد اختل  الفقهاء حوؿ ربديد الطبيعة القانونية للغرامة اعبزائية، وانقسم الفقه إىل ع  
 :2اذباهات، ويقتض  األمر استعراض هذ  االذباهات

يذهب أنصار هذا االذبا  إىل اعتبار الغرامة الضريبية تعويض الغرامة الضريبية تعويض مدني: -
من طبيعة مدنية، تدفع للتخزينة العمومية عما غبقها من ضرر أو ما كاف سيلحق هبا جراء ارتكاب 

يب أو اإلمتناع عن تنفيذ أحكامه، ويستعْب أنصار هذا االذبا  أعماؿ منافية ألحكاـ القانوف الضري
 لتربير رأيهم  باغبجج اآلتية:

 أف مبالغ هذ  الغرامات تؤوؿ حصيلتها إىل اػبزينة العمومية. -
 ويتبع ذلك أف تكوف هذ  اؼببالغ اؼبدفوعة تعويضا عما أصاب اػبزينة العامة من ضرر -
االدارة الضريبية دوف اغباجة إىل طلب تتقدـ به إدارة الضرائب يتم النطق بالتعويض لصاحل  -

 بوصفها صاحبة اغبق يف التعويض.

                                                   
 .220طالب نور الشرع، اؼبرجع السابق، ص  - 1
 .313ص  ؿبمد علـو ؿبمد عل  احملمود، اؼبرجع السابق، - 2
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فيمكن القوؿ أنه ليس يف أغلب األحياف تكوف أيلولة حصيلة هذ  الغرامات إىل اػبزينة العامة 
ار هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه ال تتناسب الغرامة الضريبية يف كل األحواؿ مع مقد

 الضرر اؼبستحق للتخزينة العمومية.

يرى أنصار هذا الرأي تكيي  الغرامة الضريبية بأهنا عقوبة الغرامة الضريبية عقوبة جنائية: -
لتزاـ جنائية خالصة تفرضها ؿبكمة ـبتصة ؽبا سلطة يف التجرًن والعقاب ضمانا غبسن اإل

ينة العمومية للدولة، ويستند هذا بالتشريعات الضريبية، وذلك يف سبيل اغبفاظ على حقوؽ اػبز 
 االذبا  إىل اغبجج اآلتية: 

 ال وبق إال لإلدعاء العاـ وحد  فقط اؼبطالبة بفرض الغرامة. -
 وال يؤثر يف طبيعتها العقابية أف ىبص  اؼبشرع حصيلتها للسلطة العامة.-

امة الضريبية من قبل إال أنه يبكن الرد عليها بالقوؿ أف هنالك حاالت يتم فيها فرض الغر        
 .1السلطة اؼبالية، وبالتايل ينقض  دور اإلدعاء العاـ يف فرضها

ظهر هذا االذبا  توفيق  بْب آراء االذباهْب السابقْب فقد  الغرامة الضريبية عقوبة مختلطة: -
كّيفت الغرامة الضريبية على أهنا جزاء من طبيعة ـبتلطة هبمع بْب صفٍب العقاب والتعويض. فه  

ن جانب عقوبة، ألهنا تفرض حبق مرتكب ـبالفة ضد أحكاـ القانوف، ويف جانب آخر ه  م
 تعويض عما أصاب اػبزينة العمومية من ضرر نتيجة ـبالفة.

 ويستند أنصار هذا التيار إىل مربرات التالية:
الدعوى أف النصوص اؼبتعلقة بفرض هذ  الغرامة تقض  بإمكانية اإلدارة الضريبية طلب ربريك -

 اعبزائية الضريبية بينما األصل أف االدعاء العاـ ه  اؼبتختصة بإقامة الدعوى.

                                                   
 .314، ص السابق د علـو ؿبمد عل  احملمود، اؼبرجعؿبم - 1
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كذلك ما تن  عليه التشريعات الضريبية من إعطائها اغبق لإلدارة الضريبية اؼبتختصة يف النزوؿ -
 عن الدعوى اعبزائية والركوف إىل الصلح.

احملكـو هبا إلدارة الضرائب، باعتبارها  ويف هذا يرى ؾبلس الدولة اعبزائري بأف التعويضات    
وإمبا ألحكاـ قوانْب  ،ال زبضع للقواعد العامة ،ذات طابع ـبتلط)دعوى ضريبية، دعوى مدنية(

. ولكن يؤخذ على هذا الرأي هو أف القانوف يتضمن جزاء من نوع واحد، وهذا اعبزاء 1الضرائب
 .2يكوف جزاء جزائيا يتتخذ صورة العقوبةأما أف يكوف جزاء مدنيا يتتخذ شكل تعويض، وأما أف 

ذهب رأي يف الفقه إىل أف الغرامة الضريبية ليست إال ضريبة الغرامة الضريبية ضريبة إضافية: -
إضافية تلحق بالضريبة األصلية نتيجة لقياـ اؼبكل  دبتخالفة أحكاـ التشريعات الضريبية، ويستند 

ا  أغلب التشريعات الضريبية الٍب تبِب فكرة الضريبة أنصار هذا التيار إىل اغبجة الٍب فحواها اذب
إذ يَبتب عليها زيادة يف مقدار  ،اإلضافية الٍب تَبتب على ارتكاب بعض اؼبتخالفات الضريبية

 الضريبة األصلية كجزاء للمتخالفة.

ذبا  بأنه يتجاهل القاعدة الدستورية الٍب فحواها بأف ال تفرض ضريبة ويؤخذ على هذا اإل
 وال تعدؿ وال تلغى إال بالقانوف، كذلك أف القوؿ بأف الغرامة الضريبية ضريبة إضافية وال ذبىب
تضاؼ إىل األهداؼ اؼبالية واإلقتصادية واالجتماعية والسياسية  ،إىل تقرير أهداؼ عقابية تؤدي
 .3وهذا أمر غّب مألوؼ يف الفكر اؼبايل ،للضريبة

                                                   
والنيابة العامة، ؾبلة احملكمة  11/11/2008اؼبتعلق بقضية )أ.ع( ضد حكم  21/10/2010الصادر بتاريخ  600302قرار رقم  - 1 

" ...فإف اجتهاد احملكمة العليا قد استقر على اعتبار التعويضات احملكـو هبا إىل إدارة الضرائب ذات طابع  :305، ص 2عدد، 2010العليا،
قوؽ ـبتلط بْب دعوى ضريبية ودعوى مدنية الٍب ال زبضع ؼبباديء القانوف العاـ بل ألحكاـ قوانْب الضرائب إثر مطالبة اإلدارة اؼبذكورة باغب

 ".يكوف قد أصاهبا اؼبتمل  منها وليس عن ضرر 
 .317-313، ص ص السابق اؼبرجع ؿبمد علـو ؿبمد عل  احملمود، - 2
 .317، ص السابق ؿبمد علـو ؿبمد عل  احملمود، اؼبرجع - 3
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صار هذا االذبا ، بأف الغرامة الضريبية ما ه  إال عقوبة يعتقد أنالغرامة الضريبية عقوبة إدارية: -
إدارية حبتة فالغرض من فرضها يرجى منه ضماف حسن سّب اؼبرافق العامة اإلدارية. والرد على ما 

د خلطا جاء به أنصار هذا الرأي بالقوؿ أف إضفاء صفة العقوبة اإلدارية على الغرامة الضريبية يع
األخّبة ال تفرض إال على من وبمل صفة العمومية   دارية سيما أف هذبْب الغرامة الضريبية واإل
 دبوجب القانوف اإلداري.

جح فيما ىب  هذ  اؼبسألة الطابع اؼبتختلط للغرامة اعببائية الٍب وبكم هبا القاض  ير و 
اعبزائ  العتبار أهنا صادرة عن جهة قضائية، وسبس مسألة جبائية عالوة على الغرامات اعببائية 

 لٍب ربكم هبا اإلدارة اعببائية.ا

من خالؿ ما سبق، وببذ جانب من الفقه على األخذ بعقوبة الغرامة اعبنائية، ويفضلوف 
حلوؽبا ؿبل العقوبة السالبة للحرية كلما أمكن ذلك، ألف هذ  العقوبة ال خطر فيها على شتخ  

يَبتب عليها من فساد أخالؽ احملكـو عليه وال على حريته، وال تعرضه ؼبساويء السجوف، وما 
اؼبسجونْب بسبب اختالطهم بغّبهم من اجملرمْب فضال عن سهولة تنفيذها، وعدـ احتياج ذلك 
إىل النفقات الكبّبة الٍب يستلزمها تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، كما أهنا تفيد من الناحية اؼبالية، 

 . 1وإيالمها للمحكـو عليه مضموف

 العقوبة تعديل-ج
العقوبات األصلية اؼبتمثلة يف اغببس والغرامة اؼبالية ه  عقوبات جزائية، وبالتايل زبضع إف 

للنااـ العاـ للعقوبات اعبزائية من شتخصية العقوبة وتفريد العقاب وخضوعها للسلطة التقديرية 
 للقاض  عند فبارسته لتشديد أو زبفي  العقوبة.

                                                   
 .220طالب نور الشرع، اؼبرجع السابق، ص  - 1
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به قياـ اعباين بنفس الفعل مرة ثانية بعد  ويعد العود من أهم الاروؼ اؼبشددة، إذ يقصد
اإلدانة. فإذا ما توافرت شروط األخذ به، يغّب الوص  للجريبة من ـبالفة إىل جنحة، وبالتايل يعد 
ركنا من أركاف اعبريبة، وتتضاع  تبعا لذلك العقوبات اعببائية واعبزائية. والتشديد يف العقوبة ونارا 

  يف حاالت وألزمه يف حاالت ه للقاض  السلطة التقديرية فإنه خّب  ػبطورته فإنه اؼبشرع وعند منح
 أخرى باألخذ به كارؼ مشدد.

وفيما ىب  زبفي  العقوبة اعبزائية، وكما هو معروؼ يف قانوف العقوبات باألعذار سواء 
ال يبكن أف  ،من قانوف العقوبات 51إىل  49قانونية كصغر يف السن اؼبنصوص عليه يف اؼبواد من 

وبالتايل  ،قبد ؽبا تطبيقا، وتبقى مسألة سن الرشد يف اؼبادة التجارية يتناسب مع سن الرشد اعبزائ 
 من قانوف التجاري. 5ال مشكلة بالنسبة لتطبيق اؼبادة 

من قانوف العقوبات كتلك الٍب ؽبا  53وتبقى الاروؼ اؼبتخففة اؼبنصوص عليها يف اؼبادة  
باعبريبة أو ظروؼ ذاتية متعلقة بشتخ  مرتكب اعبريبة، وهنا عالقة بالاروؼ اػبارجية ذات صلة 

ؿبصورة بْب حدين له سلطة اغبكم بالعقوبة األدىن. إال أنه بالرجوع إىل القوانْب  ما دامت العقوبة
من قانوف العقوبات؛ دبعُب آخر  53اعببائية قبدها تن  صراحة على عدـ إمكانية تطبيق اؼبادة 

يرية يف ؾباؿ زبفيض العقوبات اعببائية اإلدارية، حٌب وإف تركت له ليس للقاض  أية سلطة تقد
  . 1دت هذ  السلطة دبوجب القانوفذلك يف ؾباؿ الدعوى العمومية إال إذا قي  

 ال من قانوف الضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة يف فقرهتا الرابعة:" 303اؼبادة  قوؿوهو 
ة. اعببائي يف اؼبادة عليها اؼبنصوص من العقوبات 53 اؼبادة أحكاـ األحواؿ، من حاؿ أي يف تطبق
 الثانية يف الفقرة اؼبنصوص عليها العقوبات باستثناء اعبزائية، العقوبات ىب  فيما تطبيقها ويبكن
( سنوات 5وأما اإلستثنائْب فيتعلقا بالعود يف مدة طبس )أدنا "،  6 واؼبقطع أعال  3 اؼبقطع من

                                                   
 .303فارس السبٍب، اؼبرجع السابق، ص  - 1
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بنشر اغبكم يف اعبرائد أو يف األماكن الٍب ربددها احملكمة والكل على نفقة  ةاؼبتعلقوكذا العقوبة 
  . 1اغبكـو

وؼبسألة تعديل العقوبة اؼبنصوص عليها يف القانوف اعببائ  إشكاال مهما بْب اجتهاد 
ن من االتفاقية األوربية غبقوؽ اإلنساف م 6ؿبكمة النقض الفرنسية وؾبلس الدولة تطبيقا للمادة 

قبل القاض . فمحكمة النقض تعترب قيمة العقوبة قيمة قصوى، وبالتايل للقاض  اغبق يف تعديلها 
 .2أما ؾبلس الدولة فلديه رأي ـبال 

  : العقوبات التاميليةثانيا

يوجد إىل جانب العقوبات األصلية عقوبات تكميلية، تفرض من قبل احملكمة اؼبتختصة           
 :4الٍب تنطق هبا احملكمة اؼبتختصة  Peines   complémentairesةتكميلي، فيوجد كعقوبة 3صراحة

 .5نشر اغبكم وتعليقه على نفقة احملكـو عليه، ويكوف هذا اإلجراء إلزاميا يف حالة العود-
 وقد انفرد هبذا اغبكم قانوف الضرائب غّب اؼبباشرة. مصادرة موضوع الغش كالوسائل -
 العمومية.اؼبنع من الدخوؿ يف الصفقات  -
اؼبنع من فبارسة مهنة ذبارية، صناعية أو حرة بصفته مسّب أو مدير أو إداري ؼبؤسسة أو شركة -

 .6ذبارية

قد وبكم أيضا بالنسبة للتشريع الفرنس  حٌب من إمكانية حرمانه من اغبقوؽ اؼبدنية والعائلية  -
( 5ئب الفرنس ، ؼبدة  طبس )يف فقرهتا الثالثة من القانوف العاـ للضرا1741وفق أحكاـ اؼبادة 

  سنوات يف حالة اغبكم عليه هبذ  اعبنحة.
                                                   

من ؽ. الطابع. 35من ؽ.التسجيل واؼبادة 120من ؽ ض غ ـ و اؼبادة  548من ؽ ر ر أ و 132وهو ما ذهبت إليه اؼبواد  -  1  
2
- Pierre-François RACINE, op.cit., p 21. 

3
- Gérard LEGRAND, Hugues MARTIN et Perrine DE LAGARDE, op.cit., n

0
 435. 

4
 -Christian de LAUZAINGHEIN et Marie_Hélène Stauble–de LAUZAINGHEIN, op.cit., p 365. 

من ؽ ض ـ 6-303ؼبادة ا -  5  
6

 - 
 
Art. 1750-1 CGI. 
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اؼبنع من فبارسة اؼبهنة بالنسبة للمستشار اعببائ  أو احملاسب، يكوف اغبكم هبا إجباريا يف حالة  -
العود بنصوص اؼبواد الٍب أكدت أنه يَبتب على اغبكم الصادر مع منع مرتكب اؼبتخالفات من 

 . 1فبارسة مهنته

الٍب ال ربتاج لتنفيذها غبكم قضائ ،  "Peines accessoires"يف حْب العقوبات التبعية وه         
بل تكوف الحقة جبميع العقوبات األصلية، تتعلق باؼبنع من فبارسة أعماؿ بعض اللجاف كلجنة 
 الضرائب اؼبباشرة والرسـو على رقم األعماؿ وعلى األخ  عبنة اؼبصاغبة يف فرنسا حسب ما

فمن جهة أخرى اؼبنع من فبارسة مهنة  .2من قانوف الضرائب العاـ 1753ذهبت إليه اؼبادة 
 .3بصفة تكميلية يعد سببا تلقائيا للمنع من إدارة مركز تسيّب أو صبعية معتمدة

إنه  بل ،د القوانْب مدة معينة للعقوبة التكميلية بالنسبة للمشرع اعبزائريييالحظ عدـ ربد
على عكس اؼبشرع الفرنس  الذي اعترب   .4ن  على اؼبنع النهائ ي أيضا قبد  باستقراء اؼبواد

كحار مؤقت فبارسة مهنة صناعية، ذبارية أو حرة، وفيما يتعلق بسحب رخصة السياقة حسب 
( سنوات على األقل وستة 3) من القانوف العاـ للضرائب فقد حدد اؼبدة بثالث 1750اؼبادة 

( 10) اؼبنع من دخوؿ الصفقات العمومية مقيد دبدة عشر ( سنوات على األكثر، وحٌب6)
 .5من قانوف الصفقات العمومية 49سنوات على األكثر وفق ن  اؼبادة 

تدابّب على الشتخ  اؼبعنوي  عالوة على هذ  العقوبات التكميلية فإنه قد مت إقرار بعض ال
من قانوف العقوبات الٍب نصت  9كعقوبات تكميلية، كغلق أو حل اؼبؤسسة، بالرجوع لن  اؼبادة 

على العقوبات التكميلية يف الفقرة اػبامسة منها على حل الشتخ  االعتباري، وقد تضمنت 
                                                   

 من ؽ ض ـ. 3-306اؼبادة   - 1
2
 - Fiscal 2012, op.cit., p 1630. 

3
 - Jérôme Lasserre CAPDEVILLE, op.cit., p 188. 

ض غ ـ . وينار أيضا فارس السبٍب، من ؽ  545و 544من ؽ ر ر أ واؼبادتاف  129و 128من ؽ ض ـ واؼبادتاف  3-303اؼبواد  -  4
 .319-318اؼبرجع السابق، ص ص 

5
- Jacques GROSCLAUDE et Philippe MARCHESSOU, op.cit., p. 177. 
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ه، يقتض  أف ال منه كذلك منع الشتخ  االعتباري من االستمرار يف فبارسة نشاط 17اؼبادة 
ين يستمر هذا النشاط حٌب ولو كاف ربت اسم آخر أو مع مديري أو أعضاء ؾبلس إدارة أو مسّبّ 

آخرين، ويَبتب على ذلك تصفية أمواله مع احملافاة على حقوؽ الغّب حسن النية. فحل الشركة 
د به قبل يكوف حبكم قضائ  بناء على طلب أحد الشركاء، نتيجة إخالؿ أحدهم بتنفيذ ما تعه

الشركة أو على مسوغات أخرى تنطوي على درجة من اػبطورة يستحيل معها على الشركة مواصلة 
 نشاطها.

لكن يوجد صعوبة تتعلق بتوقيع العقوبة وتدبّب األمن على الشتخ  اؼبعنوي ذلك أف  
من قانوف العقوبات نصت على منع من فبارسة نشاطه بصفة هنائية، لذا فهذا الن   17اؼبادة 

وذلك باؼبنع من مزاولة النشاط باعتبار  من تدابّب ، 1هبمع بْب العقوبة وتدبّب األمن يف ن  واحد
من قانوف العقوبات  2-9من قانوف العقوبات. غّب أف اؼبادة  19فقا ألحكاـ اؼبادة األمن و 

نصت على حل الشتخ  اإلعتباري وه  عقوبة تكميلية، وإذا رجعنا للقواعد العامة فإنه ال يبكن 
اغبكم بعقوبة تكميلية، ما مل تكن هناؾ عقوبة أصلية والٍب ه  غالبا اغببس أو السجن أو 

 ائية.الغرامات اعبز 

بل حرص اؼبشرع على حصرها يف الشتخ   ،مسؤولية الشتخ  اؼبعنوي ليست مطلقة لكن       
مستبعدا بذلك الدولة واعبماعات احمللية واؽبياات العمومية ذات  ،اؼبعنوي من القانوف اػباص

قتصادية، الٍب تكوف ؿبل مساءلة جزائية يف حالة بع اإلداري، على عكس اؼبؤسسات اإلالطا
 .2هبا اعبرائم الضريبيةارتكا

 1745ذبدر اإلشارة بالنسبة للتضامن حٌب وإف مل يعترب كعقوبة تكميلية، وفقا للمادة 
من القانوف العاـ للضرائب، لكن ؿبكمة النقض الفرنسية قد اعتربته كعقوبة تكميلية اختيارية، 

                                                   
 .357فارس السبٍب، اؼبرجع السابق، ص  -  1
 .30أحسن بوسقيعة، اؼبتخالفة الضريبية )الغش الضرييب(، اؼبرجع السابق، ص  - 2
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كإجراء ذو طبيعة   لكن هذا اإلجتهاد قد تعرض للنقض من طرؼ اإلذبا  الفقه ، فأحيانا عرفته
 .1جنائية، والذي يعد موق  غّب واضح حملكمة النقض

 األكحاام الخاصة بالنظام العقابي الجبائي ثالثا:

واؼبقدر يف اعبزائر حسب التقرير السنوي  نارا للحصيلة الثقيلة غبجم التهرب الضرييب        
مليار  5000حوايل  2014للجنة الوطنية االستشارية لَبقية حقوؽ اإلنساف وضبايتها خالؿ سنة 

لذلك من أجل  .مليار دوالر أمريك  من خزينة الدولة 540دينار جزائري، أي ضياع حوايل 
العقايب اعببائ  جبملة من األحكاـ  فقد سبيز النااـ .اسَبداد ما تسرب من اػبزينة العمومية

 الٍب هتدؼ يف األساس لوق  نزي  اػبزينة العمومية وعدـ إهدار حقها يف اؼبوارد اؼبالية.  اػباصة،

باعبمع بْب العقوبات يف اؼبادة اعببائية، والسيما مل يعد  هذ  األحكاـ تتعلق األوىل        
 حداث إىل جانبها العقوبةالقاض  اعبزائ  اؼبتخوؿ الوحيد للنطق بالعقوبة اعبزائية، ألنه مت است

، وأما الثانية فإهنا زب  مسألة 2اإلدارية وحٌب التأديبية، وه  ما طرحت إشكاال على أرض الواقع
 ئ ، ويف األخّب العفو الضرييب.الصلح يف اجملاؿ اعببا

  إشاالية الجمع بين العقوبة الجبائية والعقوبة الجزائية  -1 

تطرح مسألة عدـ اعبمع بْب العقوبات، إشكاال مهما يف النااـ العقايب ووصل األمر 
عدـ جواز معاقبة اؼبتخال  بعدـ اعبمع بْب العقوبات اعببائية واعبزائية"للمادة اعببائية، إذ يقصد " 

على نفس الفعل مرتْب من قبل القضاء اعبزائ  ومن طرؼ اإلدارة اعببائية، والذي يعد من 
اإلشكاالت اغبديثة، بالرغم من إختالؼ الطبيعة القانونية لكل منهما. فتعد العقوبة اعبزائية ذات 

                                                   
1
- Jérome Lasserre CAPDEVILLE, op.cit., p 187. 

2
- Karim Sidi AHMED, Droits fondamentaux du contribuable et procéducales fiscales, étude 

comparative, T1, Coll. F P, Harmattan, Juin 2008, n
0
508, p 353. 
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بائية تكتس  طابعا مزدوجا طبيعة قمعية ال تصدر إال من طرؼ القاض ، يف حْب أّف العقوبة اعب
 .والردعبْب التعويض 

فتقتض  الدراسة التطرؽ للمسألة الٍب أوجد ؽبا القضاء الفرنس  حال يف ظل غياب  
من القانوف العاـ للضرائب الفرنس  الٍب تن   1727بداية بالرجوع للمادة ، اغبل التشريع 

ايل مل تطرح إشكاال يف فرنسا إال تلك فوائد التأخّب ليست ذات طبيعة عقابية، وبالتبأف  صراحة
 العقوبات اعببائية ذات الطابع القمع .  

ومن هذا اؼبنطلق هبب دراسة اغبلوؿ الٍب تبناها كل من اجمللس الدستوري ومن مث ؿبكمة 
يف البداية عن اجمللس الدستوري الفرنس  قرار بتاريخ  صدرفالنقض ويف األخّب ؾبلس الدولة. 

ليس له قيمة ال دستورية  2"عدـ اعبمع بْب العقوباتاعترب فيه أف مبدأ " الذي 30/07/19821
 يف قرار وذهب ،28/07/19893وتبُب نفس اغبكم يف قرار صادر بتاريخ  وال تشريعية،

 .إىل عدـ اعبمع بْب العقوبات اعبزائية والعقوبات اؼبالية 24/07/19964

أك د  فيه وجوب إحَباـ مبدأ  30/12/19975إال أنه يف قرار آخر صادر بتاريخ  
تناسب العقوبات يف حالة اعبمع بْب العقوبة اإلدارية والعقوبة اعبزائية، وهذا ما يثّب  القاض  يف 
حكمه بأف يراقب العقوبة اإلصبالية فال تتجاوز اغبد األقصى للعقوبات السارية، وهبذا القرار يكوف 

دأ اعبمع بْب اؼبتابعات والعقوبات من طبيعة اجمللس الدستوري قد اعَبؼ ضمنيا بدستورية مب
 . 6ـبتلفة ولنفس السبب

                                                   
1

 - DC 30/07/1982, n
0
  82-143, Prix et revenus, cité  par Guy  GEST, op.cit., p.64. 

 ".no bis in idemالذي يطلق عليه تسمية "  - 2
3

-  DC du 28/07/1989, n
0
 89-260, Sécurité et transparence du marché financier, cité par Guy GEST, 

op.cit., p. 64. 
4

-  DC du 24/07/1996, n096-378, Loi de réglementation des télécommunications cité par 

Emmanuelle MIGNON, Cumul des sanctions pénales et fiscales, in La facturation de complaisance 

dans les entreprises (ouvrage collectif), Harmattan, 2001, p.88. 
5

- DC du 30/12/1997, n
0
  97-395, Loi de finances pour 1998, cité par Yann de GIVRE, op.cit., p.98. 

6
- DC n

0
 97- 395 cité par Yann  de GIVRE, op.cit., p. 98 : «  Le principe qui veut qu‟une même 

personne ne peut pas être punie deux fois pour le même fait ne reçoit pas application au cas de 

cumul entre sanctions pénales et sanctions administratives ». 
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ت ؿبكمة النقض أف مبدأ عدـ اعبمع ال يطبق على العقوبات من طبيعة ـبتلطة يف وأكدّ        
ر بأف اؼبتابعات اعبزائية الٍب هتدؼ عن الغرفة اعبزائية، يق   06/11/19971قرار صادر بتاريخ 

ة للضريبة ؽبا طابع وموضوع ـبتل  عن اؼبتابعات اؼبمارسة من قبل اإلدارة لقمع السلوكات الصوري
يف إطار الرقابة الٍب هتدؼ لتحصيل الضرائب. وتبُب قاض  النقض يف هذا القرار بأف العقوبات 

أما العقوبات اعبزائية هتدؼ إىل قمع اؼبتخالفات  ،اعببائية اؽبدؼ منها هو ربصيل الضرائب أصال
 .  2أف تؤدي للتهرب الضرييب أو الغش اعببائ  الٍب من شأهنا

يقض  فيه بعدـ  04/04/19973يف  " Jammetوصدر عن ؾبلس الدولة قرار"        
السماح للمدين من اإلفالت من العقوبة اعببائية حبجة مبدأ عدـ اعبمع بْب العقوبات اإلدارية 
واعبزائية، ولكن فقط العقوبة اؼبوقعة عند عدـ التصريح بوجود فبارسة تدليسية، أّي أف موق  

 ؾبلس الدولة ال يستبعد مبدأ اعبمع بْب العقوبات.

ويف األخّب هبب التنويه بأف اؼبشرع اعبزائري قد أقّر صراحة اعبمع بْب العقوبات اعببائية           
والعقوبات األخرى، بغض النار عن مبدأ عدـ اعبمع بْب العقوبات، أو كما يسمى عدـ جواز 

عل مرتْب، ومن دوف ربديد ما إذا كانت العقوبات من نفس فمعاقبة نفس الشتخ  على نفس ال
أو من طبيعة ـبتلفة، وذلك راجع كما ورد يف النصوص الضريبية غبكمة ه  قمع الطبيعة 

 . 4اؼبتخالفات يف اؼبادة اعببائية مهما كاف نوعها

 

                                                   
1

 - Cass. crim. 6 novembre 1997 n
0 
5919, Pini, RJF, 12/98 n

0
 1497, Bull. crim. n

0
 379 p.1275 cité 

par  Yohann BERNARD, Principes constitutionnels et régime juridique des sanctions fiscales : 

deux exemples de dialogue constructif entre juge constitutionnel et juge de l’impôt, ouvrage 

collectif  sous la direction de Thierry LAMBERT, Harmattan, 2006, p.175. 
2

-  Yann de GIVRE, op.cit. , p 99.  
3

-  CE Avis 4 avril 1997, Jammet, RJF 5/97, n
0
 469, cité par Jean  François  FLAUSS, Sanctions 

fiscales et Convention européenne des droits de l’homme, R.F.F.P., L.G.D.J.,  n
0
 65, 1999, p   93.  

  من ؽ ر ر أ. 133من ؽ ض غ ـ واؼبادة  549من ؽ ض ـ واؼبادة  5-303اؼبواد  - 4
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 الضريبية المصالحة -2

تعترب اؼبصاغبة يف اؼبسائل اعبزائية وسيلة من وسائل انقضاء الدعوى العمومية، فتنه      
سبب من أسباب انقضاء الدعوى العمومية يف  فهل ه دبوجبها اػبصومة أماـ جهة القضاء. 

 ؟اجملاؿ اعببائ ، والسيما فيما يتعلق باؼبتخالفات اعببائية ذات الطابع اعبزائ  ؿبل اؼبتابعة القضائية

الشريعة  بطريقة ودية يف النزاعاتد اؼبصاغبة مشروعيتها كنااـ قانوين لتسوية إذ ذب  
ربكمها أحكاـ الفصل اػبامس من الباب السابع من القانوف القانوف اؼبدين، والٍب اإلسالمية و 

الفقرة  06أيضا يف اؼبواد اعبزائية من اؼبادة  ، وتستمدها466إىل  459اؼبدين يف اؼبواد من 
ذبيز إنقضاء الدعوى العمومية باؼبصاغبة، كما يفهم من  األخّبة من قانوف اإلجراءات اعبزائية الٍب

ف اإلجراءات اعببائية يف فقرهتا الثانية أف سحب الشكوى بناء على مكرر من القانو  104اؼبادة 
اتفاؽ بْب اعبهة اإلدارية اؼبتختصة واؼبتهم لدفع قيمة معينة من الدين، وتسوية الباق  وفق رزنامة 

 التسديد، ينجر عنه توقي  الدعوى العمومية.

البد من اإلشارة أوال أف اؼبصاغبة تعد سببا من أسباب انقضاء الدعوى العمومية سواء 
بالنسبة عبرائم اغبق العاـ، وحٌب اعبرائم اإلقتصادية كجرائم اؼبنافسة واألسعار، جرائم الصرؼ، 

 طرؽ البديلة ذات الفعالية غبل النزاعات.الاعبرائم اعبمركية، وه  من 

ئية ميدانا خصبا لتطبيق هذ  اآللية من أجل حل ـبتل  النزاعات إذ تعترب اؼبادة اعببا
اعببائية، والسيما الٍب يَبتب عليها اؼبتابعة اعبزائية، لتبقى أنبية اؼبصاغبة الضريبية مطروحة يف اجملاؿ 
الضرييب بالرغم من ذباهلها من قبل اؼبشرع اعبزائري، وقباعتها يف إرضاء طريف العالقة الضريبية، 

تسمح للدولة بتحصل مواردها بأكثر سرعة وأقل تكالي  ودوف حاجة ؽبياة أخرى لتحقيق  ألهنا
ذلك، وحٌب اؼبتهم بارتكابه للمتخالفات اعببائية ذبنبه اللجوء للقضاء اعبزائ ، إال إذا كاف هذا 

 فيها براءته. يثبتاألخّب يف وضعية 
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الصلح مرتبط باجملاؿ اؼبدين وأما تثّب تسمية اؼبصاغبة يف اؼبادة اعببائية ل بسا كوف أف 
فتتخ  اؼبسائل اعبزائية، وال تتعلق اؼبادة اعببائية باجملاؿ اؼبدين، بل تتنوع منازعاهتا بْب  اؼبصاغبة

لذلك يوجد على اؼبستوى اعببائ  صلح قبل الدخوؿ يف منازعة إدارية يتعلق  اإلداري واعبزائ ،
ؼبنازعة،   او يشبه عقد الصلح، إذا ما مت يوقهبالطعن الوالئ ، يف صورة التتخفيض اؼبشروط و 

 لكن يبقى التساؤؿ مطروحا خبصوص اؼبصاغبة خبصوص اؼبتخالفات اعببائية اعبزائية.

تنشأ اؼبتخالفات اعببائية اعبزائية نتيجة عدـ التزاـ اؼبكل  بالضريبة بالواجبات اؼبلقاة على 
 104ويف هذ  اغبالة منح اؼبشرع دبوجب اؼبادة  عاتقه، فبا يرتب عليها اؼبسؤولية اعببائية اعبزائية،

من قانوف اإلجراءات اعببائية حق ربرير شكوى ومتابعة اؼبتخال  أماـ جهات القضاء اعبزائ  
  اؼبتخت ، من أجل ردع اؼبتخال  وربصيل اؼبوارد الٍب على ذمته.

ـ تبنيه صراحة، شريع الضرييب اعبزائري بْب عدتال لدىمن اؼبعلـو أف الصلح قد أثار تباينا  
وبْب عدـ إنكار مزايا  إلستفاء اغبقوؽ اؼبستحقة للتخزينة، مقارنة مع بعض اعبرائم األخرى القريبة 
من اعبريبة الضريبية كاعبريبة اعبمركية، وإذا ما رجعنا للتشريع الفرنس  اؼبقارف قبد  كرس الصلح  

 كآلية إلنقضاء اػبصومة يف اعبريبة الضريبة.

من القانوف اؼبدين الٍب عرفت  459للمادة  فالبد من الرجوع لهشرع تعري  اؼبيف  أما
"عقد ي نه  به الطرفاف نزاعا قائما أو يتوقياف به نزاعا ؿبتمال، وذلك بأف يتنازؿ كل الصلح بأنه : 

 .2من القانوف اؼبدين الفرنس  2044اؼبادة  وتقابلها 1طرؼ منهما على وجه التبادؿ عن حقه"

                                                   
العريب على أساس أف الصلح ينعقد بتنازؿ كل طرؼ عن جزء من حقه أو فبا يدعيه وليس عن اغبق كله  إف الن  الفرنس  أدؽ من الن   -  1

 كما جاء يف الن  .
1 - 

Art. 2044 du Code civil français: “La transaction est un contrat par lequel les parties terminent 

une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.  Ce contrat doit être rédigé par 

écrit.” 



تشريع الضريبيكحاام الممتنع عن الدفع المخالف ألالقانونية لل وضعيةال    األول:          بابال  
 

201 
 

وأما اؼبصاغبة يف اؼبسائل اعبزائية، فلم يبنح ؽبا اؼبشرع تعريفا يف قانوف اإلجراءات اعبزائية،  
، فبموجب ابرامها تنقض  الدعوى 1بالرغم من اعتبارها نااـ قانوين لتسوية اعبرائم بطريقة ودية

ب القوانْب اؼبصاغبة يف اؼبيداف اعبزائ  ليست جديدة، بل أف أغل و ه  اػبصومة.تنو العمومية، 
ذات الطابع اإلقتصادي قد تضمنت إمكانية إجراء الصلح مع اؼبتخال . لكن بالرجوع للقوانْب 
الضريبية ال قبدها تن  صراحة على اؼبصاغبة كطريقة النقضاء الدعوى العمومية، بل تبنت 

  سحب الشكوى بناء على اتفاؽ بْب اعبهة اؼبتختصة واؼبتهم ؿبل اؼبتابعة.

أف الصلح واؼبصاغبة وإف كانا على درجة كبّبة من التشابه من حيث  واعبدير بالذكر
شروط اإلنعقاد كأف يكوف أحد طريف اؼبصاغبة يف اؼبواد اعبزائية دائما شتخصا طبيعيا أو معنويا من 
القانوف اػباص، ويف كلتا اغبالتْب هبب أف يتوفر فيه كل الشروط الواجب توافرها يف عقد الصلح 

ُب الصلح على الرضائية الصادرة من شتخ ، ويتمتع باألهلية وأف يكوف خايل من اؼبدين. وكذا يب
  عيوب الرضا.

مصطلح ال يستعمل اؼبشرع  أفوفيما ىب  الصلح يف اؼبادة اعببائية، فاعبدير بالذكر 
" واستتخدـ ؼبعاملةبل "ا من قانوف الضرائب غّب اؼبباشرة 555يف اؼبادة  "ؼبصاغبة"ا
"transaction"  بالن  الفرنس  لنفس اؼبادة، حبيث أف اؼبصاغبة تتم بْب اؼبكل  بالضريبة

واإلدارة اعببائية بالنسبة للعقوبات غّب هنائية، وبعد مصادقة السلطة اؼبتختصة تتحصل اؼبصاغبة 
على قوة الش ء اؼبقض  فيه. ويتم تسوية هذ  العقوبة إىل اغبد األدىن ال يبكن ذباوز  وهو مبلغ 

، و األمر %10من نفس القانوف واحملددة بنسبة  540خّب اؼبنصوص عليها يف اؼبادة غرامة التأ
وهذ  العبارة تفسر على أهنا غرامات جزائية اؼبفروضة  بالغرامة احملكـو هبا على اؼبتخال "،يتعلق "

  يف ؾباؿ اؼبتخالفات واعبنح الضريبية وليست اؼبتخالفات اعببائية اإلدارية. 

                                                   
  .15ص ،2013 أحسن بوسقيعة، اؼبصاغبة يف اؼبواد اعبزائية بوجه عاـ ويف اؼبادة اعبمركية بوجه خاص، دار هومة، -1 
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تتعرض إىل اؼبصاغبة يف حالة ما إذا كانت ؽبا تأثّب على الدعوى لكن هذ  اؼبادة مل 
العمومية أو اعببائية، فمن األوىل أف تتضمنها القوانْب اعببائية كوسيلة من وسائل انقضاء الدعوى 
العمومية، فاؼبصاغبة يف األساس ه  وسيلة من وسائل انقضاء الدعوى العمومية يف حالة قياـ كل 

عليه بإجراء التصاحل على قيمة اؼبطالبة القائمة بينهما؛ أي هو عقد يرفع النزاع  من اؼبدع  واؼبدعى
 ويقطع اػبصومة بْب اؼبتصاغبْب.

وذلك بالتزاـ  ،نح لإلدارة أف ربقق غرضها يف استفاء الديوف الضريبيةسب ةغباصوبالتايل، اؼب
اؼبكل  اؼبتهرب بتنفيذ شروط الصلح دبحض إرادته ومن جهة أخرى يَبتب عنه ربصيل اؼببالغ 
اؼبتهرب منها بسهولة بعيدا عن اؼبنازعات القضائية وطوؿ اإلجراءات مع ربح الوقت واعبهد 

ؼبعاعبة مثل واؼبصاري . علما أف أسلوب اؼبصاغبة يعد من األساليب اؼبتطورة يف الدوؿ اؼبتقدمة 
الٍب بدأت  1هذا النوع من اعبرائم، حيث مت تطبيق اؼبصاغبة يف العديد من دوؿ العامل منها فرنسا

وأنه سبب من أسباب انقضاء  ،من التشريعات الضريبية واعبمركية 18العمل به منذ القرف 
ء جوازي عبهة الدعوى. واؼبالحظ أف إجراء اؼبصاغبة يف صبيع القوانْب الٍب أجازته جعلته إجرا

متهم آخر عند إخالؿ مرـب  اإلدارة، وليس وجوبيا عليها، وال هبوز أف ترجع اإلدارة على أيّ 
 اؼبصاغبة بالتزاماته. 

يف اعبرائم الضريبية بدفع اؼبتهم اؼببالغ اؼبالية اؼبستحقة لإلدارة اعببائية   ةغباصاؼبكوف تف
تهم واإلدارة اؼبتختصة، وهو تعبّب عن إرادة م بْب اؼبتتورسـو جبائية كاملة، ويشَبط أف كحقوؽ 

اؼبصاغبة تبعا لذلك اتفاؽ متبادؿ جاء  تعد. إذ 2تنتج آثار قانونية ويهدؼ إىل انقضاء اػبصومة
 .3نتيجة تفاوض وتنازؿ بْب طرفْب غّب مشروط

                                                   
 .201طالب نور الشرع، اؼبرجع السابق، ص  - 1 

  باؼبصاغبة إذا  العمومية  الدعوى  تنقض   أف  هبوز  " كما من قانوف اإلجراءات اعبزائية: 6للمادة اؼبعدلة  02-15من قانوف  2اؼبادة  -  2
  صراحة".  هبيزها  القانوف  كاف

3 -Banque National d’Algérie, op.cit., pp 480-481. 
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وذبدر اإلشارة إىل أف اؼبصاغبة الضريبية طرحت إشكاال خبصوص طبيعتها القانونية الذي  
 ل خالؼ فقه  نارا لطبيعة النزاع واغبقوؽ اؼبراد التصاحل بشأهنا. كاف ؿب

ائ  عموما، إذ بداية ز الطبيعة القانونية للصلح اعب ولكن قبل معرفة ذلك البد من معرفة
ائ ، وحوؿ الفرؽ بينه وبْب ز حوؿ الطبيعة القانونية للصلح اعبالبد من اإلشارة إىل وجود خالؼ 

من القانوف اؼبدين يعد الصلح اؼبدين ذا طبيعة عقدية، والشك  459اؼبادة الصلح اؼبدين، فحسب 
أف الصلح اعبنائ  ىبتل  عن الصلح اؼبدين، فيما يتعلق بطبيعة النزاع، إذ يعد يف الصلح اؼبدين 
مدنيا يدور حوؿ ربقيق مصلحة خاصة، وذلك خبالؼ اؼبصاغبة اعبنائية فه  نااـ يَبتب عليه 

زائية الٍب ترتبط دبصلحة اجملتمع، ووقوع اعبريبة هو اؼبناسبة الوحيدة إلجرائه، انقضاء الدعوى اعب
 وبالنسبة لشروط الصلح اؼبدين فه  تتوق  على االتفاؽ اغبر اؼبتبادؿ بْب الطرفْب وبكل حرية.
 فإذا كانت اؼبصاغبة اعبنائية عموما تعد عمال إجرائيا، ألنه ال يتحقق إال بعد وقوع اعبريبة، ويؤدي

 . 1إىل انقضاء اػبصومة اعبنائية، فإهنا ال تعد تصرؼ من التصرفات اػباصة

وذهب جانب من الفقه إىل تسمية الصلح اعبنائ  الضرييب بنااـ اػبضوع االختياري 
اؼبعروؼ يف تشريعات كل من سويسرا وهولندا وفرنسا، فطاؼبا يدفع اؼبتهم باختيار  مبلغا من 

اء الدعوى اعبزائية اؼبرفوعة ضد ، خبضوعه اختياريا يف أداء ذلك النقود، إذا فهو سعى إىل إهن
اؼببلغ. وقاؿ البعض أف نااـ الصلح اعبنائ  الضرييب يتوسط كل من نااـ التحكيم ونااـ التنفيذ 
االختياري اؼبعجل للعقوبة، دبقتضا  تتحوؿ اعبريبة الضريبة إىل خطأ إداري فحسب، وهبذا التحوؿ 

ئية، ومن مث يبكن القوؿ أف التزاـ اؼبتخال  بدفع مبلغ من اؼباؿ إىل اإلدارة، تنقض  الدعوى اعبزا
 .2يدخل ربت عنواف اعبزاءات اإلدارية

                                                   
.202طالب نور الشرع، اؼبرجع السابق، ص   - 1  
.203، ص اؼبرجعنفس طالب نور الشرع،   - 2  
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لكن باستقراء اؼبادة  يف القوانْب الضريبية سندا قانونيا للمصاغبة الضريبية، إذا مل يوجد
ا، حٌب يتم سحب منهبائية نستتخل  شروطا لإلستفادة مكرر من قانوف اإلجراءات اعب 104

الشكوى وانقضاء الدعوى العمومية، وتتعلق هذ  الشروط باؼبتخالفة ؿبل اؼبصاغبة وشروطا أخرى 
 ترتبط بطريف العقد.

مكرر من قانوف اإلجراءات  104حبسب الفقرة الثانية من اؼبادة  اؼبتابععلى بداية البد ف
ية، تسديد اؼببالغ اؼبستحقة يف اعببائية، لإلستفادة من سحب الشكوى وانقضاء الدعوى العموم

شكل رزنامة دفع، منحها اؼبشرع للمكل  بالضريبة، نارا للصعوبات الٍب تعَبضهم أثناء تسديد 
. فيشَبط على  2015من قانوف اؼبالية التكميل  لسنة  40مستحقاته، وهو ما أّكدته اؼبادة 

من اؼببالغ اؼبستحقة، % 50اؼبكل  بالضريبة قصد تطبيق هذا اإلجراء أف يدفع مسبقا مبلغ قدر 
 من اؼببلغ الكل  للدين اإلصبايل. %20يقدر بنسبة  1998بعدما كاف يف قانوف اؼبالية لسنة

 ، يتم تصفيته وفقا للشروط التالية:1على مراحلوباق  ما عليهم 

 ماليْب دينار جزائري. 20نسبة للديوف الٍب ال تفوؽ أشهر بال 06مدة  -
 مليوف دينار جزائري. 30و  20شهر بالنسبة للديوف الٍب بْب  12مدة  -

 مليوف دينار جزائري. 30شهر بالنسبة للديوف الٍب تفوؽ  18مدة  -
 

أف من  2015لسنة  2من قانوف اؼبالية التكميل  40 عالوة على ما سبق تن  اؼبادة        
دوا من من مبلغ اؼبستحق على ذمتهم، أف يستفي % 50استفادوا من رزنامة للدفع وذلك بدفع 

قانوف اإلجراءات اعببائية،  من مكرر 104اؼبادة  تطبيق أحكاـ يف إطار سحب الشكوى إجراء
 قانوف من 93و 92ؼبادتْب ا شروطَوالئ  حسب  لطعن طريق تقديبهم يستفيدوا عنوتبعا لذلك 

سنة  قبل عليهم الٍب ف رضت باألعماؿ التدليسية من زبفيض الزيادات اؼبتعلقة اإلجراءات اعببائية
 الرسـو على رقم األعماؿ.  ؾباؿ يف   2009سنة  وقبل لضرائب اؼبباشرةا يف ؾباؿ  2012

                                                   
 .261مكرر من ؽ إج ج. ويراجع أيضا فارس السبٍب، اؼبرجع السابق، ص  104اؼبادة  - 1
 .    13، ص23/07/2015، الصادرة بتاريخ 40ج ر عدد 2015اؼبتعلق بقانوف اؼبالية التكميل  لسنة  01-15األمر رقم  - 2
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فبمجرد منح رزنامة الدفع من طرؼ قابض الضرائب يتم تقدًن طلب لتأجيل الدعوى      
مرفق بنستخة من هذ  الرزنامة إىل وكيل اعبمهورية أو إىل قاض  التحقيق أو أماـ جهة العمومية 

اغبكم اؼبتختصة، ويتعْب على قضاة النيابة العامة إما توقي  ربريك الدعوى العمومية إذا كانت 
على مستوى النيابة أو إلتماس التأجيل للفصل يف القضية يف حالة وجودها أماـ قاض  التحقيق 

بالتايل شرط قبوؿ اؼبصاغبة هو دفع نص  اؼببلغ اؼبدين به للتخزينة . و ـ جهات اغبكمأو أما
العمومية. فبمجرد منح رزنامة الدفع من طرؼ قابض الضرائب يتم تقدًن طلب لتأجيل الدعوى 
العمومية مرفق بنستخة من هذ  الرزنامة إىل وكيل اعبمهورية أو إىل قاض  التحقيق أو أماـ جهة 

 . 1اؼبتختصةاغبكم 

قد زبلى عن  2015وبذلك يكوف اؼبشرع اعببائ  دبوجب قانوف اؼبالية التكميل  لسنة 
شرط الدفع الكل  للحقوؽ والغرامات اؼبستحقة، ليصبح الوفاء بنص  اغبقوؽ اؼبدين هبا وحصوله 
 ، على رزنامة للدفع باغبقوؽ اؼبتبقية، الٍب مٌب إلتـز هبا كاف سببا كافيا لسحب الشكوى ضد

 وإهناء اؼبتابعة بإنقضاء الدعوى العمومية.
 

مكرر من قانوف اإلجراءات اعببائية اختصاص القياـ  104لقد أسند اؼبشرع دبوجب اؼبادة 
باؼبصاغبة للمدير الوالئ  للضرائب أو مدير كربيات اؼبؤسسات، ويكوف ذلك وفقا لألجاؿ احملددة 
ـ فيها بناء على القيمة اؼبالية الواجب تسديدها كحقوؽ ورسـو جبائية متمل  منها واإللتزاـ التا

فاإلدارة اعببائية ال تفرض مبلغ اؼبصاغبة على اؼبتهم  ،أو اؼبتهم ؿبل اؼبتابعة اؼبكل هبا من طرؼ 
بقرار منها، ألنه من الواجب على اؼبكل  سداد ما يف ذمته، وبالتايل فه  أمر جوازي لإلدارة 

العمومية احملركة  اعببائية إال أهنا إذا ما مت االتفاؽ على وضع رزنامة اؼبتعهد هبا تتوق  الدعوى
 .2ضد ، وهذا بطلب من اؼبدير الوالئ  للضرائب

                                                   
 .261فارس السبٍب، اؼبرجع السابق، ص  -  1
 .262، ص اؼبرجعنفس فارس السبٍب،  -  2
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وذبدر اإلشارة إىل أف إغفاؿ اؼبشرع اعبزائري للصلح يف اؼبادة اعببائية قد حاوؿ أف 
باستحداثه للتتخفيض اؼبشروط. الذي يعد من ناحية اؼببدأ  2013لسنة  يف قانوف اؼبالية  هيستدرك

ويشبه الصلح إىل حد كبّب، إال أنه ىبتل  عنه من عدة نواح   طريقة من طرؽ الطعن الوالئ  
كنطاؽ تطبيق العقوبات وإجراءات إزباذ هذا التدبّب. على عكس اؼبشرع الفرنس  الذي اعترب 
الصلح كطريقة من طرؽ الطعن الوالئ  بالنسبة للعقوبات والزيادات الٍب ليس ؽبا الصفة النهائية؛ 

ا قد إنقضت وال اغبصوؿ على حكم قضائ  حائز لقوة الش ء دبعُب تلك الٍب ال تكوف أجاؽب
اؼبالحظ أف الصلح ينته  بعقد بْب الطرفْب غّب مشروط، فإف التتخفيض لكن  .1اؼبقض  فيه

اؼبشروط وإف كاف عقد، إال أف تبليغ مضمونه يكوف بقرار، تصدر  مديرية الضرائب اؼبتختصة 
 ط اؼبتفق عليها يف العقد.إقليميا بعد إلتزاـ اؼبكل  بالضريبة بالشرو 

بْب  عتعرض ؼبوجة صرا  ، فإنهالصلح الضرييببالرغم من تباين اؼبشرع يف موقفه لألخذ ب
أف الصلح ىبف   اذباهْب أحدنبا مؤيد و آخر معارض، فأما الذين أي دو  فقد بنوا حكمهم على

هناء النزاع العبء على كاهل اػبصـو من حيث الوقت والتكالي  بإعتبار  طريقة ناجعة إل
يوفر موارد مالية للتخزينة بإتباع إجراءات مبسطة من شأهنا ربقيق الغاية  بالَباض  وبصورة هنائية،

نب اؼبتهم دخوؿ احملاكم ومواجهة علنية احملاكمة وذب اؼبنشودة من العقوبة اعبزائية أال وه  الردع،
ىبف  العبء على كاهل اعبزائية وما تلحقه من إنعكاسات سلبية على نشاطه اإلقتصادي، 

 .2القضاء اعبزائ  الذي يشكو إزدحاما كبّبا

                                                   
1
 - Fiscal 2012, op.cit., n

0
 59870, p1595. 

، اعبمعية التونسية للقانوف 2002جانف   04و  03"، ملتقى القاض  اعببائ  ليوم  الصلح يف اؼبتخالفات اعببائية اعبزائيةالتوفيق شبشوب، "- 2
، اعبمعية 2002جانف   04و 03ملتقى القاض  اعببائ  ليوم   . التوفيق شبشوب، "الصلح يف اؼبتخالفات اعببائية اعبزائية"،3اعببائ ، ص 

-www.ism 11:35الساعة    09/12/2015واؼبنشور على شبكة االنَبنت على اؼبوقع التايل: اؼبتصفح يـو  التونسية للقانوف اعببائ .
justice.nat.tn/ar/for_continue/fiscalite.pdf 

http://www.ism-justice.nat.tn/ar/for_continue/fiscalite.pdf
http://www.ism-justice.nat.tn/ar/for_continue/fiscalite.pdf
http://www.ism-justice.nat.tn/ar/for_continue/fiscalite.pdf
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تعارض الصلح مع اؼببدأ  1رفضوا الصلح يف اؼبنازعة الضريبية حجتهم على وأسسوا الذين
يف حْب أف الصلح  .الدستوري القاض  بضرورة الفصل بْب السلطة التنفيذية والسلطة القضائية

إقصاء  للضمانات الٍب تكفلها  يسند لإلدارة دوري اغبكم واػبصم يف مواجهة اؼبتخال ،
اإلجراءات اعبزائية للمتخال  خاصة فيما يتعلق حبقوؽ الدفاع واحملاكمة من قبل قاض  ؿبايد 

لضريبية هو من أف موضوع اؼبنازعة اكما   ،2ومستقل، كما يبس دببدأ مساواة اؼبواطنْب أماـ العقوبة
حيث غايته النهائية ربصيل مبالغ مالية تعترب ديونا للتخزينة العمومية طبقا للرخصة السنوية 
للتحصيل الصادرة عن السلطة التشريعية سنويا عن طريق قانوف اؼبالية عمال باؼبقتضيات الدستورية 

  .3(1996من دستور  122/3و 64)اؼبادتْب 

انب سبكْب كذا اإلجراءات اعببائية تكفال دبتختل  جو أف قانوف الضرائب اؼبباشرة و و 
لتسديد  ،ستفادة من الاروؼ اؼبالئمة ذات الصلة بإمكانياته الضريبيةاؼبكل  بالضريبة من اإل

ديونه الضريبية، مثل التأجيل القانوين للدفع، واغبصوؿ من قابض الضرائب على جدوؿ زمِب 
قراف أف قاض  الضريبة يفصل يف اؼبنازعة الضريبية وهنا يرى عبد العزيز أم للتسديد والتتخفيض.

باعتبارها منازعة من منازعات القضاء الكامل، وعليه فإف إجراء ؿباولة الصلح اؼبنصوص عليه يف 
قانوف االجراءات اؼبدنية واإلدارية يطبق يف اؼبنازعات اإلدارية العامة وال يطبق يف منازعات 

 الضرائب اؼبباشرة لعدـ جدواها. 
 
 

                                                   
 .17، ص 2003ؾبلة ؾبلس الدولة، العدد اػباص،  عن عريضة رفع الدعوى الضريبية يف منازعات الضرائب اؼبباشرة"،عبد العزيز أمقراف، " -  1
 .3، ص السابق اؼبرجعالتوفيق شبشوب،  -  2
يبس بديوف اػبزينة العمومية  وهو ما ذكرت اؼبديرية العامة للضرائب به أعواهنا يف تعليمتها وبالتايل ال يبكن إلدارة الضرائب أف تتصاحل دبا  - 3

ال ؾباؿ للمصاغبة، اؼبتعلقة  باالجراءات االدارية والقضائية للمنازعات الضريبية ذاهبة إىل أنه وما دامت اؼبسألة تتعلق دبصاحل اػبزينة العمومية فإنه 
 . 16، صاؼبرجع نفس صاحل الضريبية االستجابة الستدعاءات القاض  بدوف اإللتزاـ بأي ش ء. عبد العزيز أمقراف،غّب أنه هبب مع ذلك على اؼب
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يبقى يف األخّب التنويه بأنه من الوجاهة األخذ بنااـ اؼبصاغبة على األقل بالنسبة للجرائم 
اعبزائية، ألف قانوف العقوبات الضرييب  اػبصومة إلنقضاء من البدائل الناجعة االضريبية، إذ أهن

لذاهتا وإمبا لتحقيق الغرض  ت شر عوبم  مصلحة اػبزينة، والعقوبات اؼبنصوص عليها فيه مل 
 .1اؼبطلوب منها، فإف أمكن اقتضاء حق اػبزينة فال ؿبل للتمسك بتوقيع العقوبة

إبراـ اؼبصاغبة الضريبية بْب اعبهة اإلدرية اؼبتختصة  علىيَبتب وتأسيسا على ما سبق، 
اؼبتمثلة يف اؼبدير الوالئ  للضرائب أو مدير كربيات اؼبؤسسات حسب اغبالة أثارا تنصرؼ إىل 

انعقاد اؼبصاغبة الضريبية اؼبوافقة للشروط واحملَبمة  آثارفطريف العقد، وآثار أخرى قد تنصرؼ للغّب، 
ما اؼبتابع، وذلك من خالؿ اإلتفاؽ على دفع اؼبتهم ؼببلغ التسوية اؼبقدر من قبل طريف العقد والسي

من مبلغ الدين اعببائ ، إذا مل يتم ربريك بعد الدعوى العمومية، فبالرغم من صبغة  %50دببلغ 
 .2النزاع اعبزائية؛ يبقى ؾبرد صورة من النزاع اإلداري وال يعرض على القضاء

واحَباـ الشروط اؼبتعلقة باآلجاؿ، وبعد سحب الشكوى  فف  حالة تصفية الدين اعببائ 
 .3بصفة هنائية يتعْب ازباذ اإلجراءات القضائية الٍب تفرض نفسها قانونا بانقضاء الدعوى العمومية

أما يف حالة ما  إذا كانت الدعوى قد أقيمت، فيَبتب على عقد التسوية الصلحية التزاـ سلطة 
. 4الدعوى، وايقاؼ تلك اإلجراءات يف أي مرحلة وصلت إليها التحقيق بعدـ السّب يف اجراءات

فإذا كانت على مستوى وكيل اعبمهورية فإف ربريك الدعوى العمومية يتوق ، وإذا كانت القضية 
 .  5أماـ قاض  التحقيق أو جهات اغبكم فإنه ي لتمس تأجيل الفصل فيها

                                                   
 .211طالب نور الشرع، اؼبرجع السابق، ص  - 1
 .10، اؼبرجع السابق، ص توفيق الشبشوب - 2
 .262اؼبرجع السابق، ص فارس السبٍب،  - 3
 .206، ص اؼبرجعنفس طالب نور الشرع،  - 4
 .261، ص اؼبرجعنفس ، فارس السبٍب - 5
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مكرر  104د هبا دبوجب اؼبادة هتعويَبتب عن عدـ دفع القسطْب احملددين يف الرزنامة اؼب
من قانوف اإلجراءات اعبزائية، مواصلة الدعوى العمومية ضد ، وهذا بطلب من اؼبدير الوالئ  
للضرائب أو مدير كربيات اؼبؤسسات. وهو نفس اغبكم يف حالة رفض اإلدارة للصلح بسبب 

امال يف الفصل يف التقاعس أو الوفاء بأحد الشروط األخرى، فإف القضاء يسَبجع دور  ك
 .1القضية

بأف اؼبشرع قد ذباهل وضعية اللجوء للمصاغبة يف حالة صدور اغبكم من قبل اعبهة  ونشّب
القضائية باإلدانة، وهل هبوز تبعا لذلك القياـ باؼبصاغبة بعد اغبكم اغبائز لقوة الش ء اؼبقض  

ئم اؼبعاقب عليها بالعقوبات فيه؟ لذلك البد على اؼبشرع من استدراؾ ذلك وخاصة بالنسبة للجرا
 اؼبالية.

يقصد بالغّب فال ينتفع هبا الغّب وال يضار منها. ، فإنه وفيما ىب  انصراؼ اؼبصاغبة للغّب
بالنسبة للمصاغبة الفاعلْب اآلخرين والشركاء واؼبسؤولْب اؼبدنيْب واؼبتضامنْب، فاألصل أف اؼبصاغبة 

دارة اعببائية وحد ، وال سبتد للفاعلْب اآلخرين الذين الضريبية تقتصر على الطرؼ اؼبتصاحل مع اإل
، فال يستفيد اؼبشارؾ وال اؼبشاركْب يف حالة التعدد من اؼبصاغبة، يف حالة  ارتكبوا معه نفس اعبـر

ومن جهة أخرى ال ترتب اؼبصاغبة ضررا لغّب طرفيها،  .2تصاحل أحد اؼبتهمْب اؼبسانبْب يف اعبريبة
من القانوف اؼبدين حبيث ال يرتب العقد التزاما يف  113ا يف ن  اؼبادة وهذ  القاعدة ذبد مصدره

 ذمة الغّب، ويبكن تربيرها أيضا بالنار إىل القانوف اعبزائ ، انطالقا من مبدأ شتخصية العقوبة.

وهو ما يؤدي بنا للقوؿ بأف ماداـ للجريبة الضريبية طبيعة فنية وتقنية وخصوصية ال يفهم  
ال اإلدارة اعببائية اؼبتمثلة يف أعواهنا سواء كانوا يف ؾباؿ ربديد وعائها أو تصفيته تفاصيل أركاهنا إ

أو ربصيله، فإنه من الضروري وجوب التمسك بالصلح كوسيلة إلهناء اػبصومة اعبزائية، مع وضع 
                                                   

 .10، اؼبرجع السابق، ص توفيق الشبشوب - 1
 .267، اؼبرجع السابق، ص فارس السبٍب - 2
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بعض اإلستثناءات بالنسبة لبعض اعبرائم الضريبية اػباصة كإفشاء السر اؼبهِب أو  اإلعَباض على 
الضريبة، أو على األقل ترؾ األمر للسلطة التقديرية لإلدارة األدرى بطبيعة وما مدى خطورة 
األفعاؿ اؼبشكلة للجريبة. وإذا ما فشل الصلح فإنه يبكن اللجوء للقضاء كما هو مكرس يف العديد 

 . جتماع القانوف اإلمنازعات كمن اجملاالت  

 العفو  الضريبي  -3

اؼبتهرب من الضريبة، والذي ال  اؼبكل إف العفو الضرييب هو نااـ يتم دبقتضا  العفو عن 
الغ عن وضعه الضرييب خالؿ مدة معينة ، إال إذا بادر باإلبتعرؼ عنه مصلحة الضرائب شياا

بقصد توسيع اجملتمع الضرييب وتشجيع اؼبمولْب على  ،قبل أف تكش  هتربه ،حددها القانوف
فف  حقيقة األمر يعد العفو الضرييب مصدر للتعرؼ على قيمة  .1مصلحة الضرائبالتعامل مع 

 .2اغبقوؽ اعببائية اؼبدين هبا فعال للتخزينة ألهنا يف اؼبفابل تعفيهم من العقوبات اإلدارية واعبزائية

الذي ولقد تبُب اؼبشرع اعبزائري هذا النوع من اإلعفاء باستحداثه لالمتثاؿ اعببائ  اإلرادي         
وهو آلية أخرى لتعزيز الثقة يف  43يف مادته  2015أورد  دبوجب قانوف اؼبالية التكميل  لسنة 

 والوع، الذي ىب  اؼبصاغبة خبصوص األمواؿ أو اؼبعامالت من مصدر مشر العالقة الضريبية، 
  .اإلرهاب وسبويل األمواؿ غسل ؼبكافحة اؼبنام بأي فعل هبّرمه  قانوف العقوبات والتشريع ترتبط

 حرية إىل تقود الٍب والتقنية القانونية لضماناتا من معترب عدد العملية هذ  تتضمن         
 من 43 اؼبادة يف 3اؼبتضمنة القانونية األحكاـ وتضع البنوؾ، لدى اؼبودعة األمواؿ يف التصرؼ
 يطلبوف الذين األشتخاص صبع ودائع البنوؾ عاتق ، على2015اؼبالية التكميل  لسنة  قانوف

 من اعببائية الوضعية تسوية وكذا .اعببائ  اإلرادي متثاؿاإل برنامج من بصفة إرادية اإلستفادة
                                                   

 .381، صاؼبرجع السابقعاط  ؿبمد موسى،  - 1
 .71، صؿبمد قبيب جادو، اؼبرجع السابق - 2
 ، ربدد الكيفيات العملية لتنفيذ برنامج اإلمتثاؿ اعببائ  اإلرادي.2015 جويلية 29، اؼبؤرخة يف 002التعليمة الوزارية رقم  - 3
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 هذ  تدخل، على %7دبعدؿ جزايف رسم دفع عند احملررة اعببائية للشهادة إلزام  تقدًن خالؿ
، لذلك 2017ديسمرب  31 غاية إىل 2015 أوت 02 تاريخ من اعتباراذ التنفي حيز اإلجراءات

 يبكن القوؿ أف اؼبشرع قد تبُب عفو ضرييب مشروط.

ى توسيع الوعاء الضرييب عن أف هذا العفو سياسة بناءة للعمل عل 1ويرى جانب من الفقه
الضرييب واغبد من ظاهرة التهرب، وإهنا ميزة كربى أعطاها حكاـ السيطرة على اجملتمع طريق إ

وهو تطور شجاع يدؿ على صدؽ رغبة اؼبشرع  ،اؼبشرع للمولْب اؼبتهربْب من دفع الضرائب
يعترب  اعتداء على مبدأ العدالة الضريبية،  2للنهوض بالوع  الضرييب. غّب أف جانب آخر منهم

رح ودفع ما عليه من اغبقوؽ اعببائية، ويف اؼبقابل قاـ ألنه فيه اجحاؼ باؼبكل  اؼبلتـز الذي ص
اؼبشرع دبحاباة اؼبكل  اؼبتهرب وأصبح الشرفاء وحدهم هم الذين رباسبهم مصلحة الضرائب ألف 
لديها ملفاهتم وأصبح الطلقاء يبرحوف بأمواؽبم وثرواهتم، ومن مث هذا العفو ال يبت للعدالة بصلة، 

 ض  على العدالة الضريبية ، وتساهم يف التهرب من أداء الضرائب.وهو من أوىل اغباالت الٍب تق

وعليه، اؼبكل  بالضريبة اؼبتخال  ألحكاـ التشريع الضرييب وبغض النار عن كونه شتخ  
طبيع  أو معنوي، ومٌب ثبت يف حقه اؼبتخالفة الصروبة يسأؿ عن كل فعل من شأنه أف يؤدي 

تلجأ لتوقيع عمومية، ولإلدارة اعببائية يف سبيل ربصيلها لعدـ الدفع اغبقوؽ اؼبدين هبا للتخزينة ال
عليه عقوبات جبائية صادرة منها تلزمه فيها باإلمتثاؿ لدفع اغبقوؽ األصلية والعقوبات الالحقة هبا 
أو حٌب رفع شكوى أماـ القضاء لطلب هذ  األخّبة، ويف اغبالة األخّب تتغّب العقوبات من إدارية 

عقوبات جزائية وجبائية، ومن هذا اؼبنطلق يعد اإللتزاـ بدفع اغبقوؽ اعببائية اؼبمتنع مالية ؿبضة إىل 
عن أدائه ؿبم  ضباية قانونية وقضائية فهو القصد يف النااـ العقايب اعببائ  وإذا ما سبت تسويته قد 

 وبصل اؼبتخال  اعببائ  على مصاغبة تنه  النزاع أو عفوا يف إطار سياسة الدولة الضريبة.
                                                   

العفو والتصاحل الضرييب، اؼبؤسبر ، 2005لسنة  91لضرائب على الدخل ؿبمد السيد اعبنروري، دور القضاء يف تفعيل إهبابيات قانوف ا - 1
 .381عاط  ؿبمد موسى، اؼبرجع السابق، ص الضرييب العاشر، اعبمعية اؼبصرية للمالية العامة والضرائب، نقال عن 
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يف  ف اإللتزاـ الضرييب اؼبنصوص عليهلبل  لنتيجة مهمة تتعلق بأ البابويف ختاـ هذا 
القانوف دبفهـو الواسع، قد تكفل هذا األخّب ربديد مصدر  وأنواعه وشروطه وضماف أدائه، فإف  
كاف واجب على اؼبكل  بالضريبة، فهو ضروري للتخزينة العمومية، وال سيما إذا ما كاف يعتمد 

إذا ما احَـب  ارد الضرائب والرسـو كموراد رئيسية؛ عكس ما هو معموؿ به يف اعبزائر.على مو 
واجبات اؼبتعلقة بالدفع أو واجب الدفع يعد يف وضعية قانونية، لكن التساؤؿ الذي الاؼبكل  أداء 

 طرح هل اإلخالؿ بواجب الدفع يَبتب عنه اؼبسؤولية؟ وما طبيعتها؟

نا إليها أف مسؤولية اؼبكل  بالضريبة تتحدد تبعا لنوع اؼبتخالفة، وقد والنتيجة الٍب توصل        
تعترب يف نفس الوقت ـبالفة إدارية جبائية أو جريبة ضريبية. لكن خصوصية اؼبادة اعببائية، أوجدت 
إزدواجية يف التعامل مع اؼبتخال ، فقد يتابع إداريا وتفرض عليه عقوبات جبائية ؿبضة كالزيادات 

ت، أو نفس اؼبتخال  ترفع شكوى ضد  لدى النيابة العامة وربرؾ الدعوى العمومية أو الغراما
 ويتابع جزائيا. ويعد هذا خرؽ ؼببدأ اؼبساواة بْب اؼبكلفْب بالضريبة أماـ العقوبة.

خزينة الدولة مبالغ ورغم الَبسانة القانونية ال تزاؿ ظاهرة عدـ دفع اغبقوؽ اعببائية تكل  
بالتأخر يف دفع اؼبستحقات أو عدـ دفعها هنائيا، وأماـ  اؼبكلفْبطائلة، حبيث يقـو عدد كبّب من 

هشاشة القوانْب وانعداـ اؼبراقبة عجزت الدولة أماـ هذ  الااهرة الٍب أخذت أبعادا غّب مسبوقة وال 
    والدويل.إال بإصالحات جذرية على اؼبستوى احملليبكن القضاء عليها 
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معٌت ذلك أف األداء  ؛إف اؼبكلف بالضريبة ملـز بأداء صبيع الضرائب والرسـو اؼبدين هبا
وبدده القانوف، ولكن يف حد ذاتو يستمد شرعيتو من الدستور. والقانوف إذا ما كاف ؾبحفا وغَت 

 غَت دستورية بل فقط غَت قانونية أو غَت ىذه األخَتة ىذا ال يعٍت أف ،عادؿ يف رظبو للضرائب
 .  1عادلة

ترتبط فكرة اإللتزاـ بدفع الضريبة وصبيع اغبقوؽ اؼبتعلقة هبا دببدأ العدالة الضريبية، ويتجسد 
أىم القواعد  ىبرؽ ،ذلك يف أف اؼبكلف إذا ما تواجد يف وضعية عدـ الدفع استجابة ؽبذا اؼببدأ
ة يف الضريبة أو كما اليت تقـو عليها الضريبة أال وىو عمومية الضريبة، أو خرؽ قاعدة اؼبساوا

 تسمى وحدة الضريبة، وىو اإلذباه اغبديث يف ربديد مفهـو جديد للعدالة الضريبية.

قد يكوف  بل ،بواجب دفع الضريبة متهربا من دفعهاالذي ال يلتـز ؼبكلف ا بالضرورة ليس
بسبب استفادتو من حكم تشريعي أو تنظيمي؛ دبعٌت أف عدـ دفعو للضريبة ال ىبالف  ذلك

قانوف، سواء تعلق األمر دبرحلة تأسيس الضريبة أو حىت بعد فرضها ودخوؽبا مرحلة التحصيل، ال
 لدفع ما عليو من اغبقوؽ اعببائية كلي أو جزئي أو على األقل تأجيل  ليستفيد يف األخَت من إعفاء

 عن األجل احملدد دبوجب القانوف.

األوؿ وضعية اؼبكلف بالضريبة تبعا لذلك، يقسم ىذا الباب إىل فصلُت مستقلُت، يعاجل 
الت عدـ اعببائي، على أف ىبصص الفصل الثاين للحا الفرضاؼبستفيد من عدـ الدفع يف مرحلة 

 الضرييب.الدفع يف مرحلة التحصيل 
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 فرض الضريبةبالمرتبط المبرر الفصل األول: اإلمتناع عن الدفع 

، لكن دفعالإللتزاـ باة يالضريباؼبكلف بالضريبة أف يسعى دائما يف إطار عالقتو  هبب على
لعدـ الدفع، فإنو يكوف سبّاؽ لإلستفادة منها سواء بطريقة مباشرة من قبل  إجازةإذا ما منحت لو 

عدـ الدفع يف حاليت نقل العبء لالدولة كالتحفيزات اعببائية أو بطريقة غَت مباشرة كمحاوالتو 
 الضرييب أو عدـ نقلو للغَت.

 أوإلعفائو من دفع ما عليو من حقوؽ  الضريبية سياسة التحفيزات الدولة قد تنتهج وىنا 
وحظي  .التنسيق واؼبنافسة الضريبةالتوازف بُت  بإشكاالت جبائية كعدـأف وضعيتو تصطدـ 

باؼبكلف أف هبتهد دائما يف اغبصوؿ على فرص لتقليل من حاالت إلتزامو بالضريبة، وما يبقى 
ؽبا وعدـ اإلضرار  ةيفظة على الوعاء واغبصيلة الضريبللمحا على الدوؿ إال اإلجتهاد من جهتها

 التعاوف على مكافحة اؼبتهربُت على الصعيد الدويل. ، ودبصاحل الغَت

وللتفصيل أكثر يف ىذه الوضعية يقسم ىذا الفصل إىل مبحثُت يتم التطرؽ يف األوؿ منو  
 الضرييب فع يف حالة غياب التنسيقلإلمتناع عن الدفع اؼبقصود قانونا والثاين لإلمتناع عن الد

 ة. يواؼبنافسة الضريب

 

 

 

 

 



 التشريع الضريبيم احكأممتنع عن الدفع المستفيد من القانونية لل وضعيةال              الباب الثاني:   
 

215 
 

 قانونا  المشروعالمبحث األول: اإلمتناع عن الدفع 

ز النشاط اػباص يفربسبارس الدولة عن طريق أدوات السياسة اإلقتصادية دورا ؿبوريا بصدد 
ة الضريبية وتوجيهها صاحل القومي، لذلك تعمد لإلىتماـ بتخطيط السياسلكبو اجملاالت احملققة ل

.  1ينتهجها اؼبشرع باستخداـ التحفيزات الضريبيةاليت سياسة ضريبية ربفيزية نشطة وفعالة  يف إطار
نظاـ التحفيزات اعببائية، اليت ىي عبارة شكل  إلرادة الدولةالراجع  اإلمتناع عن الدفع اؼبقصودف

وإمبا  ،ضريبة ليس غاية يف حد ذاتوالوفاء بالضرائب. لكن اإلعفاء من ال منعن إعفاء اؼبكلف 
 يعد وسيلة لتحقيق أىداؼ معينة.

 ،وموافق للقانوف يف إطار مشروع ويعفي نفسو من الدفع بالضريبة، كما قد هبتهد اؼبكلف
ىذه اغبالة بالتجنب  وتدعى، جبائية أو إدارية وحىت جزائية أية مسؤوليةتبعا لذلك وال يتحمل 

  الضرييب.

قد أفرزه النظاـ ما عليو من اغبقوؽ اعببائية، دفع عن كلف بالضريبة اؼبإمتناع ، وعليو
وسيلة لتدخل الدولة يف النشاط نبا إال  والتجنب الضرييب ما فالتحفيز اعببائيدولة،  الضرييب ألي  

  قانونا. اؼبربراقبر عنو عدـ الدفع  2قتصادي قصد الوصوؿ ألىداؼ معينةاإل

أما و  ،األوؿ للتحفيز اعببائي مطلبُت مستقلُت، ىبصص يف الوضعيتُتتطلب دراسة فبا ت
 . الضرييبتجنب لفيعاجل االثاين 
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 المطلب األول: التحفيز الجبائي

وؿ يستفيد اؼبكلف بالضريبة من التحفيزات اعببائية يف إطار السياسة اليت تنتهجها الدقد 
إذ تقـو الدولة بإعفائو من  فهي تسهيالت أو مساعدات جبائية، ،على الصعيد اإلقتصادي واؼبايل

 دفع  اغبقوؽ اعببائية، سواء استفاد من  إعفاءات أو زبفيضات يف الضريبة.

التحفيزات بقواعد عامة وؾبردة تقرر  اليت على أساسهاؼبساواة التأكيد على اوىنا هبب 
من  عفاء كلفإنو هبب أف يتمتع باإل ،ساس فردي أو سبييز فئوي أو طائفيرتكاز على أدوف اإل

فمن  .1ؾبردةو وأف ذلك ال يتحقق إال بقواعد عامة  ،جتماعية متماثلةإقتصادية و إذبمعهم ظروؼ 
والسيما قاعدة عمومية ا ؼبباديء العدالة الضريبية، عد التحفيز اعببائي خرقا صروبيُ الناحية الظاىرية 

وبوؿ دوف متابعتهم  شخصيا أو دخوؽبم من إمتياز عدـ الدفع، ُت. ودبوجبو يستفيد اؼبكلفالضريبة
 من قبل اإلدارة اعببائية. 

فإف اعترب التحفيز اعببائي وضعية مشروعة للمكلف بالضريبة، فإنو مرىوف دبدى احًتامو 
من أجل فهم و للشروط والقيود الواجب احًتامها، وإال عّد يف حالة ـبالفة القانوف الضرييب. 

 أوال إعطاء تعريف للتحفيز اعببائي بية، هببالتحفيز اعببائي وعالقتو بالعدالة الضرياؼبقصود ب
 )الفرع الثاين(. )الفرع األوؿ( ومن مث بياف أشكالو
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 الفرع األول: تعريف التحفيز الجبائي

اؼبكلفُت  دبوجبها تعفي ،أحد الصور الضريبية اؼبقصودة تشريعيا ىي التحفيزات اعببائية إف
، تتمثل يف اطبة األشخاص كمكلفُت هبامن الدفع يف مرحلة فرض الضريبة أو حىت قبل ـب

  .1اليت تتخذىا السياسة اإلقتصادية يف نطاؽ التنمية للنهوض بقطاع معُت اؼبغريةاألساليب والطرؽ 

أما سياسة التحفيز الضرييب فيقصد هبا ؾبموعة من اإلجراءات ذات طابع ربفيزي تتخذه 
نشاطهم كبو القطاعات واؼبناطق اؼبراد الدولة لصاحل فئة من األعواف اإلقتصاديُت لعرض توجيو 

أحد أىم طرؽ عدـ دفع  فالتحفيزات ىي فن السياسة العامة اليت تنتهجها الدولة. و ،تشجيعها
اغبقوؽ اعببائية اليت نص عليها مشرع صراحة يف ـبتلف القوانُت اعببائية، وىو استثناء صريح 

 .دفعهااألشخاص من و ومباشر لبعض اؼبداخيل 
لى التحفيز اعببائي يستوجب ربديد اؼبقصود بو، مع بياف نظاـ اإلعفاءات وللتعرؼ ع 

 والتخفيضات اؼبنصوص عليها يف ىذا اإلطار.

 المقصود بالتحفيز الجبائي وخصائصو أوال:

لقد أورد الفقو للحوافز أو التحفيزات اعببائية عدة تعاريف تكاد تتفق يف اؼبضموف وإف  
التحفيز أو اغبوافز أو التحريض أو التسهيالت أو اؼبزايا  يستعملاختلفت يف األلفاظ، فهناؾ من 

 ومن ىذه التعاريف: للداللة عليها، أو اإلمتيازات
استخداـ الضرائب لتحفيز األشخاص الطبيعيُت أو اؼبعنويُت إلتباع سلوؾ معُت أو "           

 .2"نشاط اقتصادي معُت لتحقيق أىداؼ الدولة
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مساعدات مالية غَت مباشرة ، سبنح لبعض األعواف اإلقتصاديُت "  :عضواعتربىا الب         
 .1"اؼبلتزمُت دبعايَت وشروط معينة ربدد يف قانوف اإلستثمار

"دبزايا مالية تقدمها الدولة وفق نص تشريعي لألشخاص لتحقق من  ويبكن تعريفها:        
 .2خالؽبا عدة أىداؼ"

الت تقرىا السياسة الضريبية يف إطار اإلختيارات كمجموعة تسهيوعرفت أيضا: "         
اإليديولوجية والتنموية لتعبئة الطاقات اؼبادية والبشرية يف اذباه ربقيق أىداؼ اقتصادية 

 .3"واجتماعية

الضريبية ىي حرماف الدولة أو اػبزينة  التحفيزاتومن خالؿ التعريفات السابقة يتبُت أف   
زبالف مبدأ العمومية، ألهنا ذبعل بعض اؼبكلفُت يف مركز ـبتلف من جزء من مواردىا، كما أهنا 

 ربقيقا ألغراض ؿبددة مسبقا. ـبالفة ؼببدأ اؼبساواة والعدالةعن البعض اآلخر، وبذلك تكوف 

الواقع اإلقتصادي واإلجتماعي والسياسي والثقايف ألي دولة يعترب التحفيزات  غَت أف  
. فتقرر الدوؿ إعفاءات 4اإلجتماعيةالعدالة ومن مث  ،ضريبيةاعببائية وسيلة إلقرار العدالة ال

، إذ تذىب 5وزبفيضات ضريبية ـبتلفة يف نطاؽ سرياف الضرائب على األشخاص أو على األمواؿ
الظروؼ معظم التشريعات إىل وضع نصوص تشريعية سبنح من خالؽبا اإلعفاء الضرييب حسب 

                                                   
 .80، ص اؼبرجع السابق وبياوي، نصَتة بوعوف - 1
 .107شيماء فارس ؿبمد اعبرب، اؼبرجع السابق، ص - 2
 .215ؿبمد ضبو ومنور أوسرير، اؼبرجع السابق، ص  -  3
 ،وتقليل التفاوت يف ثروات والدخوؿ ،وربقيق تكافؤ الفرص أمامهم ،جتماعية ضماف حد أدىن من اؼبعيشة للمواطنُتبالعدالة اإليقصد  - 4

أي توزيع عادؿ لعبء  ؛متماشيا مع مبدأ القدرة على الدفع ،عاة أف يكوف ما يتحملو اؼبواطن من تضحيات يف سبيل اؼبسانبة يف األعباء اؼباليةومرا
 .84الضريبة. يف ىذا اؼبعٌت يراجع عاطف ؿبمد موسى، اؼبرجع السابق، ص 

 .41، ص 2008، دار اغبامد، األردف، 1طعبد الباسط علي جاسم اعبحيشي، اإلعفاءات من ضريبة الدخل،  - 5
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اعية والبيئية، فسلطة اإلدارة ليست تقديرية بل ىي جتمقتصادية والسياسية واإلعتبارات اإلواإل
  .1مقيدة يف منح اإلعفاء، فال يصدر إال بقانوف تكريسا للمباديء الدستورية

 التحفيزات. كما تشكل 2فكل إعفاء يعترب إستثناء وهبب تفسَته بصورة ضيقة وحصرية
لية واألجنبية والتأثَت عليها، الضريبية أحد األدوات الضريبية واؼبالية لتشجيع اإلستثمارات احمل

إذ ىي ربفيزات  وتوجيهها يف اإلذباه الذي يتفق مع السياسة اإلقتصادية واإلجتماعية للدولة.
تصاحب اؼبشروع اإلستثماري يف مرحليت اإلقباز وحىت اإلستغالؿ يف مناطق غَت مصنفة أو حىت 

 .3يف مناطق مدعمة

اهتا اؼبتمثلة يف تشجيع اإلستثمار أو اإلنتاج يف تعد سالحا ذو حدين، ؽبا اهبابي، وبالتايل
وؽبا من الدوافع القوية واؽبادفة ذبعلها أكثر قتصادية، نة لتحقيق التنمية اإلقطاعات اقتصادية معي

، وقد يكوف ؽبا أثر اغبد من مبو سريع غَت 4من ضرورة لوجودىا بالرغم من ـبالفتها ؼببدأ العمومية
زيادة إنتاجها آثار مضرة ات اإلنتاجية، ترى السلطات العمومية مرغوب فيو لقطاع من القطاع

تتسبب يف ضيق األوعية الضريبية والبفاض من األضرار ما هبعلها  وؽبا. 5قتصاد الوطٍتبصحة اإل
اغبصيلة الضريبية، وتفتح اجملاؿ ؼبمارسات الفساد والتهرب الضرييب. ومن ىنا يتطلب قباح تطبيق 

ألف عدـ  .6لإلستفادة منها حكاـ الرقابة عليها وترشيد منحهاة بأنواعها إالضريبي التحفيزاتنظم 
 .7اإلستخداـ األمثل يًتتب عليو تبديد اإلنفاؽ اغبكومي اغبكمي من خالؿ نقص الضريبة

                                                   
 .من الدستور 78اؼبادة  - 1
 .95ص بَتوت، لبناف،  1986مصطفى رشدي شيحو، التشريع الضرييب )ضرائب الدخل(، الدار اعبامعية،  - 2

، 46، ج ر عدد 2016 أوت 3اؼبتعلق بًتقية اإلستثمار الصادر بتاريخ  19-16للمزيد من التفاصيل  البد من الرجوع للقانوف رقم   - 3
  .2016أوت  3الصادرة بتاريخ 

 .215عاطف ؿبمد موسى، اؼبرجع السابق، ص  - 4
 .  34ؿبمد عباس ؿبرزي، اقتصاديات اعبباية والضرائب، اؼبرجع السابق، ص - 5
 .  232ؿبمد عماد عبد الوىاب السنباطي، اؼبرجع السابق، ص - 6

  .161ؿبمد قبيب جادو، اؼبرجع السابق، ص   - 7
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 فبا سبق خصائص التحفيز اعببائي: نستنتج و 
وجب القانوف أنو منصوص عليو يف التشريعات، فإف كاف األصل ىو فرض الضرائب يكوف دب - 

 .1فمن باب أوىل تعديلها أو اإلعفاء منها يكوف دبوجب نص قانوين من نفس الدرجة على األقل
أنو عملية تكتسي الطابع اإلختياري وتتصف بعدـ اعبزاء، إذا يبكن للمستثمرين اإلمتناع عن  -

  القياـ باإلستثمار أو إسباـ الصفقة دوف التعرض إىل أية عقوبات.
معينة من اؼبكلفُت الذين يستفيدوف من تشجيعات وتسهيالت تعترب تضحية من  تستهدؼ فئة -

 ة.يقبل الدولة للوصوؿ إىل األىداؼ اؼبوضوع
 التخفيضات يف سعر الضريبة . واإلعفاءات الضريبية من أىم صورىا  -
 ا الدولة. بيئية ربددىالسياسية أو الجتماعية أو اإلية أو دقتصاـبتلفة تتنوع بُت اإلربقق أىداؼ  -

 أسباب إنتهاج سياسة التحفيز الجبائي ثانيا:        

الضريبة ألسباب دفع من واجب  فراد أو الفئاتإعفاءات لبعض األيقرر النظاـ الضرييب 
 وأ إقتصاديةأسباب  وأجتماعية إ خد شكل أسبابؿبددة لتت بغية ربقيق أىداؼ، تتعدد يقدرىا

 دولية. حىت

 اعيةجتماألسباب اإل -1      

زبلق التحفيزات اعببائية، واليت كثَتا ما  اليتجتماعية من أكثر الدوافع األسباب اإل تعترب
أكدت ضرورة مراعاهتا بغية ربقيق أغراض وأىداؼ مفيدة للمجتمع. لذا فإف الغرض منها 

من تنظيمات  يشكلوفاإلستجابة لعدة عوامل تتعلق باجملتمع، ألنو يعمل من خالؿ أفراده، وما 
تماعية، فطبيعيا أف توجو إما لألفراد أو ؽبيئات اليت يقيمها األفراد من أجل السَت قدما بأىداؼ إج

 ذلك اجملتمع.
                                                   

 .74إكرامي بسيوين عبد اغبي خطاب، اؼبرجع السابق، ص - 1
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؛  1ربحللص واؽبيئات اليت تقـو بنشاط ال يهدؼ اؼبشرع إعفاء لألشخا يقررلذلك 
يات مبنية كالبنايات اؼبخصصة للقياـ بالشعائر الدينية أو أمالؾ الوقف العمومية اؼبتكوف من ملك

بالنسبة الرسم على النشاط اؼبهٍت، أو تقرر ؼبصلحة األفراد اليت تتمثل ىذه اإلعفاءات يف الرواتب 
. 2واألجور واؼبخصصات عند الوفاة واإلكراميات التشجيعية والتأليف أو الًتصبة واألرباح العقارية

 .3وكذا السكنات اإلجتماعية التابعة للقطاع العاـ اؼبخصص للكراء

إف بعض التشريعات الضريبية تقدـ إعفاءات جزئية أو كلية للمكلفُت ألسباب  بل
اجتماعية ؿبضة؛ وىناؾ عدة أمثلة لإلعفاءات اليت قررت ألىداؼ اجتماعية، كاللجوء إىل مثل 
ىذه اإلعفاءات لفائدة ذوي اإلحتياجات اػباصة، وأصحاب اؼبداخيل اؼبتدنية هبدؼ اغبفاظ على 

، وإعفاء اغبد األدىن من الدخل أو الثروة حرصا على مستوى 4ية معينةمستوى انفاؽ ورفاى
 ضروري للمعيشة، وحفاظا على كياف األفراد ومراعاة للطبقات الفقَتة.

وقد تباينت التشريعات يف كيفية معاملتها ؽبذا اغبد األدىن، فدرج بعضها على قصر ىذا  
ىبضع اؼبكلف إال إذا تتجاوز وعاءه حدا وحـر منو كبارىم، فال  اؼبكلفُتاإلعفاء على صغار 

معينا، وأف وبـر من ىذا اإلعفاء مىت ارتفعت قدرتو عنو أو جاوزت ضعفو. بينما عّممت بعض 
التشريعات ىذا اإلعفاء لضرائب معينة. ومن الواضح اختالؼ ىذا اغبد األدىن بإختالؼ الزماف 

ة للتخفيف من عبء الضرائب على واؼبكاف، وتراعي العديد من التشريعات األعباء العائلي
اؼبتزوجُت، والذين يعولوف أوالدا بل ال يقتصر بعضها على الزوجة واألوالد، بل يشمل من يعوؽبم 

 من أىلو يف حدود معينة حرصا على الوصوؿ إىل مقدرة التكليفية اغبقيقية. 

                                                   
 .49عبد الباسط على جاسم اعبحيشي، اإلعفاءات من ضريبة الدخل، اؼبرجع السابق، ص  -  1
 عن يقل أو الصايف السنوي اإلصبايل دخلهم يساوي الذين األشخاص :اإلصبايل الدخل على الضريبة من يعفى "من ؽ ض ـ:  1-5اؼبادة  -  2

 الدخل اإلصبايل". على الضريبة جدوؿ يف عليو اؼبنصوص اعببائي لإلخضاع اغبد األدىن
 من ؽ ض ـ. 252من اؼبادة  5تعفى من الرسم العقاري دبوجب الفقرة   - 3

. 81نصَتة بوعوف وبياوي، اؼبرجع السابق، ص -  4  
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معاؿ ومع وتتعدد أساليب التشريعات اؼبختلفة لذلك، فقد يقرر حد أدىن للمعيشة لكل  
وضع حد أقصى أو بإخضاع اإليراد بسعر منخفض، أو خبفض مقدار الضريبة بنسبة معينة لكل 

، واليت تتخذ إما صورة التصاعدية 1معاؿ، أو بتطبيق نظاـ يبكن من زبفيض درجة التصاعد
 اإلصبالية أو التصاعدية بالشرائح.

لضريبة إىل شرائح وفقا ؼبستوى فتعتمد على تقسيم اؼبكلفُت باالتصاعدية اإلصبالية فأما  
دخوؽبم، مثال يطبق على كل شروبة معدؿ ضريبة واحد يكوف تناسبا لكل شروبة من الشرائح 

، وأما التصاعدية بالشرائح فيقسم دبوجبها اؼبكلفُت 2بالنظر إىل إصبايل دخل اؼبكلف بالضريبة
ة معينة دبعدؿ معُت، ويرتفع بالضريبة إىل عدة شرائح أو أجزاء، حبيث يفرض على كل شروبة ضريب

، وينظر يف ىذه الوسيلة إىل تقسيم الدخل إىل شرائح، ال 3اؼبعدؿ بارتفاع الشرائح إىل أعلى
 .4الدخل اإلصبايل، ويف األخَت ىبضع الدخل لعدة معدالت وفقا ؼبا وبتويو من شرائح

                                                   
 .88ؼبرجع السابق، ص ا اإلعفاءات من ضريبة الدخل،عبد الباسط علي جاسم اعبحيشي،  -1
 دج370.000والثاين ربصل على  دج359.000فرضا أف شخصُت أحدنبا ربصل على دخل  - 2
دج 360.001وأما إذا كاف الدخل بُت  %20زبضع لنسبة  دج 360.000دج إىل 120.000ومثال الدخوؿ اليت بُت  

 .% 35تكوف يف حدود فإف النسبة دج 1.440.000وإذا ذباوز  %30تكوف النسبة  دج1.440.000إىل
  %30مضروب يف دخلو اإلصبايل والثاين دخلو يف  %20فحسب ىذه الطريقة ىبضع األوؿ لضريبة مقدارىا  
 دج. 39200ولكن الفرؽ بُت الضريبتُت  دج11.000وبالتايل الفرؽ بُت الدخلُت  
 واة بُت اؼبكلفُت وزبرؽ العدالة الضريبية.فإف كانت التصاعدية اإلصبالية هتدؼ للتخفيف على الطبقات فهي زبلق عدـ اؼبسا 
 دج 359000ص بالتصاعدية اإلصبالية دخل اؼبكلف األوؿايف نفس اؼبثاؿ اػب -3

  دج0=%0× دج120.000ال يتجاوز 
  دج47799.80=%20×دج359.000إىل 120.001من 
  دج47999.80=47799.8+0وبالتايل  

 ـ بدفع:دج فيلتز 370000وبالنسبة للمكلف الثاين الذي دخلو 
  دج0=%0× دج120.000ال يتجاوز 
  دج47999.80=%20×دج360.000إىل 120.001من 
 دج2999.70=%30×دج370.000إىل 360.001من 

 دج 50999.5=2999.70+47999.80وبالتايل ىذا اؼبكلف يدفع 
 للتصاعدية اإلصبالية.كنتيجة   دج39200عوض  دج11.000مقابل فرؽ يف الدخل  دج3199.70 األخَت الفرؽ بُت الضريبتُت ىو ويف

 .85-84صاؼبرجع السابق، ص  ؿبمد عباس ؿبرزي، اقتصاديات اعبباية والضرائب، -4
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 األسباب االقتصادية -2

للتمويل يف ظل النظرية اؼبالية  صدرا كانت عليها سابقا أداة أو متعد الضريبة كممل 
بل صار ؽبا أىداؼ أخرى غَت مالية؛ منها تشجيع بعض فروع الصناعة أو تشجيع  ،التقليدية

امتياز آخر ربقيقا لبعض األىداؼ  اإلستثمار يف قطاع معُت عن طريق منح إعفاءات أو أيّ 
 بعضها لفًتة حالية أو مستقبلية.الضرائب أو  لكلاإلقتصادية سواء بطريقة جزئية أو كلية بالنسبة 

سًتشاد يف ربديد اإلعفاء دبستوى النشاط اإلقتصادي ودرجة التقدـ وإف أمكن اإل 
عن تستطيع الدولة لدولة إىل اؼباؿ. ومقدار دخوؿ األفراد واؼبستوى العاـ لألسعار، واحتياجات ا

األجنبية على الدخوؿ  عفاءات حث رؤوس األمواؿ الوطنية أو جذب رؤوس األمواؿاإلطريق ىذه 
يف مشروعات ضرورية، لتزايد معدالت التنمية اإلقتصادية وتشجيع قطاعات معينة من النشاط 

  .1اإلقتصادي دوف غَتىا

وتتنوع ىذه اإلعفاءات بعدد من الدخوؿ كالدخل الزراعي ومريب اغبيوانات والدخل من 
خل اؼبخابز واألفراف. وىبص بعض الفوائد عن الودائع يف اؼبصارؼ وأرباح دخوالت مؤسسات ود

النشاطات اليت تكتسي أنبية بالغة ضمن السياسة التنموية اؼبنتهجة، فمثال إعفاء اإلستثمارات 
، فإنو يتم اإلعفاء من الضريبة القيمة اؼبضافة بالنسبة 2اؼبوجهة للقطاع الفالحي واجملاؿ التصديري

سواء ؿبلية كانت أو مستوردة، حينما تدخل  للسلع واػبدمات الداخلة يف إقباز مشروع استثماري
ىذه السلع يف إقباز عمليات خاضعة للضريبة على القيمة اؼبضافة واإلعفاء من رسـو نقل اؼبلكية 

يف العقارية الالزمة إلقباز مشروع استثماري، وكذا اإلعفاء من ضريبة األرباح وضريبة النشاط اؼبهٍت 
 .3ريستثماحالة تصدير منتجات اؼبشروع اإل

                                                   
 .87اؼبرجع السابق، ص  اإلعفاءات من ضريبة الدخل،عبد الباسط علي جاسم اعبحيشي،   - 1
 من قانوف اإلستثمار يف اعبزائر. 2و 1دبوجب اؼبادتُت   - 2
  .82ؼبرجع السابق، صنصَتة بوعوف وبياوي، ا - 3
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 األسباب الدولية -3

يعفى اؼببعوثوف الدبلوماسيوف من الضرائب والرسـو باعتبارىم فبثلُت لدولتهم. وقد استقر  
العرؼ الدويل منذ فًتة طويلة على إعفاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وإعفاء اؼبوظفُت 

لية، ومل تكتسب صفة على أساس اجملامالت الدو تقـو الدبلوماسُت. وقد بقيت ىذه اإلعفاءات 
 .19611القاعدة القانونية الدولية، إال بعد وضع اتفاقية فينا عاـ 

من قانوف الضرائب اؼبباشرة  5يف الفقرة الثانية من نص اؼبادة اعبزائري وىو ما تبناه اؼبشرع 
السفراء واألعواف  ... :اإلصبايل الدخل على الضريبة من " يعفىوالرسـو اؼبماثلة على أف: 

دبلوماسيوف والقناصل واألعواف القنصليوف من جنسية أجنبية عندما سبنح البلداف اليت يبثلها نفس ال
من نفس القانوف على  68وأكدت اؼبادة  اإلمتيازات لألعواف الدبلوماسُت والقنصلُت اعبزائرين،"

عبزائر يعفى من الضريبة: ... من األشخاص من جنسية أجنبية الذين يعملوف يف انفس اغبكم: " 
، وىو نفس اغبكم الذي تبناه "يف إطار مساعدة بدوف مقابل منصوص عليها يف إتفاؽ دويل

 .2من القانوف العاـ للضرائب 5اؼبشرع الفرنسي يف نص اؼبادة 

يتضح أف تقرير اإلعفاءات إلعتبارات دولية سببو أف ىؤالء األشخاص ال يقيموف يف  
ا تعترب إقامتهم يف أرض الدولة اليت يبثلوهنا. كما أف عملهم الدولة اليت يؤدوف واجباهتم فيها. وإمب

ال يتضمن السعي كبو ربقيق الربح، وإمبا يقتصر على توثيق الروابط السياسية والعالقات بُت 
. حىت أف البعض يرى بأف ىذا عن طريق اؼبفاوضات الدوؿ، وحل اػبالفات بأسلوب سلمي

ي، وال يشًتط لسريانو إال وجوب اؼبقابلة باؼبثل. وقد اإلعفاء يستحق دوف اغباجة إىل نص تشريع

                                                   
 .89اؼبرجع السابق، ص ، عبد الباسط علي جاسم الزبيدي، العدالة الضريبية - 1

2
  - Art. 5 du CGI : « 3° Les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents 

consulaires de nationalité étrangère, mais seulement dans la mesure où les pays qu'ils représentent 

concèdent des avantages analogues aux agents diplomatiques et consulaires français ». 
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عملت غالبية الدوؿ هبذا العرؼ يف الوقت اغباضر فأعفت من الضريبة صبيع السفراء والوزراء 
 .1اؼبفوضُت والقائمُت باألعماؿ التابعُت للدوؿ األخرى

 : التحفيز الجبائي وسيلة لتحقيق العدالة الضريبيةثالثا

إذ أنو مطلب الناس صبيعا وأساس كل حكيم صاحل، ومنذ  ،جذابيعد العدؿ مفهـو 
ومن أجل ذلك تتأكد أولوية العدؿ وأسبقيتو على كل  ،تتطلع البشرية إليو وذباىد من أجلو ـالقد

جتماعية، واؼبشكلة األساسية ىي يف ربديد صة فيما يتعلق بالدولة والنظم اإلالقيم واؼبثل خا
مفهـو أخالقي يقـو على اغبق والعقالنية والقانوف واإلنصاؼ، لى ، اليت تقـو ع2مدلوؿ العدالة

قتصادية، تتغَت حسب الزماف إم السائدة سياسية كانت أـ نسيب يتوقف على القي  يف نفس الوقت و 
  .3واؼبكاف، فبا هبعل من الصعب تعريفها والوصوؿ إليها بطريقة مطلقة

عليو،   تأنو ما قاـ يف النفس واستقامفإذا كانت مشتقة من العدؿ، واؼبقصود بو لغويا 
  أيّ وتعد العدالة من السمات الرئيسية يف .4كما قيل أنو لزـو الوسط واجتناب اإلفراط والتفريط

قتصادية الكبَتة بُت طبقات اجملتمع جتماعية إىل إزالة الفوارؽ اإلؾبتمع، حيث هتدؼ العدالة اإل
  اؼبواطنُت.وإعادة توزيع الدخل القومي، وتكافؤ الفرص بُت

كاف اؼبشرع سخيا بشأف منح الكثَت من اإلعفاءات الضريبية يف العديد من التشريعات ف
معاصرة، واليت تعد يف حقيقتها تنازالت ضريبية من قبل اؼبشرع لصاحل  ةالضريبية لدوؿ كثَت 

                                                   
 .122اؼبرجع السابق، ص  اإلعفاءات من ضريبة الدخل،عبد الباسط علي جاسم اعبحيشي،  -  1
 .59، اؼبرجع السابق، ص عاطف ؿبمد موسى - 2
 .29صاؼبرجع السابق، ، عبد الكرًن صادؽ بركات وحامد عبد اجمليد دراز، يونس أضبد البطريق  - 3
 .522، دار لساف العرب، بَتوت، بدوف تاريخ نشر، ص 2ابن منظور، لساف العرب احمليط، ـ ج  - 4
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كقانوف   سواء أقرىا يف قانوف الضرائب أو القوانُت ذات الصلة .1 اؼبستثمرين الوطنيُت واألجانب
 اإلستثمار مثال يف اعبزائر.

 محاوالت تعريف العدالة الضريبية -1         

تعد العدالة معيار ذايت غامض ونسيب وقابل للتغيَت والتعديل وفقا آلراء الكاتب والزماف          
اـ مفهـو العدالة الضريبية أصبح حديثا يشتق من مبدأ اؼبساواة أم، وإف 2واؼبكاف الذي يكتب فيو

أف يقـو كل فرد  دبعٌت؛ 3الضريبة اليت تفًتض عموميتها ومعاملة اؼبكلف وفق مقدرتو على الدفع
باؼبسانبة يف التكاليف واألعباء العامة للدولة طبقا ؼبقدرتو التكليفية؛ دبعٌت أف اإللتزاـ بدفع 

فُت بالضريبة الضرائب هبب أف يقـو على مبدأ القدرة على الدفع، فبا مفاده وجوب معاملة اؼبكل
 .4اؼبتساووف يف اؼبراكز اؼبالية واإلجتماعية معاملة واحدة

كما يقصد دببدأ العدالة الضريبية أيضا، أف يوزع العبء اؼبايل العاـ على أفراد اجملتمع، 
وذلك كل حسب قدرتو؛ حبيث أف العدالة الضريبية ال تعٍت أف كل األشخاص يدفعوف نفس 

ها، وتقدير لب من النظاـ الضرييب أف يالءـ بُت الضريبة، نوع وعائالقسط من الضريبة، وىذا يتط
جتماعية. ويشَت آدـ ظبيث يف ىذا الصدد إىل أنو هبب أف يساىم رعايا  اإلعفاءات للحاالت اإل

نسبة الدخل الذي ّي قدرهتم النسبية بقدر اإلمكاف، أكل دولة يف نفقات اغبكومة حبسب م
 .5يتمتعوف بو يف ظل ضباية الدولة

                                                   
 .378ؿبمد قبيب جادو، اؼبرجع السابق، ص  - 1
 .73اؼبرجع السابق، ص  النظم الضريبية ،حامد دراز د درازيونس أضبد البطريق، عبد الكرًن صادؽ بركات وحامد عبد اجملي - 2
ف للعدالة الضريبة أحدنبا أفقي: والذي يعٍت معاملة األفراد ذوو الدخوؿ اؼبماثلة، والظروؼ االقتصادية اؼبتشاهبة معاملة ضريبية ايوجد مفهوم - 3

قتصادية اؼبختلفة معاملة ضريبية ـبتلفة عن طريق ربميل األغنياء حصة أما الثاين عمودي واؼبقصود بو معاملة األفراد ذوي الظروؼ اإل ،متساوية
 .22ص  ذا عبد الباسط علي جاسم الزبيدي، العدالة الضريبية، اؼبرجع السابق،وللمزيد من التفاصيل يراجع يف ىأكرب يف ربويل النفقات العامة. 

 .50مد عماد عبد الوىاب السنباطى، اؼبرجع السابق، ص ؿب  -4
 .81اؼبرجع السابق، ص شذرات النظرية اعببائية، رضا خالصي،   -5
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فيمكن أف ينظر للعدالة الضريبية من زاويتُت، األوىل اؼبعاملة الضريبية لألفراد ذو الظروؼ 
بالنسبة للزاوية األوىل فإف فاؼبتشاهبة والثانية اؼبعاملة النسبية لألفراد ذو الظروؼ غَت اؼبتشاهبة. 

ة هبب أف ىبضعوا دبعٌت ذوي الظروؼ اؼبماثل ؛القاعدة ىي معاملة متساوية لألفراد اؼبتساويُت
لضرائب فباثلة وتلك قاعدة متفق عليها، أما وجو اػبالؼ فهو حوؿ معٌت الظروؼ اؼبتماثلة. 
وبالنسبة للزاوية الثانية فاألمر أكثر صعوبة، والقاعدة اؼبتفق عليها ىي أف األفراد الذين يف وضع 

مكونات اصطالح أفضل هبب أف يدفعوا مزيدا من الضرائب، واػبالؼ ىنا أيضا حوؿ معٌت و 
 .1اؼبوضع األفضل

ف لتعريف على األذىاف عند معاعبة العدالة الضريبية، ونبا بديال فاويسيطر أسلوب 
ختالؼ يف الظروؼ ولتحديد اس اإلالظروؼ اؼبتشاهبة من ناحية ولوضع أساسا مناسب لقي

تطبيق مبدأ اؼبنفعة  اؼبعاملة لألفراد غَت اؼبتماثلُت يف الظروؼ من ناحية أخرى، األسلوب األوؿ ىو
ويقضي بأف العدالة تعٌت سباثل اؼبعاملة الضريبية لألفراد الذين وبصلوف على منافع متماثلة من 
النشاط اغبكومي، مع تعديل الضرائب على األفراد الذين وبصلوف على منافع متفاوتة، واألسلوب 

لضريبية اؼبتكافئة لألفراد ذوي اؼبعاملة ا تعٍت واليت ،الثاين ىو تطبيق قاعدة القدرة على الدفع
د عند اختالؼ أوضاعهم األوضاع اإلقتصادية اؼبتماثلة مع تعديل الضرائب بالنسبة لألفرا

 .2اإلقتصادية

 في الفقو المالي العدالة الضريبية مفهومتطور   -2

فراد توزيعا إف العدالة الضريبية اؼببنية على فكرة وجوب توزيع العبء الضرييب على األ
عا لتطور الفكر اؼبايل التقليدي وتبعو فيما بعد مل تنشأ على نسق واحد، بل تطورت تب ال،عاد

  اغبديث.الفكر 
                                                   

 .147ص ،1987القاىرة،  ضبدي أضبد العناين، إقتصاديات اؼبالية العامة يف ظل نظم اؼبشروعات اػباصة، الدار اؼبصرية اللبنانية، -1
  .148، صرجعاؼبنفس ضبدي أضبد العناين،  -2
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 العدالة الضريبية في ظل الفقو المالي التقليدي - أ

كاف النظاـ الضرييب يف . حبيث  1تدين ىذه الفكرة يف وجودىا إىل فكر القرف الثامن عشر        
على أفراد طبقة الشعب، فكانوا وحدىم يتحملوف العبء الضرييب،  صبيع الدوؿ األوربية يعتمد

بينما ال يتحمل األشراؼ والنبالء ورجاؿ الدين من عبء الضريبة شيئا، وانتهى ىذا النظاـ بقياـ 
ربقيق  ، اليت نادت دببدأ اؼبساواة يف ربمل األعباء الضريبية، أي  1789الثورة الفرنسية عاـ 
راد الشعب يف ربمل العبء الضرييب، ويف مصر على سبيل اؼبثاؿ يف فًتات اؼبساواة بُت صبيع أف

متيازات األجنبية، حيث كاف األجانب احملتلوف للبالد كاف ىناؾ ما يعرؼ باإل،اإلحتالؿ األجنيب
  .2معفيُت سباما من أداء الضرائب، وربملها اؼبصريوف إىل أف مت إلغاء اإلمتيازات األجنبية

قتصاديوف أف يف القرف التاسع عشر، حيث رأى اإلا مفهـو الضريبية النسبية بعدىظهر         
ربقيق العدالة يف تناسب مقدار الضريبة الذي يتحملو كل فرد يف اجملتمع مع حجم دخلو، ويف 

 أواخر القرف الحظ اإلقتصاديوف أف األخذ دببدأ الضريبة النسبية ال وبقق العدالة.

 قو المالي الحديثالعدالة الضريبية في ظل الف - ب

لوحظ يف أواخر القرف التاسع عشر أف الضرائب النسبية ال تصلح كمعيار للعدالة         
الضريبية؛ ألهنا تفرض بسعر موحد يدفعو كل اػباضعُت للضريبة على السواء، فبا زاد حجم اؼبعاناة 

اؼبرتفعة، ومن اليت يتحملها أصحاب الدخوؿ اؼبنخفضة عن تلك اليت يتحملها أصحاب الدخوؿ 
ىنا ظهرت فكرة الضرائب التصاعدية، اليت تعٍت تغَت سعر الضريبة بتغَت قيمة الوعاء اػباضع 
للضريبة كمعيار لتحقيق العدالة الضريبية، ومع اعتماد فكرة التصاعد الضرييب كمعيار لتحقيق 

                                                   
 .23الة الضريبية، اؼبرجع السابق، ص عبد الباسط علي جاسم الزبيدي، العد - 1
 .اليت كانت سبنح امتيازات غَت مربرة تنقص من سيادة الدولة وكرامتها 1938لغاء مصر ؼبعاىدة مونًتو يف سنة إ - 2

، اؼبرجع وعاطق ؿبمد موسى .30ينظر إىل يونس أضبد البطريق، عبد الكرًن صادؽ بركات وحامد عبد اجمليد دراز، اؼبرجع السابق، ص       
 .11السابق، ص 
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و األنظمة العدالة الضريبية، إال أف ربديد درجات التصاعد أصبح من اؼبشكالت اليت تواج
  .1الضريبية

يتضح من سياسة الفكر اؼبايل اغبديث أهنا قد ازبذت من السعر التصاعدي طريقا ؽبا يف          
واعتمدت السياسة اليت كاف ؽبا أىداؼ ضمنية كالتقليل من الفوارؽ بُت طبقات  ،فرض الضرائب

الدخل إىل عدة طبقات التصاعد بالطبقات يقسم دبوجب اجملتمع وإعادة توزيع الدخل. فمثال 
السعر يرتفع  لكل واحدة سعر خاص يزداد سعر الضريبة يف كل طبقة عن الطبقة السابقة ؽبا؛ أيّ 

ال يتغَت إال بانتقاؿ إىل  ،ويكوف نسيب داخل الطبقة الواحدة ،للطبقات العليا عن الطبقات الدنيا
  .2ويطبق عليها سعر واحد كل طبقة تعامل معاملة الوعاء الضرييب الواحدفطبقة أعلى منها، 

ولكن يآخذ على ىذه الطريقة أهنا ال زبدـ العدالة الضريبية وضرب قاعدة اؼبساواة ألف           
الشخص قد يضطر ألف يكوف يف طبقة أعلى بفارؽ دينار واحد مكلف آخر، فبا يشجعو لعدـ 

، وىذا لشعوره بظلم وبالتايل هتربو من دفع الضريبة ،التصريح بدخلو بصفة صادقة وصحيحة
 التشريع الضرييب باقراره لتصاعدية الضرائب.

وهبب على مواطٍت كل دولة أف يسانبوا يف نفقات اغبكومة قدر ما يبكن مع قدراهتم 
أي هبب على كل الفئات  ؛التكليفية؛ دبعٌت تناسبا مع الدخل الذي يتمتعوف بو ربت ضباية الدولة

أنو ال يوجد مربر لعدـ إخضاع فئة دوف األخرى للضرائب اإلجتماعية أف زبضع للضريبة لسبب 
، 3من جهة، ولسبب أف كل امتياز يبنح لفئة ما يثقل العبء على الفئة األخرى من جهة ثانية

 .4ويأخذ يف اغبسباف  اغبديث عن مبدئي الشمولية الشخصية ومشولية الضريبة اؼبادية

                                                   
 .398وعاطف ؿبمد موسى، اؼبرجع السابق، ص  .201-200ؿبمد عماد عبد الوىاب السنباطى، اؼبرجع السابق، ص ص  -  1
 .122عبد الباسط على جاسم الزبيدي، العدالة الضريبية، اؼبرجع السابق، ص  -  2
 .16بوعوف وبياوي، اؼبرجع السابق، ص نصَتة  -  3
 .23، ص Itcis  ،2010عباس ؿبرزي، اؼبدخل إىل اعبباية والضرائب، ؿبمد   - 4
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ة تفرض على كافة اؼبواطنُت فإف الضريب، مبدأ الشمولية الشخصية للضريبةحسب 
اػباضعُت لسيادة الدولة أو التابعُت ؽبا سياسيا أو اقتصاديا. فالتزاـ األشخاص بالضريبة دبوجب 
ىذا اؼببدأ ال يقتصر على مواطٍت الدولة اؼبقيمُت هبا، بل يبتد لتمس اؼبقيمُت يف اػبارج، إذا كانت 

)اعبنسية(. كما يشمل أيضا اؼبقيمُت يف  السياسية ؽبم أمالؾ داخل إقليم الدولة وفقا ؼببدأ التبعية
إقليم الدولة من األجانب استنادا إىل مبدأ التبعية اإلقتصادية، وإذا كاف ىذا اؼببدأ عاما فقد يرد 
عليو بعض اإلستثناءات اليت ال تفقده مشوليتو مثل اإلعفاءات اؼبقررة لبعض أعضاء السلك 

ؼ الدويل أو اجملاملة الدولية أو مبدأ اؼبعاملة باؼبثل أو اتفاقية الدبلوماسي على أساس اعتبارات العر 
ويقصد بو أف تفرض ، مبدأ الشمولية اؼبادية للضريبةوأما  فيينا اؼبتعلقة باغبصانات واإلمتيازات.

الضريبة على كافة األمواؿ والعناصر اؼبادية سواء كانت دخوال أو ثروات، إال ما نص عليو القانوف 
ى استثنائو بشكل صريح كاألراضي البور أو اؼبناطق اغبرة من أجل ربقيق أغراض الضرييب عل

 اقتصادية معينة.

 الحوافز الجبائية أسلوب لتجسيد العدالة الضريبة  -3

إف توزيع العبء الضرييب على األفراد واؼبشروعات توزيًعا عاداًل وبقق العدالة الضريبية، 
ا ئه؛ إذ هبب مثاًل التمييز بُت دافع الضريبة ومن يتحمل عبوتتدخل يف ىذا اجملاؿ عّدة اعتبارات

 .بالضرورة شخًصا واحًدا وإذا كانت اؼبساواة اؼبطلقة مستحيلةنبا ليسا ففعاًل، 

ف و إف مبدأ العدالة يصاغ حبيث يتضمن شقُت يتمثل األوؿ يف أف األشخاص اؼبتساو  
لتكليفية ذاهتا هبب أف يتحملوا العبء هبب أف يعاملوا معاملة واحدة؛ فاألشخاص ذوو اؼبقدرة ا

الضرييب ذاتو. أما الشق الثاين فهو يعٍت أف األشخاص الذين تتساوى قدرهتم التكليفية لكن 
 ظروفهم ـبتلفة واألشخاص الذين زبتلف قدرهتم، هبب أال يتحملوا العبء الضرييب ذاتو.
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ة على اختالؼ اؼبقدرة على وؽبذا تُػَعّد فروؽ الدخل ومقدار الثروة ومستوى اإلنفاؽ أدل 
الدفع، اليت ىي القدرة النقدية أو الشرائية الضرورية للوفاء باإللتزاـ الضرييب؛ فهي تتخذ معٌت 

ستخدامات البديلة ضريبية؛ ألف اؼبكلف وُبَرـ من اإلالتضحية الشخصية باؼبنفعة معيارًا للعدالة ال
لتكليفية للشخص ومن مث قدرتو على الدفع للمبلغ الذي دفعو ضريبة. ودبعٌت آخر فإف اؼبقدرة ا

تزداد كلما كاف دخلو مرتفًعا. ففي حُت ىبصص أصحاب الدخوؿ احملدودة دخوؽبم كلها أو 
معظمها إلشباع حاجاهتم الضرورية واألساسية، بينما يبقى ألصحاب الدخوؿ اؼبرتفعة فائض 

من إشباع اغباجات يستثمر أو ىبصص لإلنفاؽ الكمايل، وىي استخدامات منفعتها أقل 
 .1الضرورية، ولذلك تقتضي العدالة أف يدفعوا قدرًا أكرب من الضرائب

وتتحقق العدالة الضريبية إذا خضع صبيع من ىم يف نفس اؼبركز اإلقتصادي لعبء ضريييب  
ويستطيع اؼبشرع أف وبقق ذلك من خالؿ عمومية الضرائب، منع تعددىا على ذات  ،متساو

اإلجتماعية ، ة مراعاة الضرائب للظروؼ الشخصيةاء واحدا، وضرور اؼبكلف إف كاف الوع
تفرض الضريبة على صبيع واإلقتصادية احمليطة باؼبكلف. ويقصد بعمومية الضرائب ىو أف " 

األشخاص واألمواؿ يف ؾبتمع من اجملتمعات، فال يعفى دوف مسوغ بعض السكاف من دفعها كما 
 .2ال تفرض على األمواؿ دوف أخرى

ن اؼبعلـو أف ربقيق العدالة الضريبية ىو أف تسري الضريبة على صبيع األشخاص وم 
واألمواؿ. إف مبدأ العمومية مل يعد مطلقا يف الوقت اغباضر، عندما يقرر اؼبشرع الضرييب عددا من 
اإلعفاءات من الضرائب يف نطاؽ سرياهنا على األفراد واألمواؿ. فال تعٍت عمومية الضرائب اختفاء 

                                                   
 .2010 يفة بالتقرير اإلسًتاتيجى لألىراـ نشرت ىذه الدراسرضا عيسى، العدلة الضريبة يف مصر من وجهة نظر دافع الضرائب،   - 1
 .42اؼبرجع السابق، ص  اإلعفاءات من ضريبة الدخل،عبد الباسط علي جاسم اعبحيشي،   - 2
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عفاءات، ألنو ال يزاؿ ؽبا دور يف النظاـ الضرييب، ولكن تغَت األساس الذي تستند إليو، اإل
 .1اإلقتصادية والسياسية ربقيقا للصاحل العاـ، لتحقيق أىداؼ الدولة اإلجتماعية فأصبحت أداة

وذبدر اإلشارة إىل أف تقرير مثل ىذه اإلعفاءات ىبالف مبدأ العمومية ويؤدي إىل تغيَت 
األعباء الضريبية، إذ أف التخفيف على فئة أو نشاط قد يقابلو زيادة يف الضرائب على توزيع 

اآلخرين، سواء بتوسيع األوعية اػباضعة أو رفع األسعار القائمة أو إخضاع ألنشطة جديدة. 
ويتطلب ذلك ضرورة تقرير ىذه اإلعفاءات بعد دراسة وسبحيص، وأف يراعي التناسب بُت قدر 

 ومقدار النفع العاـ اؼبتوقع، وأال تتسًّت وراء ىذه اإلعفاءات ربقيق منافع شخصية. ىذه االعفاءات

د العمل للقضاء على اإلمتيازات اليت كانت سائدة يف قيّْ  لقد وضعت قاعدة العدالةو  
األنظمة القديبة، أين كانت بعض الطبقات احملظوظة معفاة من الضرائب. حسب ىذا اؼببدأ هبب 

إلجتماعية أف زبضع للضريبة وىذا لسببُت األوؿ بسيط إذ ال يوجد مربر لعدـ على كل الفئات ا
اخضاع فئة دوف أخرى، وثانيهما أف كل إمتياز فبنوح لفئة اجتماعية معينة لو كنتيجة اثقاؿ العبء 

 .2الضرييب للفئات األخرى من اجملتمع

ن مواردىا، وكذلك لقد تغَتت النظرة لإلعفاءات من الضريبية من حرماف الدولة عبزء م
جعل بعض اؼبكلفُت يف مركز أفضل من البعض اآلخر، ىذا يعٍت أهنا ـبالفة للعمومية ومن مث 
للمساواة، إىل نظرة جديدة متطورة وىي اعتبارىا وسيلة إلقرار العدالة اإلجتماعية مثل إعفاء حد 

بل تتوفر فيو الرفاىية الكفاؼ واألعباء العائلية، أو كوسيلة للتنمية اليت تسهم يف بناء مستق
وىذا يعٍت أف مبدأ اؼبساواة يف اإلعفاء من  ،واقتصادية دولية اإلقتصادية أو ربقيق أىداؼ سياسية

 .3الضريبة ىدؼ من أىداؼ العدالة الضريبية

                                                   
 .30يونس أضبد البطريق، عبد الكرًن صادؽ بركات وحامد عبد اجمليد دراز، اؼبرجع السابق، ص  - 1

 .22-21اؼبرجع السابق، ص ص اقتصاديات اعبباية والضرائب،  ؿبمد عباس ؿبرزي، -  2
 .82، اؼبرجع السابق، ص عاطف ؿبمد موسى -  3
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وخالصة القوؿ أنو إذا كاف األصل ىو مبدأ عمومية الضريبة فإنو ال يقدح من ىذه 
تثناءات، تتخذ شكل التحفيزات وىي إعفاءات قائمة على اؼبقدرة العمومية ما يرد عليها من اإلس

التكليفية وألسباب مرتبطة باؼبنفعة العامة لتحقيق أىداؼ معينة لتحقيق العدالة الضريبية على 
 .1الوجو األكمل

 : مقومات ومعوقات التحفيز الضريبيرابعا

األمواؿ األجنبية من إف السياسة الضريبية يف أية دولة تلعب دور ىاـ يف جذب رؤوس 
ة ؾبموعة من يأجل اإلستثمار. لكن ىذا الدور ال يتم إال إذا توفرت يف ىذه السياسة الضريب

تعًتيو من جهة أخرى معوقات ربوؿ دوف  ، غَت أنو قداؼبقومات، تتنوع بُت الضريبية وغَت الضريبية
دالة الضريبية اؼبرجوة من التحفيز يف التحفيز اعببائي، وبالتايل زبرؽ قاعدة الع ربقيق اؼببتغى من تبٍت

 ؼببدأ اؼبساواة. ااألساس وخرق

 العوامل المؤثرة في سياسة الحث الجبائي -1

إف اؽبدؼ من سياسة التحفيز اعببائي ىو هتيئة اعبو اؼبالئم للمستثمر وتشجيعو يف التنمية 
ة، ألف ربقيق األىداؼ وربقيق األىداؼ اإلقتصادية واإلجتماعية وفق السياسة التنموية اؼبرسوم

 .مرتبط جبملة من العوامل، تتعدد من حيث طبيعتها اىل ضريبية وأخرى غَت ضريبية

 :2تتمثل يف العوامل اليت ترتبط مباشرة بتقنيات سياسة التحفيز اعببائيالعوامل الضريبية: -أ
 

التحفيز يتأتى  تتحدد الضريبة بنوع الوعاء اػباضع ؽبا، فإف اإلختيار اؼبناسب للضريبة ؿبلف -
يف حالة ما  ،بالدراسة اعبدية للوعاء الضرييب من حيث قدرتو على ربقيق األىداؼ اؼبرغوب فيها

إذا أخضع ؼبعدالت ضريبية معينة. وكذا دراسة انعكاسات ىذه الضريبة على اػبزينة العامة وعلى 
                                                   

 . 104عاطف ؿبمد موسى، اؼبرجع السابق،  ص  - 1
. 219ؿبمد ضبو ومنور أوسرير، اؼبرجع السابق، ص -  2  
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لضريبية كاؼبباشرة وغَت السلوؾ األعواف اإلقتصاديُت. وألف النظاـ الضرييب متعدد يف تصنيفاتو ا
اؼبباشرة فإف استعماؿ نوع  دوف آخر كمحفز قد يؤدي بالسلب أو اإلهباب؛ أي عملية اإلختيار 

 ال تكوف عشوائية.
الغرض منها ربقيق صبلة من األىداؼ اؼبختلفة  ،يأخذ التحفيز شكل إعفاءات وزبفيضات كما -

اإلستثمار مثال هبب أف ال يكوف على  فتخفيف تكلفة ؛على شكل التحفيز التوفيق فيما بينها
حساب قدرة اػبزينة العامة يف ربمل األعباء العمومية. فتوضع قيود زمنية مكانية وكمية ضابطة 

نوع من اؼبصاحل العمومية. وقد يكوف ىذا  لشكل التحفيز تضمن توازنو وعدـ إضراره بأي  
جهة كوف ىذه التحفيزات تنقص  اإلختالؼ راجعا لسببُت أوؽبما زبفيف العبء عن الدولة من

من ايراداهتا، والثاين ىو إعطاء فرص أكرب أماـ اؼبؤسسة والتأثَت عليها بطرؽ ـبتلفة للمبادرة يف 
 اإلستثمار. 

 

الزمن عامل مهم يف سياسة التحفيز الضرييب، حيث من الضروري قبل تطبيق  عنصرول -
فًتة الزمنية الالزمة ؽبا لسرياهنا والكفيلة بتحقيق اإلجراءات التحفيزية ربديد الوقت اؼبناسب ؽبا، وال

البعض أف  األىداؼ اؼبراد بلوغها من خالؽبا، وتتعدد اآلراء فيما يتعلق بزمن التحفيز، حيث يرى
لنهضة وتسابق مباشرة ا ،متيازات ىي الفًتة اليت تلي هناية األزماتالوقت اؼبالئم ؼبنح اإل

، يف حُت يرى البعض األخر أف الوقت اؼبالئم لتطبيق قتصادياالقتصادية أو اإلنتعاش اإل
التحفيزات ىو مرحلة انطالؽ نشاط اؼبؤسسة، مع ضرورة سباشي ىذه التحفيزات مع برنامج 

 اؼبؤسسة واسًتاذبيتها يف النمو.
 

 ىللحوافز اعببائية إطار عملي البد من ربديده بعناية حىت ال تكوف لو انعكاسات سلبية عل -
قتصادية للدولة، ويتمثل ىذا اإلطار العملي بشكل عاـ يف اإلستثمارات اؼبنتجة اليت السياسة اال

ويف  ،جتماعية أفضلإقتصادية و إاهبابية، تساىم يف ربقيق وضعية  ؽبا قدرة قوية يف ربقيق نتائج
 حىت وإف كانت ال ربقق أرباحا مالية مثاؽبا اؼبؤسسات اليت ،قتصاد الوطٍتاؼبؤسسات اليت زبدـ اإل
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 ،ف كانت ترىق خزينتهاإوبالتايل تضحية تقدمها الدولة و  تشغل نسبة عالية من اليد العاملة.
 وتضعف ايراداهتا فإهنا سبثل دفع قوي للمستثمر وربقيق الفائض يف اؼبستقبل.

 

: ىناؾ عوامل خارجية ؽبا أنبيتها ودورىا يف التأثَت على 1العوامل غير الضريبية-ب
، من حيث توفَت احمليط اؼبالئم الذي يسمح ؽبا بالقياـ باألدوار اليت سياسة التحفيز الضرييب

 .يف أربعة عناصر  Bernard Vinayوضعت من أجلها وقد حددىا 
 

ستثمار اغبالة السياسية ؼبكاف أو أجنيب يف ازباذه لقرار اإل يراعي كل مستثمر سواء كاف ؿبلي إذ- 
مشروع استثماري،  أحد اؼبتطلبات اؽبامة لنجاح أيّ  عتربؽبذا فاف اإلستقرار السياسي ي .ستثماراإل

حيث أف غيابو يزيد من نسبة اؼبخاطرة من حيث اػبسارة. ومن مث فإف سياسة اغبث اعببائي لن 
فكلما ىدأ  ب.مار يف ظل وضع سياسي متدين ومضطر ستثقرار اإل يكوف ؽبا دور فعاؿ يف ازباذ

وظيف أموالو يف الدولة. وتتمثل اؼبخاطر السياسية اعبو السياسي ازداد معو اىتماـ اؼبستثمر بت
بالنسبة للمستثمر احمللي يف األحداث والتغَتات السلبية اليت ربدث داخل الدولة أما بالنسبة 

يف األوضاع الداخلية غَت اؼبستقرة للبلد  يواجهها اؼبستثمر األجنيب، فتمكنللمخاطر السياسية اليت 
ة إىل التغَتات يف العالقات الدبلوماسية اليت تربط الدولة اليت ينتمي الذي مت فيو اإلستثمار باإلضاف

 إليها اؼبستثمر األجنيب بالدولة اؼبستقبلة إلستثماره.
مستوى ونوعية اؼبعامالت اإلدارية يف قباعة سياسة التحفيز الضرييب، فكلما كانت  يؤثركما  - 

ة إىل غَتىا من السلوكات اإلدارية السلبية كلما ىناؾ معوقات إدارية كالبَتوقراطية، احملسوبية، الرشو 
أثر ذلك سلبا يف فعالية اإلجراءات التحفيزية، ؽبذا البد من توفَت أجهزة إدارية تتميز بالكفاءة 

 والنضج القانوين والتنظيمي تسهر على عملية التحفيز.
ومن مث اقباح  ،ستثمارتساىم النية اإلقتصادية بقسط كبَت يف توفَت بيئة مالئمة لإل وباؼبقابل -

دبا يف ذلك وجود مناطق  ،سياسة التحفيز الضرييب، فالدوؿ اليت تتوفر على ىياكل تقنية متطورة

                                                   
. 221-220ؿبمد ضبو ومنور أوسرير، اؼبرجع السابق، ص ص   - 1    
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صناعية، تسهيالت اإلتصاؿ والتموين العاـ يكوف ؽبا اغبظ األكرب يف استقطاب اؼبستثمرين 
دية تكوف فرص قباح اػبواص. ويف حالة العكس فإف اؼبناطق اليت ال تتوفر على اؽبياكل القاع

إجراء ربفيزي هبب توفَت صبيع اؽبياكل  سياسة التحفيز الضرييب هبا ضعيفة، لذلك قبل وضع أيّ 
 القاعدية الضرورية إلقامة اإلستثمار الناجح.

فعالية سياسة اغبث اعببائي وجود وضعية اقتصادية مشجعة من حيث وفرة األسواؽ،  تستدعيو  -
ر التموين باؼبواد األولية. وكذا جودة شبكة اإلتصاالت والتسهيالت اليد العاملة اؼبؤىلة ومصاد

قتصادية واؼبالية اػبارجية باإلضافة إىل استقرار العملة ومرونة سياسة األسعار اإل اؼبتعلقة بالتعامالت
 واإلئتماف.

 عوائق التحفيز الضريبي والحلول المقترحة لو -2

ظاـ ن سبيل ربقيق العدالة الضريبية بتكريس يف تفرز السياسة الضريبية صبلة من العوائق
، وفيمايلي سندرس ؾبموعها اليت يبكن لسياسة الضريبية أف تفرزىا، وكذا اغبل اغبوافز الضريبية

 اؼبثايل ؽبا.

 تتمثل العوائق اليت يبكن السياسة الضريبية أف تنتج عنها يف:: 1العوائق الضريبية-أ
ية كاملة للدولة يف فرض ضرائب عامة أو موحدة، فيمكن التمييز الضرييب اجملحف مع وجود حر -

ؽبا أف تلـز األجانب بأعباء ضريبية تفوؽ األعباء اؼبفروضة على اؼبواطنُت، وبالرغم من أف ىذا 
 العمل يؤدي إىل إحجاـ قدـو رؤوس األمواؿ األجنبية إال أنو عمل مشروع الدولة.

بعض الدوؿ سبلك ، ومثالو مستًت، أحدنبا يز الضرييبالتفرقة بُت نوعُت من التميىنا  يبكنو        
ىل رؤوس أمواؿ أجنبية ضخمة، لكن عند إووبتاج استغالؽبا  ،موارد ضخمة لكنها غَت مستغلة

انسياب ىذه األمواؿ إىل اؼبشروع تقـو الدوؿ بفرض ضريبية مرتفعة سواء كانت على رؤوس 
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ائب ظاىريا عادلة إال أهنا يف الباطن غَت ذلك، األمواؿ احمللية أو األجنبية، حيث تكوف ىذه الضر 
ويعد ذلك سبييزا ألف الدولة تعلم أف األجانب فقط ىم الذين يبلكوف ىذه اإلمكانيات الضخمة 

معاملة رؤوس األمواؿ الوطنية معاملة ضريبية متميزة ، ويتمثل يف صريحواآلخر  من اإلستثمارات.
الؿ استخداـ ضرائب الصادرات والواردات ورسـو عن رؤوس األمواؿ األجنبية ويتم ذلك من خ

 اإلنتاج وعدـ استفادة األجانب من اإلعفاءات.
تنشأ من إخضاع دخوؿ اؼبستثمرين إىل نوعُت من الضرائب،  اليت قد مشكلة اإلزدواج الضرييب-

ن األخرى يف الدوؿ اليت يتبعها اإلستثمار مو  ،ولة اليت يقـو باإلستثمار فيهاإحداىا داخل الد
 حيث اعبنسية عند القياـ بتحويل عوائد مشروعاتو إىل اػبارج.

تأيت األعباء واإلجراءات اؼببالغ فيها من حالة سوء التنظيم اؼبوجودة عليها اإلدارات الضريبية، و  -
فبا يكوف لكل ىذه اإلجراءات من أثر سليب على عملية انسياب األمواؿ. ويبكن إدراج أسباب 

فبا يؤدي إىل عدـ فهم وإؼباـ  ،اء اؼببالغ يف نقص الكفاءات اإلدارية والفنيةىذه اإلجراءات واألعب
موعة من التعديالت، فبا هبعل اؼبشرع جملاؼبستثمرين بالنظم الضريبية اؼبختلفة. باإلضافة إىل إجراء 

اإلؼباـ هبذا األمر أو اؼبوضوع صعب، ليس على اؼبستثمر فقط بل حىت على العاملُت يف اغبقل 
 ييب.الضر 

 تحقيق التحفيز الضريبيالحل المقترح لعوائق -ب

هبب أف يتوفر على  رغم العوائق اؼبختلفة  اؼبذكورة، لكي تقـو السياسة الضريبية دبهامها      
 اغبلوؿ وىي:

فيجب على الدولة أف تقـو بتشجيع استثمارات اػباصة على اإلنسياب داخل أقاليمها، ويتم  -
نات الكافية على قبوؿ األجانب الستثماراهتم يف دوؿ أقل سبيزا يف ذلك من خالؿ توفَت الضما

 اؼبعاملة الضريبية. 
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ويبكن أف يتحقق عدـ التميز يف اؼبعاملة الضريبية من خالؿ إصالح النظاـ الضرييب 
ستثمار األجنيب، وىذا عملة بدال من فرض الضرائب على اإلواؼبايل، وكذا القياـ بتخفيض قيمة ال

م على اؼبستوى الفردي، أما على اؼبستوى اعبماعي فيتم من خالؿ اإلتفاقيات الدولية اإلجراء يت
 اليت تنص على عدـ حدوث أي نوع من أنواع التميز الضرييب.

عكس ذلك كوف ىذا التمييز يف اؼبعاملة الضريبية يتميز  1يف حُت يرى جانب من الفقو
من دفع احدى الضرائب النوعية على  بقدرتو على اغبد من التهرب الضرييب، فتهرب اؼبكلف

وخصوصا  ،خرى اؼبفروضة على دخلومن دفع كافة الضرائب النوعية األ الدخل، ال يؤدي إىل هتربو
لدى كبار اؼبكلفُت الذين زبضع دخوؽبم ؼبعدالت مرتفعة من ضريبة الدخل، كما أف الوعي 

فبا يعٍت أهنم  ،يف الدوؿ الناميةالضرييب مل يصل إىل اؼبستوى الالـز لدى الكثَت من اؼبكلفُت 
بشىت الوسائل التهرب من دفع الضريبة، كلها عوامل ذبعل من الضرائب النوعية ىي و سيحاولوف 

  .األكثر مالئمة للدوؿ النامية

من خالؿ قياـ اإلدارة الضريبية بتطوير اإلجراءات الضريبية اليت تسلكها اإلدارة ويتم الًتشيد  -
والذين هبب أف يتجاوزوا مراحل تدريبية  ،ر العدد الكايف من األفراد اؼبؤىلُتنفسها من خالؿ تواف

معينة. فيجب أف يكوف رجاؿ اإلدارة على دراية كافية دبجموعة القوانُت الضريبية يف إحداث 
 التنمية اإلقتصادية و التعديالت اؼبتعلقة هبا. 

شروط كافية لضماف دخوؿ رؤوس األمواؿ إف ؾبرد إزالة العوائق السابقة الذكر ال يعد من قبيل  -
من أجل ربقيق استثمارات، وإمبا ىو يعد فقط معاعبة بعض النقائص، أما اغبافز الضرييب فيجب 
أف يكوف ىدفو منصبا كبو تشجيع اإلستثمار األجنيب، فكما ىو معلـو أف اؼبستثمر يوازف دائما 
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عليو من جراء ىذه اإلستثمارات من بُت اؼبخاطر اليت تواجهو وبُت العائد الذي سوؼ ربصل 
 . 1لو اؼبمنوحة اؼبزاياخالؿ ؾبموع 

إذا فتقرير ىذه اإلعفاءات من جانب اؼبشرع ال يكوف عشوائيا، وإمبا  يراعى فيها اغبد          
العائلية يف ضوء اؼبستوى العاـ لألسعار  اؼبكلفاألدىن الالـز للمعيشة للمموؿ وأيضا أعباء 

د، ولكن إذا أمكن تربير بعض اإلعفاءات فإنو ال يبكن تربير إعفاء بعض السائدة يف البال
 .2الطبقات اإلجتماعية من دفع الضرائب

ؼبشكالت، اليت ربتم على الواقع بعض ا على أرض التحفيزاتقد يثَت تطبيق سياسة 
 :نتباه لعدة نقاط أنبهااؼبشرع اإل

بد من ، ومعايَت واضحة لتطبيقها. والزالتحفيأنو ال بد من وضع تعريف دقيق لألنشطة ؿبل -
الشركة، أـ انتهاء أعماؿ ربديد بدء سرياف اإلعفاء الضرييب )ىل ىو من تاريخ اإلنتاج، أـ شهر 

 ، فبتحديد ىذا التاريخ تتحدد فاعلية اإلعفاء. اإلنشاء وغَتىا(

ىذه اؼبعاعبة البد الضرييب، و  التحفيزومعاعبة وضع اؼبنشأة يف حاؿ تصفية اؼبشروع بانتهاء مدة -
 أف زبتلف باختالؼ سبب التصفية، خسارة أـ اكتفاًء بأرباح طائلة جناىا اؼبستثمر جراء اإلعفاء. 

عفاء الضرييب، ىل ترحل أـ ال، ومعاعبة وضع اػبسائر اليت تلحق باؼبشروع خالؿ فًتة اإل-
عاعبة وضع اؼبشروع الذي وم ،اؼبفاضلة يف ترحيل اػبسائر بُت إطالقها أو تقييدىا من حيث اؼبدةو 

ومعاعبة طريقة حساب أقساط  ،توقف خالؿ فًتة اإلعفاء ألسباب خارجة عن إرادة اؼبستثمر
ومعاعبة وضع األرباح الرأظبالية اليت ربققها  ،االستهالؾ بعد انتهاء فًتة اإلعفاء الضرييب

اط أف غالبية ويالحظ من خالؿ سرد ىذه النق ،اؼبشروعات يف أثناء فًتة اإلعفاء وبعدىا
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اؼبشكالت تصادؼ تطبيق اإلعفاءات الضريبية مقارنة باغبوافز األخرى فبا هبعلها حافزًا مثَتاً 
 .1لتعقيدات سواء على صعيد التشريع أو التطبيق

لذلك هبب دراسة جدوى التحفيزات الضريبية يف ضوء ربليل تكلفة وعائد ىذه          
لة بُت سياسة التحفيزات الضريبية اؼبتعددة حليل يف اؼبفاضم اإلعتماد على التالتحفيزات حيث يت

طبقا لطبقة اؼبشروع اإلستثماري، وتكوف أفضل سياسة ىي السياسة اليت ترتب عليها أقل قيمة 
 .2مالية للتضحيات الضريبية

 الفرع الثاني: أشكال التحفيز الجبائي

من صور التحفيز يوجد طرؽ أخرى ربوؿ دوف دفع اغبقوؽ الضريبية ألهنا تدخل ض
قبل التفصيل ف اعببائي وىي على اػبصوص اإلىتالكات، وترحيل اػبسائر إىل السنوات الالحقة.

 .يف نظامي اإلعفاءات والتخفيضات كبدد ما ىو اؼبقصود بالطرؽ األخرى

يعرؼ اإلىتالؾ بأنو النقص اغباصل يف قيمة اإلستثمارات أو األصوؿ الثابتة نتيجة  إذْ  
مرور الزمن أو اإليداع التكنولوجي، ويعرب عن القسط السنوي من القيمة الشكلية  اإلستخداـ أو

لألصل بقسط اإلىتالؾ ويطرح ىذا القسط من الدخل اػباضع للضريبة، وبالتايل يصبح العبء 
. فكذلك يعد من الوسائل 3الضرييب أقل مقارنة حبجم الدخل اػباضع للضريبة قبل اإلىتالؾ

 يتعلق إال باؼبؤسسات اليت تطرحو من الدخل اػباضع للضريبة. لكن اؼبكلف التحفيزية إال أنو ال
وكذا الرسم العقاري وغَتىا ال  ،بالضريبة لدخوؿ أخرى كاؼبرتبات واألجور أو ودائع والقيم اؼبنقولة

  يستفيد منو نظرا لطبيعة الوعاء.

                                                   
-http://www.arab، اؼبنشورة على شبكة االنًتنت على اؼبوقع 464اؼبوسوعة القانونية اؼبتخصصة، جزء الضريبة، ص -1

ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=165028  08:36على الساعة  01/04/2016تاريخ التصفح. 
 . 174عاطف ؿبمد موسى، اؼبرجع السابق، ص  - 2
 .501اؼبرجع السابق، ص  شذرات النظرية اعببائية، رضا خالصي،  - 3
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صبة عن ربقيق تشكل ترحيل اػبسائر إىل سنوات الالحقة وسيلة إلمتصاص اآلثار النا
خسائر خالؿ سنة معينة وىذا بتحميلها على السنوات الالحقة حىت ال يؤدي ذلك إىل تآكل 

بل تعٍت أف ال يدفع يف السنة اليت  ،. وىذه اإلمكانية ال تعٍت عدـ دفع الضرائب1رأظباؿ اؼبؤسسة
ة، وإذا مل تغطي يؤجل دفعها لسنة اليت تليها، وزبصم من ربح السن غبقتو هبا خبسارة فًتحل، أيّ 

  سنوات. (5طبس) سنة اليت تليها على أف ال يتجاوزربح السنة اؼبوالية ىذه اػبسارة ترحل لل
اإلعفاءات صوريت ىي  ور التحفيز اعببائي شيوعاأف أكثر الصاؼبعلـو لكن يبقى 

 والتخفيضات الضريبية.
   

 الضريبية اإلعفاءات أوال:
 

ضريبية، وتقصد هبا عدـ دفع الضريبة أصال، إال أف لقد تبنت أغلب الدوؿ اإلعفاءات ال 
تشريعاهتا مل تتوىل مهمة إعطاء مفهـو دقيق ؽبا، وكما ىو معلـو أف مهمة اؼبشرع ليس إعطاء 

يتم الرجوع التعريف بل تنظيم األحكاـ، فإنو يف ظل غياب التعريفات التشريعية لإلعفاء الضرييب 
 ىا على ربديد أنواعو وأسباب منحو. فقهية اليت اقتصرت بدور الإلجتهادات ل

 نتطرؽ يف البداية لتعريف اإلعفاءات الضريبية ومن مث ػبصائصها.
 

 تعريف اإلعفاءات الضريبية -1
 

 "إعفاء"و "عفاء"والعفو صبع  "عفو من الذنب"والعفو ىو  "عفا"يعترب العفو مصدر 
يف حُت ذىب ابن منظور إىل أف  عراض عن العقوبة عند اؼبقدرة،لصفح واإلدبعٌت ا "؛عفا"مصرىا 

أصلو التجاوز من الذنب، وترؾ العقاب و وىو ، وىو فعوؿ من العفو  ،من أظباء اهلل اغبسٌت العفو
. ويف ىذا يرى البعض أف اإلعفاء الضرييب ىو ميزة مالية يقدرىا اؼبشرع تنطوي 2احملو والطمس

                                                   
 . 224ؿبمد ضبو ومنور أوسرير، اؼبرجع السابق، ص  -  1
  .318، ص اؼبرجع السابقابن منظور،   - 2
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ا القانوف للشخص الطبيعي أو على عدـ اػبضوع ألحكاـ التشريع الضرييب وفقا لتضاعيف ىذ
 .1اؼبعنوي العتبارات متعددة

تقبل الدولة التنازؿ عن بعض حقوقها مقابل التزاـ بعض اؼبكلفُت دبمارسة نشاط معُت يف 
ويطلق عليها البعض  ظروؼ معينة، وذلك حسب أنبية النشاط، حجمو، موقعو اعبغرايف ونطاقو.

ق أداة ذات غرض مايل فقط، بل أصبحت أداة أساسية فلم تعد الضريبة ربق ،2اإلجازات الضريبية
ا اغبالية زبدـ النظاـ السياسي يف الدولة عن طريق استخداـ لإلعفاءات الضريبية لتحقيق أىدافه

قتصادية وتشجيع اإلستثمار وتطوير التنمية اإل ،إرساء العدالة اإلجتماعيةيف  واؼبتمثلة ،واؼبستقبلية
    .3فيها

، فهو مرتبط 4الضرائب إال دبوجب شروط منصوص عليها يف القوانُتفال يتم إعفاء من 
، وإما دبكاف معُت على إقليم نةبنوع الضريبة أو بفًتة زمنية معيبقيود وضوابط معينة تتعلق إما 

الدولة مثل اؼبناطق اغبرة، وإما بنوع النشاط أو أداء اؼبشروع أو حجمو أو شكلو القانوين أو 
ا كاف يف الداخل أو اػبارج، عاما أو خاصا أو ـبتلطا، أو إذا التمويل مصدر التمويل، وما إذ

دبعٌت أف اإلعفاء الضرييب لكل دخل خاضع للضريبة سواء  ؛5يعتمد على موارد ذاتية أو على قيود
كاف الشخص الطبيعي أو اؼبعنوي ىو استثناء بنص القانوف غايتو ربقيق أىداؼ الدولة النابعة من 

عفاء من الضريبة عن عدـ اػبضوع للضريبة، ألنو وبذلك ىبتلف اإل. 6لسياسيةمضموف فلسفتها ا

                                                   
  .183ذو الفقار علي رسن الساعدي، اؼبرجع السابق، ص   - 1
 .169ؿبمد قبيب جادو، اؼبرجع السابق، ص  -  2
 .43، اؼبرجع السابق، ص -دراسة مقارنة -عبد الباسط علي جاسم اعبحيشي، اإلعفاءات من ضريبة الدخل  - 3

4
-  Ministere des finances, Direction génerale des impots, Guide fiscal de l’investisseur, 2015, 

p120 : « Exonération : Dispense d’impôts, sous certaines conditions fixées par la loi ». 
 .118اؼبرجع السابق، ص، ظاىرة التهرب الضرييب الدويل وأثرىا على إقتصاديات الدوؿ النامية سوزي عديل ناشد، - 5
 .92، ص 2008، وعاء ضريبة الدخل يف التشريع العراقي، دار اغبامد، األردف، اعبحيشيعبد الباسط علي جاسم  - 6



 التشريع الضريبيم احكأممتنع عن الدفع المستفيد من القانونية لل وضعيةال              الباب الثاني:   
 

243 
 

يف اغبالة الثانية ال تتوفر ابتداء الشروط الالزمة للخضوع للضريبة ومن مث فهي زبرج من نطاؽ 
 . 1تطبيق  الضريبة

 

لذلك، اإلعفاء الضرييب ىو عدـ فرض الضريبة على دخل معُت إما بشكل مؤقت أو 
ك ضمن القانوف، كما يبكن أف يكوف إعفاء كلي ىبص كل الضرائب أو جزئي ىبص دائم، وذل

فة للدولة، حبيث ينقص من اإليرادات الضريبية. لذلك ل  منها، ودبا أف سياسة اإلعفاء مك بعض
زبصص ىذه السياسة لفئة معينة من األشخاص أو اؼبؤسسات تستجيب للشروط واؼبقاييس 

إلستثمار، وعادة ما تتعلق بنوع النشاط وحجم وايف قوانُت الضرائب احملددة من طرفها واؼبدرجة 
 . 2ةاؼبؤسسة واؼبنطقة اعبغرافية وإمكانية خلق مناصب شغل ومدى استعماؿ اؼبوارد األولية احمللي

، وزبضع أصال للضريبة، لكن قّرر اؼبشرع 3إف اإلعفاءات ىي دخوؿ بكل معٌت الكلمة
اليف انتاج الدخل وإمبا العتبارات أخرى، فتلجأ الدوؿ إىل ىذا استثناءىا ليس باعتبارىا من تك

 اإلجتماعية والسياسية.، دبا يتالءـ مع ظروفها اإلقتصاديةاألمر العتبارات تقدرىا بنفسها و 

فبا سبق، يتبُت أف األصل ىو اػبضوع للضريبة من طرؼ صبيع األشخاص اؼبكلفُت، 
. إال أّف اؼبشرع قد هبد ضرورة مبدئياوزبضع للضريبة فاإلعفاءات الضريبية تشمل مداخيل حقيقية 

بعض اؼبكلفُت من ربمل عبء الضريبة اؼبفروضة، ويكوف ل اللخروج عن ىذا األصل، فيقرر استثناء
اؽبدؼ من وراء ىذا اإلستثناء ىو ربقيق أىداؼ معينة وبضوابط ؿبددة؛ بغض النظر إذا ما كاف 

وإف كاف مؤقتا لفًتة  ،يا وكاف اإلستثناء كليا أـ جزئيااؼبكلف بالضريبة شخصا طبيعيا أـ معنو 
ؿبددة من الزمن وبانتهاء تلك الفًتة ينتهي، ومن مث يعود الدخل للخضوع للضريبة أو دائما  

 كإعفاء اعبمعيات اػبَتية من الضرائب.
                                                   

القاىرة،  ، دار اؼبطبوعات اعبامعية،2005لسنة  91سوزي عديل الناشد، قانوف الضريبة اؼبوحدة على دخل االشخاص الطبيعيُت رقم  -1
 .175ص ،2011

 .81، اؼبرجع السابق، ص ؿبمد ضبو ومنور أوسرير -  2
 .81اؼبرجع السابق، ص ، عبد الباسط علي جاسم اعبحيشي، العدالة الضريبية - 3
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 خصائص اإلعفاء الضريبي -2

سبنحها اليت قانونية، الباؼبيزة  يتميز اإلعفاء الضرييب دبجموعة من اػبصائص وىي سبتعو       
 السلطة العامة لألشخاص الطبيعية واؼبعنوية، لغرض ربقيق أىداؼ ـبتلفة.

 لإلعفاء الضريبي ميزة قانونية-أ

درجت فإنو من مقتضيات العمل التشريعي اػباص بالضريبة، ما داـ اإلعفاء الضرييب          
ا اإلعفاء الضرييب حسب الظروؼ التشريعات على إيراد نصوص خاصة سبنح من خالؽب

ىذه اػباصية إما  تقرر لتشريعاتواواإلعتبارات اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية والبيئية للدولة. 
بنص عاـ أو خاص. وىذه اؼبيزة تعطى منافعها اؼبالية واإلقتصادية إىل الدولة عن طريق تطوير 

؛ فاإلعفاء اؼبقرر مثال ؼبواجهة األعباء العائلية زدواج الضرييبالتجارة وتفادي اإلالصناعة وتشجيع 
 .1سرتوألما ىو إال ميزة قانونية تقررىا التشريعات هبدؼ ربقيق الرفاىية للمكلف أو 

إال أف ىناؾ من يرى أنو مل يعد ىناؾ من حاجة لذكر اإلعفاءات يف صلب الدستور،           
ؽبا وجود يف الوقت اغباضر، بعد سيادة حكم  ألف ذكرىا يف فحواه يعود ألسباب تارىبية مل يعد

 .2وشيوع اؼبباديء الديبوقراطية يف أغلب النظم الدستورية ،القانوف يف كافة ؾباالت اغبياة العامة

ويالحظ أف التدخالت الكثَتة إلدراج اإلعفاءات ينتج عنو كثرة النصوص اؼبنظمة ؽبا، فبا        
على اؼبكلف بل حىت على اإلدارة اعببائية، وبالرجوع  يرتب عنو اشكاالت يف اإلماـ هبا ليس

 ؼبختلف قوانُت اؼبالية مثال يف اعبزائر ال زبلو كل سنة من إدراج إعفاءات ضريبية أو تعديلها.

 

                                                   
 .43، اؼبرجع السابق، ص-دراسة مقارنة -ي جاسم اعبحيشي، اإلعفاءات من ضريبة الدخللعبد الباسط ع -  1
 .112شيماء فارس ؿبمد اعبرب، اؼبرجع السابق، ص   - 2
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 السلطة العامة تمنحها-ب

يتمتع اإلعفاء دبيزة تشريعية بصرؼ النظر عن الزماف واؼبكاف الذي سبثلو، فالسلطة العامة          
يف أساسها تسعى دائما إىل ربقيق اؼبصلحة العامة، اليت توجب أف تكوف سلطة وحيدة قادرة على 

 فرض الضريبة. وىذا ما يفسر نشأة الضريبة يف أحضاف السلطة العامة. 

وؼبا كاف اإلعفاء جزء من التشريع الضرييب يف أي نظاـ ضرييب، فقد تطور باإلذباه ذاتو،   
 فرضها الواقع السياسي يف تلك الدوؿ، أما يف الوقت اغبايل فنجد أف ولكن بقيود قانونية أكرب

السلطة العامة تقرر اإلعفاء حسب طبيعة النظاـ اإلقتصادي واإلجتماعي السائد، فالدوؿ اؼبتقدمة 
أما الدوؿ النامية فإهنا تتخذ اإلعفاء وسيلة  ،تتخذ من اإلعفاء وسيلة لدعم مشاريعها اإلحتكارية

ادىا الوطٍت. ودبا أف اإلعفاءات سبس دببدأ العدالة الضريبية فإنو ال تتقرر اإلعفاءات إال لتنمية اقتص
 .1بنص قانوين، وىو ما يصطلح عليو دببدأ قانونية الضريبة

 لإلعفاء الضريبي ميزة تمنح لألشخاص الطبيعية والمعنوية -ج

البا ألف تضع أساسا للتفرقة بُت إف التشريعات يف فرعي القانوف العاـ واػباص، تسعى غ           
اؼبعنوية، ويكوف ذلك حسب اإلذباه الذي سبثلو. وىو ذات األمر فيما يتعلق و األشخاص الطبيعية 

بالقانوف الضرييب الذي يسعى أيضا إىل إبراز ذاتيتو بالرغم من كونو جزء من القانوف العاـ، وذلك 
 عنوية.عن طريق سبييزه اؼبباشر بُت األشخاص الطبيعية واؼب

فاإلعفاءات الضريبية اؼبقررة لألشخاص الطبيعية واؼبعنوية ىي مزايا قانونية سبنح وفقا  
لطبيعة النظاـ التشريعي للدولة، ومدى رغبة ىذا النظاـ يف إبراز ذاتية ىذا القانوف عن القوانُت 

                                                   
 .75-74ين عبد اغبي خطاب، اؼبباديء الضريبية يف قضاء احملكمة الدستورية، اؼبرجع السابق، ص ص إكرامي بسيو  -  1
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وية بشرط أف عناألخرى، ويسوي القانوف الضرييب أف سبنح اإلعفاءات لألشخاص الطبيعية كما اؼب
 .1منحهاوشروط  ـايدخلوا يف نفس نظ

 تمنح لتحقيق أىداف مختلفة اإلعفاء الضريبي ميزة -د
 

اؿ اإلقتصادي يعد وسيلة عبذب ، ففي اجملـبتلفةإف اإلعفاء من الضريبة وبقق أىداؼ           
السكن وذلك من  قتصادية، ويف اجملاؿ اإلجتماعي يعد أداة ؼبعاعبةستثمار وربقيق التنمية اإلاإل

نح اؼبؤسسات وذلك دب إمتصاص البطالةو  ،ومن مث زيادة الوحدات السكنية خالؿ بناء اؼبساكن
أما يف اجملاؿ السياسي فإف اإلعفاء  .ىذا اإلمتياز على شرط أف تشغل اؼبؤسسة عدد من العماؿ

دوؿ ومعاعبة يعمل على توطيد العالقات الدبلوماسية من خالؿ زيادة التبادؿ التجاري بُت ال
وذلك  ،اإلزدواج الضرييب اػبارجي، ويف اجملاؿ البيئي يساعد على ضباية وربسُت البيئة من التلوث

 من خالؿ منح إعفاءات من الضريبة لألشخاص الذين يبارسوف نشاطات صديقة للبيئة.

إذا كاف اإلعفاء الضرييب من صور عدـ دفع اؼبكلف بالضريبة للحقوؽ اعببائية حىت قبل 
وؽ اػبزينة يف الكثَت ف ىبضع للضريبة طريقة ربقق العدالة الضريبية، بغض النظر عن سقوط حقأ

، على الرغم من مربراهتا 2ىذه الطريقة تشوهبا العديد من اؼبشاكل والعيوب لكن. من األحياف
فهل ربسب من تاريخ اغبصوؿ على اؼبوافقة  ؛مشكلة ربديد تاريخ بدء االعفاء الضرييبتتمثل يف 

عند ربقيق أرباح ضئيلة عن اؼبشروع االستثماري أو و  بإنشاء اؼبشروع أـ من تاريخ بدء اإلنتاج.
،  خسائر يف السنوات األوىل من بدء النشاط فهذه اػبسائر ال يتحقق عليها ضرائب يف األصل

ذباريا عبوء اؼبستثمر إىل تصفية اؼبشروع بعد هناية اإلعفاء الضرييب خاصة إذا كاف اؼبشروع كما أف 
نشاء مشروع آخر جديد للتمتع من اإلعفاء من جديد يف نفس إستهالكية، وردبا إأو صناعات 

 ؿ لدوؿ أخرى ليتمتع بإعفاء جديدالدولة أو اإلنتقا
                                                   

 .112شيماء فارس ؿبمد اعبرب، اؼبرجع السابق، ص  -  1
 .206اؼبرجع السابق، صشذرات النظرية اعببائية،  رضا خالصي، - 2
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 تطبيقات اإلعفاء الضريبي -3

اإلعفاءات الضريبة دراسة ستقتصر نظرا لكثرة اإلعفاءات الضريبة على األشخاص والدخوؿ       
 .يف فرنسا الضريبة على الدخلو يف اعبزائر  لضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلةا فقط على

 األشخاص المعفون بصفة دائمة من الضريبة على الدخل اإلجمالي:  -أ

ألف  120األشخاص الذين يقل دخلهم أو يساوي اغبد األدىن لإلخضاع الضرييب واؼبقدر بػ -
 باشرة والرسـو اؼبماثلة.من قانوف الضرائب اؼب 104دج حسب اؼبادة 

السفراء واألعواف الدبلوماسيوف والقناصل واألعواف القنصليوف من جنسية أجنبية عندما سبنح -
 البلداف اليت يبثلوهنا نفس اإلمتيازات لألعواف الدبلوماسيوف والقنصليُت اعبزائريُت.

 المداخيل المعفاة من الضريبة على الدخل اإلجمالي:  -ب  
 

من قانوف الضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة، وىنا ندرس كل ربح  13عليها اؼبادة  نصت       
 خاضع واإلعفاء اػباص بو يف إطار ضريبة على الدخل اإلصبايل.

 

 بالنسبة لألرباح الصناعية والتجارية:-

وكذلك اؼبؤسسات التابعة عبمعيات األشخاص اؼبعوقُت اؼبعتمدة  تستفيد من اإلعفاء الدائم       
 مبالغ اإليرادات احملققة من قبل الفرؽ اؼبسرحية. ، واؽبياكل التابعة ؽبا

غبرفُت التقليدين وأولئك ، كل من ا( سنوات10ؼبدة عشر)ويستفيد من إعفاء مؤقت      
 اؼبمارسوف لنشاط حريف فٍت.

ب فيما ىبص الضريبة على الدخل اإلصبايل فإنو تستفيد األنشطة اليت يقـو هبا الشباو 
اؼبستثمر اؼبؤىل لإلستفادة من إعانة الصندوؽ الوطٍت لتدعيم تشغيل الشباب أو الصندوؽ الوطٍت 
لدعم القرض اؼبصغر أو الصندوؽ الوطٍت للتأمُت على البطالة من إعفاء كلي من الضريبة على 
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دة األرباح الشركات أو الضريبة على الدخل اإلصبايل، تبدأ من تاريخ الشروع يف اإلستغالؿ ؼب
( سنوات إذا كانت ىذه األنشطة سبارس يف مناطق هبب 6( سنوات و ؼبدة ست )3ثالث )

( عندما يتعهد اؼبستثمروف 2سبدد بسنتُت ))إليزي، أدرار، سبنراست وتندوؼ(، و ترقيتها وىي 
عماؿ على األقل ؼبدة غَت ؿبددة. وإذا تواجدت األنشطة اليت يبارسها الشباب  (3بتوظيف ثالثة)

 .1قة تستفيد من إعانة صندوؽ اػباص لتطوير مناطق اعبنوبيف منط

 : 2بالنسبة للمداخيل الفالحية -
 اؼبوجو الطبيعي باغبليب اؼبتعلقة احملققة من النشاطات مداخيللل دائمإعفاء يبنح        

ة . يعفى بصفاإليرادات الناذبة عن زراعة اغببوب والبقوؿ اعبافة والتمور، و حالتو على لإلستهالؾ
إيرادات الناذبة عن األنشطة الفالحية وأنشطة تربية اغبيوانات ، سنوات (10مؤقتة وؼبدة عشر )

يف اؼبناطق اعببلية اليت يتم ربديدىا عن طريق التنظيم، سة يف األراضي اؼبستصلحة حديثا و اؼبمار 
 وبسب من تاريخ منحها وتاريخ بدء نشاطها.

 

 شات والريوع العمرية: فيما يتعلق بالرواتب واألجور والمعا  -
 :، ؿبددة كما يليعفى الدخوؿ التالية بصفة دائمةت: 3*اإلعفاء الدائم

األشخاص من جنسية أجنبية الذين يعملوف يف اعبزائر يف إطار مساعدة بدوف مقابل منصوص  -
أو اتفاقية  عليها يف اتفاؽ دويل، العتبارات العرؼ الدويل أو اجملاملة الدولية أو مبدأ اؼبعاملة باؼبثل

 فينا اؼبتعلقة باغبصانات واالمتيازات؛
كذلك اإلعفاءات اليت ترد يف القوانُت الضريبة لصاحل بعض األشخاص ربقيقا ألغراض   -

اقتصادية أو اجتماعية؛ كاألشخاص من جنسية أجنبية الذين يعملوف يف اؼبخازف اؼبركزية للتموين 
مكرر من قانوف اعبمارؾ. لكن يف بعض  196اليت أنشيء نظامها اعبمركي دبقتضى اؼبادة 

                                                   
  من ؽ ض ـ. 138و 13ف تاؼبادا  - 1
 من ؽ ض ـ.  36اؼبادة  - 2
 من ؽ ض ـ. 68اؼبادة   - 3



 التشريع الضريبيم احكأممتنع عن الدفع المستفيد من القانونية لل وضعيةال              الباب الثاني:   
 

249 
 

األحياف تنشأ بعض الصعوبات عندما يتعلق األمر بنفس الشركة أو بنفس الشخص ؼبا يرى دخلو 
 ؛1خاضعا للضريبة على مرتُت الدخل اؼبتولد أو الذي هبد مصدره يف بلد معُت وينفق يف بلد آخر

بكم الذين تقل أجورىم أو معاشاهتم عن العماؿ اؼبعوقُت حركيا أو عقليا أو بصريا أو صم و  -
 ألف د ج، وكذا العماؿ اؼبتعاقدين الذين معاشاهتم يف النظاـ العاـ عن ىذا اؼببلغ؛20
 التعويضات اؼبرصودة ؼبصاريف التنقل أو اؼبهمة؛ -
 اؼبنح ذات الطابع العائلي؛  التعويضات عن اؼبنطقة اعبغرافية -
 ع العمرية اؼبدفوعة لضحايا حوادث العمل أو لذوي حقوقهم؛التعويضات اؼبؤقتة واؼبنح والريو  -
منح البطالة والتعويضات واؼبنح اؼبدفوعة ربت أي شكل من قبل الدولة واعبماعات احمللية  -

 واؼبؤسسات العمومية تطبيقا للقوانُت واؼبراسيم اػباصة باؼبساعدة والتأمُت؛
قتضى حكم قضائي من أجل تعويض ضرر الريوع العمرية اؼبدفوعة كتعويضات عن الضرر دب -

نتج عنو بالنسبة للضحية عجز دائم كلي ألزمو اللجوء إىل اإلستعانة بالغَت قصد  ،جسماين
 فبارسة األفعاؿ العادية للحياة؛

 معاشات اجملاىدين واألرامل و األصوؿ من جراء وقائع حرب التحرير الوطنية؛ -
 حكم قضائي؛اؼبعاشات اؼبدفوعة بصفة إلزامية نتيجة  -
 تعويض التسريح. -

 

 عفاءت الممنوحة فيما يخص الضريبة على أرباح الشركات: اإل -

إعفاءات دائمة  من قانوف الضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة يف 138حبسب اؼبادة  تتمثل      
 تعفى بصفة دائمة كل من:وأخرى مؤقتة. ف

 العمومية؛ يئاتواؽب للمؤسسات التابعة اإلستهالكية التعاونيات -

                                                   
 غَت أف ىذه القضايا يتم حلها دبوجب اتفاقيات جبائية دولية. - 1
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 ؛ اليت تتبعها اؽبياكل كذاو  اؼبعتمدة اؼبعوقُت األشحاص عبمعيات التابعة اؼبؤسسات -
 اؼبسرحي؛ للنشاط اؼبمارسة األجهزة و الفرؽ قبل من احملققة اإليرادات مبلغ -
 ؛على حالتو لالستهالؾ اؼبوجو الطبيعي باغبليب اؼبتعلقة النشاطات من احملققة اؼبداخيل -
 شركائها فقط؛ مع واحملققة والتأمُت البنكية العمليات لفائدة الفالحي التعاوف ناديقص -
 اؼبصاحل اإلعتماد تسلمو من اؼبستفيدة اإلربادات وكذا والشرارء للتموين الفالحية التعاونيات -

 بإستثناء تنظمها، اليت القانونية والتنظيمية لألحكاـ طبقا واؼبسَتة الفالحة لوزارة التابعة اؼبؤىلة
 الشركاء؛ غَت اؼبستعملُت مع احملققة العمليات

 حسب إرباداهتا اؼبعتمدة وكذا الفالحية اؼبنتوجات وبيع حفظ ربويل، إلنتاج، التعاونية الشركات -
 ؛1تسَتىا اليت التنظيمية أو لألحكاـ القانونية طبقا واؼبسَتة أعاله عليها اؼبنصوص الشروط نفس

 الديواف ٕوارباداهتا مع اغببوب تعاونيات طرؼ من احملققة العمليات على ىذا اإلعفاء يطبق-
 الشيء نفس اغببوب ويطبق نقل ربويل أو أو بيع بشراء، واؼبتعلقة ،للحبوب اؼبهٍت اعبزائري
إطار برامج  يف للحبوب أخرى مع تعاونيات اغببوب تعاونيات طرؼ من احملققة للعمليات بالنسبة

 .منو صبًتخي وأ يعدىا الديواف

 األنشطة اليت يبارسها الشباب ذوو اؼبشاريع اؼبؤىلُت  لإلستفادة من إعانة تستفيدو       
 اؼبصغر" أو القرض لدعم الوطٍت أو "الصندوؽ "الشباب تشغيل لدعم الوطٍت الصندوؽ"

 ؼبدة أرباح الشركات على الضريبة من كلي إعفاء من "البطالة على للتأمُت الوطٍت "الصندوؽ
( 6) ست إىل اإلعفاء مدة ترفع .اإلستغالؿ يف الشروع تاريخ من ابتداء سنوات (3 ) ثالث

                                                   
 :التالية العمليات بإستثناء -  1
 الرئيسية؛ مؤسستها عن اؼبنفصلة التجزئة ؿبالت يف ؿبققة مبيعات 
 يف أولية كمواد إستعماؽبا أويبكن واغبيوانات اإلنساف ةاؼبوجهة لتغدي تلك بإستثناء اؼبنتوجات شبو أو اؼبنتوجات زبص اليت التحويل عمليات 

 أوالصناعة؛ الفالحة
 اضطرت لقبوؽبا أو هبا التعاونيات رخصت واليت الشركاء غَت اؼبستعملُت مع ؿبققة عمليات. 
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 يف الشروع تاريخ من ابتداء وذلك هبب ترقيتها، منطقة يف فبارسة النشاطات سنوات، إذا كانت
 (3 ) ثالثة بتوظيف اؼبستثمروف يتعهد عندما (2 ) بسنتُت ىذه اإلعفاء فًتة اإلستغالؿ، وسبدد

 ؿبددة.  غَت ؼبدة األقل عماؿ على

هبب  اليت اؼبناطق من منطقة داخل مؤسسة يف النشاط اؼبستثمر الشباب ىذا يبارس عندما -
 من الضريبة اؼبعفى الربح فإف اؼبناطق، ىذه وخارج )إليزي ، أدرار ، سبنراست وتندوؼ( ترقيتها

 .اإلصبايل ورقم األعماؿ هاترقيت هبب اليت اؼبنطقة يف احملقق األعماؿ رقم بُت النسبة من ينتج

 من لالستفادة اؼبؤىلوف اؼبشاريع ذوو الشباب يبارسها اليت األنشطة تواجدت إذا -
أو   "البطالة على للتأمُت الوطٍت الصندوؽ "أو  "الشباب تشغيل لدعم الوطٍت الصندوؽ"إعانة

 اػباص لتطوير الصندوؽ" إعانة من تستفيد منطقة يف ،"اؼبصغر القرض لدعم الوطٍت الصندوؽ"
 .اإلستغالؿ الشروع يف تاريخ من ابتداء (سنوات10عشر) إىل اإلعفاء مدة سبدد ،"اعبنوب مناطق

 اإلعفاء المتعلق بالمؤسسات السياحية والعمليات المدرة للعملة الصعبة: -

قبل  من احملدثة السياحية اؼبؤسسات سنوات، ( 10 )عشر ؼبدة إعفاء من ستفيدت
 شركات اإلقتصاد وكذا واألسفار السياحية الوكاالت باستثناء أجانب، أو وطنيُت مستثمرين

 من إبتداء ( سنوات3ثالث ) ؼبدة اإلعفاء من تستفيد، و السياحي القطاع يف الناشطة اؼبختلط
 حسب حصة رقم الفندقية اؼبؤسسات واألسفار وكذا السياحة النشاط وكاالت فبارسة بداية تاريخ

 .ةالصعب ةاحملقق بالعمل أعماؽبا

 اؼبوجهة البيع عمليات والسيما الصعبة للعملة اؼبدرة العمليات دائم، إعفاء من تستفيدو         
يف  سياحة والتصديربالنسبة لل اؼبذكور اإلعفاء يبنح. و للتصدير اؼبوجهة اػبدمات تأدية، و للتصدير

ة بالعمل األعماؿ احملقق مرق نسبة حسب من قانوف الضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة 138اؼبادة 
اعببائية  اؼبصاحل تقدًن إىل اؼبعٍت ويشًتط اؼبشرع لإلستفادة من أحكاـ اإلعفاء على .الصعبة
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ويستثٍت اؼبشرع من تطبيق  باعبزائر. بنك متوطن لدى اإليرادات ىذه دفع تثبت وثيقة اؼبختصة
 والبحري واعبوي الربي لالنق عمليات 138اؼبادة  من 5 اإلعفاء اؼبنصوص عليها يف الفقرة

  والبنوؾ. التأمُت إعادة وعمليات

 بالنسبة للضريبة الجزافية الوحيدة:-

 اؼبعوقُت األشخاص عبمعيات التابعة اؼبؤسسات يعفى من الضريبة اعبزافية الوحيدة كال من      
 االستثمارية شاريعاؼب ذوو الشباب يبارسها اليت األنشطة تستفيد، و اؼبلحقة هبا اؼبصاحل وكذا اؼبعتمدة

 تشغيل لدعم الوطٍت الصندوؽ" دعم من لالستفادة اؼبشاريع، اؼبؤىلوف أو األنشطة أو
 من "البطالة عن للتأمُت الوطٍت الصندوؽ "أو "اؼبصغر القرض الوطنية لدعم الوكالة"أو"الشباب

 سبدد .استغالؽبا تاريخ من ابتداء سنوات (3) ثالث ؼبدة الوحيدة اعبزافية من الضريبة كامل إعفاء
 يف األنشطة تتواجد ىذه عندما االستغالؿ، تاريخ من ابتداء سنوات (6) ست إىل اؼبدة ىذه

 يتعهد عندما ،(2) بسنتُت اؼبدة ىذه سبدد التنظيم، طريق عن قائمتها ربدد ترقيتها يراد مناطق
 اؼبستثمرين بقىلكن ي .ؿبدودة غَت ؼبدة األقل على ( مستخدمُت3 ثالث ) بتوظيف اؼبستثمروف

 اؼبادة دبوجب عليو اؼببلغ اؼبنصوص من % 50 لنسبة اؼبوافق للضريبة األدىن اغبد بدفع مدينُت
 اؼبماثلة. والرسـو اؼبباشرة الضرائب قانوف من مكرر 365

صبيع ، فإنو يف األساس، يأما فيما يتعلق بنظاـ اإلعفاءات لدى اؼبشرع الفرنسي         
اؼبداخيل  استثناء إال عفاء الضرييبوما اإللضريبة الدخل.  واضعىبفرنسا  األشخاص اؼبقيمُت يف

 على سبيل اؼبثاؿيعفى و  .1طالب العملساعدات الدولة أو الدخل من يف شكل ماؼبعفاة 
 يقابلو يف القانوفو حد الكفاؼ يف فرنسا  اؼبعتربأورو  9690أصحاب الدخوؿ األقل من 

تأجَت جزء من اؼبنزؿ الرئيسي عقد من العقاري أو  لدخلا دج سنويا، وأما120.000اعبزائري 

                                                   
1

  - http://impotsurlerevenu.org/fonctionnement-de-l-impot/208-contribuables-et-revenus-exoneres-

d-impots.php consulté  le 02/04/2016 à 19 :13. 

http://impotsurlerevenu.org/fonctionnement-de-l-impot/208-contribuables-et-revenus-exoneres-d-impots.php
http://impotsurlerevenu.org/fonctionnement-de-l-impot/208-contribuables-et-revenus-exoneres-d-impots.php
http://impotsurlerevenu.org/fonctionnement-de-l-impot/208-contribuables-et-revenus-exoneres-d-impots.php
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كاف اإلهبار   ، أو إذا ئيسي للمستأجرر  استأجر غرفة يف مسكنإذا  من ضريبة الدخل ىمعف
  .1السنوي ال يتجاوز حدود اإلهبارات معقولة

دبعٌت يستثٍت على  ح اإلعفاءات الضريبية؛يالحظ أف اؼبشرع اعبزائري أكثر تساؿبا يف من
ستثمارات، دولة وتشجعها يف األساس تتعلق باإلشخاص اؼبداخيل لسياسات تقدرىا الاأل

واؼبساعدات لألنشطة واألشخاص، مقارنة مع اؼبشرع الفرنسي، الذي يتخذ العقلنية يف منح 
ائري الذي فراد والدخوؿ، عكس اؼبشرع اعبز عفاءات فهي تضامن مدروس ومقيد بشروط مع األاإل

بل هبتهد فئة منهم يف اعتبارىا وضعية  ،ستفادة من ىذه االعفاءاتة لإلال يضع شروطا صارم
يهم لوال سياسة الدولة يف منح قانونية لعدـ دفع حقوؽ جبائية يف اغبقيقة ىي واجبة عل

 عفاءات.اإل

 التخفيض الضريبي ثانيا:

 ةممالز  تعد الصورة الوحيدة للتحفيزات اعببائية، بل جاءتال  ةالضريبي اتإف اإلعفاء
لطريقة أخرى ىي التخفيضات الضريبة، بالرغم من أف ىذه األخَتة ال تعفي من الدفع بقدر ما 
ىي تنقص من قيمة اؼببلغ اؼبلـز بدفعو، يستوي األمر إذا مل يكتسب صفة اؼبكلف بالضريبة أو 

 من تاربخ دخوؽبا حيز التنفيذ يستفيد منها.  ابتداءفعند إكتسابو ؽبا، 

 عرؼ على التخفيض الضرييب ودراسة تطبيقاتو يف التشريع الضرييب.لذلك، البد من الت

 

 

                                                   
1
 -Ce plafond du secteur locatif  intermédiaire est réévalué chaque année. Inchangés par  rapport à 

2015, les plafonds 2016 sont les suivants : 

- Plafond annuel Ile-de-France : 184 euros/m2 en 2016 et 2015 (183 euros en 2014) 

- Plafond annuel Province : 135 euros/m2 en 2016 et 2015 (134 euros en 2014). 
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 مفهوم التخفيض الضريبي -1

تعد طريقة التخفيض الضرييب حديثة يف األنظمة الضريبية، إذ كرسها النظاـ الضرييب ال   
اإلسالمي لتطبق أوؿ مرة يف عهد اػبليفة عمر بن خطاب رضي اهلل عنو ليكوف أوؿ من استخدـ 

عار الضريبية اؼبنخفضة، فقد كاف يفرض على سلع أىل اغبرب القادموف من بالد غَت األس
من قيمة السلعة عند  %10اؼبسلمُت والذين ليس بينهم وبُت اؼبسلمُت عهد، ضريبة قدرىا 

دخوؽبا البالد اإلسالمية، ويفرض على سلع أىل الذمة القادموف من بالد غَت اؼبسلمُت الذين 
ما   ، إذا1من قيمة السلعة %2.5وعلى سلع التجار اؼبسلمُت  % 5مُت عهد بينهم وبُت اؼبسل

من اغبقوؽ اعببائية على عكس  كانت التخفيضات الضريبية نظاـ ضرييب يتعلق بعدـ دفع جزء
 الكلي أو اعبزئي.الدفع اليت تقضي بعدـ  فاءات الضريبيةاإلع

 لضرييب ومن مث بياف شروطو.تخفيض اللتعريف  إعطاء أوال يستوجب علينا ومنو،       

 تعريف التخفيض الضريبي-أ

بأنو تقليص يبس قيمة الضريبة اؼبستحقة مقابل اإللتزاـ ببعض  الضرييبيعرؼ التخفيض   
الشروط كإعادة استثمار األرباح مثال؛ دبعٌت يتم إستخداـ التخفيضات الضريبية بناء على 

دفة. ويعٍت أيضا إخضاع اؼبكلف ؼبعدالت توجهات السياسة اإلقتصادية واإلجتماعية اؼبسته
ضريبية أقل من اؼبعدالت السائدة أو تقليص وعاء الضريبة مقابل اإللتزاـ ببعض الشروط، كاؼبعدؿ 
اؼبفروض على األرباح اؼبعاد استثمارىا أو التخفيضات اؼبمنوحة لتجار اعبملة على الرسم على 

معهم لصاحل  اؼبنجزة بائن اؼبتعامل معهم والعملياتالز تقدًن قائمة بالنشاط اؼبهٍت نظَت التزامهم 
 .2مصلحة الضرائب

                                                   
 .31، ص 2004م الضريبية، الدار اعبامعية، بال مكاف النشر، يونس أضبد البطريق واؼبرسي السيد حجازي، النظ - 1
 .501اؼبرجع السابق، ص  شذرات النظرية اعببائية، رضا خالصي،  - 2
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اإلنقاص  أيّ  ،ويكوف ىذا التخفيف يف إطار شكلُت أساسُت ونبا زبفيف معدؿ الضريبة
من نسبة الضريبية احملصلة يف نشاط معُت، أو على شكل زبفيف الوعاء الضرييب؛ دبعٌت حصر 

 .1معينة الضريبية يف مواضيع ؿبددة أو ؾباالت

خصائص التخفيض الضرييب التخفيض عبارة عن تقليص من قيمة فبا سبق نستنتج و             
الضريبة، تلجأ إليو الدولة كإمتياز مقرر دبوجب التشريع اعببائي، يهدؼ لتحقيق أغراض إقتصادية 

عاء ويكوف بإنقاص نسبة من قيمة الضريبة أو زبفيف من سعة الو  أو إجتماعية أو سياسية.
غالبا ما و  الضرييب، فيبقى اؼبكلف ملـز بدفع جزء من الضريبة لكن دببلغ أقل مقارنة مع غَته.

يكوف مقيد بشروط ملزمة، إذا ما مت اإلخالؿ هبا يتعرض عبزاء سحب قرار التخفيض، ودفع 
 اغبقوؽ اؼبستحقة.

 شروط اإلستفادة من التخفيض الضريبي   -ب

دىا بشروط كنشاط الدخوؿ أو األشخاص اليت مل يقي  يكوف التخفيض بالنسبة ألغلب   
اؼبخبزة تلقائيا، وبالتايل يستفيدوا من زبفيض من دوف التزاـ بشروط، سوى أف يكونوا من 

ن اشًتط اؼبشرع يف دخوؿ وأشخاص معينُت لك أصحاب اغبق يف اإلستفادة من التخفيض.
أرباح احملققة ، ويكوف ىذا اإللتزاـ  شروط لإلستفادة منو، كأف يشًتط وجوب إعادة استثمار بعض

مسك مع وجوب  ؿبل اكتتاب ؿبلو اإللتزاـ بإعادة اإلستثمار دعما للتصريح السنوي اؼبقدـ.
ؿباسبة منتظمة وتبياف يف التصريح السنوي للنتائج األرباح اليت يبكنها اإلستفادة من التخفيض، 

طبيعتها وتاريخ دخوؽبا يف األصوؿ وكذا سعر  وإغباؽ قائمة اإلستثمارات احملققة، مع اإلشارة إىل 
  كلفتها.

 
                                                   

 .85، اؼبرجع السابق، ص وعوف وبياويب نصَتة - 1
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 تطبيقات التخفيض الضريبي -2

مكرر من قانوف الضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة  219ينص اؼبشرع اعبزائري يف اؼبادة  
 219و 21و 13و 6على اعتبار التخفيض إمتياز جبائي وىو يستحق حسب اؼبواد 

 .ماثلةائب اؼبباشرة والرسـو اؼبمن قانوف الضر  228و 1-224/3و

فرض ضريبة مشًتكة بُت الزوجُت يستفيد من  بعض األمثلة عن التخفيض الضرييب منو  
خالؿ السنتُت  %25. ويطبق زبفيض قدره 1من الدخل اػباضع للضريبة%10زبفيض بنسبة 

الوطٍت  األوليتُت لنشاط مقدـ من طرؼ األشخاص الذين ؽبم صفة عضو سابق يف اعبيش التحرير
الذين يقدر أو اؼبنظمة اؼبدنية عببهة التحرير الوطٍت وأرامل الشهداء، ولكن يبنح فقط للمكلفُت 

أو ألسباب إقتصادية يطبق على األرباح اؼبعاد استثمارىا زبفيض نسبتو  ارحبهم تقديرا حقيقي
ق أيضا . ويطب2فيما ىبص الدخل الواجب إدراجو يف أسس الضريبة على الدخل اإلصبايل 30%

 من الربح احملقق.  %35على الربح الناتج عن نشاط اؼبخبزة دوف سواه زبفيض بنسبة 

                                                   
 من ؽ ض ـ. 6حسب اؼبادة  - 1
 من ؽ ض ـ.  21من اؼبادة  3وفقا لشروط نصت عليها الفقرة  -2
 قانوف الضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة يؤسس الرسم على النشاط اؼبهٍت على اؼببلغ اإلصبايل 221و 138،  13اؼبواد أحكاـ اةمراع مع -

 اؼبضافة:  القيمة على الرسم بدوف األعماؿ رقم أو اإلصبالية، اؼبهنية للمداخيل
 كل من :  30 %قدره  زبفيض من *ويستفيد            

 باعبملة؛ لبيعا عمليات مبلغ -
 .اؼبباشرة غَت اغبقوؽ من50%عن مايزيد على بالتجزئة بيعها سعر يشتمل دبواد اؼبتعلقة و بالتجزئة، البيع عمليات مبلغ -
 .ؿبليا اؼبنتجة باألدوية اؼبتعلقة باعبملة والتجار اؼبنتجُت طرؼ من احملققة البيع عمليات -

 .50 %قدره زبفيض من *يستفيد              
 اؼبباشرة؛ غَت اغبقوؽ من % 50من أكثر بالتجزئة بيعها سعر يتضمن اليت باؼبواد اػباصة باعبملة البيع عمليات مبلغ -
 باألدوية. اػباصة بالتجزئة البيع عمليات مبلغ -

 % 75 قدره زبفيض من *يستفيد             
 .اؿالغازو  و العادي و اؼبمتاز للبنزين بالتجزئة البيع عمليات مبلغ -
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وترتب تكاليف  ،إال إذا استثمرت فعالً  اؼبؤسسةال تستفيد منها التخفيضات ىذه 
وقد يكوف ذلك  ،ستثمارات الرأظبالية طويلة األجل، فهي تفيد اإلاؼبؤسسةاستثمارية على عاتق 

ثمارات ذات الكثافة العمالية.كما أهنا حافز حيادي ألهنا تطبق على صبيع ستعلى حساب اإل
اليت تزيد من استثماراهتا القائمة، كما أهنا وسيلة للقضاء على التحايل الذي يرافق  اؼبؤسسات

فادة من إعفاء ستبتسميات جديدة لإل مؤسساتالضريبية بافتتاح  اإلعفاءاتتطبيق نظاـ 
شروعات اليت تسعى إىل النمو، ال اؼبشروعات اليت بلغت مرحلة النضج،  جديد.كما أهنا تفيد اؼب

 .1كذلك اؼبشروعات اليت تتعرض ؼبخاطر عالية؛ ألهنا تساعد على سرعة اسًتداد تكلفة االستثمار

  التحفيزات الضريبيةالفرع الثالث: اإلخالل بشروط اإلستفادة من 

ـ الشروط اؼبنصوص عليها يف القانوف، يبنح اؼبشرع اإلعفاءات والتخفيضات لكل من وبًت 
ل القضاء يف أكثر من ، ويف ىذا الشأف تدخ  الصادر من اإلدارة لكن كل من ىبالفها يلحقو اعبزاء

 د إذباه اؼبشرع يف ىذه اؼبسألة.مناسبة ليأك  

 التحفيز الجبائي: الجزاءات الموقعة على المخالف لشروط أوال

ستفادة من اإلعفاءات اؼبؤقتة حسب اؼبشرع قيودا لإلبالنسبة لبعض الدخوؿ اليت اشًتط 
ع اؼبشاري مكرر واؼبتعلقة باألشطة اليت يبارسها الشباب ذوو 219و138و13ما جاء يف اؼبواد 

ل تشغي لدعم الوطٍت الصندوؽ" دعم من لالستفادة اؼبشاريع، اؼبؤىلوف أو األنشطة أو ستثماريةاإل
البطالة"،  عن للتأمُت الوطٍت الصندوؽ "أو "اؼبصغر رضالق الوطنية لدعم الوكالة"أو "الشباب

عماؿ على األقل وؼبدة  ( 03) عندما يتعهدوا بتوظيف ثالث( 02)فيمدد ؽبم اإلعفاء بسنتُت 

                                                   
-http://www.arab، اؼبنشورة على شبكة االنًتنت على اؼبوقع 464اؼبوسوعة القانونية اؼبتخصصة، جزء الضريبة، ص مٌت اإلدليب، -2

ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=165028 08:36على الساعة  01/04/2016 تاريخ التصفح. 
 

http://www.arab-ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=165028
http://www.arab-ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=165028
http://www.arab-ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=165028
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 من كاف اليت اغبقوؽ واسًتداد عتمادعليهم سحب اإل ؿبددة، ويف حالة عدـ اإللتزاـ يًتتب
 .تسديدىا اؼبفروض

 عندما أو تنفذ، اإلمتيازات اعببائية مل منح قرارات يف الواردة رتاإلستثما أف يتبُت عندما
 إىل يؤدي التنفيذ فإف عدـ تستوؼ، مل القرارات ىذه أساسها على منحت اليت الشروط تكوف

 اإلمتيازات ىذه ؽبم منحت اؼبعنويُت الذين أو الطبيعيُت األشخاص ذبريد و اإلعتماد سحب
اإلستحقاؽ  منها إعفاؤىم مت اليت واألتاوى والرسـو ب على اغبقوؽاإلعتماد، ويًتت دبوجب اعببائية

 اؼبخالفة.  األحكاـ كل عن النظر فورا بغض

ب قانوف الضرائ من 402 اؼبادة يف اؼبنصوص عليها الدفع تأخَت بعقوبات اؼبساس ودوف 
وىبضع  .عهادف فيو يستوجب كاف الذي التاريخ إبتداء من ربسب واليت اؼبماثلة والرسـو اؼبباشرة

اؼبخالفة  ىذه على ويعاقب ،لنفس اعبزاء الذين يتقرر استعماؽبم لطرؽ تدليسية بعد قرار اإلستفادة
 .1فيو اؼبقضي الشيء قوة لو قضائي بقرار

أما بالنسبة للمكلفُت بالضريبة الذين يستفيدوف من إعفاءات أو زبفيضات يف الضريبة 
ستغالؿ يف إطار أجهزة هٍت اؼبمنوح خالؿ مرحلة اإلاط اؼبوالرسم على النش على أرباح الشركات

سنوات ( 04)دعم اإلستثمار حصة األرباح اؼبوافقة ؽبذه اإلعفاءات أو التخفيضات يف أجل أربع 
من  142ابتداء من تاريخ اختتاـ السنة اؼبالية اليت زبضع نتائجها للنظاـ التفضيلي حسب اؼبادة 

ماثلة، ويًتتب يف حالة عدـ احًتاـ ىذه الشروط إعادة اسًتداد قانوف الضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼب
 . % 30التحفيز اعببائي مع تطبيق غرامة جبائية تقدر بنسبة 

 اعببائية، اإلمتيازات من اؼبستفيد اؼبكلف بالضريبة أف اعببائية، اؼبصاحل رقابة عن نتج إذا
 تكوف ذلك عن الناذبة الزيادات فإف ،واألجور اؼبدفوعة والنتائج األعماؿ برقم التصريح يف أنقص

                                                   
 مكرر من ؽ ض ـ  194اؼبادة   -1
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 عن النظر بغض وىذا العاـ، القانوف طبقا لشروط اؼبوافقة والرسـو للحقوؽ اسًتجاع ؿبل
وإذا ثبت ارتكابو ـبالفة من نوع ما كاستعمالو لفواتَت مزورة أو ؾباملة، فإنو  .1اؼبمنوحة اإلعفاءات

 الدفع. اؼبستحقة الرسم مبالغ ديدتس إعادة يتعرض لفقداف اإلستفادة من التخفيض مع 

هبب على األشخاص يف حالة التنازؿ أو وقف التشغيل الذي حدث يف أجل أقل من 
ومل يتبع باستثمار فوري أف يدفعوا لقابض الضرائب مبلغ يساوي الفرؽ بُت  ،( سنوات5طبس)

ق على اغبقوؽ الضريبة اؼبفروض دفعها والضريبة اؼبسددة يف سنة اإلستفادة من التخفيض، وتطب
 .  2%5اإلضافة اؼبفروضة على ىذا النحو زيادة قدرىا 

 : موقف القضاء من التحفيزات الجبائيةثانيا
 

تدخل القضاء يف عدة مرات دبنح للمستفيدين من اإلمتيازات اعببائية حقهم يف  لقد 
هبذا اغبق،  اإلعفاءات أو التخفيضات تطبيقا لقوانُت الضرائب، أو ينفي يف حاالت أخرى سبتعهم

 وبالتايل ملزمزف بدفع الضرائب ومن بُت ىذه القضايا:

حبيث جاء يف حيثياهتا أف اإلستثمار  3قضية )ي.س( ضد مديرية الضرائب لوالية وىراف 
يف نشاطات اإلنتاج واػبدمات ىي اليت تستفيد من اإلعفاءات  -يف إطار تشغيل الشباب-

من قانوف الضرائب اؼبباشرة  138وفق ما جاء يف اؼبادة  اعببائية ونشاط البيع مستثٌت من اإلعفاء
والرسـو اؼبماثلة، حبيث أف اؼبستأنف عضو يف التعاونية تشغيل الشباب استفاد يف إطار تشغيل 

، إال أنو تفاجىء بإنذار 04/08/1997وبدأ نشاطو يف  15/06/1997الشباب اؼبؤرخ يف 
أنو معفى باعتباره يعمل يف اطار تشغيل الشباب ضرييب يرسل إليو مصحوب بإلزامو بالدفع، رغم 

                                                   
 مكرر من ؽ ض ـ. 190اؼبادة  - 1

  من ؽ ض ـ . 21اؼبادة   - 2
، ؾبلة ؾبلس الدولة، العدد 15/04/2003الصادر بتاريخ  7451قضية )ي.س( ضد مديرية الضرائب لوالية وىراف، قرار ؾبلس الدولة رقم  - 3
 .93، ص 4
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( سنوات، غَت أف قاضي الدرجة األوىل قضى بتأييد موقف اإلدارة اعببائية، وكذا 3ؼبدة ثالث )
فعل ؾبلس الدولة باعتبار أف اؼبستأنف يبارس نشاط البيع وىو خاضع للضريبة عكس نشاطات 

من اؼبرسـو  2من اإلعفاءات اعببائية طبقا للمادة اإلنتاج واػبدمات اليت ىي الوحيدة اليت تستفيد 
 ، وال هبوز تفسَت النص أكثر من معناه.02/07/1996اؼبؤرخ يف  234-96الرئاسي رقم

صادر  1وجاء يف قضية أخرى أف مدير الضرائب لوالية بومرداس ضد )ـ.و( يف قرار 
رس يف قانوف الضرائب أف اؼبؤسسة اغبديثة تستفيد من إعفاء ضرييب مك 23/07/1995بتاريخ 

من قانوف الضرائب اؼبباشرة والرسـو  396و 393( سنوات تطبيقا للمادتُت 3اؼبباشرة ؼبدة ثالث)
اؼبماثلة. ويتعلق األمر يف ىذه القضية عن البحث ما إذا كانت اؼبستأنف عليها مؤسسة جديدة 

ؼبنصوص عليها يف قانوف أي قد أنشئت من العدـ ومن جراء ىذا تستفيد من اإلعفاءات الضريبية ا
الضرائب اؼبباشرة، أو ىي دبثابة مؤسسة ناشئة عن إعادة التنظيم اؽبيكلي للمؤسسات فال تستفيد 
من ىذه اإلعفاءات. وتبُت من ملف القضية أف اؼبؤسسة نشأت من إعادة تنظيم ىيكلي لشركة 

ديثة النشأة، وتستفيد من قديبة دوف نقل ذمة وحقوؽ الشركة القديبة. وعليو فإف اؼبؤسسة تعترب ح
 اإلعفاءات الضريبية اؼبكرسة يف قانوف الضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة.

بأف إعفاء الشباب اؼبستثمر  27/05/20022وأيّد ؾبلس الدولة يف قرار لو صادر بتاريخ 
 يف إطار النشاطات ذات الطابع اإلنتاجي وتقدًن اػبدمات ىو الذي يكوف موضوع إعفاء ضرييب

(سنوات بينما البيع باعبملة والتجزئة واإلستَتاد غَت معٍت هبذا االعفاء، ومن مث يلـز 3ؼبدة ثالث )
اؼبستأنف بصفتو تاجر باعبملة واإلستَتاد بتسديد الضرائب اليت على عاتقو وأنو غَت معٍت 

قـو هبا اعترب األنشطة اليت ي 21/06/2005خر الصادر بتاريخ آويف قرار  باإلعفاءات الضريبة.

                                                   
، نشرة القضاة لسنة 23/07/1995الصادر بتاريخ  106187ة مدير الضرائب لوالية بومرداس ضد )ـ.و( ، قرار احملكمة العليا رقم قضي- 1

 .275،  ص 49، العدد 1996
، العدد اػباص، 2003، ؾبلة ؾبلس الدولة،  27/05/2002بتاريخ  4716قرار ؾبلس الدولة رقم قضية )ؿ.ي( ضد إدارة الضرائب،  - 2

 .100ص
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الشباب اؼبستثمر اؼبستفيد من اعتماد الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب، ىي اليت تستفيد من 
 .1اإلعفاء الضرييب على الدخل اإلصبايل

وبالنسبة للمنشآت السياحية احملدثة من مستثمرين وطنيُت من اإلعفاء، ىذا ما قضى بو 
 1990و ودبقتضى قانوف اؼبالية لسنة : " حيث أن28/09/1998ؾبلس الدولة يف قراره بتاريخ 

ومن مث فإف اؼبستأنفة  ( سنوات.10تعفى اؼبنشآت السياحية من دفع الضرائب ؼبدة عشر )
ىي سنة مشمولة هبذا اإلعفاء  1992تستفيد من أحكاـ ىذا القانوف، وأف الضريبة اؼبتعلقة لسنة 

يث أنو يف ىذه اغباؿ، فإف ح واليت خضعت ؽبا اؼبستأنفة خطأ وهبب اعتبارىا كأف مل تكن.
 .2اإلنذار اؼبرسل إليها يدخل يف دائرة القرارات اؼبنعدمة وأنو يتعُت اإلستجابة لطلب اإللغاء"

عالوة على اغبماية القانونية  و التخفيضات فإنوأعفاءات مىت ربققت شروط منح اإلف
عليها ضباية قضائية  ستفادة من التحفيزات، يزادالدفع يف إطار اإلستفادة من وضعية عدـ لإل

 ستفادة من عدـ الدفع.كرسة ؽبا، وعليو يضمن القضاء اإلدري اغبق يف اإلتطبيقا للقوانُت اؼب

 

 

 

 
                                                   

" حيث أف اؼبستأنف دبوجب قرار اعتماد صادر عن الوكالة ، الغرفة الثانية: 21/06/2005الصادر بتاريخ  18656قرار ؾبلس الدولة رقم  - 1
( سنوات رغم ذلك مت فرض عليو ضريبة بسبب عدـ توفر شرط اإلستفادة  3الوطنية لتشغيل الشباب اعًتؼ لو حبق يف اإلمتيازات ؼبدة ثالث)

فإف متيازات من الضريبة، دبا أف اإلستفادة غَت معلقة على شرط اغبصوؿ على إعانة مالية من الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب أو قرض بنكي، باإل
 القوؿ أف التمويل الذايت ال يسمح باإلستفادة من اإلعفاء الضرييب اؼبطلوب يعد خطأ يف تطبيق القانوف".

منازعات التحصيل الضرييب يف  ، الغرفة الثانية، نقال عن فضيل كوسة،28/09/1998الصادر بتاريخ  148531قرار ؾبلس الدولة رقم  - 2
   .109ص ، 2011ات ؾبلس الدولة، دار ىومو، منازعات التحصيل الضرييب يف ضوء إجتهادضوء إجتهادات ؾبلس الدولة، 
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       الفرع الرابع: تقييم التحفيزات الجبائية     

مع ظواىر سلبية يف النظاـ الضرييب كالتجنب الضرييب  مفهـو التحفيزات اعببائية ىتماشي
  و حىت التأثَت على اغبصيلة الضريبية.  الضريبة، أ أداءوالتهرب من 

 : التحفيز الجبائي وعالقتو بالتجنب الضريبيأوال

 فيماتجنب الضرييب، وخاصة لغالبًا ما تًتافق بتعقيد إداري يفسح ؾبااًل ل التحفيزإف سياسة       
األخرى،  بالتحفيزات الضريبية اليت تفتح بابًا أوسع للتهرب الضرييب مقارنةً  باإلعفاءاتيتعلق 

أو تغيَت ستفادة من إعفاء جديد، جديدة لإلوذلك لسهولة إنشاء منشآت جديدة ربت تسميات 
أو اندماج شركة بأخرى. أما الشكل القانوين للشركة أو موقعها أو التوسع بو على مراحل 

ريبية اؼبرتفعة الشركات متعددة اعبنسيات فتستطيع أف ربوؿ أرباحها من الدوؿ ذات اؼبعدالت الض
  لتستفيد من مزاياىا. اؼبغريةإىل الدوؿ ذات اإلعفاءات 

فادة منها تتطلب وجود أصوؿ ستستثمارية فتتيح فرصًا أقل للتهرب، ألف اإلأما اؼبنح اإل         
يولد  ضرائب، ألهنا حافز مهمرأظبالية ذات وجود مادي ملموس، كذلك زبفيض معدالت ال

لتزاـ بدفع الضريبة من ناحية رين، فهو حافز لإلستثمار من ناحية ولإلاؼبستثماإلستقرار لدى 
مل توضع إذا  لتهرب الضرييب،سبيل ل التحفيزاتىذه  يبكن أف تكوففمن ىذا الباب أخرى. 

 حىت ال يكوف مدعاة للتهرب الضرييب.عريفات دقيقة ومعايَت واضحة ؽبا، ت

 التحفيزات الجبائية: تكلفة ثانيا

، وىذا أيضًا ىبتلف الضريبية التحفيزات سياسةخسارة اغبكومة جراء تطبيق ويُقصد هبا  
الضريبية تعد سبباً و كما يصطلح عليها اإلجازات عفاءات الضريبية أ، فاإلصورة التحفيزباختالؼ 

يف تآكل القاعدة الضريبية، سواء يف ظل اإلعفاء نتيجة استثناء بعض الدخوؿ من دفع الضريبة، 
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ميزة اإلعفاء يف حاؿ كانت اؼبعدالت الضريبية مرتفعة، إذ سيلجأ اؼبستثمر عندئذ  أو بعد انتهاء
 إىل ذبنب الضريبة جبميع أشكاؽبا، أو عكس عبئها على صبوع اؼبستهلكُت فبا سَتفع األسعار.

فالتحفيزات يف حقيقتها تنازالت ضريبية من قبل اؼبشرع لصاحل اؼبستثمرين، فإذا ما قبحت 
ف اغبصيلة الضريبة يبكن أف تزداد، بسبب إقرار ىذه اإلعفاءات، بدال من أف يف تشجيعهم، فإ

تنخفض، وذلك بسبب زيادة الدخل القومي، الناصبة ىن زيادة اإلستثمار والتوظف، فبا يعوض 
  .1النقص يف حصيلة الضريبة على األرباح الناجم عن اإلعفاءات

فتؤدي إىل ىبوط العوائد شكلياً؛ ألف  ستثمار والتخفيض يف معدالت الضريبةح اإلنْ أما مَ 
اؼبنح الضريبية ستؤدي إىل التجديد اؼبستمر لألصوؿ الثابتة، ومن مث إىل إنتاجية أكرب ورؤوس أمواؿ 
أكرب واستثمارات أكثر. كذلك زبفيض معدالت الضرائب ستؤدي إىل توسيع الوعاء الضرييب 

اغبد من التضخم نتيجة البفاض تكلفة نتيجة تقليل حاالت التهرب الضرييب، وخفض األسعار و 
 .2السلع، ومن مث ارتفاع األداء اإلنتاجي، وىذا ما يعطي ىذين اغبافزين أنبيتهما

 كاف ذاتو عقيماً، ويكوف كذلك يف حاؿ كافما إذا   يف حاؿ التحفيزكذلك تزيد تكلفة   
 لوضع القائما كوف أماـيستثمارات، ويكوف ذلك عندما غَت ذي جدوى وأثر يف استقطاب اإل

وعدمو  التحفيزتنوعة أحدىا يبطل فائدة اآلخر، كذلك إذا كاف وجود اؼب ؾبموعة من التحفيزات
سواء من وجهة نظر اؼبستثمر، أو إذا كاف العبء الضرييب باألصل منخفضاً، أو كانت تلك 

يهها فبنوحة على أسس غَت سليمة وال زبدـ العملية التنموية يف الدولة وعدـ توج التحفيزات
 الوجهة الصحيحة.

                                                   
.378ؿبمد قبيب جادو، اؼبرجع السابق، ص  -  1  
على الساعة  01/04/2016تاريخ اإلطالع  ،اؼبنشورة على األنًتنت على اؼبوقع 464نية اؼبتخصصة، جزء الضريبة، ص اؼبوسوعة القانو  - 2

08:48.http://www.arab-ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=165028   

http://www.arab-ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=165028
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تتخذ ىذه التحفيزات شكلُت رئيسُت نبا اإلعفاءات والتخفيضات الضريبة، وكالنبا 
تسمح للمكلف بالضريبة بعد اإللتزاـ بدفع ما عليو من حقوؽ جبائية، سواء بصفة دائمة أو مؤقتة 

وىو يف ىذه  ،ػباضعجملموع اغبقوؽ وىو اإلعفاء أو عدـ دفع عبزء من اؼببلغ أو ؼبقدار من الوعاء ا
 اغبالة زبفيض ضرييب.

غَت أف اإلسراؼ يف منح اإلعفاءات إىل تفاقم مشكلة عجز اؼبوازنة بسبب البفاض 
اإليرادات الضريبية، فبا قد يضطر الدولة إىل زيادات اؼبعدالت الضريبية على القطاعات األخرى 

عات، تعبَتا عن الظلم اإلجتماعي، غَت اؼبعفاة، فبا يرتب نتائج غَت إهبابية من جانب ىذه القطا
 .1وىو ما يشكل خروجا صارخا على مبدأ العدالة الضريبية

 2وذلك اتأكثر جدوى من طريقة اإلعفاءالتحفيزات أف التخفيضات  نستنتج من تقييم          
أىم مشاكل استخداـ طريقة اإلعفاء الضرييب أهنا وسيلة يستخدمها اؼبستثمر راجع العتبار أف 

ما يهم اؼبستثمر ىو ، و هرب الضرييب خاصة يف حالة اؼبشروع ذو العمر اإلنتاجي قصَت األجلللت
ؼبشروع اؼبعدؿ الضرييب الذي ىبضع لو بعد فًتة االعفاء باعتبار ىذا اػبيار مؤقت خاصة يف حالة ا

ستثمارات ىو ضغط العبء من بُت اؼبشاكل اليت تواجو اإلو  جل.نتاجي طويل األذو العمر اإل
لضرييب، ؽبذا تعترب التخفيضات الضريبية من األدوات الناجحة اليت ازبذىا اؼبشرع اعببائي ا

 لتخفيف العبء الضرييب سواء يتعلق بتخفيض معدؿ االقتطاع أو بتخفيض الوعاء الضرييب.

وذبدر اإلشارة إىل أف اإلعفاءات الضريبية إذا ما كانت هتدؼ ػبدمة العدالة الضريبية البد         
من أف تكوف فبنوحة وفقا لضوابط ؿبددة مسبقا للتخفيف من حدة سلبياهتا، وىذه الضوابط 

تتمثل ضوابط تشريعية لتحقيق العدالة يف منح اإلعفاءات و تدخل ضمن سياسة ترشيدىا، 
للمشروعات اؼبتشاهبة عن طريق إنشاء ىيئة أو عبنة ؿبايدة للبث يف النزاعات، ووضع القواعد اليت 

                                                   
.378قبيب جادو، اؼبرجع السابق، ص ؿبمد  - 1  

 . 207-206اؼبرجع السابق، ص ص شذرات النظرية اعببائية، رضا خالصي،   -2
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عفاء بدقة، ومراعاة ضوابط موضوعية اليت زبص دراسة اؼبدة اؼبناسبة لإلعفاءات بال تتناوؿ اإل
مكانية وأنشطة تستفيد من اإلعفاء  ،مبالغة، وربديد ؿبل اإلعفاء فهناؾ إعفاءات شخصية

 .1 اؼبناخ اؼبالئم لالستثمارَتيغلطبيعتها، وت

سة موضوع اإلعفاءات الضريبية وأال يقرر وبالتايل ينبغي على اؼبشرع الضرييب أف يهتم بدرا        
 ، ألهنا اإلستثناء، ومل تشرع إال ألىداؼ ؿبددة،وأال يتوسع فيها ،تلك اإلعفاءات إال لبواعث قوية

ع األعباء الضريبية على ىذه اإلعفاءات حىت يف شكلها اغبديث نتيجتها اغبتمية تغيَت توزي ستكوف
خطَتة على سوؽ العمل وعلى قرارات اإلستثمار  2، وتؤدي إىل ربريفات اقتصاديةاؼبكلفُت

والتجارة، فيبقى اغبل يف ضرورة إعادة النظر يف سياسة التحفيزات اغبالية وعدـ اإلسراؼ يف 
منحها مع مراعاة العدالة يف إقرارىا. فيوجد فئة من اؼبكلفُت بالضريبة يف سعي دائم للحصوؿ على 

ر الشروط، فيجتهدوف يف سبل أخرى لعدـ الدفع  ربفيزات جبائية وقد ال يفلحوف لعدـ تواف
 كتجنبهم اؼبشروع لدفع.

فصفوة القوؿ أف تقدير ىذه اإلعفاءات البد أف تكوف بعد دراسة وسبحيص، و أف           
يراعى فيها التناسب بُت قدرة ىذه اإلعفاءات ومقدار النفع العاـ اؼبتوقع، وأال تتسًت وراء ىذه 

 .3، تتسبب يف إنقاص موارد اػبزينةاإلعفاءات منافع خاصة
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 دفع الحقوق الجبائية  تجنبالمطلب الثاني: 

دفع الضريبة يعٍت أصال  1سياسية، فإف ذبنبالدولة الإذا كاف التحفيز اعببائي راجع إلرادة 
من التخلص من دفعها كلية أو جزئيا أو كما هبمع فقهاء القانوف الضرييب على اعتبارىا هتربا 

أو مل يَػْعكس عبئها على الغَت، فهو  اؼبكلف هبا ، وسواء َعكسريقة موافقة للقانوفدفعها بط
تصرؼ من عدمو تكوف  يستعمل حق من حقوقو الدستورية باعتبار أف حريتو يف القياـ بأي  

مكفولة، ومن مث ال يسأؿ اؼبكلف عن تصرفو السليب ألنو مل ينتهك القاعدة القانونية أو وبتاؿ 
 .2الضرييبعليو بعض الفقو التسرب  عليها، ويطلق

 

هبذا اؼبعٌت ىو زبلص اؼبكلف بإحدى الوسائل اؼبختلفة من اإللتزاـ بدفع  التجنبإف 
يكوف اؼبكلف بالضريبة يف سعي دائم حملاولة التخلص منها أو على األقل لنقل عبئها . و 3الضريبة

، ففي ى اغبصيلة الضريبية يكوف ـبتلفاللغَت، ويف كلتا اغبالتُت ينفذ من دفعها، غَت أف التأثَت عل
اغبالة نقل العبء للغَت يتم دفع الضريبة وذبىب اغبكومة حصيلتها، فَتاد من انتقاؿ عبء الضريبة 
أف من يدفعها للخزينة ال يتحملها هنائيا، بل ينقلها إىل غَته كما يراد استقرارىا بصفة هنائية على 

 فهو عدـ دفع أي حق للخزينة من اؼبكلف ييبالتجنب الضر . أما حالة 4عاتق شخص معُت
  نفسو أو الغَت. بالضريبية

ونقل العبء الضرييب الغَت الناقل يف فرع أوؿ  للتجنب الضرييبوفبا تقدـ نتطرؽ بالدراسة 
 ويف األخَت آثارنبا على اغبصيلة الضريبية. .ثاف يف فرع

                                                   
بائي ىذه الوضعية بالتهرب اؼبشروع مقارنة مع الغش الضرييب الذي ىو هترب غَت مشروع، سنلتـز يف ىذه االوضعية وإذا كاف يسمي الفقو اعب -1 

 القانونية دبصطلح التجنب الضرييب للداللة على عدـ الدفع اؼبشروع الغَت الناقل للعبء الضرييب.  
2

-  Ahmed  SADOUDI, Droit fiscal, op.cit., p114 : «  L’évasion fiscal ou fuite devant l’impot ». 

.1، ص السابق اؼبرجعؿبمد قبيب جادو،  و  
3

- Ahmed  SADOUDI, Fraude fiscale et Evasion fiscal : Intérêt de la distinction, op.cit., p180. 
 .273اؼبرجع السابق، ص  عبد اؼبنعم فوزي، -  4



 التشريع الضريبيم احكأممتنع عن الدفع المستفيد من القانونية لل وضعيةال              الباب الثاني:   
 

267 
 

  التجنب الضريبيالفرع األول: 

قتصاديات اؼبعاصرة تعد أحد األدوات اؼبالية اؽبامة اليت ا كانت الضريبة يف ظل اإلؼب
 فإف أيّ تستعُت هبا الدولة لتحقيق أىداؼ موضوعة وفقا للسياسة اإلقتصادية واإلجتماعية للدولة، 

قتصاد. فعدـ دفع السياسة اؼبنتهجة يف التنمية واإلخلل يف ىذا اؼبورد ينجر عنو آثار على سَت 
 ذبنبها يعد وضعية يكوف فيها اؼبكلف يف حالة عدـ الدفع اؼبربر. اغبقوؽ اعببائية عن طريق

  ختلف حاالتو.من مث التطرؽ ؼبالدفع  و  لتجنبعن مفهـو  أوال يتطلب البحثوعليو، 

 التجنب الضريبي: مفهوم أوال

التخلص من عبء الضريبة كليا أو جزئيا دوف ـبالفة التشريعات تجنب الضرييب يقصد بال
دث أيضا عندما وباوؿ األفراد التخلص من التزاماهتم الضريبية عن طريق اإلمتناع عن . ووب1اعببائية

القياـ بنشاط معُت أو تصرفات معينة تستوجب سداد الضرائب، ومثالو امتناع الفرد من استثمار 
أموالو يف بناء اؼبساكن للتخلص من ضرائب اؼبباين وتوظيفها يف مشروعات معفاة من الضرائب أو 

ناع عن اسًتداد سلعة للتخلص من سداد الرسـو اعبمركية، أو امتناعو عن شراء سلعة مفروض اإلمت
عقوبة عليو وما  . وبالرغم من أنو قد يكوف سيء النية إال أنو ال يبكن توقيع أيّ 2عليها رسم انتاج

 .3يبقى على اؼبشرع إال ؿباولة سد ىذه الثغرات

ستفادة من الثغرات اؼبوجودة يف القوانُت وىناؾ شكل آخر لتجنب الضرائب من خالؿ اإل
، يقصد بو أف يتمكن الشخص من التجنب من دفع الضريبة باستغالؿ ثغرات القانوف 4الضريبية

دوف أف يظهر يف مركز اؼبخالف للقانوف، فبسبب عدـ دقة النصوص أو عدـ إحكاـ صياغتها أو 
                                                   

 .9-8سهاـ كردودي، اؼبرجع السابق، ص ص  -  1
 .187ضبدي أضبد العناين، اؼبرجع السابق، ص - 2
 .171نصَتة بوعوف وبياوي، اؼبرجع السابق، ص  - 3
 .188اؼبرجع، ص نفس ضبدي أضبد العناين،  - 4
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ر النصوص واستخدامها أو عدـ مواجهتها لكافة اإلحتماالت قد يتمكن الشخص من ربوي
 .1تفسَتىا لصاغبو دوف أف ىبالفها

. 2"ىو فن تفادي الوقوع يف ؾباؿ جاذبية القانوف اعببائي "  JC Martinezفحسب 
ضرائب أو على ، من أجل عدـ دفع ال3ببساطة يعد اؼبكلف بالضريبة قد استعمل ذكاءه الضرييب

بتوزيع جزء من أرباحها على اؼبسانبُت يف صورة ومثالو قياـ إحدى الشركات  ،األقل دفع مبلغ أقل
أسهم ؾبانية أو بدؿ حضور جلسات اعبمعية العامة، هبدؼ ذبنب ضريبة على القيم اؼبنقولة، يف 

 .4ظل تشريع ضرييب ال ىبّضع األسهم اجملانية وبدؿ اغبضور اليت وبصل عليها اؼبسانبوف للضرائب

مية إىل تعريف التجنب الضرييب بأنو ترتيب وقد ذىبت منظمة التعاوف االقتصادي والتن 
دبا يبكنو من زبفيض الضريبة بصورة تتفق حرفيا مع القانوف، ولكنها تتعارض مع  اؼبكلفأمور 

  .5قصد اؼبشرع من تطبيق ىذا القانوف
 

وقد انتقد البعض ىذه  ،وصف التجنب الضرييب بالتهرب اؼبشروع أو التهرب القانوين
فضال عن التناقض  التهرب باؼبشروعية أمر ال يتفق واؼبوضوعية العلمية، التسمية، العتقاد وصف

والتضاد الظاىر يف التعبَت ذاتو، ألنو يفيد ضمنا أف اؼبشرع وبمي مثل ىذا التهرب، أي أنو هترب 
 .  6مرخص بو من جانب اؼبشرع

األـ إىل أشكاال ـبتلفة أنبها قياـ بعض الشركات بتجزئة الشركة  التجنب الضرييبويأخذ 
شركات فرعية مستقلة قانونيا قصد التهرب من تصاعدية ضريبة الدخل، أو القياـ بتوزيع أرباحها 

                                                   
 .96عباس عبد الرزاؽ، اؼبرجع السابق، ص  - 1
 .8، ص السابق سهاـ كردودي، اؼبرجع - 2

3
-  Ahmed SADOUDI, Fraude fiscale et Evasion fiscal : Interet de la distinction, op.cit., p 188. 

 .187، ص السابق اؼبرجع ضبدي أضبد العناين، - 4
5
-http://www.oecd.org/document/29/0,2340,%20en_2649_34897_33933853_1_1_1_1,00.html 

consulte le 30/03/2016 à 17 :21. 
 .99ؿبمد قبيب جادو، اؼبرجع السابق، ص  -  6
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على شكل أسهم ؾبانية للمسانبُت قصد التخلص من أداء الضريبة على إيرادات القيم اؼبنقولة. 
بعدـ  وقد يتجنب اؼبكلف بالضريبة على الًتكات باإلستفادة من ثغرات القانوف الذي يقضي

إخضاع اؽببات للضريبة، فيقـو اؼبعٍت يف حياتو بتوزيع ثروتو على الورثة عن طريق اؽببة، فال يبقى 
 .1أماـ اؼبشرع إال ؿباولة سد ثغرات القانوف اعببائي

يقصد بالتجنب الضرييب أف تفرض الضريبة على تصرؼ معُت مثل البيع أو الشراء، لكن          
دفع الضريبة يعمل على عدـ ربقق الواقعة اؼبنشئة ؽبا. فتصرفو يكوف اؼبكلف رغبة منو يف عدـ 

سلبيا، إذ ال يقـو بواقعة البيع أو الشراء. فالتجنب يعٍت التخلص من عبء الضريبة كليا أو جزئيا 
دوف ـبالفة أو إنتهاؾ األحكاـ القانوف، حيث يستخدـ اؼبكلف حقا من حقوقو الدستورية باعتبار 

حيث كفل عبميع اؼبواطنُت حق اؼبلكية والتجارة والعمل واإلنفاؽ  دستوريا. أف حريتو مكفولة
ومن مث ال يسأؿ اؼبكلف عن تصرفو السليب نظرا ألنو مل ينهك ، 2والتصرؼ يف إطار اؼبشروعية

 القانوف أو وبتاؿ عليو. 

، ، حيث أف التهرب الضرييبومن ىنا تظهر التفرقة بُت التهرب الضرييب والتجنب الضرييب
يفًتض ربقق الواقعة اؼبنشئة للضريبة بالفعل، إال أف اؼبكلف يتهرب من دفعها كليا أو جزئيا 

بل إف  .3ة من اإلعفاءات الضريبية وثغرات القانوف والنقص الذي يعًتي نصوصودباإلستفا
ف، التجنب الضرييب ينظر إليو من وجهة نظر اؼبدافعُت عن اغبق فيو إىل أنو استغالؿ لثغرات القانو 

تأخَت يف ذكاء احملاسب  فيمكن القوؿ بأنووفرص يوفرىا التخطيط الناجح الذي ال ىبل بالقانوف، 
وال هبب أف ننظر إىل وجود الثغرات يف القانوف على أهنا  ،الضريبة أو سدادىا يف وقت الحق

 من اؼبكلفعيب ؿبض فيو، بل ؽبذه الثغرات جانبها اإلهبايب، فهي دبثابة صماـ أماف وبمي 

                                                   
 .9سهاـ كردودي، اؼبرجع السابق، ص   - 1
 .104، ص السابق اؼبرجع ، ؿبمد قبيب جادو - 2
 .16اؼبرجع السابق، ص  ،اميةسوزي عديل ناشد، ظاىرة التهرب الضرييب الدويل وأثرىا على إقتصاديات الدوؿ الن - 3
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شطط اؼبشرع وذباوزه يف ربديد الضريبة اليت يلـز دفعها، فتقـو ىذه الثغرات بدور يف تقليل عبء 
  .1الضريبة اؼبتزايد، ودرء الظلم التشريعي عنو

فالرأي السائد أف للمكلفُت أف ينظموا حياهتم الشخصية واؼبهنية واإلجتماعية، حبيث 
يهم يف ذلك ما داموا يف حدود القانوف ومل ىبالفوه، فقد يقّللوف من التزاماهتم الضريبية، وال وّزر عل

د الفقو والقضاء يف كل من مصر وفرنسا إعطاء اغبق للشخص يف ذبنب الضريبة مستفيدا من أي  
، بل إف 2عدـ إحكاـ صياغة القوانُت وسبسكا دببدأ التفسَت الضيق لنصوص التشريع الضرييب

اء من أجل استعماؿ أحسن الطرؽ واالسًتاذبيات اؼبالية اؼبؤسسات اليـو تقـو باإلستعانة باػبرب 
، وللممولُت أف يستفيدوا بقدر اإلمكاف من الثغرات 3للمؤسسة قصد دفع أقل اؼببالغ بطرؽ قانونية

الثغرات. ويف  ىذهوعلى الدولة إذا أرادت أف سبنع ذلك أف تقـو بالتعديل  ،اؼبوجودة يف التشريع
 .4بتقدًن تقرير مفصل لإلدارة اؼبركزية للبحث دبجرد اكتشافو للواقعة ىذه اغبالة ينتهي دور القابض

 

على الرغم من تشديد اغبكومات يف ؾباؿ التهرب من الضريبة، وؿباولة اؼبشرعُت الوضعيُت 
سد كل الثغرات، وتشديد العقوبات، وتقرير عدة ضمانات ؼبكافحة التهرب ؼبا لو من آثار خطَتة 

ك ال تزاؿ اغبكومات اؼبعاصرة تعاين منو، ويبقى من اغبيل الكثَتة اليت على الدولة، لكنو مع ذل
يستفيد منها أصحاب األمواؿ، بل يشارؾ فيها مكاتب احملاماة واحملاسبة والتدقيق من خالؿ 

 .5البحث واستعماؿ لثغرات القانوف

                                                   
 .119ص ، 2011القاىرة، دار النهضة العربية،  ،التجنب الضرييب بُت اإلباحة واغبظر يف التشريع اؼبقارف واؼبصريرمضاف صديق،  - 1
 .16، ص اؼبرجع نفس ،سوزي عديل ناشد، ظاىرة التهرب الضرييب الدويل وأثرىا على إقتصاديات الدوؿ النامية -  2

3  - Ahmed SADOUDI, Droit fiscal, op.cit., p108 : «  L’optimisation fiscale doit être distinguée de 

la fraude fiscale en ce qu’elle consiste à utiliser tous les moyens légaux disponibles pour réduire la 

charge fiscale ». 
  .96عباس عبد الرزاؽ، اؼبرجع السابق، ص   -4
،  2014، مكتبة الوفاء القانونية،1، ط(األساس العلمي والتطبيق العملي دراسة فقهية اقتصادية)عماد ضبدى ؿبمد ؿبمود، الزكاة والضريبة  -5

 .125ص
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 والمفاىيم المشابهة لوالتجنب الضريبي : الفرق بين ثانيا

بوضعية اؼبكلف بالضريبة الذي ال يدفع حقوقو اعببائية كاملة ويف  التجنب الضرييبيرتبط 
بعدة أنظمة يف اجملاؿ اعببائي تتشابو وتتباين ف ىبضع لسلطة القانوف، من دوف أ آجاؽبا القانونية

 .والتخطيط الضرييبمعو، كالغش الضرييب والغلط يف اؼبباديء 

 الفرق بين التجنب الضريبي والغش الضريبي -1

وبُت التهرب من  اؼبشروعة قانونافارؽ بُت التخلص من الضريبة أو ذبنبها بالطرؽ يوجد 
الضريبة بطرؽ غَت قانونية. فاغبالة األوىل غالبا ما تكوف مقبولة من قبل الفقهاء القانوف الضرييب 
حيث يقرر الفقو أف اؼبكلف من حقو ذبنب الضريبة، وذلك باإلستفادة من الثغرات القانونية اليت 
يطبقها لصاغبو، وإذا أراد اؼبشرع أف يقلل من ىذه اغباالت فعليو تدارؾ ىذه الثغرات يف النصوص 

 ،وـبالفة للقانوف ،القانونية، أما اغبالة الثانية فهي حالة اللجوء للغش فهي بكل تأكيد غَت مقبولة
 .1وهبب العقاب عليها

من  اؼبكلفألوؿ يقـو بو كما أف التجنب الضرييب ىبتلف عن التهرب الضرييب يف أف ا
خالؿ ترتيب أوضاعو أو شؤونو بشكل برئ، لكي يتمكن من دفع ضرائب أقل، أو ال يدفع 
ضرائب على اإلطالؽ، مقارنة دبا كاف يتعُت عليو أف يدفعها فيما لو مل يرتب أوضاعو أو شؤونو 

لتهرب الضرييب على ىذا الشكل، فهو يستخدـ ما يسمح بو القانوف للوصوؿ إىل غايتو، وبعكس ا
الذي يرتب فيو الفرد أوضاعو وشؤونو بشكل احتيايل أو على كبو ـبالف للقوانُت لكي وبقق نفس 

 .2غاية اؼبتجنب وىو زبفيض أو عدـ دفع الضرائب

                                                   
 .178، ص ؿبي ؿبمد سعد، اؼبرجع السابق - 1
 .22ص رجع السابق، ، اؼبرمضاف صديق، التجنب الضرييب بُت اإلباحة واغبظر يف التشريع اؼبقارف واؼبصري - 2
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يشبو الغش الضرييب يف األثر الناجم عن كل  التجنب الضرييبمن اعبدير بالذكر أف 
يف اغبصيلة الضريبية، فبا يلقي على اإلدارة أعباء منهما؛ حبيث أف كليهما يؤدي إىل خسارة 

لتحسُت اإللتزاـ الطوعي للممولُت، الذي لن يتحقق إال بتشديد عقوبة التهرب وعدـ اإللتزاـ 
وىبتلفاف يف الوسيلة؛ فاألوؿ يستفيد باستعمالو وسائل مشروعة قانوف بينما الثاين  .1الضرييب فقط

روبة أو أف وبتاؿ على أحكامو، دبعٌت آخر التجنب الضرييب فة صيعتمد عل ـبالفة القانوف ـبال
 .2يعد إنتهاكا لروح القانوف أما الغش الضرييب ىو خرؽ القانوف نصا وروحا

وال يبكن القوؿ أف ؾبرد النظر يف مدى توافرنبا مع القانوف واإلختالؼ معو كاؼ للتفرقة 
فهذا األخَت يعد تصرفا غَت مشروع، إىل غش ضرييب، بينهما بل أف التجنب الضرييب قد يتحوؿ 

ويبثل عدـ احًتاـ إرادي، ألنو انتهاؾ لروح القانوف وإرادة اؼبشرع باستخداـ طرؽ احتيالية وتدليسية 
 من جانب اؼبكلف بالضريبة، بقصد التخلص من عبء الضريبة. 

كلف ويكمن جوىر التفرقة بُت التهرب الضرييب والغش يف أف التهرب تكوف فيو إلدارة اؼب
بالضريبة متجهة كبو زبفيف العبء الضرييب، إال أنو يسلك يف سبيل ذلك سبال مشروعة، 
فاؼبكلف ىنا يبارس حقا من حقوقو القانونية واإلقتصادية ليحقق ىدفا مشروعا بالنسبة لو، 

وي فالتجنب الضرييب هبذه الصورة يتوفر فيو العنصر اؼبعن ،وبالتايل ال يوقع عليو أي عقوبة أو جزاء
. على عكس الغش الضرييب الذي يعد من 3)سوء النية( دوف العنصر اؼبادي )اغبيل التدليسية(

 اعبرائم الضريبية تتوافر على عنصري القصد اعبنائي والعمل اؼبادي. 

ويف ىذا ذىب التشريع الضرييب الفرنسي إىل مناقشة كل من الغش والتجنب مفصلُت عن 
ؽ االحتياؿ اؽبادفة إىل زبفيض اؼبديونية الضريبية، يف حُت بعضهما، حبيث اعترب الغش تلك طر 

                                                   
 .393، ص السابق ؿبمد عماد عبد الوىاب السنباطى، اؼبرجع -  1
  .98ؿبمد قبيب جادو، اؼبرجع السابق، ص  - 2
 .134عباس ؿبرزي، اؼبدخل إىل اعبباية والضرائب، اؼبرجع السابق، ص ؿبمد  -  3
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، باذباىو كبو اإلفادة من معطيات القانوف اؼبكلفسلم بانطواء التجنب الضرييب على سوء قصد 
بل  غَت موجود فاصل بُت التهرب والتجنبال داغبما يزاؿ  رمضاف الصديق أنو  ويرى. 1الضرييب

 .2يصعب فصلو بُت اؼبفهومُتية أو خليط وكأف األمرين بينهما منطقة رماد

أف دفع الضريبة ليس  اؼبكلفلذلك، البد من زيادة الوعي الضرييب لدى اؼبواطنُت ليعلم 
ولكنو مقابل اغبصوؿ على خدمة هبب عليو دفع جزء من شبنها،كما أف  ،اغتصابا عبزء من دخلو

  .3اإلستمرارية يف دفع الضريبة يصحبها استمرارية يف اػبدمات

 والغلط  التجنب الضريبي -2

الذي يعد الغلط وفقا للقانوف اؼبدين ىو حالة تقـو بالنفس ربمل على توىم غَت الواقع، 
إما واقعة غَت صحيحة يتوىم اإلنساف صحتها، أو واقعة صحيحة يتوىم عدـ صحتها،  يكوف

إرادتو إىل زبفيف و وهبذا يكوف يف حالة الغلط اؼبكلف حسن النية، فهو بتصرفو ال يقصد وال تتج
ة كما ىو الشأف يف حالة اإلنباؿ أو السهر، فالذي يبيز الغلط عن التجنب الضرييب أعبائو الضريبي

ىو عنصر اإلرادة، ألف الغلط ال يتوفر على عنصر اإلرادة لدى اؼبكلف. فهو بتصرفو حسن النية 
التجنب الضرييب، بالرغم من ألف إرادتو ال تتجو إىل زبفيف أعبائو الضريبية أو إسقاطها، أما 

حسن نيتو، تتجو إرادتو إىل العمل على زبفيف أعبائو الضريبية أو إسقاطها؛ أي أنو عمل إرادي 
 .4يدخل يف إطار خطة اؼبكلف
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 التجنب الضريبي والتخطيط الضريبي -3

 عمل أو ازباذ القرارات اذباىو، إف التخطيط بوجو عاـ ىو مرحلة التفكَت اليت تسبق أيّ 
باختيار ؾبموعة من األىداؼ الواجب ربقيقها، والعناصر الواجب استخدامها مادية كانت أو 

جراءات واػبطط اليت بيلة. ويقصد بالتخطيط الضرييب اإلبشرية، وىو أمر ؿبمود يف إطار أىدافو الن
نُت لتنظيم شؤوف نشاطو، دبا يبكنو من التعامل مع التشريعات الضريبية، من قوا اؼبكلفيتبعها 

أو يقصد بو ؾبموعة من اإلجراءات اؼبتبعة بواسطة ولوائح وقرارات بأقل عبء ضرييب فبكن، 
ويبكن   .القانونية اإلجراءاترض مع اتتع الالضريبية اؼبستحقة واليت  اإللتزامات ضلتخفي اؼبكلفُت

ة أو أف يؤدي التخطيط الضرييب، أو هبب أف يؤدي عادة إىل زبفيض يف قيمة الضريبة اؼبستحق
الضرييب، فبا هبعل كثَتا من الكتاب ىبلط  ها، ىو بذلك يقًتب من معٌت التجنبعدـ استحقاق

أف التخطيط الضرييب ىو الوسيلة وأف  1وإذ يرى بعض الفقو .بينهما أو ال هبد اختالفا بينهما
من التجنب الضرييب أحد أىدافو، فإذا كاف ذبنب الضريبة ىو اؽبدؼ الوحيد من التخطيط اعترب 

 نوع التخطيط الضرييب اغباد أو اؼبنحرؼ.
 

هبايب اؼببٍت على سوء النية، عن طريق استغالؿ الثغرات القانونية وسوء إف التجنب اإل
الصياغة، بينما ال يعد التجنب السليب ذبنبا، وإمبا يدخل يف نطاؽ التخطيط الضرييب اؼببٍت على 

 .2روحاو حسن النية، واؼبتجاوب مع التشريع الضرييب نصا 

ىو استخداـ كل الوسائل القانونية اؼبتاحة يكمن الفرؽ بينهما يف أف التخطيط الضرييب 
أما  التجنب الضرييب ىو استعماؿ الثغرات القانونية، أو حىت اإلستفادة  3للحد من العبء الضرييب

                                                   
 .25-24اؼبرجع السابق، ص ص  ،ييب بُت اإلباحة واغبظر يف التشريع اؼبقارف واؼبصريالتجنب الضر رمضاف صديق،  - 1
 .392، اؼبرجع السابق، ص ؿبمد قبيب جادو - 2

3
 - Ahmed  SADOUDI, Droit fiscal, op.cit., 108 : «   l’optimisation fiscale doit etre distinguée de la 

fraude fiscale en ce qu'elle consiste à utiliser tous les moyens légaux disponibles pour réduire la 

charge fiscale ». 
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يب ولكن عد التجنب زبفيف العبء الضرييالتايل بشرع لتنظيمو للقانوف الضرييب، و من  إنباؿ اؼب
ار الضريبة ساليب مشروعة يف زبفيض مقدأستخداـ با ، وذلكبالبحث عن طريقة يكوف هبا قانونيا

و غَت أاه عفنشطو اؼبوذلك عن طريق مزاولو األ ،ات ـبططةية عمليلتجاء ألاؼبستحقو عليو دوف اإل
 خاضعة.

 استغاللو تمأف ييف اػبطأ  ولكن ،أو عيب خطأيعد  و الذات حدف التخطيط الضرييب يف إ
وأنو يف  اقتصاديا، أو اذباري أو اسًتاذبيا ىدفا ىناؾف يكوف أدوف يض العبء الضرييب فقط، فلتخ

ضرائب فإف مواد قانوف ال ،فقط الضرييبالعبء  ضخف علىىدؼ التخطيط الضرييب  اقتصار حالة
التخطيط اغبق يف إعادة النظر يف اؼبعامالت اليت تنطوي على يف مصر مثال ذبيز للمصلحة 

وىو بصدد عقد صفقة معينة من أف ىبتار النمط األقل كثافة  اؼبكلف. ال يوجد ما يبنع 1الضرييب
الذي ال يهدؼ إىل إخفاء  ،ويكوف ىذا اؼبسلك قانونيا طاؼبا ازبذ مظهر التصرؼ الصريح ،ضريبية

 .2الربح

ل إمث وىو ويف ىذا ذىب رأي من الفقو إىل اعتبار التخطيط الضرييب هترب بريء من ك
وأما التجنب فهو التهرب بنية  ،للفعل أو التصرؼ اؼبنشيء للضريبة اؼبكلفالذي يتم باحتساب 

عمد إىل اجتناب الضريبة مع البقاء يف حظَتة القانوف، وذلك باستغالؿ ثغراتو، فمثل ىذا 
لكن ال غضاضة يف أف ىبطط  .3السلوكال يبثل خرقا لنص وإمبا تضمن إىدار لروح القانوف

اؼبكلف ضريبيا على نطاؽ واسع وللمدى الطويل ضمن ما يقـو بو من دراسات جدوى وفق 

                                                   
 .20، ص2013، 42حاـز حسن، التجنب الضرييب، ؾبلة احملاسب، صبعية احملاسبُت واؼبراجعُت اؼبصرية، العدد  - 1
 .142، اؼبرجع السابق، ص مد قبيب جادوؿب - 2
 .143، ص عاؼبرجنفس  ،مد قبيب جادوؿب - 3
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القواعد اؼبعتادة لذلك إمبا يكوف التحذير من التخطيط العمدي الضار باػبزينة العمومية أو اؽبادؼ 
 .1أساسا لإلفالت من الضريبة، والذي يسمى بالتخطيط الضرييب اغباد

ريع الضرييب كال من التهرب والتجنب منفصلُت عن بعضهما أما يف فرنسا فقد ناقش التش
، حبيث ينص اؼبشرع على أنو ال يوجد ما  يف حُت يعد التخطيط الضرييب عكس الغش غَت ؾبـر
يبنع اؼبكلف وىو بصدد عقد صفقة معينة من أف ىبتار النمط األقل كثافة ضريبية ويكوف ىذا 

 .2صريح الذي ال يهدؼ إىل إخفاء الربحاؼبسلك قانونيا طاؼبا ازبذ مظهر التصرؼ ال

 التجنب الضريبي صور ثالثا:

يتم التجنب الضرييب من خالؿ عدـ تطبيق القانوف، أو إساءة تطبيقو، دوف أف يبلغ األمر 
 اليت الوضعيات حبسب نوعذباىل القانوف، فقد يتخذ صورة التجنب السليب أو اإلهبايب أو يت

 إىل ثالث ما عليهم من اؼبستحقات اعببائية جتهاد يف عدـ دفعيسعى فيها اؼبكلفُت بالضريبة لإل
أخر ينظمو اؼبشرع الضريبية بنفسو، ويف األخَت  و، وىي التجنب الناتج عن سلوؾ اؼبكلف حاالت

 نباؿ من اؼبشرع.إيوجد حالة التجنب الناتج عن 

  ناتج عن سلوك المكلفالتجنب الضريبي ال -1

بعض ؛ ويتعلق ب3اتج عن سلوؾ اؼبكلف التجنب السليبيطلق على التجنب الضرييب الن
متناع عن إتياف الواقعة اؼبنشئة كاإل  السلوكيات اليت يتخذىا اؼبكلف بغرض التجنب الضرييب،

وذلك باإلمتناع من استهالؾ وإنتاج السلع اليت تفرض عليها ضريبة مرتفعة، وترؾ  للضريبة،
ة، واإلنتقاؿ إىل نشاط آخر خاضع لضريبة أقل. النشاط اإلنتاجي الذي ىبضع إىل ضريبة مرتفع

                                                   
دار ؾبدي ؿبمد على اػبويل، اؼبوسوعة يف جرائم التهرب الضرييب يف التشريع اؼبصري، الضريبة اؼبوحدة، الضريبة العامة على اؼببيعات، بدوف  - 1

 .39، ص1995للنشر، 
 .142، ص السابق اؼبرجع ،مد قبيب جادوؿب - 2
 .101، ص اؼبرجع نفس  ،مد قبيب جادوؿب - 3
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يالحظ أف ىذا التجنب يرتكز على إرادة اؼبكلف الذي هبب أف يكوف على علم دبختلف 
تسمح لو بتخفيض الضريبة خاصة بالنسبة لألشخاص ؿبًتيف القواعد ف ،1الضرائب اؼبفروضة

 اعببائية. 

اما حبق اجملتمع عليهم يف سداد وتدينهم وحجم ايباهنم دورا ى اؼبكلفُتوتلعب ثقافة 
الضرائب للمشاركة يف ربمل جزء من األعباء العامة، فكلما زادت نسبة اإللتـز الطوعي، قلت 

باألخالؽ  اؼبكلفُتلتزاـ البعض العتبار الوازع األخالقي إلنسبة التجنب الضرييب، فبا أدى ب
لص من الضريبة، فكلما زاد الوعي اؼبايل وتلعب العوامل النفسية دورا كبَتا أيضا يف التخ .2الضريبية

ضعف الباعث على التجنب، وبالعكس كلما ضعف الوعي اؼبايل كاف الباعث النفسي على 
التخلص من الضريبة قويا وملموسا. ويعتقد بعض اؼباليُت أف من العوامل النفسية ما ال مفر من 

لية صعوبات تطبيقية بالنسبة لتحديد وجوده بالنسبة لبعض الضرائب، فكثَتا ما تعًتض اإلدارة اؼبا
 .3اؼبكلفُتالوعاء وربط الضريبة وربصيلها، فبا يباعد بينها وبُت ربقيق اؼبساواة الفعلية بُت 

إذ يعتقد بعض الفقو أف التخفيض الضرييب ىو تعبَت عن التجنب الذي حققو اؼبكلف 
. 4اؼبقبولة تشريعيا وإدارياحبسن نية؛ أي أنو درجة من درجات التجنب الضرييب ولعلو الدرجة 

ولكن على العمـو قد يتخذ صورة تشتيت الدخوؿ؛ دبعٌت تفتيت الدخوؿ أو األرباح، لتفادي 
أو  عفاءات الشخصية إىل أقصى مدىباإلالسعر اؼبرتفع، من خالؿ زيادة عدد الشركاء، أو التمتع 

أف يتخذ صورة أخرى كالتحويل تقليل الوعاء اػباضع للضريبة بزيادة التخفيضات اؼبسموح هبا. أو 

                                                   
 .255، ص2008، واقع التهرب الضرييب يف اعبزائر، اجمللة اعبزائرية للعلـو القانونية واإلقتصادية والسياسية، ناصر مراد  -1
 .220مد عماد عبد الوىاب السنباطى، اؼبرجع السابق، ص ؿب  - 2
 .276عبد اؼبنعم فوزي، اؼبرجع السابق، ص  - 3
 .29اؼبرجع السابق، ص  ،التشريع اؼبقارف واؼبصري التجنب الضرييب بُت اإلباحة واغبظر يفرمضاف صديق،  - 4
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 اؼبكلفدبعٌت أف يؤجل  لألولتُت سبثل يف تأجيل الضريبة؛ والتجزئة، أو أف يأيت يف صورة مغايرة
 .1الية، أو يعجل استهالؾ األصوؿ وخصم النفقاتو تمحصولو على الدخل أو الربح لسنوات 

قتصادي، تخطيط اإل جوىرىا مباذج ىادفة للواقع األمر أف مثل ىذه التنظيمات سبثل يف
ستثمار ة العمل واإلنتاج واإلستهالؾ واإليعوؿ فيها الشارع على سالح الضريبة، لتوجيو أنشط

 .2قتصاد القومي يف ؾبموعوجهة اليت يقرر جدواىا بالنسبة لإلوالصادرات والواردات الو 

 ينظمو التشريع الضريبي التجنب الضريبي الذي -2
 

اجتماعية كانت أـ اقتصادية،   رب لتحقيق أىداؼ معينةالتهنوع من ينظم اؼبشرع ىذا  
كأف يفرض اؼبشرع ضريبة عالية على سلعة ما أو يرفع سعر الضريبة عليها، بقصد تقليل أو منع 

ويبكن  استهالكها، مثل الضريبة على اؼبشروبات الكحولية، هبدؼ اغبفاظ على الصحة العامة.
من حيث إرادة اؼبشرع فهناؾ اؼبقصود وىناؾ الغَت  التمييز بُت أنواع ـبتلفة للتجنب الضرييب

 اؼبقصود.
 

التجنب اؼبقصود من جانب اؼبشرع أف يهدؼ لتحقيق غايات اجتماعية أو اقتصادية ف 
جتماعية بإتاحة فرصة التجنب الضرييب ؽبا، بالنظر إىل ثقل وب فيها أو ؿباباة بعض الفئات اإلمرغ

أو  ،3الوقت مثل كافة فئات وطوائف اجملتمع األخرى وزهنا السياسي، مع حرص اؼبشرع يف ذات
، و ؽبذه األخَتة 4صورة الصروبة لعدـ الدفع وىي اإلعفاء أو صورة وجود ثغرات ضريبيةاليتخذ  قد

 : مفهومُت
 

                                                   
 .66اؼبرجع السابق، ص  ،التجنب الضرييب بُت اإلباحة واغبظر يف التشريع اؼبقارف واؼبصريرمضاف صديق،  - 1
 .102، اؼبرجع السابق، ص ؿبمد قبيب جادو - 2

.104، ص اؼبرجع نفس ؿبمد قبيب جادو، -  3 
 . Niche fiscal يقصد بو  - 4
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لدفع مبلغ أقل من  وفق بعض الشروط إعفاء ضرييب الذي يسمح المفهوم األول:
ىذه اإلعفاءات كنفقات جبائية يف احملاسبة العامة  الضرائب أو تفاديها، ففي فرنسا مثال تصنف

، ألهنا توافق خسارة يف الدخل الذي هبب أف يعوض اؼبيزانية العمومية. كإخضاع 1للمالية العامة
 األرباح معاد استثمارىا بالنسبة للشركات ؼبعدؿ ـبفض قصد تشجيع اإلستثمار.

وبالتايل تعد  .2لضريبة دوف ـبالفةثغرة أو فراغ تشريعي يسمح بتفادي ا المفهوم الثاني:
  .3لة لضرائب، وخسارة يف ميزانية الدو أحيانا مربرة سباما لدافعي ا فهي  ىبات ضريبة"،"

 

وإف كاف  ،وال يقصده اؼبشرع اؼبقصود يتمثل يف ذبنب وبققو اؼبكلف غَت أف التجنب غَت
معُت، فيفاضل بُت أف يكوف لكياف قانوين  اؼبكلفيتوقعو أحيانا كالتجنب الناشيء عن اختيار 

ليس لتحقيق ىدؼ اقتصادي وإمبا فردا أو شركة أو حىت ىبتار أف يكوف شركة معينة من الشركات 
ويعامل   ،لتفتيت األرباح ذبنبا للضريبة وخاصة عندما ال يعًتؼ اؼبشرع بالشخصية اؼبعنوية للشركة

يق تغَت نوع الدخل من التجاري الضريبة عن طر  مكلف بذاتو أو قد يتجنبكل فرد فيها على أنو 
ف و إىل اؼبهٍت أو من مزاولة نشاط تأجَت مفروش إىل تأجَت عقار خاؿ لإلستفادة باؼبزايا الضريبية د

 .4أف يقصد اؼبشرع ذلك وإف كاف يف اإلمكاف توقعو
 
 
 

                                                   
1

- Jacques Le Cacheux, Les français et l’impôt, La documentation française, avril 2008, pp115-117 
2
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Niche_fiscale le 12/10/2015 à 10:58:  

« La notion de niche fiscale peut avoir deux acceptions ; 
-une dérogation fiscale qui permet - à certaines conditions - de payer moins d'impôts ou 

d'éviter l'impôt ; En France ces dérogations sont classées en « dépense fiscale » dans la 

comptabilité nationale des finances publiques, car elle correspond à une perte de revenu 

qui doit être compensée dans le budget de la nation). 

-une lacune ou un « vide législatif » permettant d'échapper à l'impôt sans être en infraction. » 

3
 - Jacques Le Cacheux, op.cit., p 117. 

 .39اؼبرجع السابق، ص  ،التجنب الضرييب بُت اإلباحة واغبظر يف التشريع اؼبقارف واؼبصريرمضاف صديق،  - 4

https://fr.wikipedia.org/wiki/Niche_fiscale%20le%2012/10/2015%20à%2010:58
https://fr.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%B4t
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comptabilit%C3%A9_nationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Finances_publiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Budget_de_l%27%C3%89tat
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 الناتج عن إىمال المشرع الجبائي التجنب الضريبي -3

، والواضح أف إنباؿ 1فبا يشكل فراغ تشريعي ق ىذا نتيجة إنباؿ من قبل اؼبشرعيتحق 
اؼبشرع يكمن وراء ىذا التجنب. وهبتهد اؼبكلفوف )األغنياء منهم بصورة خاصة( يف استنباط 
وسائل وأشكاال جديدة لتجنب دفع الضرائب بصورة قانونية تصعب مكافحتها مستعنُت 

تتحقق الصورة اإلهبابية  .2ختلفةبأصحاب اػبربة، ومتكلُت على الثغرات اؼبوجودة يف القوانُت اؼب
ستفادة من الثغرات كلف قانونا بدفع الضريبة إىل اإلللتجنب الضرييب بأف يسعى الشخص اؼب

لتزاـ بدفع الضريبة، كليا أو جزئيا، ، هبدؼ التملص من اإل3القانونية اؼبوجودة بالتشريع الضرييب
 بدوف أف يقع ربت طائلة القانوف. 

 

اليت تفرضها الدولة.  الضرائبىي إعفاء من صبيع أو بعض ضريبية يالحظ أف الثغرات ال
فعادة ما يقدـ اإلعفاء من الضرائب لفرد أو ؼبنظمة تكوف ضمن فئة ترغب اغبكومة يف تشجيعها 

ئب اؼبفروضة على شروبة معينة . كما هتدؼ إىل زبفيض عبء الضرااؼبنظمات اػبَتيةمثل  اقتصاديًا
لذلك  ،أو اؼبنظمات أو األفراد هبدؼ العدالة أو لتعزيز نوع من النشاط االقتصادي اجملتمعمن 

 . 4ياسيةيبكن القوؿ بأف الثغرات الضريبية تعرب عموما عن إرادة س
 
 

سمح للمكلف ت اليت العمودية أو اإلهبابية، وىنا البد من التمييز بُت نوعُت من الثغرات
بالضريبة ببدء إستثماره. فيجب عليو اكتشاؼ السوؽ ومن مث يستثمر يف مشروعو باإلستفادة من 

ية العمودية حكم جبائي، وذلك بإعفاءه من الضرائب اؼبتعلقة باستثماره. إذا تقدـ الثغرات الضريب
ضماف للخزينة من اػبطر اؼبرتبط باستثمار اؼبكلف، ومثالو يف فرنسا اإلعفاءات اؼبوجو لالستثمار 

                                                   
 .9سهاـ كردودي، اؼبرجع السابق، ص  - 1
 .492، دار النهضة العربية بَتوت، بدوف سنة نشر، -دراسة مقارنة-لية العامةسن عواضة، اؼباح - 2
 .102، اؼبرجع السابق، ص قبيب جادوؿبمد  - 3

4
 - Samuel Laurent, « L’épais maquis des niches fiscales », Le Monde, 09/04/2010 : « Une niche 

fiscale résulte généralement d'une volonté politique. » 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
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ترضي كل األشخاص يف وضعية موضوعية  ،الثغرات األفقية أو السلبيةو  الصناعي أو اإلهباري.
 .1مكافأة العمل فتفتح اغبق يف اإلستفادة من ىذا اغبكم مثالو يف فرنسا

تغيَت ذلك، فإف اؽبدؼ اؼبعلن ؼبعظم الثغرات اليت أنشأهتا القانوف ىو أف تعمل على ومع 
ستثمارات، بعد خصم الضرائب من أجل جعلها أكثر جاذبية. فعادة اؼبردود اإلقتصادي لبعض اإل

إذ .2ما تكوف أكثر مالءمة للشركات الكبَتة ودافعي الضرائب األثرياء )بسبب التدرج من الضريبة(
ب النظر إىل وجود الثغرات يف القانوف على أهنا عيب ؿبض فيو، بل ىي دبثابة صماـ أماف ال هب

من شطط اؼبشرع وذباوزه يف ربديد الضريبة اليت يلـز دفعها فتقـو ىذه الثغرات بدور  اؼبكلفوبمي 
 .3يف تقليل عبء الضريبة اؼبتزايد ودرء الظلم التشريعي عنو

 
 

غة النصوص الضريبية، حبيث تًتؾ فراغات كثَت تسهل على ويتعلق األمر بعدـ إحكاـ صيا
اؼبكلف التملص بواسطتها من دفع الضريبة، ومثالو التهرب من تصاعدية ضريبة الدخل حىت حد 
معُت بتجزئة الشركة الكربى إىل شركات صغَتة، أو زبلص اؼبكلف من الضريبة على األرباح 

ذبنب تطبيق اؼبعدالت التصاعدية اؼبرتفعة بتحويل التجارية بإعطاء نشاطو صفة غَت ذبارية، أو 
 قسم من األرباح إىل رواتب وأجور يف الشركات اؼبسانبة العائلية حبيث تطبق عليها معدالت أقل

  .من اغبالة العادية
 

                                                   
1
 - https://fr.wikipedia.org/wiki/Niche_fiscale consulté le 12/10/2015 à 10:58   

« Les niches fiscales verticales ou niches "actives": sont des niches dans lesquelles le contribuable 

adopte pour en bénéficier une démarche d'investisseur. Il doit prospecter le marché, décider 

d'investir et de bénéficier du dispositif fiscal dérogatoire de la dépense fiscale correspondante. 

Pour ce faire, il doit créer un montage juridique particulier permettant de réaliser l'opération 

envisagée.. Les niches horizontales ou niches "passives", elles ne nécessitent pas de la part du 

bénéficiaire une démarche particulière visant à bénéficier de la dépense fiscale désirée. Au 

contraire, la niche horizontale satisfait toutes les personnes dont la situation objective ouvre droit 

à ce dispositif (exemple en France, la PPE ou prime pour l'emploi)... ».  
2
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Niche_fiscale le 12/10/2015 à 10:58  . 

 .118اؼبرجع السابق، ص  ،التجنب الضرييب بُت اإلباحة واغبظر يف التشريع اؼبقارف واؼبصريصديق، رمضاف  - 3

https://fr.wikipedia.org/wiki/Niche_fiscale%20consulté%20le%2012/10/2015%20à%2010:58
https://fr.wikipedia.org/wiki/Niche_fiscale%20consulté%20le%2012/10/2015%20à%2010:58
https://fr.wikipedia.org/wiki/Investisseur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prime_pour_l%27emploi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Niche_fiscale%20le%2012/10/2015%20à%2010:58
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إال أنو من اؼبمكن إذا انتشرت وسيلة من وسائل التهرب بصورة واسعة، أف يعدؿ القانوف  
. فتقـو بعض الدوؿ حاليا بإصالح تشريعاهتا وإجراءاهتا الضريبية 1الوسائلؼبنع استخداـ مثل ىذه 

 اؼبكلفُتلتتفادى استغالؿ بعض اؼبكلفُت للثغرات القانونية للدفع هبا يف اؼبنازعات الضريبية بُت 
 .2واإلدارة الضريبية

 

ة لى حسن النية، فإف ىذه الصور إذا كاف التجنب الضرييب يف صورتو السلبية ينطوي ع
ستفادة من ثغرات وء النية، حيث يعمد الشخص إىل اإلهبابية ال تنطوي إىل على اغبيلة وساإل

إحكاـ وسد ما هبا من ثغرات لتجنب إال بتعديل نصوص التشريع و التشريع وال سبيل للدولة ؼبنع ا
 .3ؼبنع انتشار ىذه الظاىرة

 : موقف المشرع والقضاء من التجنب الضريبيرابعا

القضاء فلم ىبرج عن موقف الفقو حيث جرى العمل على الرغم من أف أما عن موقف 
تفادى  ، حيث قصداؼبكلفقصد من جانب التجنب الضرييب ينطوي يف حقيقة أمره، على سوء 

 والنفاذ بُت ثغراتو، فإف القضاء تفاؼ حوؿ نصوص القانوف،الإل الضريبة وعدـ دفعها، عن طريق
التشريعية اليت  ستفادة من الثغراتلذي ذبنب الضريبة باإلءلة الشخص اقد استقر على عدـ  مسا

 مسؤوال عن تقصَت أو إنباؿ اؼبشرع،أو من عدـ إحكاـ صياغتو، ألنو ليس  توجد يف القانوف
 وذلك عمال دببدأ التفسَت الضيق للنصوص الضريبية الذي يقضى بأنو ال ضريبة إال بنص.

حة التجنب الضرييب إال عن طريق تعديل ومن مث فال يتوفر أماـ اؼبشرع سبيال ؼبكاف 
 اؼبكلفُتالنصوص الضريبية، وسد ثغراهتا، واستكماؿ نواقصها وإحكاـ صياغتها، حىت يفوت على 

                                                   
 .493، السابق حسن عواضة، اؼبرجع - 1 
 .392ؿبمد عماد عبد الوىاب السنباطى، اؼبرجع السابق، ص  - 2 
 .103، اؼبرجع السابق، ص ؿبمد قبيب جادو - 3 
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وىذا ما وبدث فعال بإعماؿ  .1فرصة ذبنب الضريبة، ووبفظ للخزانة العامة حقها يف أمواؿ الضريبة
لية وعلى فًتات غَت متباعدة، وىو ما يعكس  التعديالت اؼبتالحقة لقوانُت الضرائب بصورة متوا

 كثرة التعديالت يف القوانُت اؼبالية اؼبعدلة لقوانُت الضرائب.

إساءة "التجنب الضرييب باإلشارة إىل اصطالح  الفرنسي وقد عرؼ القانوف الضرييب
من   L-64ويطبق ىذا اؼبفهـو عموما دبقتضى اؼبادة  " abus de droit "   "استعماؿ اغبق

وطبقا لنص ىذه اؼبادة، تتجو مصلحة الضرائب الفرنسية إىل تتبع  اب اإلجراءات اعببائيةكت
 اؼبكلفوفقات اليت هبريها اغبقيقة اجملردة للتجنب الضرييب عن طريق فحص التعاقدات والصف

. لذلك يعد اؼبشرع الفرنسي قد تصدى يف ضوء مبدأ إساءة استعماؿ اغبق 2إىل حقيقتها للوصوؿ
لضرييب، باإلضافة إىل وجود نصوص قانونية موجهة أساسا ضد ؿباوالت التجنب للتجنب ا

 .3الضرييب باستخداـ اؼبالذات الضريبية

ستفادة من على الرغم من أف الشركات دولية النشاط تسعى إىل اؼبالذات الضريبية واإل
اهتا الوليدة على وما تقرره من إعفاءات ومزايا ضريبية، حيث تنشر شرك ،تباين األنظمة الضريبية

إال أف ذلك ال يكفيها، حيث تسعى  أقاليم الدولة اليت تقدـ أفضل اؼبزايا واإلعفاءات الضريبية،
 كآلية لتخفيف عبء الضريبة أو التخلص منها هنائيا.  4غالبا إىل استخداـ أسعار التحويل

                                                   
 .100ص ، سابقال ، اؼبرجعؿبمد قبيب جادو - 1

2
 -Art 64L  LPF: « Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, 

comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont 

un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de 

décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par 

aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes 

n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à 

ses activités réelles. ». 
 .125اؼبرجع، ص  نفس ،ؿبمد قبيب جادو - 3
كاهتا الوليدة، أو بُت الشركات الوليدة بعضها أسعار التحويل ىي تلك األسعار اليت ربددىا الشركة األـ يف تعامالهتا الداخلية مع شر  إف  - 4
ستفادة من تباين األنظمة الضريبية والتشريعات والقوانُت اؼبختلفة لدوؿ اليت سبارس فيها أنشطتها. وبصورة عض. وىدفها النهائي من ذلك ىو اإلالب

بية، وغٍت عن البياف أف أسعار التحويل ال زبضع ؼبعايَت ثابتة شركة أجن أدؽ فإنو ال يتم التعامل بأسعار التحويل بُت الشركات دولية النشاط وأيّ 
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األجدى وال يتوقع منو أف يسلك السبيل  ،وخالصة القوؿ أف اؼبكلف ليس مفروضا عليو
وىذا حق الطريق الذي ىبتاره ال يتعارض مع أحكاـ القانوف، ومن مث فإف من  ،للخزينة العمومية

حقو أف ىبطط نشاطو بقصد ربقيق أقل اقتطاع ضرييب فبكن أو أف وباوؿ التخلص من العبء 
 .1الضرييب كلو واإلبقاء على دخلو كما ىو دوف إقتطاع

 الفرع الثاني: تجنب العبء الضريبي

يعمل اؼبكلف و ؼ بالعبء نظرا لثقلها عليو، ر الضريبة عبئا على اؼبكلف فهي تعتشكل  
مقاومة ذلك العبء قصد إزالة أو زبفيف األثار الناصبة عنو. وىو ما يعرؼ باألثر اؼبعدؿ،  على

يبثل رد فعل اؼبكلف بعد فرض الضريبة، ليلجأ إىل ذبنب العبء الضرييب إىل أقصى حد الذي 
 .2بنقلو إىل غَته، فهو ال يهمو أف يدفع الضريبة عنو بل أف ال يقـو ىو بدفعهاوذلك  فبكن

 : من يتحمل العبء الضريبي؟ أوال

الضرييب، والذي  قد أفرزت النظرية اؼبالية اإلقتصادية عالقة أخرى سبثلت يف اإلنعكاسل
فرض الضريبة باظبو اؼبكلف القانوين وىو الشخص الذي ت، أوؽبما  من اؼبكلفُتُتدبوجبو يوجد نوع

وىو الشخص الذي تنعكس عليو الضريبة ويتحملها أما ثاهنما ويعترب مسؤوال عن تسديدىا، و 
حىت وإف فرضت بإسم اؼبكلف القانوين ودفعت من قبلو إىل ويسمى باؼبكلف الفعلي، فعال، 

 . 3خزينة الدولة

                                                                                                                                                          
)صاحبة القرار يف ربديده( لتحقيق أكرب ربح فبكن بأقل عبء ضرييب. يراجع  )العرض والطلب يف ظل اؼبنافسة(، ألهنا أداة يف يد الشركة األـ

 .95دوؿ النامية، اؼبرجع السابق، ص سوزي عديل الناشد، ظاىرة التهرب الضرييب الدويل وأثرىا على اقتصاديات ال
 .147، ص السابق اؼبرجع ،ؿبمد قبيب جادو - 1
 .450اؼبرجع السابق، ص شذرات النظرية اعببائية،  رضا خالصي، - 2

.32، ص 2014خالد خضر اػبَت، قانوف الضرائب واإلعفاء منها، اؼبؤسسة اغبديثة للكتاب، لبناف،  -  3  



 التشريع الضريبيم احكأممتنع عن الدفع المستفيد من القانونية لل وضعيةال              الباب الثاني:   
 

285 
 

س يف مقدوره أف وقد يتقرر النقل عدة مرات، حىت تصل الضريبة إىل شخص يدرؾ أنو لي
يتخلص منها، وحينئذ تكوف الضريبة قد انتهى نقلها واستقرت يف ذمة ىذا الشخص األخَت. 

". وتسمى ىذه "اؼبكلف القانوين أو اؼبموؿ القانوين" ويطلق عليو بعضهم اؼبموؿالذي يُطلق عليو "
 ."مرحلة استقرار الضريبة أو راجعيتها"اؼبرحلة اليت بلغتها الضريبة 

 

نعكاس بء الضرييب، وعليو يبكن تعريف اإلى اإلنعكاس الضرييب بظاىرة نقل العويسم 
إىل نقل ما  (اؼبكلف القانوين)"عملية اقتصادية، يتوصل بواسطتها دافع الضريبة الضرييب بأنو: 

دفعو كلو أو بعضو أو أكثر منو إىل شخص آخر )اؼبكلف الفعلي أو االقتصادي( عن طريق 
وينتج عن العالقات  .1"ةقتصادياإل  األسعار، مستعيناً ببعض القوى غَتاتاؼببادالت من خالؿ ت

الفعلي، وقد تتحد صفة اؼبكلف القانوين مع الفعلي ويلـز و الضريبية صفيت اؼبكلف القانوين 
بدفعها، أو أف تنفصال فيدفعها اؼبكلف الفعلي ويتوىل اؼبكلف القانوين تسديدىا دوف ربملها  

 رة.كالضرائب غَت اؼبباش

لقد أنشأ اؼبشرع الضرييب عالقة قانونية بُت اؼبكلف القانوين بدفع الضريبة واػبزينة العامة.  
قد تنشأ عالقة ثانية من نوع إقتصادي ، 2أو من خالؿ قوى السوؽومن خالؿ التبادؿ التجاري 

ه ، فقد يقـو ىذا األخَت بدور 3الفعلي للضريبة اؼبكلفبُت اؼبكلف القانوين وشخص آخر ىو 
بنقلها إىل غَته وىكذا حىت تستقر يف النهاية على شخص ال يستطيع نقلها، ليسمى يف ىذه 

قد ال يتحمل دائما ، و 4اغبالة باؼبكلف الفعلي الذي يصبح ىو من يتحمل عبء النقدي للضريبة

                                                   
، اؼبنشورة على شبكة األنًتنت على العنواف التايل 445انونية اؼبتخصصة، جزء الضريبة، صمي ؿبرزي، اؼبوسوعة الق - 1
:http://www.arab-ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=164539  بتاريخ  10.10على الساعة

23/01/2016.  
 .75حسٍت اعبندي، اؼبرجع السابق، ص  - 2
 .454اؼبرجع السابق، ص  شذرات النظرية اعببائية، رضا خالصي، - 3
 .148اؼبرجع السابق، ص ، عبد الباسط علي جاسم الزبيدي، العدالة الضريبية - 4

http://www.arab-ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=164539
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)النقدي( للضريبة، كما وبدث يف حالة ظاىرة  اؼبكلف هبذا اؼبعٌت العبء اإلقتصادي أو اؼبادي
  .1عبء الضريبة نقل

التمييز بُت العبء النقدي والعبء اغبقيقي، فالشخص الذي يقـو بدفع فبا يستوجب  
الضريبة إىل الدولة ىو الشخص الذي يتحمل عبء الضريبة النقدي اؼبباشر. وقد يستطيع ىذا 
الشخص نقل عبء الضريبة إىل شخص آخر أو أشخاص آخرين، ويكوف من استقرت عليو 

والواضح أف نقل عبء الضريبة قد يتم عن طريق  يا ىو الذي يتحمل عبئها اغبقيقي.الضريبة هنائ
ويف كلتا اغبالتُت البد من قياـ مبادلة بُت الشخص الذي يدفع الضريبة  ،تغَت الثمن أو نوع اؼبنتج

ر نقل عبء الضريبة؛ فمعٌت والشخص الذي ينقل إليو عبء الضريبة اغبقيقي. ىذا وإف مل يتيس  
 . 2ف عبئها اغبقيقي قد استقر على من ربمل عبئها النقدي يف باديء األمرىذا أ

أف يكوف موضوع الضريبة أو مطرح  لكي يتحقق نقل الضريبة يلـز توافر شرطُت، أوالنبا         
مبادلتها، وبناء على ىذا فإف  الضريبة سلعة ينتجها اؼبكلف القانوين أو خدمة يقـو هبا بقصد

 للضريبة على الدخل أو رأس اؼباؿ أصعب من الضرائب غَت اؼبباشرة؛ ألهنا نعكاس الضرييباإل
تصيب ؾبموع دخل اؼبكلف أو ثروتو، فال تصيب سلعة معّينة ينتجها أو خدمة يؤديها لبيعها 

 لغَته. 

ستهالؾ أو التداوؿ؛ ألهنا تصيب سلعاً تقل الضرائب غَت اؼبباشرة على اإلوعلى العكس تن         
ت يبيعها اؼبكلف لغَته. وكذلك تنتقل الضرائب اؼبباشرة العينية على دخوؿ عوامل أو خدما

                                                   
من خالؿ السوؽ" باإلنعكاس  اؼبكلفُتبُت  ويطلق على طريقة "عملية توزيع العبء الضرييب .148اؼبرجع السابق، ص ؿبي ؿبمد سعد،  - 1

 الضرييب.
 .192-191عبد اؼبنعم فوزي، اؼبرجع السابق، ص ص  - 2
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(؛ ألف ىذه الدخوؿ تدخل يف شبن وغَتىا اإلنتاج )دخل اؼبباين، دخل العماؿ، دخل رأظباؿ اؼباؿ
 .1السلع أو اػبدمات اليت يبيعها أو يقـو هبا اؼبكلف

أف يكوف تغيَت شبن السلعة أو اػبدمة اؼبفروض  وأما الشرط الثاين فيتمثل يف وجوب           
عليها الضريبة فبكناً. وتتوقف قدرة اؼبكلف القانوين يف نقل عبء الضريبة على إمكانيتو يف تغيَت 
سعر السلعة أو اػبدمة اؼبفروض عليها الضريبة، فنقل عبء الضريبة أو انعكاس الضريبة يتم عن 

ا اؼبفروضة عليها الضريبة، أو تغيَت أشباف عوامل إنتاج طريق تغيَت أسعار السلع واػبدمات نفسه
السلع واػبدمات اؼبفروضة عليها الضريبة، أو تغيَت أشباف سلع أو خدمات أخرى غَت السلع 

يعها أو شرائها. فإذا سبكن كالقياـ بباؼبفروضة عليها الضريبة، يقـو اؼبكلف دببادلتها أو التعامل هبا  
سبكن من نقل عبء الضريبة، وإذا مل  ، يكوف قدسواء بزيادهتا أـ خفضهااؼبكلف من تغيَت األشباف 

فتستقر الضريبة على عاتقو. وبتوافر ىذين الشرطُت تتحقق عملية نقل الضريبة من الناحية  يستطيع
 .2الواقعياؼبكلف هبا النظرية إىل 

استقرارىا فاؼبقصود بو وذبدر اإلشارة إىل وجود فرؽ بُت استقرار وانتشار الضريبة، فأما         
ظاىرة نقل عبء الضريبة، إذ هبعل استقرارىا من غَت الضروري أف ينقص اؼبكلف القانوين 

الذي تستقر عنده، حدا الستهالكو  استهالكو اػباص، بينما يضع انتشار الضريبة على الفرد
ستقرارىا ال ستهالكية، وكذا اؤسسات اليت تشًتي منها السلع اإلينعكس بدوره على أصحاب اؼب

وف إال لبعض الضرائب فقط، عكس انتشارىا الذي يشمل كافة أنواع الضرائب، ألنو البد أف يبَ 
األثر ال يبتد إىل كافة ستهالؾ اػباص، إال أف ىذا نكماش يف اإلضريبة بعض اإليًتتب على كل 

 ف علىستهالكية، كما أنو ال يصيب كل السلع بنفس الدرجة. فأثر الضريبة يتوقالسلع اإل

                                                   
العنواف  اؼبنشورة على شبكة األنًتنت على ،243ؿبمد سعيد فرىود وؿبمد خَت العكاـ، اؼبوسوعة القانونية اؼبتخصصة، ص - 1

http://www.arab-ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=164540  09:38على الساعة  01/04/2016بتاربخ. 
 .75حسٍت اعبندي، اؼبرجع السابق، ص  - 2

http://www.arab-ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=164540
http://www.arab-ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=164540
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شًتيها. واستهالؾ السلع ذات مستهالؾ الفرد للسلع اؼبختلفة، وعلى مرونة الطلب على كل إ
 .1الطلب اؼبرف يتأثر بدرجات متفاوتة وفقا لدرجة مرونة كل سلعة

 : صور نقل عبء الضريبةثانيا      
 

النقل الكلي ها؛ نيف عدة صور م قتصاديبُت اؼبكلف القانوين أو اإل يتم نقل العبء الضرييب      
إذا سبكن اؼبكلف القانوين بدفع الضريبة أف ينقل العبء الضرييب بكاملو إىل ، والنقل اعبزئي

بصدد نقل كلي ، أما إذا ربمل اؼبكلف القانوين دفع جزء  ، فهوقانوينالكلف اؼبشخص آخر غَت 
 ئي للضريبة.وسبكن من نقل اعبزء الباقي لشخص أخر، ففي ىذه اغبالة يتحقق نقل جز  ها،من

واليت يتمكن اؼبكلف  ،يبكن نقل عبئها كليا تلك الضرائب غَت اؼبباشرة اليت ضرائبال ومن
خر، وعادة يكوف ذلك مقصودا من اؼبشرع كالرسم على آلقانوين نقل عبئها كليا على شخص ا

ػباصة  القيمة اؼبضافة اليت تفرض على اؼبنتج، ويتم نقلها كليا إىل اؼبستهلك، لكن يف الظروؼ ا
كفًتات الكساد يضطر اؼبكلف القانوين ربمل جزء أو كل الضريبة غَت اؼبباشرة قصد زبفيف سعر 

واليت يتمكن  ىي تلك الضرائب اؼبباشرة ،ضرائب يبكن نقلها كلياو  تلك السلع واػبدمات.
 ومن ،ناسبة قيامهم باألعماؿ التجاريةاؼبكلف القانوين من نقل جزء من عبئها إىل شخص آخر دب

 بالنشاط اإلنتاجي.األشخاص  دبناسبة قياـبُت الضرائب قبد الضريبة على الدخل اؼبفروضة 

ىي تلك الضرائب و  ،ال يبكن نقل عبئها على اإلطالؽ اليت ضرائبوصورة أخرى لل
اؼبباشرة اليت ال يتمكن اؼبكلف القانوين من نقل عبئها إىل شخص أخر، بسبب انعداـ تلك 

ي اؼبعامالت التجارية اليت تربط اؼبكلف القانوين واألشخاص اآلخرين. ومن أ ؛قتصاديةالعالقة اإل
 .2بينها قبد الضرائب على األشخاص، الضرائب على الشركات والضرائب على األجور

                                                   
   .169-168ؿبمد عباس ؿبرزي، اقتصاديات اعبباية والضرائب، اؼبرجع السابق، ص ص  - 1
 .455-454اؼبرجع السابق، ص ص  شذرات النظرية اعببائية، ،يرضا خالص - 2
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ينطوي نقل العبء الضرييب على سبكن اؼبكلف بدفع الضريبة الذي وبدده القانوف، من 
، فبن تربطو هبم عالقة اقتصادية، وبذلك ال يتحمل نقل قيمة ما دفعو منها أو بعضو إىل الغَت

الضريبة بصفة هنائية من يؤديها للخزينة العامة. أما إذا ربمل اؼبكلف بصفة هنائية بقيمة الضريبة 
فتكوف ىذه الضريبة قد استقرت مباشرة عليو؛ دبعٌت أف قيمة دخلو اغبقيقي قد البفضت بقيمة 

 الضريبة اؼبدفوعة.

فإهنا  ،األوىل اليت أمكن فيها اؼبكلف بدفع الضريبة من نقل عبئها إىل الغَت أما يف اغبالة 
تتمثل فيما يسمى بظاىرة انتشار الضريبة اليت ينتقل فيها العبء الضرييب أو أجزاء منو من شخص 

وتفرض ضريبة . 1قتصادية فيما بينهمإلقتصادية اليت ربكم العالقات اإلإىل آخر وفقا للعوامل ا
ما فًتتفع شبنها ويقل الطلب عليها ويزداد الطلب على سلعة بديلة أخرى فَتتفع شبنها  على سلعة

 أيضا، وىنا يقاؿ أف ارتفاع شبن ىذه السلعة البديلة ىو من أثر فرض الضريبة على السلعة األوىل.

كذلك هبب التمييز بُت نقل العبء إىل األماـ و إىل اػبلف. فنكوف أماـ نقل العبء إىل   
ـ حُت يستطيع منتج سلعة ما )دافع الضريبة( نقل الضريبة يف اذباه اؼبستهلك النهائي، أي أف األما

تاجر اعبملة عن طريق رفع السعر عما كاف عليو قبل فرض الضريبة. أما نقل العبء إىل اػبلف 
فيكوف عن طريق خفض اؼبنتج لعناصر تكلفة اإلنتاج كأسعار اػبامات اليت يستعملها أو أجور 

 .2ماؿ الذين يستخدمهمالع

ويثور خبصوص ىذه اؼبسألة تساؤؿ حوؿ من يتحمل اؼبسؤولية يف حالة عدـ الدفع يف 
حالة وجود مكلف قانوين وآخر فعلي، ولقد أجابت احملكمة الدستورية العليا اؼبصرية على ىذا 

ت ، حبيث أكدّ التساؤؿ واضعة حدود فاصلة بُت كل من اؼبلتـز بتوريد الضريبة واؼبدين األصلي هبا
توافر الواقعة اؼبنشئة  على توافر الشروط ليكوف الشخص اؼبلـز بدفع الضريبة ملتزما أصليا هبا وىي

                                                   
 .255، ص 1985مصر،  ،الدار اعبامعية ،ونس ؿبمد البطريق، إقتصاديات اؼبالية العامةي - 1
 .192-191عبد اؼبنعم فوزي، اؼبرجع السابق، ص ص  - 2
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ف يكوف وفاءه بالضريبة تابعا لإللتزاـ األصلي، ومن مث فإف التزامو ، على أاؼبكلفللضريبة يف حق 
 .1ـ وينقضي بالوفاء أو اإلعفاء منهابدفع الضريبة بوفائو دببلغها أو إعفاءه منها فيزوؿ ىذا اإللتزا

 

يدفع الفرد إىل ؿباولة التخلص من عبئها ىو عدـ وجود مقابل خاص يعود  إف الذي            
عليو مباشرة منها، كما أف إحساسو بثقل عبئها بصورة خاصة عندما يكوف ؿبمال بالعديد من 

الطرؽ إىل ؿباولة التخلص منها  الضرائب، أو عندما تكوف معدالهتا مرتفعة ذبعلو يسعى بكل
ة لنقل عبئها إىل ملقانوين إلهباد سبل وؿباوالت دائهبتهد اؼبكلف بالضريبة او . 2زبلصا مسموحا

الغَت. وتساعده على ذلك ظروؼ السوؽ اليت ربدد عالقتو بالغَت، حبيث ينتهي األمر إىل استقرار 
قيقي بالضريبة والذي يتحمل معُت يكوف دبثابة اؼبكلف اغبآخر عبء الضريبة على شخص 

 عبئها. 
 
 

يتضح ذلك إذا ما فرضت ضريبة على فئة معينة وفقا ؼبقتضيات العدالة أو السياسة و  
، مث تبُت نتيجة قصور يف ر عبء ىذه الضريبة على ىذه الفئةاإلقتصادية على افًتاض استقرا

عبء الضريبة، وربويلو إىل دراسة ميكانكية نقل العبء أف ىذه الفئة قد سبكنت من التخلص من 
مكانة ىامة يف  ىذا األخَتفئات أخرى مل تستهدؼ الدولة ربميلها بعبء الضريبة. لذلك وبتل 
 .3ؾباؿ الدراسات الضريبية، ألنو يؤثر على نطاؽ رسم السياسات الضريبية

 

                                                   
، 2012معي اغبديث، اإلسكندرية، دستورية، اؼبكتب اعباإكرامي بسيوين عبد اغبي خطاب، اؼبباديء الضريبية يف قضاء احملكمة ال - 1

 37، نشر باعبريدة الرظبية بالعدد رقم 7/9/1996ؽ دستورية عليا، جلسة  17لسة  9حكم احملكمة الدستورية العليا يف الطعن رقم  :190ص
شرع مسؤوال عن توريدىا، بل يتعُت التمييز  بينهما، فال أنو ال هبوز اػبلط بُت اؼبلتـز أصال بالضريبة، وبُت من اعتربه اؼب: " 19/9/1996بتاريخ 

مث  -واؼبتخذ وعاء ؽبا-يكوف الشخص ملتزما أصال هبا، إال إذا توافرات بالنسبة إليها الواقعة اليت أنشأهتا واليت تتمثل عنصراىا يف اؼباؿ احململ بعبئها
ا لإللتزاـ بالضريبة من خالؿ ربديد اؼبشرع لظرفها اؼبوضوعية والشخصية. وجود عالقة بُت ىذا اؼباؿ وشخص معُت، ليكوف اجتماعهما معا مظهر 

وىو العنصر  -وال يكوف الشخص مسؤوال عن الضريبة إال إذا كاف وفاؤه هبا تابعا لإللتزاـ األصلي بأدائها، ليبقى بوجوده اؼباؿ اؼبتخذ وعاء ؽبا
  منتفية". -اؼبوضوعي يف الضريبة

 .132دخل إىل اعبباية والضرائب، اؼبرجع السابق، ص ؿبمد عباس ؿبرزي، اؼب  -2
 .257ونس أضبد البطريق، إقتصاديات اؼبالية العامة، اؼبرجع السابق، ص ي  -3
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يثَت  كذلك ال  ،ذي وبدد قانونا اؼبلتـز بدفعهااؿ ال يثار إذا كاف اؼبشرع ىو الفإف اإلشك 
إشكاؿ إذا توقع اؼبشرع نقل عبء الضريبة من اؼبكلف قانونا إىل اؼبكلف الفعلي أو أراد ىذا  أيُ 

شكاؿ إذا مل يكن للمشرع نية حصوؿ ب غَت اؼبباشرة، ولكن قد يثار اإلالنقل معتمدا مثل الضرائ
ف يتحملوا مل يكن ىدؼ اؼبشرع أ ،نقل للعبء الضرييب واستقراره على عاتق فريق من اؼبكلفُت

رع عند وضعها اختيار الضرائب وتوزيعها سياسة اؼبالية اليت كاف يهدؼ اؼبشعبئها، فتتأثر بذلك ال
 .1توزيعا عادال بُت اؼبكلفُت فيؤدي ذلك إىل عدـ ربقيق العدالة الضريبية

وعليو، يتمثل اغبل يف زبفيف العبء الضرييب يف زبفيض أسعار الضرائب مع عدـ اؼبغاالة 
ويًتؾ  ،ألف أي تعدد يؤدي ال ؿباؿ إىل زيادة تكلفة ربصيل الضريبة بالنسبة للموؿ ،ىايف تعدد

ثغرات عديدة، يبكن التسلل منها للتهرب من أداء الضريبة، والثابت أنو كلما ارتفع سعر الضريبة 
وزاد عبؤىا كلما كاف ذلك مدعاة للتهرب منها، وىذا باإلضافة إىل أف التصاعد يف سعر الضريبة 
إذا ما غويل فيو فإنو قد يدعو إىل التهرب بأف وباوؿ اؼبكلف أف ىبفض من الوعاء حىت ال ينتقل 

 . 2من شروبة إىل أخرى أعلى منها يف معدؿ الضريبة

كما أف زبفيف عبءالضريبة يعد اإللتزاـ دببدأ سنوية الضريبة واستغالؿ السنوات 
احية ربقيق األرباح أو اػبسارة وعدـ اإللتجاء الضريبية، فكل سنة ضريبية ؽبا ظروفها اػباصة من ن

 .3إىل مبدأ التقدير اعبزايف إال بناء على مستندات وأدلة مادية تتوصل إليها مصلحة الضرائب

 bouclier "الدرع الضرييبقد تبٌت نظاما يدعى بف النظاـ الفرنسي أشارة ذبدر اإل          

fiscal"  اغبد األقصى لفرض هتدؼ إىل تسقيف  اليتعبارة عن ؾبموعة من التدابَت  وىو
، الذي جاء لتلبية رغبة السلطات 2007ووضع حيز التنفيذ يف الفاتح من يناير لسنة  الضرائب.

                                                   
 .43اؼبرجع السابق، ص ، عبد الباسط علي جاسم الزبيدي، العدالة الضريبية - 1
 .275عبد اؼبنعم فوزي، اؼبرجع السابق، ص  - 2
 .177رجع الساب، ص عاطف ؿبمد موسى، اؼب - 3
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اليت تواجو الدوؿ األعضاء يف  للحد من الضريبة الشاملة ولتحسُت جاذبية النظاـ الضرييب الفرنسي
، فالضرائب 2007أوت 21 لعمالة والقوة الشرائيةابتداء من قانوف العمل واف. 1رباد األورويباإل

 لىاؼبباشرة اليت يدفعها الفرد اؼبتمثلة يف ضريبة الدخل، ضريبة الثروة والضرائب احمللية اؼبستحقة ع
٪ من دخلو. وإذا كاف  50جتماعية هبب أف ال تتجاوز يف ؾبملها إقامة الرئيسية، واؼبسانبات اإل

اػبزينة يتجاوز ىذه العتبة، هبوز اؼبطالبة باسًتداد اؼببالغ اؼبدفوعة مقدار الضريبة احملصلة من قبل 
 للسنة السابقة . 

يبثل نظاـ الدرع الضرييب من الوسائل اليت سبنع هترب األغنياء من دافعي الضرائب من  
اإللتزاـ بسداد اؼبستحقات الضريبية اليت على عاتقهم، وبالتايل تكريس للقاعدة اليت تقوؿ إذا كاف 
من العدالة منع أصحاب الدخوؿ الضعيفة من الدفع فإنو من األعدؿ أف يتم إعفاء أصحاب 
الدخوؿ الكبَتة من دفع مبالغ كبَتة، وىذه ىي فلسفة النظاـ اعببائي الفرنسي الغائبة عند مشرعنا 

 اعبزائري.

 الفرع الثالث: آثار التجنب الناقل وغير الناقل للحقوق الجبائية

آثار متعددة بغض النظر عن صورة إذا ما قصده اؼبشرع أو مل يقصده، للتجنب الضرييب 
أو كاف نتيجة إنباؿ منو أو حىت ربقيق أىداؼ السياسة الضريبة اؼبسطرة، إذ يدور بُت دائريت النفع 
والضرر. فمن اهبابياتو أنو وسيلة لتحقيق أىداؼ السياسة الضريبية عند منح اإلعفاءات 

ات اؼبشجعة على تنمية اإلقتصاد، أما خطره على اجملتمع ال يبكن والتخفيضات وجل التحفيز 
ذباىلو فهو يصيب النظاـ الضرييب يف أىم أركانو وىو العدالة الضريبية، حُت تتمكن صباعة من 

من زبفيض أعبائهم اليت هبب عليهم ربملها باتباع وسائل ال يقصدىا اؼبشرع بينما يظل  اؼبكلفُت
مع أهنم متساووف يف اؼبراكز القانونية، فضال عن أف سلوؾ طريق آخروف يتحملوف أعباءىم 

                                                   
1  - http://www.toupie.org/Dictionnaire/Bouclier_fiscal.htm le 01/04/2016 à 09:16.  

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Bouclier_fiscal.htm%20le%2001/04/2016%20à%2009:16
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Bouclier_fiscal.htm%20le%2001/04/2016%20à%2009:16
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التجنب الضرييب يعرب عن نقص القيم األخالقية وأنانية تعرب عن حبو لذاتو وتفضيلو ؼبصلحتو 
 .1الشخصية على حساب مصلحة اعبماعة وحقهم يف اإليرادات الضريبية اليت مت ذبنبها

ة مباشرة ببعض اؼبشاكل اإلقتصادية ليس لو عالقإذا كاف الظاىر أف التجنب 
واإلجتماعية، لكن ال أحد ينكر تأثَته السليب على تنميها إف مل نقل وجودىا من األساس  
كالبطالة والتضخم ومعدال الفائدة، ألف انتشار ظاىرة التجنب يبث اإلحساس لدى الناس بأف 

كنهم كانيات اؼبادية واؼبالية اليت سباؼبكلفُت األثرياء أكثر قدرة على عدـ الدفع للخزينة نظرا لإلم
ستعانة بكبار اؼبختصُت يف الضرائب واعبباية والقانونيُت الذين من ذلك، حبيث باستطاعتهم اإل

يعدوف ؽبم حلوال ودراسات اعبدوى الضريبية ويقدموف لنصائح اليت سبكنهم من اؼبرور بسالـ إىل 
 بر الالضريبة أو على األقل عبء ضرييب.

يتبُت أف التحفيز اعببائي كنظاـ أقره اؼبشرع اعببائي، يعد الصورة الصروبة لعدـ  يف األخَت
دفع اغبقوؽ اعببائية، مكرس قانونيا وتنظيميا. كما أف اؼبكلف ال يتعرض للجزاء يف حالة عدـ 

، الدفع يف إطار إستفادتو من اإلعفاءات والتخفيضات مىت احًـت الشروط اؼبفروضة لإلستفادة
مل يلتـز هبا يدفع صبيع اؼبستحقات دبا فيها العقوبات الالحقة، عالوة على  س إذاوعلى العك

  سحب ىذه التحفيزات.

إذا ما كاف اؼبكلف بالضريبة يف  ،فاإلخالؿ بإلتزاـ الدفع يعد عمال مشروعا قانونا ،إذا
التشريعية  ففي ىذا اإلطار اؼبكلف ال يعد ـبالفا لألحكاـوضعية اإلعفاء التشريعي من أي جزاء. 

والتنظيمية بل يعد مستفيدا من أحكامها، وال يسأؿ ال مدنيا وال جبائيا وال حىت جزائيا، فهو يف 
وضعية نظامية. لكن مىت ربط اؼبشرع ىذه اغباالت بقيود وشروط فالبد على اؼبكلف اإللتزاـ هبا، 

 حىت ال تتأرجح وضعيتو القانونية من اؼبستفيد إىل اؼبخالف. 
                                                   

 .106اؼبرجع السابق، ص  اؼبقارف واؼبصري، التجنب الضرييب بُت اإلباحة واغبظر يف التشريع رمضاف صديق، -  1
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تحفيزات اعببائية كثَتا ما تفتح الفجوة بُت اؼبكلفُت اؼبستفدين منها وغَت أف ال بّيد
اؼبستفدين، فبا قد يغَت نشاط اؼبكلف وصفتو اعببائية ألحد الدخوؿ واألنشطة ؿبل اؼبساعدة من 

ألنو يرى يف ذلك حال للهروب من ظلم التشريع الضرييب لو بإقراره مساعدات قبل الدولة. 
 للمتخلفُت.

يل تقـو الدولة بنفسها بتشجيعو على التهرب من أدائو اغبقوؽ اعببائية، وىنا إذا مل وبالتا
على اؼبدى اؼبتوسط والبعيد، فإهنا ىي  هاتدرس سياسة منح ىذه اإلعفاءات والتخفيضات وتضبط

وحىت  خالفُت لألحكاـ القانونية.اؼبوغَت  اعبدد لدفع الضريبةتجنبُت القريب اؼبستخلق يف اؼبستقبل 
يف حالة وضع القيود والشروط تعد غَت كافية، وتغيب الرقابة يف كثَت من األحياف والسيما عندما 
يقـو اؼبكلف بتنظيم إعساره عند انتهاء فًتة اإلستفادة من التحفيز اعببائي، فبا يرتب عنو سبلص 

إذا ما   ما الفائدة من التحفيزاتيبقى التساؤؿ قائما واضح ومتعمد من قبلو من الدفع. لذلك 
 كانت تساىم يف التجنب الضرييب، وال زبدـ سياسة وضعها. 

  لمبحث الثاني: اإلمتناع عن الدفع بين غياب التنسيق والمنافسة الضريبةا

إف كاف يقع على اؼبكلف بالضريبة إلتزاـ بدفع اغبقوؽ اعببائية حسب ما تنص عليو 
قد وبدث عمليا أف يكلف بدفع أكثر من فإنو ليس دائما هبذه البساطة، إذ  ،القوانُت اعببائية

ضريبة عن نفسو أو عن مداخيلو يف نفس الدولة أو يف دولتُت ـبتلفتُت يف نفس اؼبدة، تعود يف 
 حقيقتها إىل توسع الدوؿ يف اختصاصاهتا الضريبية بقصد ربقيق اؼبزيد من اإليرادات العامة.

 
 

أف تفرض على الشخص مرتُت سواء  ألف الضريبة زبضع ؼبباديء العدالة، فإنو ال يبكنو  
على اؼبستوى احمللي أو الدويل، ومن ىذه الفكرة يتضح أف اؼبكلف إذا فرضت عليو عدة ضرائب 
عن نفسو ومداخيلو أكثر من ضريبة مستحقة، فإنو يف ىذه اغبالة يدفع الضريبتُت، وال وبتج 
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يق اغبل الودي اؼبتمثل يف بوضعيتو، لغاية تسويتها عن طريق تدخل السلطة اؼبختصة أو عن طر 
 اإلتفاقيات اعببائية الدولية.

، أال وىي ىروب وضعية خاصة هتدد الدوؿ إقتصاديا جد على اؼبستوى الدويللكن وُ  
قصد عدـ الدفع يف دوؽبم األصلية ؼبزايا تقدمها ؽبم على  معينةاؼبكلفُت بالضريبة كبو دوؿ وأقاليم 

تدعى ىذه ومزايا أخرى،  عدمة مع ضماف السرية البنكية،وجو اػبصوص كالضرائب القليلة أو اؼبن
 الظاىرة بالتنافس الضرييب الضار أو اعبنات الضريبية.

إلزدواج إىل اأوال  التطرؽ يف ىذه الوضعية اؼبستحدثة بظواىر جبائية ؿبضة البحثيتطلب      
 مطلب ثاين.يف  التنافس الضرييب الضارإىل و  مطلب أوؿيف الضرييب 

 األول: اإلزدواج الضريبي المطلب 

ىل التنسيق بُت ىذه إإمبا وبتاج  ضريبية، مشكالت قد ينشأ من إف تسوية ما 
اإلختصاصات الضريبية، دبا يقتضيو من قبوؿ كل دولة التنازؿ عن بعض ىذه اإلختصاصات 

الضرييب.  والتضحية جبانب من إيراداهتا الضريبية، ىذا ما يصطلح عليو يف النظاـ اعببائي باإلزدواج
وىو ما هبعل اؼبكلف بالضريبة يف حالة دائمة للتهرب من دفع ما عليو، ويف ىذه اؼبرة ليس لسبب 

 ضريبية.العدالة لغياب الشخصي بل 

والتطرؽ إىل ـبتلف  ،لذلك جلي بنا يف إطار ىذا اؼبطلب، معرفة اإلزدواج الضرييب 
 لتنافسية اعببائية.اغباالت اليت يتواجد فيها اؼبكلف بالضريبة يف إطار ا

 الفرع األول: مفهوم اإلزدواج الضريببي

اإلزدواج الضرييب نتيجة أفرزهتا سياسة الدوؿ اعببائية سواء عن طريق القصد أو  إف
نقصا يف  لوىو يتمخض عن عدـ عدالة يف توزيع العبء الضرييب، وإذا وقع فهو يبث اؼبصادفة،
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كسبب لعدـ دفع   حاطة دبفهـو اإلزدواج الضرييبيستوجب لإلف .1التشريع أو عيبا يف التطبيق
 لو مع بياف شروطو. ااعطاء تعريف الضريبة

 : تعريف اإلزدواج الضريبي أوال 

يقاؿ: زوج أو فرد كما يقاؿ:  ،زدواج من الزوج: خالؼ الفردبأنو: اإل ةلغ زدواجؼ اإلعر  يُ  
َنا ِفيَها ِمْن ُكل  َزْوٍج 7ة وقاؿ اهلل تعاىل يف سورة ؽ األي ،خسًا أو زكا أو شفع أو وتر : }َوأَنْػَبتػْ

 .2وكل واحد منها أيضاً يسمى زوجاً وقاؿ ابن سيده: الزوج الفرد الذى لو قرين .هَبِيٍج{

، إال ما أصبع لوأما اإلزدواج الضرييب فإنو ال يوجد اتفاؽ على تعريف اصطالحي دقيق 
يبة على نفس الشخص اؼبكلف بالضريبة " فرض الضر عليو الفقو من خالؿ توافر شروط على بأنو 

ولكي يوجد إزدواج ضرييب  أكثر من مرة على نفس اؼبادة اػباضعة للضريبة وخالؿ نفس اؼبدة".
البد من أف تفرض نفس الضريبة أكثر من مرة على نفس اؼبكلف ونفس الوعاء الضرييب وخالؿ 

 نفس اؼبدة.

قانوف اعببائي دبشكلة تعدد فرض الضريبة عتماد على فقهاء الؼ اإلزدواج الضرييب باإليعرّ و 
على اؼبكلف بأدائها، ففي اإلزدواج الضرييب يدفع اؼبكلف بالضريبة على نفس الوعاء أكثر من مرة 
ألكثر من إدارة ضريبية. وقد يظهر اإلزدواج الضرييب على اؼبستوى الداخلي كفرض ضريبتُت على 

أو وبدث على اؼبستوى الدويل عندما ىبضع  ،يف نفس اؼبدة وداخل إقليم دولتو نفس اؼبكلف
نفس الدخل أو الربح لضريبيتُت أو عدة ضرائب متشاهبة أو متماثلة يف دوؿ ـبتلفة، ربت تأثَت 

 .3قواعد اإلقليم اليت تتضمنها القوانُت الداخلية ؽبذه الدوؿ
 

                                                   
 .374اؼبرجع السابق، ص جادو، ؿبمد قبيب  - 1
 . 8ص ،، اؼبوسوعة اإلقتصادية3/1884لساف العرب  -  2

. 144ؼبرجع السابق، ص ا اؼبدخل إىل اعبباية والضرائب،ؿبمد عباس ؿبرزي،   - 3 
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  ويالحظ من اصطالح "إزدواج الضرائب" أنو غَت مقصور على دفع الضريبة مرتُت فقط
كما يفهم من تفسَت كلمة ازدواج تفسَتا حرفيا، وإمبا يقصد هبذا اإلصطالح دفع اؼبكلف للضريبة 
أكثر من مره سواء تعدد فعها مرتُت أو ثالث أو أربع، وقد ظبيت ىذه اغبالة بازدواج الضرائب 

 .1بالنظر إىل اغبالة الغالبة، إذ يغلب أف تعدد الضريبة مرتُت
 

ومعناه فرض الضريبة  ؛يب خروج عن قاعديت سنوية واقليمية الضريبةيعد اإلزدواج الضريو   
ويقصد بقاعدة سنوية  .2أكثر من مرة واحدة على الشخص ذاتو وعلى نفس اؼباؿ يف اؼبدة ذاهتا

ال سبلك اغبق يف ربصيل الضريبة من األفراد إال يف عاـ واحد، لذا اعببائية الضريبة أف اإلدارة 
ال هبوز ؽبا فة ربديد موضوع الضريبة دبا يكسبو اؼبكلف خالؿ عاـ واحد، ضرور  هايتطلب األمر من

لعامُت أو أكثر إال يف حاالت إستثنائية وبددىا القانوف. وقد  اؼبكلففرض الضريبة على ايرادات 
موضوع الضريبة يف بداية العاـ كضريبة اؼبباين أو يف هناية العاـ كضريبة األرباح بتحديد اإلدارة  تقـو
 جارية والصناعية.الت

الواحد أكثر من مرة واحدة  اؼبكلفوطبقا لتلك القاعدة ال هبوز فرض الضريبة على            
عن نفس موضوع الضريبة خالؿ العاـ الواحد. فإذا حدث ذلك يقاؿ أف ىناؾ ازدواجا ضريبيا 

  .3فبا يدفعو إىل التهرب عن سداد التزاماتو الضريبية اؼبكلفيزيد من أعباء 

 ولذا فإف ،السيادية اؼبظاىر أحد يعد عاـ بشكل التشريع ويقصد بإقليمية الضريبة أف   
 دولة حدود إىل يتعداىا وال الدولة، تلك حدود ضمن ذلك لتشريع تطبيق يقتصر أف الواجب من

 اػباصة تفاقياتاإل لبعض وفًقا أّنو إال الدولة األخرى، على سيادة اعتداء من ذلك يف ؼبا أخرى

                                                   
. 107ؼبرجع السابق، ص ا عاطف ؿبمد موسى،  - 1 

 . 281د اؼبنعم فوزي، اؼبالية العامة والسياسة العامة، منشأة اؼبعارؼ، اإلسكندرية، بدوف سنة نشر، ص عب -  2
 .213أضبد ضبدي العناين، اؼبرجع  السابق، ص  -  3
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 يف األشخاص أو األقاليم بعض على الضريبية التشريعات بعض  نفاذ إيقاؼ يتم فإّنو الدوؿ، بُت
 .1الدولة تلك

ؽبا نفس  اليت مع عدد من اؼبفاىيم، مفهـو اإلزدواج الضرييبتداخل وذبدر اإلشارة إىل 
ييب والتكرار إلزدواج الضر ا إذ يعد اؼبعٌت كالتكرار الضرييب، اعبمع بُت الضرائب وتشابو الضرائب.

كما يف حالة إذا فرض الضريبة على اؼببيعات عدة مرات على   على درجة من التشابو، الضرييب
السلعة اؼبباعة بسبب عدة مبيعات )أي عدة وقائع منشئة للضريبة( فال يكوف ىناؾ ازدواجا 

ل عملية بيع ألف ك ،ضريبيا، بل تكرارا يف فرض الضريبة بسبب تكرار عملية البيع اؼبنشئة للضريبة
 .2تتميز عن العملية األخرى وتشكل حبد ذاهتا واقعة جديدة منشئة لفرض الضريبة من جديد

ولتبياف الفرؽ بينهما نفًتض مثاؿ يتعلق بالضريبة على العقار؛ ففي ىذه اغبالة قد يسري 
 كل مرة على تداوؽبا عدة حقوؽ جبائية، فإذا ما مت بيع العقار أكثر من مرة مثال خضع للضريبة يف

 .3، ألف الضريبة فرضت على كل عملية بيع، وكل عملية تتميز عن األخرىىذا تكرارا للضريبة و
 
 

ما هبب مالحظتو ىو أف النظرية اؼبالية والضريبية مل تقم بإعداد بعد للقواعد العامة اليت  
ىل ذلك. ربكم بتشابو الضرائب أو الضرائب من نفس النوع، وإف كانت بعض الدوؿ قد تنبهت إ

الؼ يف ىذا خ فأدرجت يف تشريعاهتا الضريبية بيانا ؼبا يعترب من الضرائب متشاهبا لتفادي أيّ 
  تفاقات الدولية اػباصة بتجنب اإلزدواج الضرييب إىل ربديد ما يعترب مناؼبضمار. كما تلجأ اإل

 . 4الضرائب اؼبتشاهبة
 

 

                                                   
ـ اإلقتصادية لو عسامل الشوابكة، اإلزدواج الضرييب يف الضرائب على الدخل وطرائق ذبنبو مع دراسة تطبيقية مقارنة، ؾبلة جامعة دمشق لل - 1

 .50، ص2005 ، 2، العدد21والقانونية، اجمللد 
 .415اؼبرجع السابق، ص شذرات النظرية اعببائية، رضا خالصي،  - 2 
 .215ص أضبد ضبدي العناين، اؼبرجع السابق، -  3 

 . 147اؼبرجع  السابق، ص اؼبدخل إىل اعبباية والضرائب،  ؿبمد عباس ؿبرزي، - 4
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ف معظم النظم الضريبية ألالضرائب،  ال ينبغي اػبلط بُت اإلزدواج الضرييب واعبمع بُت إذ
تأخذ بنظاـ تعدد الضرائب باؼبقارنة بنظاـ الضريبة األحادية، إال أهنا ال تشكل إزدواجا ضريبيا. 
ذلك أف التعدد ىنا يقصد بو أهنا ضرائب ـبتلفة تفرض على نفس الوعاء، ومن مث فال يوجد 

 .1ازدواج ضرييب يف ىذا الشأف
 

 الضريبي : شروط اإلزدواج ثانيا

: تعدد الضرائب، وحدة شروط وىي أربعة توافر، هبب زدواج الضرييبربقق ظاىرة اإل لكي
ها كبلل، وحدة الواقعة اؼبنشئة للضريبة و ، وحدة الوعاء الضرييب، وحدة اؼبدة الزمنيةبالضريبة اؼبكلف

 فيما يلي:

 وحدة الشخص المكلف بالضريبة -1
 
 

ج الضرييب، أف يكوف شخص اؼبكلف نفسو ىو الذي من بُت شروط قياـ ظاىرة اإلزدوا  
يتحمل نفس الضريبة أكثر من مرة. وبالرغم من أف األمر يبدو بسيطا للشخص الطبيعي إال أف 

بالنسبة لألشخاص اؼبعنوين وخاصة  ،اآلراء قد اختلفت يف تكييف اإلزدواج الضرييب من عدمو
اء واؼبسانبُت فيها. واؼبالحظ أف ىذا لكوهنا ذات شخصية مستقلة عن شخصية الشرك ،الشركات

لألشخاص اؼبعنوية  الشرط ال يثَت مشكلة بالنسبة لألشخاص الطبيعيُت بينما قد تظهر اؼبشكلة 
 .كشركات األمواؿ

 

زبتلف باختالؼ النظرة  ،والواقع أف معرفة اؼبقصود بوحدة اؼبكلف القانوين بالضريبة 
أوؽبما  ،لشركات مثال فإهنا زبضع لضريبتُتيما يتعلق بأرباح اال: فمث .2 القانونية والنظرة االقتصادية

ضريبة على أرباح الشركات وىي اليت تفرض على أرباح الشركة إصباال وقبل توزيعها على اؼبسانبُت؛ 
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أي أهنا تفرض دبناسبة ربقق الربح. وثانيهما الضريبة على الدخل اإلصبايل على أساس نواتج القيم 
تفرض على أرباح األسهم بعد توزيعها على اؼبسانبُت؛ أي أهنا تفرض دبناسبة اؼبنقولة وىي اليت 

 .توزيع األرباح
 

 فهل يف ىذه اغبالة نكوف أماـ ازدواج ضرييب أـ ال؟ 
 

، ألف شرط وحدة الشخص اؼبكلف بالضريبة غَت متوفر ، اإلجابة بالنفيمن النظرة القانونية      
ما من وأ سانبُت فيها، ومن مث ال يوجد إزدواج ضرييب.النفصاؿ شخصية الشركة عن شخصية اؼب

وجهة النظر اإلقتصادية: فهي ال تقف عند التنظيم القانوين بشأف انفصاؿ الشخصية القانونية 
لكل منهما بل تتعداه اىل حقيقة من يتحمل العبء الضرييب، فمن الناحية الواقعية واؼبنطقية فإف 

لضريبتُت يف النهاية ومن مث فإنو يوجد ازدواج ضرييب، شخص اؼبساىم ىو الذي يتحمل عبء ا
يسمى يف ىذه اغبالة باإلزدواج اإلقتصادي يقابلو اإلزدواج القانوين الذي يستلـز وحدة الشخص 

 اؼبكلف من الناحية القانونية.
 

يفرؽ الفقو يف ىذا الصدد بُت نوعُت من اإلزدواج الضرييب القانوين واالقتصادي. فنكوف 
دواج ضرييب قانوين عندما يكوف اؼبكلف القانوين ىو نفسو الذي ىبضع لضريبتُت أو أكثر، أماـ إز 

فهو الذي وبصل عندما يكوف ىناؾ رابطة اقتصادية تربط بُت  ،أما اإلزدواج الضرييب اإلقتصادي
اؼبكلف األوؿ بالضريبة األوىل وبُت اؼبكلف الثاين بالضريبة الثانية، وذلك كما يف حالة خضوع 

ومن مث خضوع األرباح اؼبوزعة  ،رباح الشركات اؼبسانبة للضريبة على األرباح التجارية والصناعيةأ
 .1على دخل رؤوس األمواؿ اؼبنقولة على اؼبسانبُت للضريبة
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 وحدة الضريبة المفروضة -2
 

يقصد بوحدة الضريبة اؼبفروضة لقياـ ظاىرة اإلزدواج الضرييب أف يدفع اؼبكلف نفس   
بة مع توفر صبيع الشروط األخرى أكثر من مرة، أو أف يدفع ضريبتُت متشاهبتُت أو من نفس الضري

 النوع أو الطبيعة.
 

وفبا ىو جدير بالذكر أف ربديد الضرائب اؼبتشاهبة ىبضع لوجهيت نظر قانونية واقتصادية.  
الضرائب اؼبتشاهبة أو اليت  فمن وجهة النظر القانونية اليت هتتم بالتنظيم التقٍت والقانوين للضريبة فإف

من نفس النوع ال سبثل إزدواجا ضريبيا باعتبار أف كال منهما ـبتلف عن اآلخر من حيث التنظيم 
الفٍت والقانوين. وأما من وجهة النظر اإلقتصادية اليت تضطلع بالنتيجة النهائية فإف الضرائب 

أف الضرائب اؼبتشاهبة سبثل عبئا على نفس اؼبتشاهبة أو من نفس النوع سبثل ازدواجا ضريبيا باعتبار 
 .1اؼبادة اػباضعة للضريبة

 

ولتوضيح ذلك نفًتض أف ىناؾ ضريبتُت متشاهبتُت تفرضاف على الدخل أحدنبا تفرض 
عليو مباشرة وىي الضريبة على الدخل واألخرى تفرض على رأس اؼباؿ، ولكن معدؽبا منخفض 

دخلو دوف اؼبساس بأصل رأس اؼباؿ. فمن وجهة النظر فيقـو اؼبكلف بالضريبة بدفع األخَتة من 
فأوؽبما  ،القانونية ال يوجد ازدواج باعتبار اف كليهما ىبتلفاف من حيث التنظيم التقٍت والقانوين

ضريبة على الدخل والثانية ضريبة على رأظباؿ. بغض النظر عن الوفاء هبما من نفس الوعاء أي 
فإنو يوجد إزدواج ضرييب باعتبار أف ربصيل الضريبة قد مت من  أما من الزاوية اإلقتصادية الدخل.

 نفس الوعاء، فهما يبثالف عبئا على الدخل وذلك وفقا للنتيجة النهائية اؼبًتتبة عليهما.
 

ولو فرضنا أف عقد البيع الذي يكوف موضوعو اؼبتاجرة باغبديد ىبضع إىل ثالث ضرائب 
دبناسبة توقيع العقد، الضريبة على القيمة اؼبضافة اليت ـبتلفة: رسم الطابع اعببائي الذي يفرض 

تفرض دبناسبة عملية البيع وضريبة الدخل اليت تفرض على األرباح اليت ربققت من البيع ولكن 
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األمر ال يكوف دائما هبذه السهولة والبساطة عندما تكوف الضريبة الثانية مشاهبة لألوىل، كما يف 
دخل ) ضريبة األرباح، رؤوس األمواؿ النقولة، ضرائب الرواتب حالة فرض ضرائب على أنواع ال

 .1ومن مث تفرض ضريبة على الدخل العاـ للمكلف واألجور، ضريبة األمالؾ اؼببنية...(
 

 وحدة الوعاء الضريبي  -3
 

وىنا يتطلب أف تفرض ذات الضريبة أكثر من مرة على نفس الوعاء. أما إذا اختلف  
ضرييب لكل من الضريبتُت عن الضريبتُت عن اآلخر، فال وجود لإلزدواج ال الوعاء الضرييب لكل من

، فال وجود لإلزدواج الضرييب. فإذا أخضعت عائدات اؼبكلف من ايرادات العقارات اؼببنية اآلخر
للضريبة على دخل األمالؾ اؼببنية مث خضعت بعد ادراجها يف حساب أرباح اؼبؤسسة اليت سبلك 

بة على األرباح التجارية والصناعية فنكوف ىنا أماـ حالة ازدواج ضرييب، ألف ىذه العقارات للضري
. فإذا فرضت الضريبة على وعاء يعود إىل 2نفس اإليرادات خضعت لضريبيت الدخل على التوايل

مكلف معُت مث فرضت الضريبة على وعاءآخر يعود لنفس اؼبكلف، ففي ىذه اغبالة ال نكوف أماـ 
  .3لعدـ وحدة الوعاء الضرييب رغم وحدة اؼبكلف القانوين ازدواج ضرييب نظرا

 

ومن أمثلة ذلك، أف يدفع اؼبكلف عن دخلو الناتج عن الثروة العقارية كما يدفع ضريبة 
على دخلو كأجَت وكذلك عن دخلو من مهنة حرة. فبالرغم من كونو يدفع الضريبة ثالث مرات 

عليها الضريبة غَت متوفرة ففي كل مرة ىبتلف وعاء من دخلو إال أف شروط وحدة اؼبادة اؼبفروضة 
الضريبة، أحدنبا الثروة العقارية واآلخر العمل يف اؼبهنة، لذلك فال يبكن القوؿ ىنا بوجود ازدواج 

 ضرييب.
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أما إذا فرضت دولة ضريبة على األرباح اليت وبققها الشخص يف داخل البلد وخارجها  
فرض نفس الضريبة على الربح الناتج عن نشاطو يف داخل عن مدة معينة، وقامت دولة أخرى ب

إقليمها. فإف ىذا الشخص يكوف قد تعرض إلزدواج ضرييب، ألنو ىبضع لنفس الضريبة عن نفس 
 .1اؼبادة الضريبية )األرباح( بالرغم من اختالؼ اإلدارة الضريبية يف كل حالة

 

 وحدة الفترة المفروضة عنها الضريبة  -4

لتحقق ظاىرة اإلزدواج الضرييب وحدة الفًتة اليت تفرض عنها الضريبة يشًتط أخَتا  
أكثرمن مرة، أما إذا فرضت على دخل اؼبكلف يف سنة معينة، مث فرضت مرة أخرى على دخلو 
ولكن يف السنة اؼبوالية، فإننا ال نكوف بصدد ظاىرة اإلزدواج الضرييب إلختالؼ اؼبدة اؼبفروضة 

  عنها الضريبة.

مث فرضت على دخل نفس  2014ضنا أف الضريبة فرضت على دخل عاـ فلو افًت 
ففي ىذه اغبالة ال نكوف أماـ إزدواج. بينما إذا فرضت ضريبة  2015اؼبكلف مرة أخرى عاـ 

على دخل مكلف واحد خالؿ نفس الفًتة الزمنية فيتحقق االزدواج الضرييب يف ىذه اغبالة، 
رأظباؿ اؼبكلف تفرض عليو ضريبة، ويف ىذه فإف فتفرض ضريبة على دخل اؼبكلف تضاؼ إىل 

دخل ىذا اؼبكلف خضع لضريبة الدخل من جهة ولضريبة ثانية عندما أصبح جزء من رأظباؿ، 
 .2فنقوؿ أننا أماـ إزدواج ضرييب

ومنو، لكي يكوف ىناؾ ازدواجا ضريبيا البد من أف ىبضع الوعاء الضرييب اػباص دبكلف         
مدة زمنية واحدة، أو أف يكوف ىناؾ واقعة واحدة منشئة للضريبة، فبالنسبة معُت لضريبتُت عن 

لوضع معُت تتخذ وحدة اؼبدة أساسا لتفريق. حبيث ال يكوف ىناؾ ازدواج إال إذا فرضت ذات 
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الضريبة أكثر من مرة على وعاء ضرييب واحد وخالؿ السنة أو الواقعة نفسها اليت ربقق فيها ذلك 
 . 1ريبتُت عند عبور السلعة حدود الدولة  ضريبة حكومية وضريبة بلديةالوضع؛ كأف تفرض ض

إذا كاف ربديد مكاف العقارات واؼبنقوالت أمرا سهال، إال أنو يصعب بالنسبة للمنقوالت  و 
والسندات، فال يسهل اثبات موقع موضوع الضريبة، ويًتتب على صعوبة ربديد موقع  كاألسهم

وىذا ما يعرؼ باإلزدواج الدويل للضريبة، فبا يدفع اؼبكلف إىل  موضوع الضريبة على موضوع واحد
 .2ؿباولة التخلص منو عن طريق التهرب

وإذا انتفى شرط واحد من ىذه الشروط انتفى معو االزدواج الضرييب، وتقتضي العدالة    
عاء الواحد ذات الضريبة أكثر من مرة خالؿ نفس السنة عن نفس الو  اؼبكلفالضريبية أال يدفع 

أو عن نفس الواقعة اؼبنشئة للضريبة، حيث أف ذلك يؤدي إىل زيادة شعوره بثقل ووطأة الضريبة، 
وعدـ عدالتها فبا يدفعو إىل التخلص منها، سواء بتجنبها أو بالتهرب منها وهبد يف ذلك التربير 

 .3الكايف

 أنواع اإلزدواج الضريبي ثالثا:

أو القصد منو أو اؼبشرع اوية التفرقة إليو وعموما إما لنية حبسب ز اإلزدواج الضرييب  ينقسم        
 إىل نطاقو اعبغرايف.

 من حيث نية المشرع -1
 

 غَت مقصود. وإزدواجمقصود ؼبشرع إىل إزدواج حبسب نية أو قصد ا يتنوع اإلزدواجبدوره        
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اليت قد ويكوف اإلزدواج الضرييب مقصودا عندما يفرضو اؼبشرع عن قصد لتحقيق أىدافو 
تكوف ادارية أو اقتصادية أو إجتماعية أو سياسية، فاإلزدواج الضرييب قد يكوف وسيلة الدولة 
لزيادة إيراداهتا لتغطية اإلنفاؽ العاـ اؼبتزايد باستمرار أو لتأمُت إيرادات للجماعات احمللية، فتفرض 

 ضرائب إضافية عالوة على الضرائب األصلية.
 

ضافية على إاإلقتصادية للدولة فتفرض ضرائب  عض األىداؼوقد يكوف وسيلة لتحقيق ب
اؼبشروعات الكبَتة اليت تتجاوز مبيعاهتا حدا معينا، من أجل تشجيع اؼبشروعات الصغَتة اليت 

وسيلة لتحقيق بعض  أو حتكار.لتنمو، وتزدىر فتقضي بذلك على اإلترغب الدولة يف دعمها 
تصاعدية على ؾبموع الدخل، إىل جانب الضرائب األغراض اإلجتماعية، عن طريق فرض ضريبة 

النوعية على ـبتلف الدخوؿ من أجل ايراد نوع من التناسب بقدر اإلمكاف بُت العبء الضرييب 
 .1واؼبقدرة التكلفية للمكلفُت

 وىو اإلزدواج الذي يرغب من خاللو اؼبشرع إىل ربقيق بعض األغراض منها:         
 نية.تغطية عجز طاريء يف اؼبيزا -
 زيادة اغبصيلة الضريبة هبدؼ تغطية العجز اؼبايل. -
 الرغبة يف ذبنب رفع االسعار وذلك من خالؿ توزيعها بُت ضريبتُت. -
 الرغبة يف التمييز يف اؼبعاملة اؼبالية بُت الدخوؿ اؼبختلفة تبعا ؼبصدرىا. -
دخل العاـ التميز يف سعر الضريبة تبعا ؼبصدر الدخل عن طريق فرض ضريبة تصاعدية على ال -

 .2فضال عن الضرائب اؼبفروضة على فروع الدخل اؼبتنوعة
 زيادة األعباء على بعض اؼبشروعات واألفراد. -
 . 3اؼبسانبة يف سبويل ميزانيات اغبكم احمللي -
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و قد تفرض الدولة ضريبة على إيراد رأس اؼباؿ األجنيب اؼبستثمر يف أرضها مع علمها أف  -
وطن اإلستثمارات وذلك رغبة يف اغبد من تدفق رؤوس الضريبة األخرى تفرض يف دولة م

 .1األمواؿ األجنبية واستثمارىا يف البالد
 

وإذا كاف اإلزدواج الضرييب الداخلي عادة ما يكوف مقصود من جانب اؼبشرع، فإف ىذا ال 
يبنع من ربقق اإلزدواج الضرييب الداخلي بصورة غَت مقصودة، ووبدث ذلك عند تعدد الضرائب 

ومثاؿ ذلك أف  ،اهبة أو من نفس النوع. ويكوف ىنا اإلزدواج الضرييب إقتصاديا وليس قانونيااؼبتش
 يتمكن اؼبكلف القانوين بأداء الضريبة من نقل عبئها إىل الغَت الذي يكوف لو أداء نفس الضريبة. 

 

إف اإلزدواج الضرييب الدويل نادرا ما يكوف مقصودا ويرجع ذلك إىل مبدأ السيادة، 
ىل تشريعات الدوؿ األخرى، ومن مث فإف إع تشريعاهتا الضريبية دوف النظر تقالؿ كل دولة بوضواس

األسس اليت تعتمد عليها كل دولة زبتلف عن األخرى. ويف اغباالت القليلة اليت يكوف فيها 
اإلزدواج الدويل مقصودا فإف الغاية منو تكوف هبدؼ ربقيق أىداؼ إقتصادية. فقد تتعمد الدولة 

ف تفرض ضريبة على إيرادات رؤوس األمواؿ اليت تستثمر فيها ىذه األمواؿ، وذلك للعمل يف أ
 .2ىل اػبارجإاغبد من ىجرة رؤوس األمواؿ الوطنية 

 

الية إحداثو لتحقيق أغراض يأيت اإلزدواج الضرييب اؼبقصود نتيجة تعمد السلطات اؼب
هة الزيادة اؼبستمرة يف اإلنفاؽ العاـ مثل فرض لعل من أنبها زيادة اغبصيلة الضريبية ؼبواج، ـبتلفة

الضرائب االضافية عالوة على الضرائب األصلية أو زيادة عدالة توزيع العبء الضرييب، بفرض 
بعض الضرائب على بعض فئات اؼبكلفُت أو ذوي دخوؿ معينة دوف غَتىم عالوة على الضرائب 

 اؼبقصود بالنسبة ؽبذه الفئات.  اليت تفرض على كافة اؼبكلفُت، حبيث ينشأ اإلزدواج
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وتلجأ الدولة إىل ذلك دوف ؿباولة رفع األسعار اإلظبية للضرائب األصلية اؼبفروضة على   
على فروعو اؼبختلفة اؼبكلفُت أو تعمد إىل فرض ضريبة عامة على الدخل جبانب الضرائب النوعية 

أو أف تسري كل من  ،تكليفية للمكلفُتىل التناسب بُت العبء الضرييب واؼبقدرة الإبقصد التوصل 
يف بالضريبة ضرائب السلطة اؼبركزية وضرائب السلطة احمللية على نفس العناصر لنفس اؼبكلفُت 

 .1نفس اؼبدة
 

   
 ،يالحظ أف اإلزدواج غَت اؼبقصود ىو نوع من اإلزدواج اإلقتصادي ال القانوينغَت أنو 

لضريبة من نقل عبئها إىل مكلف. يبكن أف يكوف والذي يتحقق عندما يتمكن أحد اؼبكلفُت با
اإلزدواج اإلقتصادي الضرييب الدويل غَت مقصودا لعدـ وجود سلطة عليا تشرؼ على تشريعات 
الدوؿ اؼبختلفة. وقد يكوف أيضا مقصودا من أجل ربقيق بعض األغراض اإلقتصادية كمنع ىجرة 

ة على إيراد القيم اؼبنقولة اليت يبلكها رؤوس األمواؿ، وذلك يف حالة قياـ الدولة بفرض ضريب
اؼبواطنوف يف اػبارج، رغم أف ىذه القيم تكوف قد خضعت للضريبة نفسها يف الدولة اليت 

. ووبدث ىذا اإلزدواج نتيجة عدـ التناسق يف التشريعات اؼبالية، كذلك قد يستخدـ 2أصدرهتا
يبة يتحقق هبا اإلزدواج على رعايا لتحقيق بعض األىداؼ السياسية كفرض ضر ، اإلزدواج الضرييب

 . 3دولة تسيء معاملة األجانب اؼبقيمُت هبا
 

 من حيث النطاق المكاني -2
 

اؼبقصود ، و أخذ ىنا يف اغبسباف إقليم الدولة، ليتنوع إىل إزدواج داخلي وآخر دويلي 
النوع من  ىو اإلزدواج الذي تتحقق شروطو األربعة داخل الدولة الواحدة. ووبصل ىذاالداخلي ب

أو تعمد السلطة  فرض الضريبة على وعاء ضرييب نفسوىل إواج عندما تعمد السلطة اؼبركزية اإلزد
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اؼبركزية أحيانا إىل فرض ضريبتُت اثنتُت أو أكثر على الوعاء الضرييب نفسو وعلى اؼبكلف نفسو 
يف التشريع . وقد يكوف غَت مقصود من قبل اؼبشرع يف حالة عدـ التناسق 1لسبب من األسباب

اؼبايل، فتفرض ضرائب جديدة ربت ضغط حاجتها إىل األمواؿ دوف أف تبحث يف مدى مالئمتها 
 .2مع النظاـ الضرييب القائم

 

ال يشًتط يف اإلزدواج الداخلي تعدد السلطات اؼبالية اليت تقـو بفرض الضريبة فإما أف   
و أكثر على نفس اؼبادة ونفس تكوف السلطة الضريبية واحدة؛ أي مركزية فتكوف ضريبتُت أ

الشخص، ألي سبب من األسباب. أو قد تتعدد السلطات الضريبية كما ىو اغباؿ بالنسبة للدولة 
الفيدرالية أؼبانيا مثال؛ حيث من اؼبمكن أف تفرض اغبكومة اؼبركزية ضريبة معينة مث تقـو أحدى 

إلزدواج بفرض الضريبتُت  الواليات بفرض نفس الضريبة مع توفر الشروط األخرى. فيحدث ا
كذلك ىو اغباؿ بالنسبة للدوؿ اؼبوحدة البسيطة فقد تقـو اغبكومة اؼبركزية بفرض ضريبة معينة مث 

  تقـو إحدى السلطات احمللية مثال بفرض نفس الضريبة مرة أخرى.
 

ذي ربقق شروطو األربعة عندما تعمد دولتاف أو أكثر إىل فرض لثاين فهو الوأما النوع ا
التباين بُت  فال ريب يف أفّ  ،كلف القانويناؼبنفس و  الوعاء الضرييبنفس ريبة نفسها على الض

األسس اليت تعتمدىا الدوؿ اؼبختلفة يف إجراء التكليف الضرييب على الضرائب اؼبتشاهبة، من شأنو 
نتيجة تعارض النظم  الناشيء 3أف يساعد على اتساع نطاؽ ظاىرة اإلزدواج الضرييب الدويل

ضريبية يف الدوؿ اؼبختلفة، فكل منها تضع نظاما ماليا وبقق أىدافها بصرؼ النظر عن تعارضو ال
 .4مع نظم الدوؿ األخرى
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وقد انتشرت ظاىرة اإلزدواج الضرييب الدويل يف اآلونة األخَتة بسبب مبو التجارة الدولية 
ادي اػباص بكل سلبياتو وحركة رؤوس األمواؿ بُت الدوؿ، فبعد أف كاف لكل دولة نظامها اإلقتص

قتصادي ؿبل اإلقتصاد اؼبغلق، وليصبح العامل كوحدة اإلنفتاح اإل ضع حبلوؿَت الو واهبابياتو، تغ
 اقتصادية وكسوؽ حرة.

وعادة ما وبدث اإلزدواج الدويل نتيجة مبدأ السيادة الضريبية؛ الذي يعٍت السلطة اؼبطلقة  
. فسلطة دائما ما تكوف مطلقة وغَت ؿبدودةىذه السيادة وأف  ،للدولة يف ازباذ القرار على اقليمها

ىل باقي التشريعات إفرض الضرائب من خصوصيات السيادة اؼبعًتؼ هبا لكل دولة، دوف النظر 
. كما أف الدولة بصدد سنها لتشريعها 1وذلك نتيجة ؼببدأ السيادة الضريبية ،الضريبية اؼبقارنة

لتشريعات الضريبية اؼبطبقة يف الدوؿ األخرى ؼبنع اإلزدواج الضرييب نادرا ما تبحث يف النظم أو ا
 .2الضرييب

 

قيما منقولة أسهم وسندات يف  ويبلك ،أف شخص معُت يقيم يف اعبزائر مثال نفًتض
فعندئذ تقـو الدولة اعبزائرية بتكليفو بالضريبة على القيم اؼبنقولة على أساس كونو جزائري ، مصر

دولة اؼبصرية بتكليفو بالضريبة نفسها على أساس كونو مالكا لقيم منقولة مقيم يف اعبزائر، وتقـو ال
ف بالضريبة الواحدة مرتُت، بسبب ل  ربققت ايراداهتا يف مصر، وىكذا يكوف مكلف واحد قد كُ 

اختالؼ دولة إقامتو عن دولة مصدر دخلو، فبا يعٍت أنو وقع يف مشكلة اإلزدواج الضرييب. كما 
ند فرض نفس الضريبة على األرباح اؼبتأتية من اؼبركز الرئيسي وفروعو ظاىرة عىذه ال ربدث

إلحدى الشركات يف دولة معينة، وفرض نفس الضريبة على األرباح احملققة يف كل فرع من الفروع 
 .3بدوؿ أخرى
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إف اإلزدواج الضرييب الدويل ىو نتيجة حساب ضريبة الدخل مرتُت على نفس اؼبكلف،  
حيث أنو مت انشاؤىا ومن بعد يف البلد موطن للمكلف أو بلد اإلقامة ؽبذا األخَت.   أوال يف البالد

كما يبكن أف تكوف يف أحياف متعددة اقتطاعات ثالثية الشكل، يف حالة أف اؼبكلف بالضرائب 
ىبضع للضريبة يف بلد اؼبصدر أو يف بلد إقامتو وأخَتا يف البالد اليت لديو جنسيتها.  دخلونفس 
حالة وفاة شخص يقيم يف دولة ما، تاركا ثروة يف دولة ثانية بينما يقيم الورثة يف دولة ثالثة. ومثالو 

فالدولة األوىل قد تفرض ضريبة على الًتكة ألف نظامها ضرييب يأخذ دبوطن اؼبورث يف فرض 
جودة الضريبة على الًتكات وتقـو الدولة الثانية بفرض الضريبة الًتكات على اعتبار أف الثروة مو 

داخل حدود إقليمها وكذلك تفرض الدولة الثالثة ضريبة على الًتكة ألف نظامها يقـو على فرض 
 .1الضريبة على أساس إقامة الورثة

 الفرع الثاني: أسباب انتشار ظاىرة االزدواج الضريبي

واج ، تتنوع حبسب نوع اإلزدترجع أسباب انتشار ظاىرة اإلزدواج الضرييب لعدة أسباب           
 إذا ما كاف داخليا، داخل اقليم الدولة، وبُت االزدواج اػبارجي، أي على اؼبستوى الدويل.

 : بالنسبة لإلزدواج الداخليأوال
 

زيادة أعباء الدولة اؼبالية قد تدفع إىل التوسع يف فرض الضريبة أكثر من مرة دوف مراعاة إف        
خفاء اإلرتفاع يف أسعار إرغبة الدولة يف و  ريبة.لإلزدواج الضرييب رغبة يف زيادة اغبصيلة الض

انتشار اؼبشاريع كما أف   الضرائب عن طريق تقسيم السعر اؼبطلوب بُت ضريبتُت من النوع نفسو.
انتشار الشركات اؼبسانبة اليت يتم التعامل فيها سبارس نشاطها يف أكثر من دولة و  اإلقتصادية اليت

  .2دوؿتصدره من أسهم وسندات يف ـبتلف ال
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اتساع األخذ بالضرائب الشخصية اليت تالحق اؼبكلف للوصوؿ إىل فرض الضريبة وإف         
سهولة انتقاؿ رؤوس األمواؿ واأليدي و  على دخلو كلو أيا كاف مصدره لتحديد مقدرتو التكليفية.

ية بُت الفئات اؼبختلفة من رغبة الدولة التميز يف اؼبعاملة اؼبالويعود ل العاملة بُت الدوؿ اؼبختلفة.
اؼبكلفُت عن طريق فرض ضريبة إضافية على فئة منهم فضال عن الضريبة العامة اليت تقع عليهم 

 .1صبيعا
          

 

اختالؼ اؼبراكز اؼبالية للدوؿ وسياستها كبو استثمار األمواؿ األجنبية وإعفائها من و              
ياىا ورغبتها يف بقائها ؿبلية، ومن مث زبضع أمواؿ رعاياىا يف الضرائب أو احملافظة على أمواؿ رعا

فإذا رغبت ىذه الدوؿ يف تشجيع إستثمار أمواؽبا يف  ،بالنسبة للدوؿ الدائنةف اػبارج للضرائب
أمواؿ رعاياىا تشجيعا ؽبم على اػبارج فإهنا تفرض الضريبة عليها على أساس اإلقامة وتعفى 

الضريبة على أساس مصدر تفرض ىذه الدوؿ  ، فإفة للدوؿ اؼبدينةالنسبوب ستثمار اػبارجي.اإل
 حىت ال تنتقل إىل اػبارج.، و الدخل لتخضع اإلستثمار األجنيب للضريبة بشرط أال تغايل يف ذلك

 

 يالحظ أف يف بعض اغباالت قد يفرض اإلزدواج الضرييب الدويل اؼبقصود لتحقيق بعض        
منها على سبيل اؼبثاؿ: فرض ضريبة على ايرادات اليت وبققها  سيةقتصادية أو السيااألىداؼ اإل

يراد يف ىذه اغبالة لضريبتُت يف نفس الوقت، ضريبة الدولة فيخضع اإل ،مواطنو الدولة يف اػبارج
أي تأخذ مبدأ التبعية السياسية فبا وبد  ؛يراد وضريبة الدولة اليت وبمل جنسيتهاربققفيها اإلاليت 

ألمواؿ الوطنية إىل اػبارج من أجل إبقائها يف الداخل لتمويل اؼبشروعات من ىجرة رؤوس ا
 الوطنية.

 

فرض الضريبة إضافية على األمواؿ األجنبية فبا يؤدي إىل اغبد من اسًتاد رؤوس األمواؿ           
وذلك إما لضخامة حجم السيولة النقدية يف الداخل أو للحيلولة دوف إستثمار تلك  ،األجنبية

مواؿ األجنبية يف مشروعات ترى الدولة أنو هبب سبويلها برؤوس أمواؿ وطنية. وتطبيق مبدأ األ
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اؼبعاملة باؼبثل يف فرض الضرائب على بعض رعايا الدوؿ األجنبية اليت تعمدت وقوع اإلزدواج 
 .1الضرييب على أمواؿ ومداخيل الرعايا األجنبية اؼبقيمُت على أراضيها

 

 اج الضريبي الدوليبالنسبة لإلزدو ثانيا: 
 

فإف أسباب نشأة  ييب الداخلي تتعلق عموما بالدولةإذا كانت أسباب اإلزدواج الضر  
إلفرزات األنظمة اعببائية الدولية، و يبكن حصر ىذه األسباب يف تبعا اإلزدواج الدويل زبتلف 

واختالؼ خل، دخضاع الضرييب وتعددىا، واختالؼ التنظيم الفٍت لضريبة الاختالؼ ضوابط اإل
 تفسَتات اؼبصطلحات.

 أو تعددىا خضاع الضريبياإل اختالف ضوابط -1
 

ختالؼ يف النظم الضريبية، فقد ع الضريبة من بلد إىل آخر حبسب اإللتزاـ بدفىبتلف اإل          
و أجتماعية اإل، التبعية السياسيةاؼبتمثلة إما يف باديء يقـو ىذا اإللتزاـ على واحد أو أكثر من اؼب

 قتصادية. إلا
 

فراد بالدولة برابطة سياسية وقانونية ىي رابطة اعبنسية، التبعية السياسية ارتياط األيقصد بو         
بدأ على إقرار حق الدولة يف فرض الضرائب على صبيع رعاياىا بصرؼ النظر عن ىذا اؼبينطوي إذ 

ؼ النظر عن موقعها أو موطنهم أو ؿبل إقامتهم، وذلك بالنسبة عبميع أمواؽبم ودخوؽبم بصر 
قرار حق الدولة إعلى أو كما يسمى دببدأ اإلقامة، جتماعية بينما ينطوي مبدأ التبعية اإل مصدرىا.

يف فرض الضرائب على صبيع الدخوؿ اليت تنشأ يف أقاليمها بصرؼ النظر عن جنسية أو موطن 
هبعل ىؤالء يشعروف بالوالء  دبعٌت أف اإلقامة لفًتة معينة من الزمن إليهم؛األشخاص الذين تؤوؿ 

قتصادية حق الدولة يف ر مبدأ التبعية اإلقرِ ويُ  .2ؽبذه الدولة حىت وإف كانوا غَت متمتعُت جبنسيتها
                                                   

 .217صاؼبرجع السابق،  وينظر يف ىذا اػبصوص ليونس أضبد البطريق، إقتصاديات اؼبالية العامة، 418رضا خالصي، اؼبرجع السابق، ص  - 1
القاىرة، اضي، غياب الوعي الضرييب وآثاره السلبية على أداء االقتصاد يف البلداف النامية، دار النهضة العربية، حسُت السيد حسُت ؿبمد الق -  2

 .39، ص2008
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 ،فرض الضرائب على صبيع الدخوؿ اليت تؤوؿ إىل األشخاص الذين ازبذوا من الدولة موطنا ؽبم
  م أو ؿبل إقامتهم.بغض النظر عن جنسيتهو ، بصرؼ النظر عن مصدر ىذه الدخوؿ

 

ما من شك أف ىذا اإلختالؼ يف ضوابط اإلخضاع الضرييب يؤدي إىل تزاحم قوانُت ف 
قد ينشأ  أو الضرائب يف أكثر من دولة يف وقت واحد بالنسبة لنفس الشخص أو نفس اؼباؿ.

اإلزدواج الضرييب الدويل رغم عدـ إختالؼ ضوابط اإلخضاع الضرييب، وذلك يف حالة تعدد 
ضوابط اليت تقررىا دولتُت أو أكثر، بقصد ربقيق أكرب حصيلة فبكنة، كما يف حالة سرياف ضريبة ال

الدخل يف كل دولة على اؼبقيمُت بالنسبة جملموع دخوؽبم بصرؼ النظر عن مصدرىا وعلى غَت 
 اؼبقيمُت بالنسبة لدخوؽبم اليت ربقق يف أقاليم كل دولة. فعلى الرغم من تطابق ضوابط اإلخضاع

الضرييب ينشأ اإلزدواج الضرييب بالنسبة لبعض عناصر الدخل اليت تتحقق يف غَت دولة اؼبوطن، 
 .دولة اؼبصدرلوقت لكل من ضريبة دولة اؼبوطن و نتيجة خضوعها يف نفس ا

 

 اختالف التنظيم الفني لضريبة الدخل -2
 
 

إذ يؤخذ  ،الضرييبخضاع لضرائب الدخل على ربديد ضوابط اإليؤثر التنظيم الفٍت         
بينما يؤخذ بضابط  ،بضابط اؼبصدر عادة أو اإلقليمية بالنسبة للضرائب النوعية ذات الطابع العيٍت

ي اعبنسية أو اؼبوطن بالنسبة للضرائب العامة أو اؼبوحدة ذات الطابع الشخصي، وبذلك يؤد
 ىل نشأة اإلزدواج الضرييب الدويل.إالتباين يف تنظيم ضرائب الدخل 

 

 اختالف تفسير اإلصطالحات الفنية -3
 

إف اإلعتقاد باختفاء اإلزدواج الضرييب الدويل نتيجة القضاء على أساليبو السابقة          
كاختالؼ وتعدد ضوابط االخضاع الضرييب واختالؼ التنظيم الفٍت للضرائب الدخل يبتعد عن 

اختالؼ تفسَت اإلصطالحات  أال وىو ،الواقع، ويغفل عامال أساسيا يف إحداث ىذا اإلزدواج
الفنية اؼبستخدمة يف ؾباؿ ربديد اإلختصاص الضرييب، فقد يكوف تشابو ىذه اإلصطالحات من 
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قبيل التماثل اػبادع الذي وبوؿ دوف التوصل إىل تسوية فعلية ؼبشكلة اإلزدواج الضرييب الدويل، 
هبا كل من االدارة الضريبية  تتحقق بقبوؿ غالبية الدوؿ ؼبفاىيم موحدة ؽبذه اإلصطالحات تلتـز

وفبا تذىب إليو اإلتفاقيات اعببائية الثنائية ربديد مفهـو  .1ودوائر القضاء يف ىذه الدوؿ
اؼبصطلحات اؼبتشاهبة أو اؼبتباينة يف بنودىا وال سيما أف نفس الضريبة قد تسمى يف بلد وتتخذ 

نسي والضريبة على الدخل اإلصبايل اسم آخر يف بلد ثاين، ومثالو ضريبة الدخل عند اؼبشرع الفر 
 عند اؼبشرع اعبزائري.

 

 الفرع الثالث:آثار اإلزدواج الضريبي
 

زدواج الضرييب ىو عمل مشروع من وجهة النظر القانونية، طاؼبا أنو على الرغم من أف اإل
 الذي تتمتع بو كل دولة على مواطنيها وعلى األجانب اؼبقيمُت سيادةاليستمد مشروعيتو من حق 

يف إقليمها وعلى األمواؿ والدخوؿ الناذبة من مصادر فيها، بّيد أنو يبثل يف الواقع عقبة مهمة أماـ 
 ستثمار.األجنيب إىل الدوؿ اؼبستقبلة لإل استقطاب رأس اؼباؿ

ويف اغبقيقة تكمن اؼبشكلة يف أف االزدواج الضرييب يؤدي إىل تراكم الضرائب على   
كما أنو يؤدي من   .تعدد الدوؿ اليت ترعى اقتصادىا من فرض الضريبةالدخل أو اؼباؿ نفسو نظراً ل

 اغبصوؿ عليها من وراء نشاطو جهة أخرى إىل تقليص العوائد اليت كاف اؼبستثمر األجنيب يأمل يف
زدواج يف الضريبة يبثل عائقًا أماـ استقطاب رؤوس األمواؿ األجنبية ذا اإلهستثماري، ومن مث فاإل

 .2لفةإىل الدوؿ اؼبخت

كما ينتج عن اإلزدواج الضرييب بعض اآلثار السيئة من النواحي اإلقتصادية واإلجتماعية 
واؼبالية، فمن الناحية اإلجتماعية يبس اإلزدواج بالعدالة الضريبة من خالؿ ربميل اؼبكلف أكثر من 

                                                   
 .216ص  السابق، يونس أضبد البطريق، إقتصاديات اؼبالية العامة، اؼبرجع -  1
يف والتغَت يف النظاـ الضرييب العراقي، ؾبلة كلية بغداد للعلـو اإلقتصادية، ىيثم علي ؿبمد، عالقة اإلزدواج الضرييب باإلستثمار بُت أعادة التك - 2

 .294، ص  2013، 35العدد
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ء على حصيلتها.  طاقتو. ومن الناحية اؼبالية يؤدي اإلزدواج إىل التهرب من الضريبة وبالتايل القضا
إىل اإلحجاـ و  ،ىل هتريب رؤوس األمواؿ الوطنيةكما أنو من الناحية اإلقتصادية يدفع اإلزدواج إ

 .1عن إقامة مشاريع إقتصادية جديدة فضال عن كونو وبد من انتقاؿ رؤوس األمواؿ
 

 

تصاد وألف اإلزدواج الضرييب وبقق على اؼبستويُت الداخلي واػبارجي أثارا ضارة على اإلق
يبثل عبئا إضافيا على عاتق اؼبكلف بالضريبة ليزيد إىل جانب العبء  فهوالوطٍت بشكل عاـ، 

األصلي اعبزء األكرب من األرباح احملققة فبا ىبالف مبدأ العدالة الضريبية، أو على اؼبسانبة يف 
ية اغبق يف تقدير األعباء العامة أو تدبَت موارد للهيئات احمللية، بأف يعطى اؼبشرع للهيئات احملل

بعض نسب مئوية إضافية لبعض الضرائب اليت ربصلها الدولة، بشرط أال تتجاوز ىذه النسبة حدا 
 .2أعلى معينا

 

تصحيح نظاـ الضرائب اؼبفروضة على فروع الدخل حىت يكوف ىناؾ تناسب بُت عبء 
السبل اؼبشروعة وغَت الضريبة وقدرة األفراد، وىنا قد يدفع اؼبكلف بالضريبة إىل استخداـ كافة 

 يف عمل الضريبة. اؼبكلفُتسيؤدي ىذا إىل عدـ العدالة بُت  .3اؼبشروعة للتهرب من أداء الضريبة
لذلك على الدوؿ ازباذ خطوات معينة للتقليل من ىذه الظاىرة فعليها أف توازف بُت حاجة البالد 

تطلبو من تشجيع عن طريق وما ي ،إىل رأس اؼباؿ األجنيب للمسانبة يف التنمية االقتصادية
اإلمتيازات الضريبية، فتضحي باإليرادات أمال منها يف أف تعوض التضحية اؼبالية بشكل أكرب من 
اؼبنفعة اغبقيقية للتنمية، كما أهنا يف ذات الوقت لن تلغي الضريبة كوسيلة للحصوؿ على اإليرادات 

 .4اليت ربتاجها
 

                                                   
 .213نصَتة بوعوف وبياوي، اؼبرجع السابق، ص  -  1
 .28عبد الفتاح مراد، اؼبرجع السابق، ص  - 2
 .153اؼبرجع السابق، ص اؼبدخل إىل اعبباية والضرائب، ؿبمد عباس ؿبرزي،  -  3
 .22اؼبرجع السابق، ص  ،ظاىرة التهرب الضرييب الدويل وأثرىا على إقتصاديات الدوؿ النامية سوزي عديل ناشد، - 4 
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لقوؿ مثاؿ ذلك حالة الشركة اليت تقـو دبباشرة نشاطها ووبدث عمليا ما يثبت صحة ىذا ا        
خارج اقليم الدولة اليت تقيم فيها، فتطالبو السلطات الضريبية يف الدولتُت بدفع ضرائب على أرباح 

من ىذه األرباح؛  %70يف الثانية أي ضريبة كلية تقدر  %40يف األوىل و %30تقدر بنسبة 
 ققة.دبعٌت أثرت بالسلب على األرباح احمل

 

 الفرع الرابع: أساليب معالجة اإلزدواج الضريبي 
 

أماـ كافة األثار اػبطَتة بصدد مكافحة اإلزدواج الضرييب الداخلي لقد حاولت الدوؿ    
، هتدؼ إىل منع حدوث حكاـ الرقابة على سنها قواعد خاصةإالسابقة تنظيم تشريعاهتا الداخلية و 

الضرييب الدويل فإف مكافحتو تتم بواسطة التشريعات الوطنية أو أما بالنسبة لإلزدواج  ،ىذه الظاىرة
اإلتفاقيات الدولية فقد تلجأ بعض الدوؿ إىل النص يف تشريعاهتا الوطنية على إعفاء بعض رؤوس 
األمواؿ األجنبية اؼبستثمرة يف أراضيها من الضريبة، رغبة يف تشجيع ىذه األمواؿ لإلستثمار فيها، 

ولية فقد مت إبراـ ؾبموعة كبَتة من اؼبعاىدات الثنائية واعبماعية ؼبنع اإلزدواج أما اإلتفاقيات الد
 .1الدويل بشرط اؼبعاملة باؼبثل

 

تنظيم نبا أسلوب  أساليب معاعبة مشكلة اإلزدواج الضرييب يف أسلوبُتيبكن حصر            
د من اإلزدواج الضرييب وحل للح اإلتفاقيات اعببائيةعلى اؼبستوى احمللي، وأسلوب ابراـ الضريبة 

 اؼبشاكل اؼبًتتبة عنو.
 

 : أسلوب تنظيم الضريبةأوال
 

مقصودًا فهو غاية اؼبشرع، وبالتايل ال يعقل أف يتم السعي إىل زدواج الضرييب اإلإف كاف 
وذلك نتيجة عدـ تنسيق القواعد اليت تلتزمها السلطات  كافحتو. أما إذا مل يكن مقصوداً ذبنبو وم

                                                   
 .155 اؼبرجع السابق، صاؼبدخل إىل اعبباية والضرائب، ؿبمد عباس ؿبرزي،   - 1
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 اؼبختلفة يف فرض الضرائب ػ فإف اغبل والعالج ىو بتنسيق تلك القواعد، وىذا ليس باألمر الوطنية
 قراراهتا وقواعدىا. احمللية ألنو بإمكاف السلطة العليا اؼبوجودة يف الدولة أف تلـز السلطات  ،العسَت

 

من يبكنها منع اإلزدواج عن طريق إلغاء وتعديل النصوص التشريعية اليت أوجدتو، أو و 
خالؿ وضع تشريعات ربوؿ دوف وقوعو. كذلك يبكن تفادي اإلزدواج الداخلي عن طريق ربديد 
اختصاصات سلطات اغبكم احمللي يف الدولة الواحدة أو سلطة حكومات الواليات يف الدولة 

ػ فإنو دبجرد التنسيق ،وجد سلطتاف؛ السلطة االربادية وسلطة الواليات األعضاءي أين ،االربادية
السلطتُت من خالؿ تشريعات اربادية يبكن تاليف وقوع ىذا االزدواج، كأف وبدد لكل سلطة بُت 

  .نوع الضرائب اليت وبق ؽبا فرضها وجبايتها
 

 

ويتم عن طريق إقرار قانوف يقضي صراحة بإعفاء اؼبكلف من ضريبة معينة إف استطاع أف 
أحكامو إتباع أحد األساليب منع أف يتيح من خالؿ بيثبت أنو دفعها إىل خزينة دولة أخرى، 

ويتم فيو زبفيض الوعاء اػباضع لتكليف يف ؛ خصم ايراد من ايراد اإلزدواج الداخلي واؼبتمثلة يف
وغالبا ما وبصل ىذا التخفيض من األنظمة  ،الضريبة األوىل من وعاء الضريبة الثانية أو العكس

خصم ضريبة من أو  جانب الضرائب النوعية ة اليت تعتمد الضريبة العامة على اإليراد إىليالضريب
وذلك عن طريق خصم مقدار الضريبة الثانية اليت فرضت على اؼبكلف من مقدار الضريبة  ؛ضريبة

ويتم ذلك خبصم مقدار الضريبة األوىل  ؛خصم ضريبة من ايرادوكذا يف حالة  األوىل أو العكس.
ويعد ىذا األسلوب عامال  ،الثانية اإليراد اليت دفعها اؼبكلف من إصبايل الوعاء اػباضع للضريبة

 .1فقطالضرييب للتخفيف من حدة اإلزدواج 
 
 
 
 
 

 
 

                                                   
 .214بوعوف وبياوي، اؼبرجع السابق، ص  نصَتة - 1
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 : اتفاقيات الخاصة بين الدولثانيا
 

خصوصا وأف  ،زدواج الضرييب الدويل بعدة مراحلاحملاوالت الرامية إىل تفادي اإل قد مرتل
ىذه احملاوالت  جاءت يعرقلها اإلزدواج.قتصادية الدولية اليت ؽبدؼ منها كاف تسيَت العالقات اإلا

لوؿ عامة تصلح ؼبواجهة ؼبا كاف التشريع الضرييب الدويل يعجز عادة عن تقدًن ح 1بعالج
زدواج الضرييب الدويل وخاصة ضرائب الدخل اليت زبتلف أسسها وقواعد تنظيمها مشكالت اإل

قق قباحا ملحوظا يف ىذا اجملاؿ ؼبا من دولة ألخرى، فإف اإلتفاقيات الدولية خاصة الثنائية منها رب
تتيحو من إمكانيات التفاوض بُت الدوؿ اؼبعنية لتقريب وجهات النظر والتوصل إىل حلوؿ مقبولة 

 2تناسب طبيعة اؼبشكالت الضريبية القائمة بذاهتا.
 

 مباديء توزيع اإلختصاص الضريبي بين الدول -1        

ة بعدة مباديء هتدؼ إىل توزيع اإلختصاص تأخذ يف الغالب ىذه اؼبعاىدات الدولي
 : 3الضرييب بُت الدوؿ اؼبتعاقدة وتتلخص فيما يلي

 أف يكوف فرض الضرائب على الدخوؿ العقارية لدولة موقع العقار.- 
أف يكوف فرض الضرائب على أرباح األسهم وفوائد السندات للدولة اؼبصدرة ؽبا أي للدولة -

دات قد قررت ىذا اغبق للدولة الدائنة اليت يقيم فيها صاحب ىذه اؼبدينة، وإف كانت بعض اؼبعاى
 األسهم والسندات.

 أف يكوف فرض الضرائب على فوائد الديوف العادية لدولة موطن الدائن.-
 أف يكوف فرض الضرائب على أرباح اؼبؤسسات للدولة اليت يوجد فيها اؼبركز الرئيسي للمؤسسة.-

                                                   
 .106، اؼبرجع السابق، ص شي، العدالة الضريبيةعبد الباسط علي جاسم اعبحي - 1
  .218يونس أضبد البطريق، إقتصاديات اؼبالية العامة، اؼبرجع السابق، ص  - 2 

 .154مد عباس ؿبرزي، اؼبدخل إىل اعبباية والضرائب، اؼبرجع السابق، ص ؿب -  3
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العمل للدولة اليت يتم فيها العمل، وذلك باستثناء الرواتب  أف يكوف فرض الضرائب على كسب-
 اليت تدفعها الدولة قيكوف ؽبذه الدولة اغبق يف فرض الضرائب عليها.

 أف يكوف فرض الضريبة على الدخل العاـ لدولة موطن اؼبستمدة منها أو من دولة أخرى.-
 ؿ مع اعفائو منها يف البلد اآلخر.أف يكوف فرض الضريبة على الًتكات يف الدولة اليت هبا اؼبا-
وبتدعيم فرض الضرائب على اؼبقيمُت مقابل اغبد من فرض الضرائب على اؼبنبع يوضع قيد -

 .العمل آليات للتعاوف بُت الدوؿ لتجنب التهرب والغش الضريبُت الدوليُت
 

 كما هبب ذبنب ىذا اإلزدواج عن طريق تنسيق اإلختصاصات الضريبة للدوؿ اؼبختلفة.
وتتفاوت أنبية التنسيق الضرييب الدويل حسب طبيعة األنظمة اإلقتصادية يف الدوؿ اؼبختلفة فتزداد 
أنبيتو يف إقتصاد السوؽ اليت تشكل الضرائب أداة ىامة من بُت أدوات السياسة اؼبالية بينما تقل 

 بُت الدوؿ على يقـو التنسيق الضرييبو أنبيتو يف اإلقتصاد اؼبخطط الذي تقل فيو أنبية الضرائب. 
حبيث تصبح متناغمة ومتناسقة ومتقاربة  ،إزالة أىم أوجو اػبالؼ بُت النظم والتشريعات الضريبية

ومن أنبها قواعد ربديد الواقعة اؼبنشئة للضريبة وأحواؿ وشروط منح  ،يف ـبتلف اجملاالت الضريبية
 .1اإلعفاءات الضريبية ومعدالت أو أسعار الضريبة

إذ  ،ىل أف مفهـو التنسيق الضرييب ىبتلف عن مفهـو اإلصالح الضرييبذبدر اإلشارة إ
يفًتض األوؿ إحداث تغَتات يف النظاـ الضرييب لدولة معينة، حبسب مستوى وأىداؼ عالقاهتا 
اؼبتكاملة مع غَتىا من الدوؿ بعد التشاور مع ىذه الدوؿ، بينما يعٍت اإلصالح الضرييب إحداث 

معينة دوف إشًتاط الرجوع إىل غَتىا من الدوؿ اليت تشكل معها كتلة  يف النظاـ الضرييب لدولة
 .2اقتصادية واحدة

                                                   
جامعة حلواف، مصر،  ،ؾبلة كلية اغبقوؽواقع النظم الضريبية العربية،  رمضاف صديق ؿبمد، نظرية التنسيق الضرييب ومدى امكانية تطبيقها يف - 1

  .8ص ،بدوف سنة نشر
 .230يونس أضبد البطريق، إقتصاديات اؼبالية العامة، اؼبرجع السابق، ص  - 2
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 التنسيق الضريبي وسيلة لحل  اإلزدواج الضريبي -2       

اليت ترـب بُت عدة  ،يتمثل التنسيق الضرييب يف ؾبموعة من القواعد واالتفاقيات والتعاقدات
ومنعها من اإلضرار  ،فيما بينها ،النظم الضريبية اؼبختلفةمن أجل إزالة التناقضات يف  ،من الدوؿ

. ويبكن أف يكوف التنسيق بُت عدة من الدوؿ وؾبموعة من اؼبستثمرين 1قتصاديبالتكامل اإل
 .2حوؿ شروط اؼبعاملة الضريبية واغبوافز الضريبة اليت سبنح خالؿ فًتة ؿبددة قابلة للتجديد

ُت التنسيق الضرييب واؼبنافسة الضريبية، إذ ىبتلف ويف ىذا اإلطار البد من التمييز ب 
التنسيق الضرييب باؼبعٌت السابق عن اؼبنافسة الضريبية اليت تعٍت اإلجراء الضرييب الذي تقـو بو 

زبفيف معدالت  الدولة من جانب واحد لتشجيع اإلستثمار أو توسيع الوعاء الضرييب من خالؿ
اؼبنافسة بُت ـبتلف فهي حسب جانب من الفقو "  .3عفاءات الضريبيةالضريبة أو منح اإل

السيادات الضريبية لتشجيع األفراد والشركات وأصحاب األعماؿ التجارية للتواجد باؼبناطق 
 . 4"واألقاليم اليت تقدـ ؽبم معامالت ضريبية تفضيلية

صل ظاىرة عاؼبية رب بأنو" اؼبنافسة الضريبية وعرفت منظمة التعاوف اإلقتصادي والتنمية
عندما تتنافس الدوؿ فيما بينها من أجل اغبصوؿ على أكرب حجم من التدفقات لإلستثمار 

ختيار جنيب، فبا يوفر للمستثمر بدائل إلستثمار األاإلوفَت مناخ مساعد الستقطاب الدويل أو ت
  .5ستثمار فيو، تصبح ىنا اؼبنافسة اعببائية مضرة"البلد اؼبراد اإل

                                                   
 .7جع السابق، صاؼبر ، رمضاف صديق ؿبمد، نظرية التنسيق الضرييب ومدى امكانية تطبيقها يف واقع النظم الضريبية العربية - 1
وؿ فريد النجار، النماذج األساسية للتنسيق الضرييب لتنمية االستثمار الدويل ورقة عمل مقدمة إىل ورشة عمل التنسيق اؼبنعقدة جبامعة الد -  2

 .1993 القاىرة، العربية،
 .626رضا خالصي، شذرات النظرية اعببائية، اؼبرجع السابق، ص  -  3
. ويقصد بالسيادة الضريبية سلطة الدولة اؼبطلقة يف فرض الضرائب اليت تنبثق 129ىاب السنباطي، اؼبرجع السابق، ص ؿبمد عماد عبد الو  -  4

الضرييب من سيادة الدولة على إقليمها وسلطتها اؼبطلقة وغَت احملدودة يف إزباذ القرارات. ولتفصيل أكثر يراجع سوزي عديل ناشد، ظاىرة التهرب 
 .23اؼبرجع السابق، ص، إقتصاديات الدوؿ النامية  الدويل وأثرىا على

 .626رضا خالصي، شذرات النظرية اعببائية، نفس اؼبرجع ، ص  - 5
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سياسة اغبماية أو الدعم اليت تقـو هبا الدولة لدعم صادراهتا دوف  وسبثل اؼبنافسة الضريبية
مراعاة للسياسات اؼبضادة، اليت يبكن أف تقـو هبا الدوؿ اؼبنافسة ؽبا، بينما تشبو سياسة التنسيق 
الضرييب إجراءات ربرير التجارة اليت تقـو هبا ؾبموعة من الدوؿ لصاحل وارداهتا أو صادراهتا دبا وبقق 

. فلكل دولة سيادهتا اعببائية؛ أي اغبق اغبصري للتنظيم بكل حرية يف 1حة اؼبشًتكة ؽبا صبيعااؼبصل
 .ؾباؿ وضع وتنفيذ جباية الضرائب يف إقليم معُت

وتتعدد مظاىر التنسيق الضرييب سواء بتساوي معدؿ العبء الضرييب النقدي مقدرا على 
ٍت، أو توحيد صبيع أو بعض الضرائب أساس نسبة ؾبموع اغبصيلة الضريبية إىل الدخل الوط

اؼبفروضة يف الدوؿ اؼبعنية، أو عن طريق إبراـ اإلتفاقيات الدولية، واليت ربقق قباحا ملحوظا يف 
ىذا اجملاؿ، وغالبا ما تكوف ىذه اإلتفاقيات الثنائية بُت دولتُت ؽبما مصلحة مشًتكة يف ذبنب 

ضريبية معينة تسري على رعايا الدولتُت، بعد اإلزدواج الضرييب بينهما من خالؿ منح إعفاءات 
وىبتلف موقف كل دولة من ىذه  ربديد مواطن ىذا اإلزدواج من واقع تشريعاهتا الضريبية.

 اؼبالية والسياسية. يات على ضوء مصاغبها اإلقتصادية اإلتفاق

بُت لذلك سيظل اإلزدواج الضرييب الدويل قائما ماداـ ىناؾ تعارض يف اؼبصاحل السابقة 
حىت يتم قفل باب البحث عن اؼبنافذ لعدـ دفع اؼبكلف بالضريبة للحقوؽ اؼبدين  .2ـبتلف الدوؿ

هبا إذباه اػبزينة العمومية، قد يتحجج باإلزدواج الضرييب، لكن وفق ما مت تقديبو يف ىذا اؼبطلب 
 ت سبال للتخلص منو.دفقد وج

ج ناجح للوقاية من التهرب من وعليو، فإف ذبنب إزدواج الضرائب الداخلي يعد حبق عال
. وىو اإلذباه الذي تسعى لتحقيقو اإلتفاقيات الدولية يف إطار التنسيق الضرييب إلهباد 3الضريبة

                                                   
 .7اؼبرجع السابق، صة، رمضاف صديق ؿبمد، نظرية التنسيق الضرييب ومدى امكانية تطبيقها يف واقع النظم الضريبية العربي -  1
 .419، ص السابق ئية،  اؼبرجعرضا خالصي، شذرات النظرية اعببا  -2
 . 28عبد الفتاح مراد، اؼبرجع السابق، ص   -  3
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وبالتايل يقـو على تعيُت حدود واضحة لتوزيع اإلختصاص  حل ؼبشكلة اإلزدواج الضرييب الدويل.
طرؽ اإلعفاء واػبصم الالزمة لتجنب  الضرييب يف كل من الدوؿ بالنسبة ألنواع الدخوؿ وربديد

صطالحات اؼبختلفة كالدخل واؼبنشأة فضال عن تفسَت تفصيلي ؼبفاىيم اإلاإلزدواج الضرييب، 
فبا  .1الدائنة واؼبوطن الضرييب الذي وبوؿ اػبالؼ بشأهنا دوف التوصل إىل عالج حقيقي للمشكلة

 اؼبدين هبا إذباه اػبزينة العمومية.  وبقق سد  الثغرات أماـ اؼبكلف لتربير عدـ دفعو للحقوؽ

للتخلص من العبء الضرييب الثقيل نتيجة تعرضو لإلزدواج  اؼبكلففبا سبق عندما يلجأ 
 يف ربمل الضريبة. اؼبكلفُتالضرييب، فهو يتهرب من ىذا العبء وىذا سيؤدي إىل عدـ عدالة بُت 

طرؽ أخرى أكثر سهولة يف وعلى األخص الشركات للبحث عن  اؼبكلفُت، لكن قد يبحث بعض
اغبصوؿ على عدـ الدفع، وبالتايل إعفاء دخلو من أي إخضاع ضرييب يف دولة أو إقليم وبقق ىذه 

 .2اؼبزايا، وىو ما يسمى بالتنافس الضرييب الضار

 المطلب الثاني: التنافس الضريبي الضار

حيث تتبادؿ كل قتصادية اؼبتشابكة  إىل خلق منظومة من العالقات اإلأدى ربوؿ العامل
دوؿ العامل السلع واػبدمات، ورؤوس األمواؿ، واألفكار واػبربة الفنية، والعمالة حبرية كبَتة، دوف 

د باغبدود أو اغبواجز اعبمركية، كما أدى إنفتاح الدوؿ إقتصاديا على البعض نتيجة ربدير تقيّ 
 اإلستثمار األجنيب. التجارة العاؼبية إىل تنافس الدوؿ فيما بينها عبذب أكرب معدؿ من 

 

وتركزت تلك اؼبنافسة يف تقدًن ـبتلف اغبوافز الضريبية، دوف أف تأخذ يف اعتبارىا مدى 
تأثَت اؼبنافسة الضريبية على نظم الدوؿ األخرى؛ أي أنو نتج عن العوؼبة زيادة اؼبيوؿ اذباه اؼبنافسة 

                                                   
 .232يونس أضبد البطريق، إقتصاديات اؼبالية العامة، اؼبرجع السابق، ص   - 1
حسب تسمية منظمة التعاوف اإلقتصادي   « Concurrence fiscale dommageable »وىو ما يصطلح بو باللغة الفرنسية  - 2

 تعترب التافس الضرييب الضار مشكلة عاؼبية. 1998نمية يف تقرير اصدرتو يف والت
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 اؼبنافسة ىذه تقـوو .1تحركةالضريبية بُت الدوؿ، هبدؼ جذب أكرب معدؿ من رؤوس األمواؿ اؼب
 اغبوافز بينها ومن االستثمار، لتشجيع السخية واغبوافز اؼبزايا تقدًن كبو تسابق الدوؿ على

 ضريبية ألسعار تطبيقاً  أو وعائها، يف زبفيضاً  الضريبة، أو من اإلعفاء تتضمن اليت الضريبية
 معها تتشابو اليت أو ؿ اجملاورةالدو  تقدمها اليت تلك من أفضل اغبوافز ىذه تكوف حبيث ـبفضة،

دبا تقرر من إمتيازات وفبيزات ضريبية تصل يف الكثَت من األحياف، إىل  .2االقتصادية الظروؼ يف
حد اإلعفاءات الضريبية لبعض أنواع الدخوؿ واألنشطة مناخا مناسبا وأكثر مالءمة 

 .3لإلستثمارات

 ظهور دوؿ تقدـ معامالت ضريبية وقد أدت اؼبنافسة الضريبية على النحو الذي سبق إىل
فبيزة لبعض األنشطة التجارية واإلستثمارات األجنبية، تتمثل يف خفض معدالت الضرائب على 
تلك األنشطة واإلستثمارات أو إعفائها سباما من الضرائب واليت يطلق عليها اؼبالجيء أو الفردوس 

كثر استخداما من طرؼ اؼبتخصصُت يف أو اؼبالذات الضريبة، ويعترب مصطلح اعبنة الضريبية األ
الدوؿ فتستبدؿ يف نصوصها القانونية ىذا اؼبصطلح بعبارة النظاـ اعببائي  بعض اجملاؿ اعببائي أما

 . 4التفضيلي

ويقصد هبا  ،« tax haven»إذ يعود أصل مصطلح اعبنة الضريبية إىل اؼبصطلح االقبليزي          
نعدـ فيها معدالت ضريبية أو تنخفض إىل أقل من تلك اؼبعموؿ إصطالحا اإلقليم أو الدولة اليت ت

        .5هبا يف بقية الدوؿ األخرى، أو كما يقوؿ البعض عبارة عن أنشطة سبنح زبفيضات معقدة
وظبيت كذلك ألنو يوحى أهنا توفر للمستثمر وضعية سعيدة، وتروبو من اإلجراءات اعبهنمية، غَت 

                                                   
 .129ؿبمد عماد عبد الوىاب السنباطى، اؼبرجع السابق، ص  -   1
 .2اؼبرجع السابق، ص  ، مضاف صديق ؿبمد، نظرية التنسيق الضرييب ومدى امكانية تطبيقها يف واقع النظم الضريبية العربيةر   - 2
 .82اؼبرجع السابق، ص ، عديل ناشد، ظاىرة التهرب الضرييب الدويل وأثرىا على إقتصاديات الدوؿ النامية  سوزي  - 3
 كما ىو اغباؿ بالنسبة للقانوف العاـ للضرائب الفرنسي. - 4

5
-  Christian Chavagneux, Richard Murphy et Ronen Palan, Les paradis fiscaux: entre évasion 

fiscale, contournement des régles et inégalités mondiales, L’Economie politique, n
0
42, Avrail, Mai, 

Juin 2009, p 23. 
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فهي تعبَت للدوؿ أو األماكن اليت تعترب منتجعات ٌت تقٍت ؿبدد، أف مفهومها ال يتوفر على مع
سًتخاء الضرييب، بعيدا عن أعُت رجاؿ الضرائب يف موعات من رجاؿ األعماؿ لتحقيق اإلجمل

، كما 2وما يبيز اعبنة الضريبية أف عدد الشركات يفوؽ عدد الساكنة، 1بلداهنم أو البلداف األخرى
الشركات الونبية واغبقيقية وبنوؾ وصناديق وشركات تأمُت بأصوؿ تعد البعض منها موطن آالؼ 

 .3مدارة ىائلة

وسبثل ملجأ ألصحاب األنشطة التجارية وذوي اإلستثمارات للهروب برؤوس أمواؽبم بعيدا 
الدوؿ واؼبناطق اليت سبنح اعفاءات أو زبفيضات عن دفع الضرائب ويعرفها بعض الفقو بأهنا : " 

ن األفراد والشركات عبذب األمواؿ واإلستثمارات إليها وسبنح ىذه اؼبالذات ضباية ضريبية لألثرياء م
وحصانة لألثرياء من مالحقات ؿبققي وؿبصلي الضرائب الدوليُت أمواؿ األثرياء اليت يبكن أف 

" الدوؿ ذات السيادة أو بتعبَت آخر ىي .4"زبضع لضرائب بأسعار مرتفعة يف بلداهنم األصلية
ا الضرييب العديد من اؼبزايا واالعفاءات الضريبية بالنسبة للدخوؿ احمللية فبا يؤثر يقرر تشريعه

 .5 "اإلعفاءاتبالسلب على اإليرادات الضريبية ؽبا باؼبقارنة بالوضع حاؿ عدـ األخذ هبذه 

ؼ اؼبالذات الضريبية اآلمنة بأهنا الدوؿ أو اؼبناطق اليت سبنح إعفاءات أو زبفيضات رَ ع  تػُ 
وسبنح ىذه اؼبالذات  ،لألثرياء من األفراد والشركات عبذب األمواؿ واإلستثمارات إليها ضريبية

                                                   
 .150اؼبرجع السابق، ص  ،التجنب الضرييب بُت اإلباحة واغبظر يف التشريع اؼبقارف واؼبصري رمضاف صديق، - 1
ىو  الضريبة من التهرب إىل ِخصيصا هتدؼ مالية وتعامالت وشبكات أنظمة خلق ظاىرة تشاران على تدؿ اليت ىتماـ،لإل اؼبثَتة الظواىر ومن - 2

ا ضخم عدد وجود  ىو وجود وجودىا وأف الشركات، لتلك حقيقية عمليات أي وجود عدـ عن ينم فبا العنواف نفس يتشاركوف الشركات من جدًّ
 شركة 19000على  وبتوي ولكنو طوابق أربعة من مكوف مبٌت وىو ىاوس( يسمى )أوجالند مبٌت يوجد الكايباف جزر يف .فقط الورؽ على

، ماي 1ط، السياحة الضريبية مسمار جديد يف نعش العدالة اإلجتماعية،  -اؼببادرة اؼبصرية للحقوؽ الشخصية -يراجع أسامة دياب .مسجلة
 .6، ص2015

 .616اؼبرجع السابق، ص شذرات النظرية اعببائية، رضا خالصي،  - 3
 .130ؿبمد عماد عبد الوىاب  السنباطي، اؼبرجع السابق، ص   - 4
 .11، اؼبرجع السابق، ص قبيب جادوؿبمد   - 5
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إذ يصعب على ىؤالء متابعة  ،ضباية وحصانة لألثرياء من مالحقي وؿبصلي الضرائب الدوليُت
 .1أمواؿ األثرياء اليت يبكن أف تكوف خاضعة لضرائب كبَتة يف بلداهنم األصلية

 

 الجنات الضريبية الفرع األول: خصائص

ىي تتمثل خصائص اعبنات الضريبية حسب منظمة التعاوف اإلقتصادي والتنمية يف أربعة       
جتماعية والسياسية وخاصية اإل قتصادية،ستقرار يف ـبتلف اجملاالت اإلسعر الضريبة اؼبنخفض واإل

 يما يلي تفصيل ذلك.تصاالت واؼبواصالت اغبديثة، وفاإلشبكة وخاصية  البنكية سرية اؼبعامالت
 أو المنعدم : سعر الضريبة منخفضأوال

 

التشريع الضرييب خاصة بالنسبة إف أىم ما يبيز اعبنات الضريبية أهنا امتيازات يقرىا 
ستثمارات والعمالت األجنبية. رض جذهبا لتنمية ايراداهتا من اإلغستثمارات والدخوؿ األجنبية بلإل

جنة ضريبية  هف كاف شرطا ضروريا العتبار إذو ضرائب منخفضة و أف وجود إقليم ففي حقيقة األمر 
 ال يكفي وحده إلطالؽ ىذه الصفة على إقليم الدولة بل البد من توافر عوامل أخرى.

 

 

ن يتعُت إدخاؽبما يف اإلعتبار نبا، العنصر يديد اعبنة الضريبية يتزاحم عنصر ويف ؾباؿ رب 
طق ذات سعر ضريبة منخفض فاألوىل اليت تكوف الشخصي ويقصد بو أف ىناؾ نوعُت من اؼبنا

يرادات األخرى كافية ؼبواجهة تكاليف نشاط قتطاعات الضريبية منخفضة ألف مصادر اإلفيها اإل
ة ألنو مل يبذؿ أي ؾبهود كالسعودية. ويف الواقع أف ىذه اؼبناطق ال تعد جنات ضريبي الدولة 

ؽبا مناطق أخرى ذات نظاـ ضرييب منخفض ولكن ستثمارات األجنبية. أما الثانية، فهي عبذب اإل
بية. والعنصر جنبية وىي اليت تعد جنة ضريات األستثمار نظاـ ضرييب خاص قصد تشجيع اإل

افر ؾبموعة من العوامل يف اعبنة الضريبية تتمثل يف حرية دخوؿ وخروج ضاؼبوضوعي يقصد بو ت
 .2تتميز بسرية اؼبعامالت البنكيةرؤوس األمواؿ، وأف يكوف عبء الضريبة فيها منخفضا، وأف 

 

 

                                                   
1 -  https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradis_fisca  visite le 11/10/2015 à12 :56.   

 .89اؼبرجع السابق، ص  ،النامية سوزي عديل ناشد، ظاىرة التهرب الضرييب الدويل وأثرىا على إقتصاديات الدوؿ - 2
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 جتماعينوني واإل: اإلستقرار السياسي، اإلقتصادي، القاثانيا
   

ستقرار السياسي أف تكوف الدولة ذات نظاـ سياسي واضح ال ىبشى من أي قصد باإلي       
، إنقالبات، أما اإلستقرار اإلقتصادي فيتجسد يف عدـ تدخل الدولة يف أعماؿ ىذه اؼبشروعات

ويكمن االستقرار القانوين يف عدـ حدوث تغيَتات مفاجئة وغَت متوقعة يف التشريعات، ويتمثل 
 االستقرار االجتماعي يف توفَت ـبتلف اػبدمات والبٌت التحتية اليت ربتاجها اؼبشروعات.

 

 : سرية المعامالت البنوك والمعامالت التجاريةثالثا
       

التعامل مع بنوؾ على أعلى مستوى من الكفاءة والسرية، حيث تسعى الشركات الدولية اىل      
أف كافة معامالت ىذه الشركات من ربويالت وإيداعات وقروض وغَتىا تتم بواسطة البنوؾ، ويتم 
عادة إبراـ عقد بُت البنك والعميل دبقتضاه يلتـز البنك بضماف سرية اؼبعامالت اؼبالية للعميل، 

ة يف حالة عدـ الوفاء هبذا اإللتزاـ، ويقع اثبات عدـ الوفاء باإللتزاـ حبيث تًتتب مسؤوليتو اؼبدني
اؼبشار إليو على عاتق العميل، وتقرر بعض الدوؿ جزاءات جنائية ويتم ابراـ عقد بُت البنك 
والعميل يلتـز البنك بضماف سرية اؼبعامالت اؼبالية على ـبالفة ىذا اإللتزاـ. وذبسد سويسرا ىذه 

اؼبعامالت واضحة، حيث تعد أكثر اعبنات الضريبية سبيزا يف قطاع البنوؾ وسرية  اػباصية بصورة
 .1وتفرض عقوبات مشددة على إنتهاؾ ىذه السرية ،البنكية والتجارية

  : اإلتصاالت والمواصالت الحديثةرابعا
    

ى من أىم خصائص اعبنات الضريبية أف تكوف ذات موقع متميز ومعروؼ على اؼبستو           
الدويل، حبيث يبثل عنصر جذب ىاـ لإلستثمارات، فال تكوف يف منطقة نائية أو ؾبرد جزيرة 

تصاؿ ذبعل من السهل التفاعل أف سبلك شبكة متقدمة من وسائل اإلكما هبب  منعزلة وؾبهولة،

                                                   
 .89سوزي عديل ناشد، ظاىرة التهرب الضرييب الدويل وأثرىا على إقتصاديات الدوؿ النامية ، اؼبرجع السابق، ص  - 1
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. خاصة أنو يف أغلب األحياف تكوف اعبنة الضريبية يف جزر مشهورة. 1بُت الدولة األـ وفروعها
حيث يوجد هبا خدمة اتصاالت حديثة ومتطورة، ويف أغلب 2 مثاؿ على ذلك جزر الكايبافوخَت

ىذه الدوؿ تستخدـ اللغة اإلقبليزية كلغة أساسية لتسهيل اؼبعامالت واإلتصاؿ، واستخدامها على 
 .3اؼبستوى الدويل

ومع ذلك فإف ىذه العناصر غَت حاظبة يف ربديد اؼبالذات الضريبية يف صبيع االحواؿ، إذ قد 
تتوافر ىذه العناصر ؾبتمعة يف دولة معينة، وىنا ال مشكلة يف اعتبارىا مالذا ضريبيا بسهولة لكن 

ـ  قد يوجد عنصر أو أكثر يف دولة أخرى مع أهنا من الدوؿ اليت تفرض ضرائب مرتفعة بوجو عا
كأف يكوف لدى ىذه الدولة حوافز سخية جملموعة من األنشطة أو اجملاالت أو أف تطبق مبدأ 

بأهنا مالذ من تبادؿ اؼبعلومات مع الدوؿ األخرى فبا يتعذر اغبكم عليها  اؼبكلفُتالسرية وربمي 
 .4ضرييب كاؼبملكة اؼبتحدة مثال

 الضريبية الفرع الثاني: الفرق بين المنافسة الضريبية والمالذات 

 زبفيض على اؼبختلفة والواليات الدوؿ بُت اؼبنافسة ىي تلك الضريبية اؼبنافسةإف 
 ىو التخفيض ىذا دافع يكوف ما وغالباً  احمللي واألجنيب، ستثماراإل وربفيز جذب هبدؼ الضرائب

                                                   
 .197-196ؿبمد ضبو ومنور أوسرير، اؼبرجع السابق، ص ص  -1
يش والتمثيل العسكري لقلة عدد سكاهنا، وإف كانت دولة مستقلة ذات جزر الكايبن، اليت تتبع التاج الربيطاين يف بعض األمور، مثل اعب - 2

فحساباهتا تتمتع  -وىو الرقم الذي يفوؽ عدد سكاف الدولة-ألف شركة  80سيادة يف األمور األخرى اليت زبص اغبكم، يوجد هبا ما يزيد على 
ى األرباح والدخل صفر، وتعتمد الدولة على الرسـو كمصدر للدخل. بسرية تامة ال زبضع ألي قوانُت خاصة باؼبراقبة، كما أف معدؿ الضريبة عل

 .ن لالستمتاع بشواطئها االستوائيةألف سائح سنويا بزيارة ؽبذه جزر الكايب 300ويقـو 
ال وبتاج تعتمد اعبزر أيضا على السياحة الضريبية ولكن بعكس السائح،  ،وىو ما يشكل عصب إقتصاد الدولة، وايل جانب السياحة الشاطئية 

اين الذي يرتكز اؼبستثمر إىل الذىاب عبزر الكايباف لالستمتاع بسرية التعامالت اؼبالية وغياب الضرائب على أرباح االستثمارات اليت تعترب العمود الث
بل رسـو تًتاوح عليو اقتصاد ىذه الدويلة، فيمكن للمستثمر تأسيس شركة دوف أف يغادر مكتبو عن طريق مكاتب وسيطة تقـو بالتأسيس مقا

تاريخ التصفح  أسامة دياب، السياحة الضريبية على شواطيء الكارييب، اؼبنشورة على اؼبوقع التايل دوالر فقط.  1200و 700مابُت 
  .16:06على  08/04/2015

http://www.madamasr.com/ar/sections/economy 
 

 .90اؼبرجع السابق، ص  ، على إقتصاديات الدوؿ الناميةسوزي عديل ناشد، ظاىرة التهرب الضرييب الدويل وأثرىا  - 3
 .152-151صاؼبرجع السابق، ص  ،التجنب الضرييب بُت اإلباحة واغبظر يف التشريع اؼبقارف واؼبصريرمضاف صديق،  - 4
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 الضريبة من منخفضة دوؿ إىل الذىاب اختياره ، أوةالضريب منخفضة دوؿ إىل اؼباؿ رأس ىروب
 تأثَت يكوف األحياف من الكثَت ويف الضريبة. معدؿ ػبفض الضغط هبدؼ بذلك التهديد أو البداية

 القدر نفس على أخرى عوامل لوجود فيو، اؼباؿ مبالغ ىروب رأس أو بقاء على كعامل الضرائب
 .1اؼبستثمر إىل بالنسبة أنبية أكثر أو

  توصف بأهنا ضارة؟ا يطرح التساؤؿ التايل: ىل كل صور التنافس الضرييبىن

 أوال: الفيصل بين المنافسة الضريبية والتنافس الضريبي الضار

اؼبنافسة  1998يف تقريرىا عاـ  2لقد وصف تقرير منظمة التعاوف اإلقتصادي والتنمية 
الضريبية الضارة بأهنا قضية عاؼبية وحددت اؼبالذات الضريبية كنموذج ضار من اؼبنافسة الضريبة؛ 

األسس الضريبية يف دوؿ أخرى من خالؿ منح رؤوس األمواؿ األجنبية بدائل ضريبية  ألهنا تنتهك
منخفضة أو معدومة، وربفز بذلك الدوؿ على خوض معركة األسعار الضريبية اؼبنخفضة إال أنو 
هبب التمييز بينها وبُت النماذج األخرى من اؼبنافسة الضريبية اليت تستهدؼ جذب استثمارات 

قد ال تضر بالدوؿ األخرى فمن حق الدولة أف ربدد أسعارىا الضريبية اؼبطبق  حقيقية، واليت
 .3بشكل عاـ واليت من الطبيعي أف زبتلف مع األسعار يف الدوؿ األخرى

                                                   
 يتمتع سوؽ يف السلع بُت اؼبنافسة تشبو تلك اؼبنافسة ىذه": 9، اؼبرجع السابق، ص -اؼببادرة اؼبصرية للحقوؽ الشخصية-أسامة دياب - 1

 نتيجة اؼبفروض للسعر وفًقا ظروفو أف يكيف وهبب حىت، يؤثر فيو أف يبكن وال اؼبنتج، سعر يف التحكم البائع يستطيع ال حبيث الكاملة باؼبنافسة
 أو الشركات بعض خروج ىو وبدث قد ما أسوأ فإف مرحلة تشبع إىل السوؽ وصلت إذا وحىت ... وطلب، عرض من الكاملة اؼبنافسة آلليات
 .السوؽ" من التجار

ىي منظمة دولية مكونة من ؾبموعة من البلداف اؼبتقدمة اليت تقبل مبادئ الديبقراطية   OECDإف منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية  - 2
يد من التفاصيل يرجى اإلطالع على موقع عضواً كامل العضوية ) اعبزائر ال تعد عضوا( . وللمز  34التمثيلية واقتصاد السوؽ اغبر. يوجد حاليا 

 اؼبنظمة:
 http://www.oecd.org/general/listofoecdmembercountries-atificationoftheconventionontheoecd.htm  

  .130صؿبمد عماد عبد الوىاب السنباطى، اؼبرجع السابق،  - 3

http://www.oecd.org/general/listofoecdmembercountries-atificationoftheconventionontheoecd.htm
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وإف كانت دوؿ اعبنات الضريبية مراكز مالية أو سبويلية بالنسبة للشركات الكربى، ولعل 
ويل دولة سويسرا. ويبدو من مصطلح اعبنات من أشهرىا على اؼبستوى األوريب بل حىت الد

الضريبية أهنا تتعلق أساسا بالنظاـ الضرييب ؽبذه الدوؿ كما تعددت التسميات اليت يبكن أف تطلق 
على ىذه الدوؿ مثل اؼبلجأ أو اإلجازات الضريبية أو الفردوس أو حىت الواحة الضريبية، غَت أف ال 

 تعريف ؿبدد للجنة الضريبية.يوجد يف الفقو القانوين أو اإلقتصادي 

لذلك ال يكفي أف يوجد نظاـ ضرييب يف الدولة يبنح فبيزات أو إعفاءات ضريبية 
ما يتعذر اغبكم على للمشروعات األجنبية وسعر ضريبة منخفض العتباره تنافس ضرييب ضار، 

ل حىت أف ب .1دوؿ معينة، بأهنا دوؿ مالذات ضريبية جملرد توفر بعض العناصر أو السمات فيها
بعض الدوؿ كفرنسا ؽبا مفهـو خاص باعبنات الضريبة، حيث اعترب القانوف الضرييب الفرنسي يف 

أنو يعترب شخص خاضع لنظاـ جبائي تفضيلي يف  أ  من قانوف العاـ للضرائب:"-238اؼبادة 
ع دولة أو إقليم معُت إذا كاف ذلك الشخص ال ىبضع للضريبة على الدخل أو الثروة أو أف ىبض

للضريبة على الدخل أو الثروة أو أف ىبضع للضريبة على الدخل أو الثروة دببلغ أقل من نصف 
أي أنو يف حالة ما إذا كانت الدولة تفرض اؼببلغ الواجب دفعو يف فرنسا ولو كاف مقيما هبا"؛ 

 ، ومن مث2ضريبة بسعر أقل من تلك اؼبفروضة يف فرنسا فإهنا تعد دولة ذات نظاـ ضرييب متميز
الدوؿ اليت تفرض ضريبة على ، الدوؿ اليت ال تفرض ضريبة على اإلطالؽتصنيف ىذه الدوؿ إىل 

 .3دوؿ اليت تكوف فيو أسعار الضريبة أقل من اؼبطبقة يف فرنساوال الدخوؿ ذات اؼبصدر األجنيب
 

فس الضرييب فبا سبق يبكن التفرقة بُت دوؿ اؼبالذات الضريبية والدوؿ اليت تتبع أسلوب التنا       
من خالؿ اؼبواقف الضريبة للدولة اذباه األمواؿ اؼبستثمرة، فاؼبالذات الضريبية ىي اليت تفرض 

                                                   
 .153اؼبرجع السابق، ص ،  التجنب الضرييب بُت اإلباحة واغبظر يف التشريع اؼبقارف واؼبصري، رمضاف صديق -1
 .85اؼبرجع السابق، ص  ،سوزي عديل ناشد، ظاىرة التهرب الضرييب الدويل وأثرىا على إقتصاديات الدوؿ النامية - 2
 .196-195ؿبمد ضبو ومنور أوسرير، اؼبرجع السابق، ص ص   -3
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وتقسم اؼبالجيء الضريبية . 1نفسها كأماكن لغَت اؼبقيمُت فيها للتهرب من دفع الضرائب يف دوؽبم
الدخوؿ  تقسيما ضريبيا إىل مالجيء تقليدية أي بال ضرائب، ومالجيء بال ضرائب على

 .2تفاقيات الضريبيةت مزايا ضريبية خاصة، ومالجيء اإلاألجنبية، ومالجيء ذا
 

 

 ةأنواع الجنات الضريبي ثانيا:

من اؼبمكن أف تكوف  اعبنة الضريبية عبارة عن دولة أو إقليم صغَت ؿبدود جغرافيا داخل 
اغبرة، وغالبا ما تكوف  دولة، وقد يكوف الضغط اعببائي ؽبذه الدولة مرتفعا مثل مناطق التجارة

 دوال الضريبية اؼبالذات وتضم أو أقاليم لدوؿ ذات سيادة،اعبنات الضريبية عبارة عن جزر 
 الكارييب يف جزرا األوسط، والشرؽ أوروبا يف إمارات بريطانية، وجزرا أمَتكية واليات ومناطق،

 اؼبصريف نظامها على شهرهتا بَنت ودوال ،4وإمارة اندروا 3واليت نذكر منها جزر الكايبافواؼبتوسط، 
 .واللوكسمبورغ والنمسا واآلمن كسويسرا الصاـر

وكل تلك اػبصائص جعلت اعبنات الضريبية مراكز إستثمارية ىامة تستقطب عددا ىائال  
من اؼبستثمررين خاصة الشركات الدولية، حيث يبكنها اإلستفادة من اؼبراكز اعببائية اؼبمنوحة ؽبم 

البفاض معدالت ضريبة، واؼبزايا غَت اعببائية كاغبفاظ على سرية اؼبعلومات حوؿ  مثل انعداـ أو
  .5حساباهتم البنكية

 

                                                   
 .130ؿبمد عماد عبد الوىاب السنباطي، اؼبرجع السابق، ص - 3
 .154اؼبرجع السابق، ص  ،نظرية التنسيق الضرييب ومدى امكانية تطبيقها يف واقع النظم الضريبية العربية رمضاف صديق، -  4
جزر تابعة للملكة اؼبتحدة الربيطانية ويعترب مركزا لعدد من اؼبؤسسات الشاشة. حيث تنعدـ هبا الضرائب على وىو إقليم يتكوف من ثالث  -  3

 أرباح الشركات. وتفرض فقط بعض اغبقوؽ كحق الطابع على ربويل األصوؿ اؼبنقولة.
باإلضافة إىل عدـ فرضها للرسم على القيمة اؼبضافة أما  وىي إمارة تقع بُت فرنسا واسبانيا وتتميز بعد فرضها للضرائب على الدخل أو الثروة -  4

 مداخيلها الضريبية فتتمثل يف رسـو على الواردات.
، مذكرة -دراسة حالة اإلتفاقية اعبزائرية الفرنسية -إيباف بوقروة، كيفية تفادي االزدواج الضرييب الدويل يف إطار اإلتفاقيات اعببائية الدولية -  5

 .30، ص2009، سكيكدة، 1956أوت  20علـو االقتصادية وعلـو التسيَت، جامعة ماجستَت، كلية ال
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ببساطة اعبنات الضريبية أقاليم أو دوؿ اليت تعفي باستقاللية كافية من أجل سبرير تعد 
معايَت  ستقاللية من أجل وضع، فهي تستغل ىذه اإلقوانينها وقواعدىا اعببائية اؼبالية وغَتىا

لتزامات القانونية ألقاليمهم، أين األشخاص تساعد األفراد والشركات الغَت اؼبقيمُت لتجاوز اإل
  .1قتصاديةاإل اهالطبيعية أو اؼبعنوية ربقق مصاغب

 

 ضريبية جنة كل أف إال الضريبية خبصائص السالفة الذكر، اعبنات أغلب تتمتع فبا سبق،
 أو موناكو مثل الطبيعيُت لألشخاص ميزات يقدـ بعضها أف ظنالح واستعماالهتا، خصوصيتها ؽبا

جأ ضريبيا عندما يقرر ، وقطر اليت تعترب ملجرسي مثل الطبيعيُت لألشخاص أندور، وبعضها
 عفاء الضرييب للفوائد اؼبصرفية اؼبستحقة لألشخاص الطبيعيُت الذين ال يبارسوف نشاطاقانوهنا اإل

ا مقيمُت أو غَت مقيمُت هبا، فبا يفتح اجملاؿ أماـ كل من يريد خاضعا للضريبة يف قطر سواء كانو 
ذبنب الضريبة باستثمار مالو يف قطر يف صورة ايداعات أو معامالت مصرفية رغم عدـ ارتباطو 

  .2بنشاط اقتصادي فيها
 

 تعرؼ أف يبكن فيها اؼبصرفية السرية ضريبية كجنات تعد اليت اؼبعنية فمثال معظم الدوؿ
 مطلقة، بسرية ؿباط السويسري اؼبصرؼ أف قانوف قبد سويسرا ففي من اغبماية؛ تلفةـب درجات

 من والطرد اإلقصاءات عن اعبزاء، دبعزؿ جزائية تستحق ـبالفة البلد ىذا يف السرية ىذه وخرؽ
 جدا وؿبدودة نادرة حاالت يف للمصارؼ والسرية اغبماية ىذه رفع ىناؾ إمكانية ذلك مع اؼبهنة،

 3.األمواؿ بغسيل اعبريبة اؼبتعلقة يف اتكالتحقيق

                                                   
1
 - Christian Chavagneux et Richard Murphy et Ronen Palan, op.cit., p 23 : «  Au niveau le plus 

simple, ce sont des lieux ou des pays (tous ne sont pas des Etats souverains) qui disposent d’une 

autonomie suffisante pour promulguer leurs propres lois  et régles fiscales, financiéres  et autre. Ils 

profitent de cette autonomie pour edicter des normes concues pour aider des individus ou des 

societes non résidents à échapper aux obligations réglementaires des territoires ou ces personnes 

physiques ou morales réalisent effectivement leurs transactions économiques ». 
 .155اؼبرجع السابق، ص  ،نظرية التنسيق الضرييب ومدى امكانية تطبيقها يف واقع النظم الضريبية العربية رمضاف صديق،  - 2
 .425، ص2011، 1، العدد27ياس قبمة، التهرب الضرييب الدويل، ؾبلة جامعة دمشق للعلـو اإلقتصادية والقانونية، اجمللد زىرة حبو وإل - 3 
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ولقد رفضت منظمة التعاوف والتنمية االقتصادية بعض اؼبمارسات اليت تقـو هبا اعبنات 
الضريبة وخاصة إخفائها للمعلومات البنكية والضريبية حوؿ اؼبتعاملُت اإلقتصاديُت الدوليُت 

وؿ اليت ىي يف حاجة ؼبثل ىذه اؼبعلومات التابعُت ؽبا أي غياب الشفافية. وعدـ التصريح عنها للد
وىو ما يظهر جليا من خالؿ ذبنب اعبنات الضريبية إبراـ اتفاقيات للتعاوف اإلداري الضرييب 

 . 1الدويل من أجل تبادؿ اؼبعلومات الضريبية
 

َت متعاونة كما أف كل اقليم يقـو دبثل ىذه اؼبمارسات يعترب جنة ضريبية غ واعتربت اؼبنظمة
غياب الشفافية يف النظاـ  -معايَت لتحديدىا )ضرائب منخفضة أو إنعدامها( 3ثالث)إىل  تستند

 (.غياب تبادؿ للمعلومات الضريبية مع دوؿ أخرى -اعببائي
"، مدير الشؤوف اؼبالية السابق بصندوؽ النقد الدويل أف اؼبنافسة تانزي فيتوويرى "         

تسبب صعوبات لبعض الدوؿ من خالؿ التسبب يف خفض الضريبية ليست دائما شيئا جيدا فردبا 
ايراداهتا الضريبية، ومن خالؿ تغيَت ىيكل النظم الضريبية على كبو غَت مرغوب فيو للدولة، ليصبح 
أقل عدالة وأّكد أنو فبا يساعد على ذلك أنو ال توجد منظمة عاؼبية بوضوح مسؤولة عن رقابة 

 .2سلوؾ الدوؿ يف األمور الضريبية
 

الدوؿ زبتلف يف نظرهتا لألثار الناصبة عن التنافس الضرييب الضار وانتشار دوؿ اؼبالذات ف 
أهنا أداة عبذب إستثمارات بىل اؼبعامالت الضريبية والتفضيلية إالضريبية، فبعض الدوؿ تنظر 

جديدة، وعلى سبيل اؼبثاؿ ترى الدوؿ اليت تفتقر ؼبوقع جغرايف متميز أو للموارد الطبيعية أف 
اغبوافز اؼبالية والتفضيالت الضريبية من األدوات القليلة اؼبًتوكة ؽبا عبذب اإلستثمار األجنيب 
اؼبباشر واإلبقاء على اؼبوجود منو، وإهنا ضرورية لتحقيق التوازف مع ظروفها األخرى يف كفاءة 

 جذب اإلستثمار. 
 

                                                   
 .30إيباف بوقروة، اؼبرجع السابق، ص  - 1
 .130ؿبمد عماد عبد الوىاب السنباطى، اؼبرجع السابق، ص  - 2
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التها يف اغبوافز كذلك ذبد الدوؿ اليت تعاين من البفاض معدالت النمو االقتصادي ض
الضريبة اؼبتنوعة عبذب االستثمار، وتنمية قطاعات إقتصادية معينة، رغم أف الواقع يثبت أف 
اغبوافز الضريبية ليست العامل الرئيسي يف جذب اإلستثمار األجنيب اؼبباشر، وإمبا وبدده عوامل 

ة والعمالة اؼبدرجة الرخيصة أخرى مثل األسواؽ الضخمة واؼبوارد الطبيعية والبنية التحتية اؼبتطور 
 .1واستقرار وحرية التجارة واإلستقرار اإلقتصادي الكلي

 

 تلجأ الشركات، مستوى فعلى متعددة، واستخدامات الضريبية بفوائد تتمتع اؼبالذات
 حبيث حساباهتا، يف التالعب هبدؼ مالذ ضرييب يف شركتها من فرع سبلك إىل الشركات من الكثَت
 الدولة اليت يف اؼبسجل الفرع من وزبتفي الضرييب اؼبالذ يف اؼبسجلة الشركة يف احهاأرب أغلبية تظهر

 فيها ربقق اليت الدولة أو اؼبكاف يف الضريبة تدفع ال العمالقة الشركات وبالتايل فعلًياّ، هبا تشتغل
  .2األرباح

تبادؿ  من أىم ما سبتاز بو خصائص اعبنات الضريبة غياب شفافية النظاـ وعدـيبقى و  
ستثمارات األـ أو فمثال اؼبداخيل اليت تنتج من اإل ،اؼبعلومات الضريبية وتنامي الشركات الونبية

 تتطلب التواجد اؼبادي يف البلد اؼبقامة فيو، أي بلد منبع يتاليت ربققها اؼبؤسسة األصلية، وال
اليد العاملة واؽبياكل  لكًتوين يتم تعويضإىل أنو يف ظل النشاط التجاري اإلضافة خيل، باإلاؼبدا

األخرى بعتاد اإلعالـ اآليل، وىذا ما يهيء الظروؼ ؼبمارسة الغش والتهرب الضرييب على نطاؽ 
 بعض تعهدتويف اؼبقابل  .3واسع بفضل التحكم يف اجملاؿ التقٍت والشبكية واإلتصاالت اغبديثة

                                                   
 .132-131ص  ، صالسابق اؼبرجعؿبمد عماد عبد الوىاب السنباطى،  -1
 .5، اؼبرجع السابق، ص-اؼببادرة اؼبصرية للحقوؽ الشخصية -أسامة دياب  -2
، 23اؼبستقبلية للسياسة اعببائية(، ؾبلة العلـو اإلنسانية، عدد )التحدياتصاحل مرزاقة، التجارة االلكًتونية واشكالية إخضاعها للضرائب  - 3

 .171، ص2005جواف
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دوؿ  تزاؿ ال فيما قتصاديةاإل يةوالتنم التعاوف منظمة حياؿ الشفافية من باؼبزيد الضريبية اعبنات
  .1أخرى دوؿ مع معلومات أي تبادؿ ترفض "موناكو"و "اندور"و "ليشتنشتاين" مثل أخرى

ويأيت يف مقدمة تلك اؼبناطق )جزر الكيمُت الكريبية( اػباضعة للتاج الربيطاين يوجد فيها 
فإف ىناؾ ما يزيد  مصرؼ مسجل، وبناء على إحصائيات صندوؽ النقد الدويل 500ما يزيد عن 

عن ماليَت دوالرات ستظل مهربة عرب ىذه اؼبصاريف والشبكات، حبجة حرية تنقل رأس اؼباؿ. بل 
الغريب أف معظمها متواجد يف األراضي األؼبانية والربيطانية وحىت اليابانية. وبذلك فإف ىذه 

 .2األزمة اؼبالية العاؼبيةاعبنات الضريبية ىي من األسباب اغبقيقية والعميقة اليت أدت إىل ظهور 

واعبدير الذكر يف ىذا الصدد أف البلداف اليت تشتهر بارتفاع مستوى اإلقتطاع الضرييب  
ف ىذه اؼبناطق تتواجد داخل حدود البلد الذي ال يعترب و ولك ،تعرؼ هبا ىذه اؼبناطق ازدىارا كبَتا

بة أماـ تطبيق إجراءات منطقة من مناطق النعيم الضرييب، وبالتايل يشكل ىذا الوضع صعو 
 .3مكافحة التهرب الضرييب

 

ىتماـ باعبنات الضريبية يف اآلونة األخَتة واستقطاهبا الىتماـ معظم دوؿ وبعد زيادة اإل
نظرا ؽبروب  2008واليت ينظر إليها بأهنا السبب الرئيسي يف زعزعة النظاـ اؼبايل خالؿ  ،العامل

ؾ اؼبتواجدة يف اعبنات الضريبية ؼبا تقدمو ىذه األخَتة، رؤوس األمواؿ من البنوؾ الغربية والبنو 

                                                   
: 2009-03-14" اؼبنشور بتاريخ ىل كبش فداء لألزمة اؼباليةإ منطقة تتحوؿ 50ت ضريبية الئحة سوداء ب اعبنا" العرب األسبوعي،  - 1
 اؼبتحدة الواليات جانب من سويسرا يف اؼبصرفية التعامالت سرية قانوف على واؽبجـو السويسري اس.يب.يو بنك على الضغوط تصاعد ومع"

 اإلرباد من أيضا ولكن اؼبتحدة الواليات من فقط ليس حاد ؽبجـو -اؼبالذات أشهر - السويسرية ةاؼبصرفي اغبسابات سرية واؼبانيا.... وتتعرض
 من للخروج التحرؾ إىل االربادي اغبكم ؾبلس السياسية األحزاب دعت وقد .السفن تشتهيها ال رياحا ستحمل اؼبقبلة األياـ بأف ينذر ما األورويب

 ".طريقتو على كل ولكن قتصادية،اإل  ومصاغبها السويسرية اؼبالية الساحة على اغبفاظ ضرورة يف إال  صبيعها تتفق ال ـبتلفة، بأفكار األزمة
، ملتقى األزمة اؼبالية واإلقتصادية الدولة  -حالة اعبزائر –وؽبي بوعالـ، كبو إطار مقًتح لتفعيل آليات الرقابة اعببائية للحد من أثار األزمة  -  2

 اؼبنشور على العنواف اإللكًتوين: .3، كلية العلـو اإلقتصادية وعلـو التسيَت، سطيف، ص 2009أكتوبر  21- 20ـ واغبوكمة العاؼبية أيا
 http://eco.univ-setif.dz/seminars/financialcrisis/62.pdf 21/01/2016بتاريخ  12:11ساعة على ال. 

 .171صاحل مرزاقة، اؼبرجع السابق، ص  - 3

http://eco.univ-setif.dz/seminars/financialcrisis/62.pdf%20على%20الساعة%2015:22
http://eco.univ-setif.dz/seminars/financialcrisis/62.pdf%20على%20الساعة%2015:22
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خاصة التزامتها بالسرية التامة حوؿ األرصدة واؼبعلومات البنكية ألصحاب تلك األمواؿ 
بإصدار تقرير  2009أفريل  2قتصادية بتاريخ فقد قامت منظمة التعاوف والتنمية اإل ،واؼبستثمرين

 :يف لضريبية إىل ثالث ؾبموعات تتمثلشد أنظار العامل قسمت فيو اعبنات ا
 ،بتطبيق معيار الشفافية وتبادؿ اؼبعلومات الضريبية اؼبتعهدة الدوؿ واألقاليماجملموعة األوىل:  *

 عشر اتفاقية يف ىذا الصدد وتدعى بالقائمة الرمادية الداكنة. 12واليت أبرمت أقل من 
ر فبا ىي جنات ضريبية واليت تعهدت بتطبيق معيار *اجملموعة الثانية: فتعترب مراكز مالية عاؼبية أكث

 أقاليم. 8الشفافية وتضم 
*اجملموعة الثالثة: عبارة عن أقاليم والدوؿ اليت مل تتعهد البتة بتطبيق معايَت الشفافية، ويطلق عليها 

 ."اوروغواي"و "الفلبُت"،"ماليزيا"، "كوستاريكا"مصطلح القائمة السوداء واليت كانت تضم 
 

تراجعت عن موقفها، ومت  2009أفريل  07بتاريخ و صدار ىذا التقرير إمباشرة بعد  لكن        
حسب و  .1إلغاء بعد ذلك القائمة السوداء للجنات الضريبية ومت ادراجها ضمن القائمة الرمادية

مؤسسة  400يف العامل فيها أكثر من  50منظمة الشفافية الدولية يف فرنسا فإف اؼبالذات الػ 
ية وكبو ثلثي صناديق اإلستثمار وكبو مليوين شركة يف العامل وتضم فيما بُت قرابة عشرة مصرف

 .2( أضعاؼ الناتج احمللي اإلصبايل يف فرنسا4أي ما يعادؿ أربعة ) ؛تريليونات دوالر
 
 
 

 
 

يالحظ أف اعبزائر ال تعترب كجنة ضريبية لعدـ توافر فيها اؼبعايَت اليت وضعتها منظمة 
من قانوف  65إلقتصادي والتنمية، عالوة على ذلك فالتشريع الوطٍت نص يف اؼبادة التعاوف ا

لكن قد يتهرب فعال . 3اإلجراءات اعببائية بضرورة تبادؿ اؼبعلومات اؼبصرفية مع اؼبتعاونيُت الدوليُت
                                                   

 .31إيباف بوقروة، اؼبرجع السابق، ص   -1 
 .14جريدة العرب االسبوعي، اؼبرجع السابق، ص -  2
اعبّنات “البنكية فيما يعرؼ ببلداف تعليمة حملافظ بنك اعبزائر، يأمر فيها دبنع توطُت اغبسابات لقد مت إصدار تعليمة من الوزير األوؿ    - 3

، اليت عادة ما تستعمل من قبل اؼبتعاملُت يف ؾباؿ هتريب العملة، يف خطوة استباقية من قبل السلطات العمومية للحد من نزيف العملة ”الضريبية
ية الوطنية يف سياؽ قتصادى ضخها يف اؼبنظومة اإل، للعمل علاغبكومة عرب ىذا األجراء إىل اسًتجاع األمواؿ اؼبهربة كبو اػبارج وهتدؼ .إىل اػبارج

ستثمارات، باعتباره التوجو اؼبفروض عليها يف ظل تواصل أزمة أسعار النفط وتراجع اؼبداخيل الوطنية، إىل جانب اإلجراءات األخرى دفع وتَتة اإل
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عن اؼبكلفُت وفق قانوهنا الضرييب للجنات الضريبية وبالتايل التهرب من دفع الضرائب يف اعبزائر 
لذلك القوؿ بأف اؼبتهرب من دفع الضريبة  .بدوؿ النعيم الضرييبطريق تأسيس شركات أو فروع 

 يبحث يف قائمة الدوؿ واألقاليم لتأسيس شركات وربقيق أرباح بعيدا عن احملصل اعببائي الوطٍت.
 

 الفرع الثالث: األثار السلبية لدول التنافس الضريبي الضار على النظم الضريبية
 
 

د اؼبنافسة الضريبية الضارة قدرة الدوؿ األخرى على زيادة ايراداهتا الضريبية، سواء على ي  تق 
مواطنيها أو على اؼبستثمرين األجانب من خالؿ زيادة أسعار الضرائب على الدخل، خشية 
ىروب رؤوس األمواؿ أو ىجرة اؼبقيمُت داخلها من أصحاب الدخل اؼبرتفع إىل دوؿ اؼبالذات 

 أو من خالؿ فرض ضرائب اإلستهالؾ. الضريبية
 

فالضرائب اؼبرتفعة اليت تفرض على سلع الرفاىية، ردبا تصبح بال جدوى إذ سبكن الناس  
من شرائها بسهولة من خارج البالد بدوف ضرائب أو دبعدؿ منخفض، فبا يضر بالنظاـ الضرييب 

. 1ت التجارية للسلع واػبدماتلتلك الدوؿ، وما صاحبو من إزالة اغبدود اعبمركية أماـ اؼببادال
وعجز بعض الدوؿ عن فرض ضرائب على رأظباؿ سريع اغبركة، حيث أف ارتفاع أسعار الضرائب 
يف بلد ما سيكوف حافزا لدافعي الضرائب لنقل أمواؽبم للخارج لدوؿ اؼبالذات الضريبية اليت تفرض 

، فضال عن أف إعطاء اإلعفاء ضرائب بسيطة على أنشطتهم التجارية، وتعفى البعض اآلخر سباما
 .2من جانب يقابلو ارتفاع عبء الضرائب على األنشطة غَت اؼبعفاة

 

كما تقـو بعض الدوؿ باستخداـ اؼبنافسة الضريبية لتجرب دوال أخرى على تطبيق نفس 
ادية ؽبذه نوع اإلمتيازات أو التنازالت الضريبية اؼبطبقة هبا، رغم عدـ مالئمة الظروؼ اإلقتص

                                                                                                                                                          
ات اؼبالية الرظبية، عرب منح أصحاهبا تسهيالت مالية هتدؼ السًتجاع الرامية إىل إدخاؿ الكتلة النقدية الضخمة اؼبتداولة يف السوؽ اؼبوازية إىل القنو 

مليوف سنتيم لتأطَت ما يعرؼ  100مليار دينار على األقل، باإلضافة إىل فرض التعامالت بالصكوؾ بالنسبة للصفقات اليت تفوؽ قيمتها  1700
 .2015أوت  03عند اؼبختصُت باألمواؿ الرمادية. جريدة اػبرب، سعيد بشار ، ؿ

 .132ؿبمد عماد عبد الوىاب السنباطى، اؼبرجع السابق، ص   -2
  .12اؼبرجع السابق، ص  ،ؿبمد قبيب جادو - 2
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متيازات اػباصة بالضرائب على الدخل اؼبتولد من اإلستثمارات. وتعد عقبة ؿ لتطبيقها مثل اإلالدو 
يف اغبد من الفقر يف الدوؿ النامية، حيث ربـر حكومتها من فرض ضرائب لتوفَت اإليرادات اليت 

لى ربتاجها لتطوير خططها اإلقتصادية واإلجتماعية خشية ىروب اؼبستثمرين، فبا يؤثر بالسلب ع
النمو اإلقتصادي واإلجتماعي بشكل عاـ. ولقد سانبت اؼبالذات الضريبية يف حدوث خسائر يف 

 عائدات البلداف النامية نتيجة عدـ دفع الضرائب على رؤوس األمواؿ اؽباربة. 
 

ويتم إضعاؼ القدرة التمويلية لبعض الدوؿ، حيث تتحمل تلك الدوؿ أعباء توفَت السلع 
واطنيها، مثل التعليم والضماف اإلجتماعي والدفاع وخالفو وتطور وربسُت واػبدمات األساسية ؼب

دفع الضرائب، أما اؼبستثمروف يف دوؿ اؼبالذات  اؼبكلفُتتلك اػبدمات، ىو الدافع إللتزاـ 
الضريبية اليت ال تفرض ضرائب أو تفرض ضرائب أقل بأسعار منخفضة. وأيضا الذين ال يقيموف 

تقليل التزاماهتم الضريبية احمللية أو التهرب منها، فهم يستفيدوف من أوجو  فيها يستفيدوف منها يف
اإلنفاؽ اغبكومي الذي توفره أوطاهنم، ويتجنبوف اؼبشاركة يف سبويل تلك اإلنفاقات، وقد يؤدي 

 الطوعي. اؼبكلفُتذلك أيضا لتثبيط التزاـ 
 

يف التجنب الضرييب سبنح تلك اؼبمارسات فرصا للشركات متعددة اعبنسيات للتوسع  
ر بأصحاب الشركات الصغَتة واؼبتوسطة، وتزيد تلك الفرص مع الدويل كميزة تنافسية، فبا يضُ 

نًتنت يف ربويل النشاط بسهولة للدوؿ األقل عتماد على شبكة األلكًتونية واإلانتشار التجارة اإل
وصعوبة الرقابة على  ضريبة، وتتأثر الدوؿ النامية بذلك بشكل واضح لضعف إدارهتا الضريبية

 .1نشاط تلك الشركات
 

العامة،  ماليتها على الدولة وسيادة الضرييب، التنافس أف يبدو كاف سنُت، طبس فقبل
 الضرييب التنسيق عن اؼبدافعُت هودج نقراض. لكناإل إىل مآؽبا أمور ىي اؼبالية، واػبصوصية

 سيظلوف قتصادياإل التحرير خصـو فبأ اإلعتقاد إىل تدفع كثَتة أسباب للعرقلة، وىناؾ تعرضت
                                                   

 .134-133ؿبمد عماد عبد الوىاب السنباطى، اؼبرجع السابق، ص ص  - 1
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 عن اؼبسؤولة القانونية اإلختصاصات تبديو قوي ىناؾ دفاع كاف داـ ما باإلحباط، يشعروف
  .1نفسها عن دفاعاً  اؼبنخفضة الضرائب

 الدوؿ إىل بالنسبة اغبل ىو وما الدوؿ، ويف ىذا الصدد، يبقى التساؤؿ خبصوص وضعية 
 العامل شكل سيكوف ضخمة؟ وكيف إليرادات حكومتها حاجة بسبب تنافس أف تستطيع ال اليت
  الضريبة؟ نسب يف اؼبستمر لبفاضاإل مع

األرباح  على الضرائب نسبة بالفعل خفضت العامل دوؿ من العديد يف يالحظ أنو
 للتجارة اؼبتحدة األمم مؤسبر عن صادر بياف األغنياء، ووبذر أو العليا الشرائح إىل بالنسبة خصوًصا

 القاع كوسيلة إىل مايل صراع إىل تؤدي قد الدوؿ بُت الضريبية اؼبنافسة أونكتاد( أف(نمية والت
 قد الدخل على الضريبة أف على البياف ويؤكد  األجانب، اؼبستثمرين على اغبفاظ أو عبذب

 والضرائب اؼببيعات على الضرائب أف حُت يف سواء على حد واؼبتقدمة النامية الدوؿ يف البفضت
 .2زادت قد األخرى اؼبباشرة غَت

 لتحميل عاؼبي اذباه وجود يعٍت فبا وتنازلًياّ؛ ىشًّا أصبح الضرييب اؽبيكل فإف وبالتايل 
 حق من إف التقرير نفس يقوؿ و .الضرييب العبء من األكرب اعبزء دخالً  األقل الطبقات

 والنفقات ستثماراتإلسبويل ا على قادرة تكوف أف سواء حد على والفقَتة الغنيةوؿ الد حكومات
 يف قدرة أكثر تكوف سبويل وسائل وإهباد ومزدىرة، آمنة حياة يف مواطنيها لتلبية طموحات العامة

 .3الديوف من ةناستدا وأكثر اؼبعونات من عليها عتماداإل

                                                   
 العرب األسبوعي، اؼبرجع السابق. -1
 %19واآلف بُت  %25إىل   %30ر البفضت الضريبة على أرباح الشركات من. وعلى سبيل يف اعبزائ9، اؼبرجع السابق، صأسامة دياب - 2
  .%23و

3
-  United Nations Conference on Trade and Development, Trade and Development Report,  2014. 

Sur le site: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2014_en.pdf. consulte le 12/10/2015 à 

14:51. 
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ترتبط  الضرائب باعبنات الضريبية وىي أمكنة إلعادة تأىيل رؤوس األمواؿ اؼبًتتبة عن 
ة. وإف ذبمع ىذه اؼبناطق بُت ثالث أنواع من الشركاء ىم الشركات متعددة اإلستطاف اعبرائم اؼبالي

)التهرب الضرييب، العموالت اؼبستقطعة باألسواؽ العاؼبية، النفط، النقل، األسلحة...( مث منظمات 
ض أمواؿ اعبريبة وأخَتا الدوؿ )حيث سبوؿ األحزاب السياسية ورجاؿ السياسة(. فاؼبسؤولية يتبي
حىت  الضريبيةلقاة إذف على اغبكومات والدوؿ. اليت ال تعرب يف الواقع عن إرادة لتفكيك اعبنات م

"  "مناطق حرةيف حالة تعرضها ؼبقاومة أشخاص من الداخل. وال تعترب اعبنات الضريبية الكربى 
 .1بل قبدىا موجودة يف لندف وجنيف وموناكو

 نافس الضريبي الضارالفرع الرابع: اإلىتمام الدولي بمكافحة الت

نظرا لتصاعد ظاىرة التنافس الضرييب الضار يف العامل وما نتج عنها من األثار السلبية 
وارتباطها باعبرائم اإلقتصادية، نتج عنو توجو اىتماـ على الصعيد الدويل  دبكافحتو، وىنا قبد 

 جهود كل من منظمة التعاوف اإلقتصادي والتنمية وكذا اإلرباد األورويب.
 

 : منظمة التعاون اإلقتصادي والتنميةأوال
حددت منظمة التعاوف اإلقتصادي والتنمية معايَت للحكم على دولة ما بأهنا يف دوؿ          

  اؼبالذات الضريبية سبثلت يف :
 

يبثل ذلك اؼبعيار النقطة األوىل يف وصف دولة ما اؼبالذ الضرييب، فالدولة  األمان الضريبي: -1
اؼبالذ الضرييب ال تفرض الضرائب أو تفرضها دبعدالت منخفضة على اؼبسثمرين من اليت توصف ب

، كذلك تضع تلك الدوؿ قوانُت ولوائح إدارية سبنع التبادؿ 2األفراد والشركات غَت اؼبقيمُت فيها
مع اغبكومات األخرى وإدارهتا الضريبية. حيث تتمتع تلك  اؼبكلفُتالفعاؿ للمعلومات عن 

                                                   
 .617-616اؼبرجع السابق، ص ص شذرات النظرية اعببائية، رضا خالصي،  -  1
 .151رمضاف صديق، التجنب الضرييب بُت اإلباحة واغبظر يف التشريع اؼبقارف واؼبصري ، اؼبرجع السابق، ص  - 2
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وىي  ،تتبع من أجهزة الدوؿ األخرى لسرية واػبصوصية الصارمة اليت ربوؿ دوف أيّ اؼبعلومات با
 تفرض نفسها بذلك لتكوف مالذا ضريبيا.

سبنع تلك الدوؿ اإلفصاح عن معلومات زبص أرصدة أحد العمالء   السرية البنكية والتجارية:-2
ركات من تتبع أو كشف اؼبعلومات كما تلتـز بالسرية اؼبهنية وسبنح احملامُت واحملاسبُت وموظفي الش

 اػباصة بو لدولة أخرى، حىت إذا ارتكب ىذا العميل جرائم جنائية أو مدنية يف دولتو.

فقد زبتلف تلك  ،تفتقد تلك الدوؿ للقواعد القانونية واإلدارية اؼبستقرة الشفافية :انعدام -3
نونية أو إدارية استثنائية أو ذبعل وقد سبنح اؼبستثمرين األجانب مزايا قا ،األحكاـ من حالة ألخرى

ف عدـ الشفافية للقواعد القانونية إت سعرا تفاضليا ال ثابتا. كذلك فسعر الضريبة إف وجد
واإلدارية ال تسمح فقط للمستثمرين بتجنب الضرائب ولكن بالتهرب الضرييب وغسل األمواؿ، بل 

ومات بشأف اؼبستثمرين، وبالتايل ال ت قوانُت ربظر أية معلإف بعض دوؿ اؼبالذات الضريبية سن  
وىو ما  .1تستطيع اإلدارات الضريبية يف الدوؿ األخرى إبراـ أية معاىدات ضريبية مع تلك الدوؿ

هبعل الشفافية يف دوؿ اؼبالذات مفقودة، وسبثل بذلك ستارا وبمي اؼبقيمُت لديها يغطى مراكزىم 
 اؼبالية ووبوؿ دوف فرض الضرائب اؼبستحقة عليهم. 

 

ومع ذلك فإف ىذه العناصر غَت حاظبة يف ربديد اؼبالذات الضريبية يف صبيع األحواؿ، إذ 
قد تتوافر ىذه العناصر ؾبتمعة يف دوؿ معينة، وىنا ال مشكلة يف اعتبارىا مالذا ضريبيا بسهولة، 
 ولكن قد يوجد عنصر أو أكثر يف دولة أخرى مع أهنا من الدوؿ اليت تفرض ضرائب مرتفعة بوجو

عاـ، كأف يكوف لدى ىذه الدولة حوافز إعفاءات سخية جملموعة من األنشطة أو اجملاالت، أو أف 
 .2من تبادؿ اؼبعلومات مع الدوؿ األخرى اؼبكلفُتتطبق مبدأ السرية، وربمي 

 

                                                   
 .136-135ؿبمد عماد عبد الوىاب السنباطى، اؼبرجع السابق، ص ص  -  1
 .153التجنب الضرييب بُت اإلباحة واغبظر يف التشريع اؼبقارف واؼبصري ، اؼبرجع السابق، ص  يق،رمضاف صد -  2
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الضارة نشاطا  الضريبة اؼبنافسة والتنمية قتصادياإل التعاوف يضاؼ ؼبا سبق اعتربت منظمة  
سل األمواؿ والتهرب الضرييب. كما أعدت تقريرا بشأف ىذه القضية نادت من اجراميا مثل غ

خاللو بضرورة التعاوف بُت الدوؿ األعضاء وغَت األعضاء، وتبادؿ اؼبعلومات الضريبية فيما بينها 
ووافق صبيع األعضاء على مضموف ىذا التقرير باسثناء دوليت )سويسرا ولوكسمبورغ( ونبا إحدى 

 ت الضريبية اؼبعروفة بأوربا. الدوؿ اؼبالذا

حيث قامت البلداف ؿبل تقرير اؼبنظمة فضال عن الدوؿ النشطة يف ؾباؿ اؼبنافسة الضريبية   
الضارة، بإنشاء قوانُت حاظبة بشأف سرية بنوكها ؼبنع تبادؿ اؼبعلومات مع الدوؿ األخرى، وكذا 

دويل. ودعت اؼبخالفُت الضريبيُت وضع قواعد قانونية أخرى لتسهيل التهرب والتجنب الضرييب ال
الستخذاـ البنوؾ والتسهيالت األخرى اليت تقدمها دوؿ اؼبالذات الضريبية إلخفاء دخلهم عن 

 السلطات الضريبية ونتج عن ذلك خسائر ضخمة يف اإليرادات.
  

 كما دعت اؼبنظمة الدوؿ األعضاء إىل تطوير تدابَت مكافحة االثار السلبية للمنافسة         
الضريبية الضارة على النظاـ الضرييب الدويل واحمللي، حيث سعت اؼبنظمة إلهباد آليات التعاوف بُت 
الدوؿ لتقليل ىذه اآلثار السلبية حيث أعدت عبنة الشؤوف اؼبالية باؼبنظمة حلقات وندوات خاصة 

 حوؿ اؼبنافسة الضريبية.
 

عية باؼبالذات الضريبية وفبارسات وانتهت الدراسات اليت أعدهتا اؼبنظمة إىل تنمية التو  
التنافس الضرييب الضار، وتأثَتىا السليب على حركة اإلستثمارات والتجارة واألنظمة الضريبية 

يف سالمة النظم الضريبية بشكل خاص. كما أدركت اللجنة أف ىناؾ  اؼبكلفُتبشكل عاـ، وثقة 
ثر يف وضع الدولة التنافسي وأماكن العديد من العوامل اإلقتصادية واإلجتماعية واؼبؤسستية تؤ 

 .1األنشطة اإلقتصادية
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 : اإلتحاد األوربيثانيا

رباد األوريب الضريبية باىتماـ اإل حظت مشكالت التنافس الضرييب وانتشار دوؿ اؼبالذات      
على ؾبموعة من اإلجراءات ؼبكافحة التنافس الضرييب  1997ريب عاـ و رباد األأيضا، فوافق اإل

ن أجل اؼبساعدة يف تقليل أثاره السلبية على دوؿ االرباد واغبد من اػبسائر اؼبتزايدة يف الضار م
اإليرادات الضريبية، وكذا تطوير اؽبياكل الضريبية، ومت اإلتفاؽ على أشكاؿ الضرائب اؼبفروضة 

اـ بعدـ على التجارة الدولية، ووضع معايَت لدوؿ اؼبالذات الضريبية، ومت اإلتفاؽ أيضا على اإللتز 
ت بعض الدوؿ يف اإلرباد األوريب  كما عمدّ تقدًن مباذج ضريبية ضارة أو العودة للنماذج القديبة.  

كفرنسا مثال إىل ازباذ اجراءات جبائية لفائدة بعض عوائد عوامل اإلنتاج، مثل الفوائد واألرباح 
 .1احملولة من فروع الشركات

الضار على النظم الضريبية احمللية. فإف ذلك يفرض بعد عرض تأثَت التنافس الضرييب            
على اإلدارات اعببائية الًتكيز على التعاوف الدويل غبماية أوعيتها الضريبية وذبنب اػبسائر 

 .2ستثمارية ورؤوس األمواؿية من تقلص التدفقات اؼبالية واإلاالقتصادية العاؼب

ريبة إذا ما تواجد ضمن أنظمة جبائية غَت يبقى التنويو يف األخَت أف اؼبكلف بالض          
متناسقة أو طرقا مشروعة للهروب لرب اؼبالذات الضريبية كأحد األنظمة اؼببنية على اإلضرار 
باؼبنافسة الضريبية اؼبشروعة، فإنو ال يتهاوف يف ذلك كلما ظبحت لو الفرصة. مستفيدا من كل 

وى احمللي أو حىت الدويل، ألنو يف وضعية جبائية اؼبزايا اليت وفره لو التشريع الضرييب على اؼبست
 مشروعة وؿبمية قانونيا.
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اؼبستفيد  يةأف وضعية اؼبكلف بالضريبة الذي ىو يف وضعتبُت يويف ختاـ ىذا الفصل           
من حالة عدـ الدفع اؼبرتبط بالتحفيز اعببائي والتجنب الضرييب، يف إطار احًتاـ التشريعات 

ف التحفيز يعد إمتيازا فبنوحا من طرؼ الدولة، ويعترب التجنب زبلصا من جانب اؼبنظمة، غَّت أ
أي  توقيعاؼبكلف بطريقة ذكية جبائيا، فهو على العمـو حرماف اػبزينة العمومية من جهة وعدـ 

  .على اؼبكلفعقاب 

تحقيق عفاء الضرييب تنازال مقصودا من الدولة عن جزء من مواردىا اؼبالية السيادية ليعد اإل
يضا ديا أو سياسيا أو ماليا، وألف اإلعفاء الضرييب يعد أىدؼ ؿبدد قد يكوف اجتماعيا أو اقتصا

ضوابط ؿبددة واضحة ليكوف لذلك هبب أف تتوافر بالنسبة لو  ،استثناء من قاعدة اػبضوع للضريبة
ىاـ يف عدـ  عفاءات الضريبية أثرلقد كاف لسياسة اإل ستثناء ىدفو وؿبدداتو الواضحة.ؽبذا اإل

ربقيق العدالة الضريبية فضال عن أهنا مل ربقق تشجيع االستثمارات فبا يعٍت إىدار اغبصيلة، األمر 
إلعفاءات تستند إىل معايَت تضمن ؽبا ربقيق أىدافها  الذي يتطلب وضع سياسة واضحة مبينة

 .1خالؿ بالعدالة الضريبيةاإلقتصادية مع عدـ اإل

فع اؼبًتتب عن التشريعات اعببائية، فقد يتزامن أف تفرض على وبالنسبة لإلمتناع عن الد
حداىا أو على األقل إلي أو اػبارجي، فيّعمد لعدـ دفع اؼبكلف ضريبتُت على اؼبستوى الداخ

وجوب توصل السلطات العليا يف الدولة إلهباد حل لإلزدواج الضرييب، كما أف عدـ الدفع قد 
ة على اؼبستوى الدويل، فبا وبـر اػبزينة من إيراداهتا. ويف وبدث نتيجة وجود منافسة ضريبية ضار 

ىاتو اغبالة تتكاثف جهود وؿباوالت اؼبنظمات واإلربادات الدولية غبماية اغبصيلة الضريبة 
 الوطنية، وؿباربة دوؿ النعيم الضرييب.
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 في مرحلة التحصيل الضريبي المشروعالفصل  الثاني: اإلعفاء من الدفع 

أي بعد أف تفرض عليو  ؛يبة أثناء مرحلة التحصيل اعببائيطرأ على اؼبكلف بالضر قد ت        
وضعيات ربوؿ دوف دفعو للحقوؽ اغبقوؽ يف اغبالة العادية أو عندما يتعرض للعقوبات اعببائية، 

اعببائية، سواء دخل يف منازعة مع اإلدارة اعببائية أو مل يدخل، حبكم إستفادتو من حكم وضعو 
  أو تنظيمي.  نص تشريعي

واؼبالحظ أف ىذه الوضعية تتشابو من حيث عدـ دفع اؼبكلف اغبقوؽ اعببائية، مع الوضعية       
اليت تطرقنا ؽبا يف الفصل األوؿ من ىذا الباب اؼبتعلقة دبرحلة فرض الضريبة، لكن األخَتة كما 

كم القانوف فال تفرض أو تواجد فيها حبحبقوؽ مل تفرض أصال سبقت اإلشارة إليو ال تتعلق إال 
عليو الضريبة من األساس، أما اؼبقصود باإلعفاء يف مرحلة التحصيل من الدفع، فهو يتعلق 
باؼبكلف الضريبة الذي فرضت عليو الضريبة، ودبقتضى القانوف البد أف ذبىب لصاحل اػبزينة، لكن 

 لذلك.تدخل من اؼبشرع ال يتم ذلك من األساس أو على األقل يف األجل احملدد ب

القانوين، إذ يعد الطعن  الدفع طرؽ الطعن الوالئي وتأجيل صورىذه الوضعيات  تتخذ
الوالئي أحد طرؽ الطعن اؼبخولة للمكلف بالضريبة، ترتبط يف األساس باغبقوؽ الرئيسية 
والعقوبات الالحقة هبا. فإف كاف األساس يتمثل يف عدـ اؼبساس دبوارد اػبزينة، لكن اؼبشرع 

دخل ووضع إستثناءا ؽبذه القاعدة. ويوجد إىل جانبها حاالت أخرى منصوص عليها اعببائي ت
دبوجب قانوف اإلجراءات اعببائية، زبضع لنظاـ خاص كالتخفيضات اػباصة والتقادـ واإلستفادة 

 من نظاـ التأجيل القانوين للدفع. 

الئي والثاين صص األوؿ للطعن الو ىبم ىذا الفصل إىل مبحثُت يقسيتم تعلى ىذا األساس 
 للتأجيل القانوين للدفع.
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 المبحث األول: الطعن الوالئي

اؼبشرع الطعن الوالئي أو الطعن باإلعفاء بأنبية كبَتة، تظهر من خالؿ التأكيد  لقد خص  
لفائدتو، ال يفوت عليو درجة من درجات  رَ ر  قػُ  عليو كحق من حقوؽ اؼبكلف بالضريبة، فهو إجراء

 صاريف إضافية، وىو ما أدى بالتشريع اؼبقارف بتسميتو بالطعن اجملاين.التقاضي، وال يكلفو م

اؼبعروفة يف ؾباؿ  من طرؽ الطعن الوالئي التقليدية والتخفيضات فإف كانت اإلعفاءات 
مكرر  93اؼبادة  باستحداثو 2013ما جاء بو قانوف اؼبالية لسنة ، فإف اعبديد التحصيل اعببائي

 ، وىو التخفيض اؼبشروط.ئيةإلجراءات اعببامن قانوف ا

 صص اؼبطلب األوؿ غباالت الطعن الوالئيىبوبالتايل، سنقسم ىذا اؼببحث ؼبطلبُت، 
 واؼبطلب الثاين لتدبَت التخفيض اؼبشروط. اإلعفاء والتخفيضاؼبتمثلة يف  التقليدية

 الصادر باإلرادة المنفردة واإلعفاء اإلعفاء والتخفيضالمطلب األول: 
 

من خالؿ قانوف اإلجراءات اعببائية اؼبكلفُت اغبق يف طلب إلتماس اإلعفاء منح اؼبشرع 
من الضرائب اؼبفروضة قانونا أو التخفيف منها، يف حالة العوز أو ضيق اغباؿ، وبوؿ دوف سداد 
اؼبكلف لدينة اعببائي، أو إلتماس اإلعفاء من الزيادات يف الضرائب أو الغرامة اعببائية اليت 

 سبب عدـ مراعاة النصوص القانونية. يتعرضوف ؽبا ب

، ومن مث لإلجراءات اػباصة هبما، ويف والتخفيض اإلعفاء، هبب التطرؽ أوال ؼبفهـو وعليو
 األخَت لألحكاـ اػباصة لإلستفادة من أحدنبا.
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   والتخفيض اإلعفاءالفرع األول: مفهوم 

ن م 92و يف اؼبادة اؼبنصوص علي ةالطعن الوالئيطرؽ ضمن والتخفيض يندرج اإلعفاء 
ستعمل اؼبشرع عدة عبارات هتدؼ يف ؾبملها إىل وجود حالة عدـ يقانوف اإلجراءات اعببائية، إذ 

 من دفع الضريبة. 1الدفع الكلي أو اعبزئي: وىي سقوط أو إعفاء كلي أو جزئي

 ، مع بياف أسباب طلبو.والتخفيض إلعفاءلفبا يستوجب إعطاء تعريف  

 اء والتخفيض في إطار الطعن الوالئي: تعريف اإلعف أوال 

علو غَت قادر على التحرر كليا أو جزئيا من هبعندما يكوف اؼبكلف بالضريبة يف حالة عوز 
العقوبات اؼبفروضة يف يبكنو اإلستفادة من إعفاء أو زبفيض يف الضريبة أو  ،ذباه اػبزينةاديونو 

ل الدين اعببائي أو جزئو يطلبو اؼبكلف "تنازؿ عن كيعد كل من التخفيض أو اإلعفاء إذ ، 2عليو
 ،4" تصرؼ صادر عن اإلدارة بإرادهتا اؼبنفردة للتخلي عن ىذا الدين"فكالنبا  ،3وتقبلو اإلدارة "

  حىت ولو طلبو اؼبكلف بالضريبة، ليبقى تصرفا باإلرادة اؼبنفردة لإلدارة.

اؼبوجودة يف اؼبادة  نظمةاألن هبب بداية ربديد ما اؼبقصود هبما، وسبييزنبا عن ما شاهبهما م
 .اعببائية السيما وأف اؼبصطلحُت قد مرا معنا عند دراسة التحفيز اعببائي

 
                                                   

 من إعفاء ؿبل األوىل أعاله الفقرة يف عليو اؼبنصوص اإللزاـ و % 10 بنسبة العقوبة تكوف أف استثناء هبوز من ؽ ض ـ : " 2-402اؼبادة  - 1
 ألحكاـ طبقا قبل اإلدارة من ئياوال منها جزء أو الغرامة ىذه كل تسقط أف استثنائية، بصورة هبوز ومن ؽ ض غ ـ:"  540" واؼبادة اإلدارة قبل

 اعببائية". اإلجراءات قانوف من 93 اؼبادة
 .107بن عمارة منصور، الضريبة على أرباح الشركات، اؼبرجع السابق، ص  - 2

3
 - Thierry LAMBERT, Contrôle fiscal, Droit et pratique, P.U.F., 1999, p 200 :« La remise ou 

modération est un abandon consenti par l’administration au contribuable et portant sur tout ou 

partie de la créance fiscale».  
4
 -D.G.I.,  Documentation fiscale, Contrôle fiscal, éd. Francis Lefebvre, 1992, n

0
 20150 : « Les 

remises ou modération sont des actes unilatéraux d’abandon de créances émanant de 

l’administration ».   
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 تحديد المقصود باإلعفاء والتخفيض -1 

 ،للخزينة العمومية تسديد الدينباؼبدين اؼبكلف بالضريبة يتعلق اإلعفاء بطلب إبراء ذمة  
 ية اليت هتدؼ إىل اإلنقاص من مبلغ اغبقوؽالتخفيض تلك العملوعلى خالؼ ذلك يقصد ب

 اإلعفاء اعبزئي منها. على األقل اغبصوؿ على أو  اؼبدين هبا

تنازؿ عن كل الدين اعببائي أو جزئو يطلبو اؼبكلف  والتخفيض يعد كل من اإلعفاءل  
، 1ذا الدينوتقبلو اإلدارة، فكالنبا تصرؼ صادر عن اإلدارة اعببائية بإرادهتا اؼبنفردة لتخلي عن ى

 .اعببائية فحىت ولو طلبو اؼبكلف بالضريبة يبقى ؾبرد تصرؼ باإلرادة اؼبنفردة لإلدارة

أف تتوافر فيو  فيجب ،دارياإلقرار عن مفهـو ال ال ىبرج اإلعفاء أوالتخفيضلذلك  
، من وجوب احًتاـ اؼبشروعية من توافر األركاف وأف ال ىبرج عن شروط العمل اإلداري اإلنفرادي

 . اإلداريشابو عيب جاز الطعن فيو أماـ القضاء  لقانوف والتنظيم اؼبعموؿ هبما، وعايو إذا ماا

 جبائية التمييز بين اإلعفاء والتخفيض وما شابههما من أنظمة -2  

إىل ، من قبل اؼبشرع ألحكاـ اؼبتعلقة باإلعفاءات والتخفيضات يف اؼبادة اعببائيةمت تنظيم ا
كاإلعفاءات الضريبية، الصلح اعببائي، الطعن النزاعي والتخفيض هبة  أخرى  مشانظمة جانب أ

 .والتخفيض اؼبرتبط بالطعن الوالئياؼبشروط، جلي بنا التمييز بينها وبُت اإلعفاء 

ىو اإلعفاء الضرييب فيف الطعن الوالئي،  ؼ بُت اإلعفاء الضرييب واإلعفاءيوجد اختال إذ
مبلغ الضرائب الواجب السداد مقابل التزامهم دبمارسة  إسقاط حق الدولة عن بعض اؼبكلفُت يف

كما يبكن أف يكوف ىذا اإلعفاء دائم أو جزئي يًتاوح بُت  نشاط معُت يف ظروؼ معينة،
أما التخفيض فهو تقليص يبس قيمة الضريبة اؼبستحقة  ،سنوات (10) سنوات وعشرة (3ثالث)

                                                   
1
 - Thierry LAMBERT, Contrôle fiscal, op.cit., p 200. 
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اح؛ دبعٌت يتم استخداـ التخفيضات بناءا على مقابل اإللتزاـ ببعض الشروط كإعادة استثمار األرب
. يف حُت اإلعفاء يف الطعن الوالئي 1توجهات الدولة السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية اؼبستهدفة

ولكنو ال ينازع يف قيمتها بل يلتمس إعفاؤه  ،ىو أف اؼبكلف فرضت عليو حقوؽ وعقوبات جبائية
 إلقتصادية.منها لعوز أو ضيق يبر حبالتو اؼبالية وا

يعترب  ، فالفرؽ بُت اإلعفاء والتخفيض يف الطعن الوالئي والتخفيض اؼبشروطوفيما ىبص 
األوؿ قرار إنفرادي يقضي باإلعفاء أو التخفيض، فأما  كالنبا من طرؽ الطعن الوالئي، إال أفّ 

شروط اؼبتفق الثاين عقد بُت اؼبكلف بالضريبة واإلدارة اعببائية مبٍت على مدى إلتزاـ اؼبكلف بال
 عليها يف العقد لكي يصبح العقد هنائي.

أماـ  والطعن النزاعياإلدارة اعببائية  يتم لدى الطعن النزاعي، فاإلعفاء والتخفيض وأما مع
 اعبهة اؼبختصة يف الفصل سواء إدارية أو قضائية تبعا للطعن اؼبرفوع إداريا كاف أو قضائيا. وحىت يف

رفع شكوى أماـ اعبهات  للمكلف بالضريبة فرصة التظلم و فشل الطعن الوالئي يبقى حالة
 اؼبختصة يف إطار الطعن النزاعي.

 : أسباب طلب المكلف بالضريبة لإلعفاء أو التخفيض ثانيا

نص اؼبشرع على حالة عامة وىي العوز أو الفقر يكوف سببا لقبوؿ النظر يف طلب    
. وال يبكن اإلستفادة من 2حقوقها دبوجب ذلكالتماس العفو، الذي وبوؿ دوف سبكُت اػبزينة من 

الطعن الوالئي إال يف حالة إثبات وضعية الفقر أو العجز وما عدانبا ال يبكن اإلستفادة من ىذا 
  .3اإلعفاء

                                                   
 .206-205رضا خالصي، اؼبرجع السابق، ص ص  -  1

2
- Les Dictionnaires Pratiques RF, Groupe Revue Fiduciaire, Fiscal 2012, op.cit., n

0
59845, p 1594. 

3
- Jean Michel DOCARMO SILVA, Laurent GROSCLAUDE, DSLG1, Gestion Juridique, fiscale 

et sociale,  Manuel et application, DUNOD, 2014-2015, p 175. 
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و بدوف اإلعًتاض على أي مبدأ  يف حالة العجز أو الفقر وعدـ استطاعة دفع دين الضريبة
غَت القادرين على الدفع بتقدًن طلب إعفاء ضرييب. أما أو وعاء أو مبلغ، يسمح فقط للمكلفُت 

يف حاالت أخرى ال يطلب اؼبكلف التخفيض الدين الرئيسي بل اللواحق أي الزيادات أو 
مات اعببائية، وىنا ال يبكنو تربير وضعية الفقر أو العجز. فال يبكن أف يراجع مبلغ اغبقوؽ االغر 

اؼبباشرة أو كاف اؼبشتكي عاجزا سباما عن تسديد ما عليو اؼبستحقة إال إذا تعلق األمر بالضرائب 
. هبب أف يذكر اؼبكلف يف طلبو األسباب اعبدية احملققة أو اؼبعتربة كذلك، 1من ديوف ذباه اػبزينة

 اليت ال يبكن ذباوزىا بأي إجراء لكي ينفذ هبا.

عية اؼبكلف ويف ىذا الصدد اجتهد ؾبلس الدولة أف الطعن اؼبقدـ واؼبتعلق بتسوية وض 
بأف ظروؼ  ؛بالضريبة اذباه حقوؽ اػبزينة، وعدـ منازعتو ؼبدى شرعية الضرائب اؼبفروضة عليو

اؼبكلف كما يف قضية اغباؿ باعتباره ضحية إرىاب بسبب إصابتو جبروح إثر عمل إرىايب مقبولة 
 .2من أجل اإلستفادة من زبفيض الضرائب اؼبستحقة والغَت فبكن تسديدىا

 ني: اإلجراءات الخاصة باإلعفاء أو التخفيض في إطار الطعن الوالئيالفرع الثا

تتمثل االجراءات اػباصة بالتخفيض أو اإلعفاء يف قياـ اؼبكلف بالضريبة بإرساؿ طلب 
يف النص العريب،  3إىل السلطة اإلدارية للنظر فيو، رغم استخداـ اؼبشرع ؼبصطلح الشكوى

                                                   
  . 53عباس عبد الرزاؽ، اؼبرجع السابق، ص   -1 
حيث أف : " 91، ص10، عدد 2012لة ؾبلس الدولة، ، )ش.ع( ضد إدارة اعبمارؾ والنيابة العامة، ؾب62653قرا ر ؾبلس الدولة رقم  - 2

صدرت مديرية الضرائب تدفع أف الدعوى غَت مقبولة ألف الشكوى اؼبقدمة من طرؼ اؼبستأنف ليست نزاعية تقديبها أماـ عبنة الطعن العفوي اليت أ
 من قانوف اإلجراءات اعببائية. 93 قرار بالرفض كاف على اؼبستأنف الطعن فيو أماـ اؼبدير اعبهوي وليس القضاء عمال باؼبادة

وقرار الرفض الصادر عن عبنة الطعن العفوي يتضح أف الطاعن  17/08/2008وحيث أنو بالرجوع إىل الشكوى اؼبوجهة إىل مدير الضرائب يف 
وىو ما  ،روح إثر عمل إرىايببل يلتمس تسوية وضعيتو باعتباره ضحية إرىاب بسبب إصابتو جب ،ال ينازع يف مدى شرعية الضريبة اؼبفروضة عليو

فبا يتعُت معو القوؿ أف الشكوى غَت نزاعية وبالنتيجة القضاء بتأييد القرار  ،من قانوف اإلجراءات اعببائية 93يعترب طلب عفو دبفهـو اؼبادة 
  اؼبستأنف".

 .Réclamationتًتجم دبصطلح   - 3
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". ويالحظ عدـ سبييز طلبلفرنسية اليت تًتجم بكلمة "" يف النص باللغة اdemandeويستخدـ "
اؼبشرع بُت اؼبعنيُت فًتتبط الشكوى باؼبنازعة، أما الطلب فهو إلتماس النظر يف مسألة ما دوف أي 

 نزاع بينو وبُت اإلدارة اعببائية.

زبص ىذه اإلجراءات طلب اؼبكلف بالضريبة اؼبقدـ إللتماس اإلعفاء أو التخفيض من 
 ن ناحية أخرى دراستو، وسيتم تفصيلها فيما يلي.ناحية وم

 طلبات المكلف بالضريبة: أوال

، وموقعة من قبلو اليت ترفق باإلنذار 1يقدـ اؼبكلف بالضريبة طلبو على ورقة عادية مكتوبة
يرسل إىل مصلحة  2أو إخطار  بالضريبة يسمح بالتعرؼ السريع واألكيد على اؼبكلف بالضريبة

وثيقة تبُت رقم اؼبادة يف اعبدوؿ اليت  إقليميا، ويف حالة غياب اإلنذار يرفق بأي  الضرائب اؼبختصة 
سجلت ربتها الضريبة اػباصة هبذا الطلب كاإلشعار بالدفع. إف قرارات الطعن الوالئي ال يبكن أف 

 . 3تتخذ إال بناءا على طلبات اؼبكلفُت بالضريبة

 من قبل المكلف بالضريبة تقديم الطلب -1

فال  ،ل ىذا الطلب يف رسالة بسيطة إىل اؼبدير الوالئي للضرائب معفاة من الطابعيرس 
يبكن أف سبثل طلبا صباعيا، فيجب أف توقع من قبل اؼبكلف بالضريبة للسماح بضماف التخفيض 

أجل للقياـ هبذا الطلب أو األجل الذي  أو اإلعفاء شخصيا. كما أف القانوف مل وبدد أي  
 رة الرد فيو على ىذا الطلب، فبالتايل يبكن القياـ بو يف أي وقت.يستوجب على اإلدا

                                                   
 .2015اإلصبايل، اؼبنازعات اعببائية،  مطبوعات اؼبديرية العامة للضرائب، الضرائب على الدخل - 1

2
 - Banque Nationale d’Algérie, Groupe de fiscalité, Fiscalité de l’entreprises, 1992, p 484: « La 

demande peut être adressée sur papier libre et signée du contribuable. L’avertissement ou l’avis de 

mis en recouvrement s’il a été émis doit être joint à la demande afin de permettre une 

indentification rapide et certaine ».  
3
 - Ministère de l’Economie des Finances et de l’Industrie, Précis de fiscalité, T2, 1999, p 172. 
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من قانوف اإلجراءات  92وألف اغبقوؽ اؼبعنية ىي فقط الضرائب اؼبباشرة وفق للمادة  
من نفس قانوف جاء عاما وىو ما يوسع من إلتماس طلب  93اعببائية، واؼبالحظ أف نص اؼبادة 

ر ؼبكلف بغض النظر إذا ماكانت مباشرة أو غَت مباشرة. ويذك  اإلعفاء من الضريبة اؼبفروضة على ا
من قانوف اإلجراءات اعببائية أنو يبكن أخذ رأي رئيس اجمللس  93يف الفقرة األوىل من اؼبادة 

يف ؾباؿ الضرائب اليت ربصل لفائدة ميزانية البلديات وىي الرسم العقاري ورسم  1الشعيب البلدي
اليت تفيد اعبواز بطلبو، غَت  3"يبكنرأي ليس إلزاميا بإدراج اؼبشرع عبارة "ىذا ال . غَت أفّ 2التطهَت

 .البلديات ال يتعلق إال بالتخفيض أو اإلعفاء من الضرائب احملصلة ؼبيزانية 4أف ىذا الرأي

يبكن للمكلف أف يطلب إعفاءه من العقوبات اؼبفروضة عليو سواء تعلقت بالضرائب  
هنا تعويض عن ضرر الحق قم األعماؿ، باستثناء غرامات التأخَت ألاؼبباشرة وحىت الرسم على ر 

وسواء تعلق بالزيادات يف الضرائب أو الغرامات اعببائية اليت يتعرضوف ؽبا لعدـ مراعاة  ،باػبزينة
 النصوص القانونية. 

من نفس  93 من اؼبادة 2وتستثٍت الرسـو على رقم األعماؿ كوف اؼبشرع يف الفقرة 
تتعلق جبريبة تقدًن وثائق غَت صحيحة  ،وىو عدـ قبوؿ زبفيض العقوبات ،ى إستثناءالقانوف أعط

د اؼبشرع الفرنسي على اعتبار من قانوف الرسم على رقم األعماؿ. وقد أك   128وفق للمادة 

                                                   
لس الشعيب البلدي إلبداء رأيو فيها عندما يتعلق األمر بشكاوى تعٍت الضرائب ويبكن عرضها على رئيس اجملمن ؽ إج ج: "  93اؼبادة   -1

 والرسـو اؼبخصصة ؼبيزانية البلديات".
 ".الضرائب احملصلة لفائدة البلدية دوف سواىا: الرسم العقاري، رسم التطهَتمن ؽ ض ـ: "  2-197اؼبادة   -2
 تياري.أنو رأي استشاري طلبو إجباري وأخذ بو إخ دبعٌت  -3
 من ؽ إج ج. 93اؼبادة   -4
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تلك اليت تكوف  العقوبات والضرائب الصادرة بصفة هنائية ىي اليت تكوف ؿبل الطعن الوالئي؛ أيّ 
 .1كاوى أو الطعن مل تنقضي فيها أو عندما يكوف قرار قضائي مل يتم النطق بوتواريخ الش

 دراسة الطلبات -2

شروط توافر البد أوال من التطرؽ ل حىت يتم دراسة طلب اغبصوؿ على إعفاء أو زبفيض،
 وأجل رفع الطلب، ومن مث سلطة البث يف القرار، ويف األخَت الطعن فيو. وضوعواؼب الشكل

ل ومضموف الطلب ىي نفسها اؼبتعلقة بالطعن النزاعي باستثناء بعض إف شروط شك
مرحلة  ةال ىبضع الطلب ألي شروط متعلقة باألجل فيمكن أف يكوف يف أيف. القليلةاإلختالفات 

. كما أنو مل وبدد األجل العتبار الطلب اؼبتعلق 2بعد الوضع يف التحصيل أو عدـ قبوؿ العقوبة
 جتماعية اؼبتغَتة للمكلف بالضريبة .بالوضعية اؼبالية أو اإل

بعد وصوؿ الطلب إىل اؼبدير الوالئي للضرائب يقـو العوف اؼبؤىل من التحقيق من وضعية 
لذلك هبب التمييز بُت العقوبات الصادرة بصفة  ،اؼبكلف بالضريبة واغبجج اؼبطروحة من قبلو

غَت هنائية ووبرر العوف اإلداري  هنائية وغَت النهائية، ألنو سَتفض طلبو إذا كانت ىذه اغبقوؽ
 .3التقرير اؼبؤقت ربضَتا للقرار النهائي

للبحث عن سلطة البث يف طلب اؼبكلف بالضريبة قصد اغبصوؿ على زبفيض أو  و
 .إعفاء، البد من التمييز بُت مرحلتُت أوؽبما دراسة اؼبلف وثانيهما صدور القرار

                                                   
1
 - Précis de fiscalité2, op.cit., p173 : « Les pénalités et imposition principales doivent être 

considérée comme définitives lorsque les délais de réclamations ou de recours sont expires ou 

encore lorsqu’une décision justice irrévocable est intervenue ». 
2
 - Précis de fiscalité2, op.cit., p 172. 

3
 - Banque Nationale d’Algérie., op.cit., p 485.  
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ىل مدير الضرائب بالوالية التابع لو مكاف يوجو الطلب بداية إ ،دراسة اؼبلف مرحلةففي 
فرض الضريبة لفحص اؼبلف اؼبكوف من الطلب واإلنذار أو أية وثيقة يعرؼ دبوجبها رقم اؼبادة من 
اعبدوؿ، اليت يسجل ربتها اؼبكلف بالضريبة، ويرفقو جبميع الوثائق الثبوتية احملددة للحقوؽ 

بة وإشعار بالتحصيل. ففي الواقع العملي ترفض عدـ خضوع للضري كإشعار بالدفع أو والعقوبات،
 بيانات تسمح بتعرؼ  يرفق بالوثائق اليت على األقل تبُّت مل السلطة اؼبختصة الطلب شكال إذا

 .1على اغبقوؽ أو العقوبات

تعد سلطة البث تداولية بُت اؽبيئة اؼبختصة واللجنة احملدثة ؽبذا ، فصدور القراروأما مرحلة 
ار من اؼبدير العاـ للضرائب الذي وبدثها، ويبُت تشكيلتها وسَتىا، واليت زبتلف الشأف دبقتضى قر 

( ماليُت دينار فإف اإلختصاص 5حبسب مبلغ اغبصة الضريبية أو الغرامة، فإذا ذباوز اؼببلغ طبس)
ينعقد إىل اؼبدير اعبهوي، أما إذا مل يتجاوز ىذا اؼببلغ فإف مدير الضرائب بالوالية يؤوؿ لو ىذا 

إلختصاص بعد أخذ رأي اللجنة احملدثة، فتؤىل يف ؾباؿ الطعن الوالئي فقط اللجنة الوالئية أو ا
اعبهوية حسب اغبالة. وماداـ النص القانوين مل وبدد ما إذا كاف ىذا الرأي ملزما أـ ال أو الرأي 

عن اؼبدير اؼبرجح يف حالة تعادؿ األصوات، فيجب يف ىذه اغبالة الرجوع للقرار اإلداري الصادر 
 .2العاـ للضرائب احملدث واؼبشكل للجاف ومسَتا ؽبا

 16واؼبقرر رقم  من قانوف اإلجراءات اعببائية 93وذبد ىذه اللجاف أساسها يف اؼبادة 
عن اؼبديرية العامة للضرائب اؼبتعلق بإنشاء وتكوين وسَت عمل  25/05/1991الصادر بتاريخ 

يف طلبات اؼبكلفُت بالضريبة اؼبتعلقة بالضرائب اؼبباشرة  عباف الطعن الوالئي، اليت زبتص بالنظر
 .والضرائب غَت اؼبباشرةوالرسـو اؼبماثلة والرسم على القيمة اؼبضافة 

                                                   
1

-  Précis de fiscalité2, op.cit., p 137. 
 من ؽ إج ج. 93اؼبادة    -2
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بعدما يستلم الطلب يتم تسجيلو يف سجل خاص يفتح من قبل اؼبفتشُت الذين يذكر فيو 
للمكلفُت التابعُت ؼبديرية  كما يبكن اإلسم ورقم اؼبادة اػباضعة للضريبة والرقم التسلسلي،

قانوف اإلجراءات اعببائية، تؤوؿ  93مؤسسات الكربى تقدًن طعوف والئية بناءا على أحكاـ اؼبادة 
سلطة البث يف طلبات إىل مدير اؼبؤسسات الكربى بعد األخذ برأي اللجنة احملدثة لذلك دبوجب 

 .نفس القانوفمن  173اؼبادة 

ية اؼبتعلقة باؼبكلف بالضريبة وصبيع أراء اؼبصاحل األخرى  ويتم طلب كل اؼبربرات التكميل
لتزامات اعببائية، ويتم بعده إنشاء سلوؾ اؼبكلف بالنظر الحًتامو لإل كقباضة الضرائب فيما ىبص

الستخراج العناصر اليت تثبت  ،ملف الشكاية الذي يرسل إىل اؼبفتشية إلجراء عملية التحقيق
لرفض. فرئيس اؼبفتشية يقـو بدوره بتسجيل اؼبعلومات اؼبوجودة يف وجود التخفيض أو اإللغاء أو ا

اؼبلف يف سجل ـبصص ؽبذا الغرض، مث يقـو بالتحقيق يف العناصر اؼبقدمة من اؼبكلف جبميع 
 اؼبعلومات وربليلها ويقدـ يف األخَت اقًتاحاتو ومربراهتا.

القرار باإلعفاء أو  يالحظ سكوت اؼبشرع حوؿ مسألة تفويض اإلدارة سلطتها يف ازباذ
التخفيض ألعواف آخرين، وحسن ما فعل والسيما أف ىذه السلطة تتعلق حبقوؽ اػبزينة، وإال ما 

يعد ىذا فعوف زبفيضها أو اإلعفاء من قيمتها،  الفائدة من فرض العقوبة، طاؼبا أنو يبكن أليّ 
 ػبزينة العمومية.غبقوؽ اضمانة يف األخَت السكوت 

 والطعن في نتائجو لبدراسة الط  ثانيا:
تأكد من أنو موقع يتم لل فحص الشكل، فيفحص الطلب من الناحية الشكلية واؼبوضوعية

يدرس الظروؼ اػباصة الذي  فحص اؼبوضوع، ومن مث من طرؼ اؼبكلف أو فبثلو القانوين
يتم قبوؿ طلب اؼبكلف بالضريبة أو رفضو  اإلقتصادية واؼبالية ومدى حقيقة إمكانية الدفع.

تفحص عناصر اؼبلف من قبل السلطة اؼبختصة فقد يتحصل على إعفاء أو زبفيض من الزيادات ب
أو الغرامات اعببائية أو أحدنبا. ويبكن أف يكوف ىذا القرار مشروطا، ولكن إذا كاف كذلك هبب 
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على اؼبكلف قبوؿ ىذا الشرط قبل منحو اإلعفاء. ويتم تبليغ القرارات الصادرة عن السلطة 
 .1غَت مقًتنة بأجل بواسطة ظرؼ مغلق ومعفى من الطابع الربيدي واعببائي اؼبختصة

 

دارية للطعن السلمي فيجوز الطعن يف قرارات ع القرارات الصادرة عن السلطة اإلزبض 
غَت أف اؼبشرع مل وبدد إمكانية الطعن يف قرارات ىذا  .اؼبدير الوالئي للضرائب أماـ اؼبدير اعبهوي

ر العاـ للضرائب أو أماـ نفس اعبهة اؼبصدرة للقرار، والسيما أف اإلختصاص األخَت أماـ اؼبدي
 ( ماليُت دينار جزائري.5ينعقد إليو عندما يتجاوز مبلغ الغرامة طبس )

 

فيض أو زبفيف اإلدارة اعببائية منح زب منع اؼبشرع ويف األخَت ذبدر االشارة إىل أف
الة الغش. كما أف اؼبشرع مل وبدد اؼبتسبب يف حالة والعقوبات اعببائية يف ح الضرائب والغرامات

أو  2غش وبـر اؼبكلف من اإلستفادة من زبفيض الغش سواء اؼبكلف بالضريبة أو الغَت إال أنو أي  
 جريبة مؤسسة على غش. إعفاء، ومل وبدد اؼبكلف ما إذا كاف متابع جبريبة الغش الضرييب أو أيّ 

من قانوف الرسم على رقم األعماؿ موضوع  128اؼبادة الغرامات اؼبنصوص عليها يف وتكوف 
اؼبكلف بالرسم على رقم األعماؿ حىت  سدادويشًتط اؼبشرع  ،إعفاء كلي أو جزئي من قبل اإلدارة

هبب أف ال كما  يستفيد من زبفيض أو زبفيف الغرامات يف ؾباؿ الرسـو على رقم األعماؿ.
من قانوف الضرائب غَت  540أخَت حسب اؼبادة يكوف مبلغ التخفيض أقل من مبلغ التعويض الت

 . %10اؼبباشرة، اؼبقدر ب 

                                                   
 من قانوف الضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة". 292ط احملددة يف اؼبادة تبلغ ىذه القرارات للمعنيُت وفقا للشرو  من ؽ إج ج: " 92اؼبادة  - 1

من ؽ ض ـ  اليت تتعلق باؼبراسالت بُت اإلدارة واؼبكلف اليت تتم بواسطة ظرؼ مغلق ومعفى من  292حسب الشروط اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 
 الطابع.

من ؽ إج ج التخفيض  92ستو الطعن باإلعفاء، فهو يذكر يف اؼبادة يالحظ على مشرعنا عدـ تقيده دبصطلح واضح موحد عند درا -2
ألصح يف والتخفيف، فإف كاف من ناحية النتائج وبققاف إنقاص من اؼببلغ اؼبدين بو للخزينة، ولكن كاف لزاما عليو استعماؿ التخفيض فهو األدؽ وا

 س التخفيف يراد بو انقاص عبء ثقيل.  حالة الطعن باإلعفاء ألنو يتعلق بتخفيض من مبلغ ؼببلغ أدىن على عك
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على أف اؼببالغ اؼبدفوعة بعنواف تسديد اعبداوؿ  2015وقد نص يف قانوف اؼبالية لسنة 
األصلي للجداوؿ يف اؼبقاـ  اؼبستحقة اليت يوكل ربصيلها لقابض الضرائب موجهة لدفع الدين

احدة وطلب اإلعفاء أو التخفيض من غرامات التحصيل. ويشَت إذا مت تسديدىا دفعة و األوؿ، 
إىل أف غرامات التحصيل اليت مل يقـو اؼبكلف بتسديدىا عند تاريخ الدفع، باؼبوازاة مع أصل 
اعبداوؿ، فإف تسديدىا يتم بعد مراجعة من طرؼ اللجنة اؼبكلفة بالطعن الوالئي. وقد أعفى 

، الذي ذباوز عة واحدة كامل الدين األصلي للجداوؿدوف دفؼبكلفُت بالضريبة الذين يسداؼبشرع ا
 والية لسنة اإلدراج قيد التحصيلسنوات، ابتداء من أوؿ يناير للسنة اؼب( 4تاريخ استحقاقو أربع )

 .1من غرامات التحصيل اؼبتعلقة هبذه اعبداوؿ

دولة إىل أحكاـ التحفيز، الذي قدمتو المن  2015السابقة لسنة  51وتعد أحكاـ اؼبادة 
 اؼبكلف بالضريبة الذي يلتـز بأداء مبلغ الدين األصلي كامال دفعة واحدة، وىي تفرؽ بُت حالتُت: 

إذا كاف اعبدوؿ الضرييب الذي يلتـز اؼبكلف بالضريبة بتسديده قد مت ، اغبالة األوىليف 
إعداده سنوات، هبب على قابض الضرائب عند ( 4)إدراجو يف التحصيل منذ مدة تقل عن أربع 

عبدوؿ التسديد اعتبار اؼببلغ اؼبسدد موجو لتسوية أصل الدين، دوف مراعاة للعقوبات اؼبًتتبة، سواء 
كاف قابض   ،تعلق األمر بعقوبة الوعاء أو عقوبة التحصيل. مع العلم أنو قبل استحداث ىذه اؼبادة

يوجو إىل أصل الدين  الضرائب يوزع اؼببلغ اؼبسدد إليو من طرؼ اؼبكلف بالضريبة كما يلي: جزء
وقبل استحداث  ،وعقوبة الوعاء وجزء ثاف يوجو لتسديد جزء من عقوبة التأخَت عن التحصيل

، كاف قابض الضرائب إذا سدد اؼبكلف بالضريبة أصل 2015من قانوف اؼبالية لسنة  51اؼبادة 
 الدين كامال دفعة واحدة.

  
 

                                                   
الصادرة  01اليت فصلت أحكامها تعليمة رقم .31/12/2014الصادرة بتاريخ  ،78ج ر عدد  ،2015من ؽ اؼبالية لسنة  51اؼبادة  - 1

 .2015من ؽ اؼبالية لسنة  51اؼبتعلقة بطرؽ تطبيق اؼبادة  2016جويلية13بتاريخ 
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إذا قاـ اؼبكلف بتسديد أصل  ،2015من قانوف اؼبالية  51لكن بعد استحداث اؼبادة 
عفاء من عقوبات التأخَت، فإف قابض حدة وقدـ ما يثبت تقديبو لطلب اإلالدين كامال دفعة وا

دج 100.000ويسجل يف دفاتره مبلغ  ،الضرائب عليو أف ىبصم اؼببلغ اؼبدفوع من أصل الدين
تبث عبنة الطعوف يف طلب يف بند تسديد الدين األصلي، أما عقوبات التأخَت فإهنا تؤجل حىت 

  .1اؼبكلف بالضريبة
 

سنوات ربسب  (4أربع )وأما اغبالة الثانية اليت تتعلق بالديوف اليت أجل استحقاقها ذباوز  
ابتداء من أوؿ جانفي من السنة الذي تلي سنة إدراج اعبدوؿ يف التحصيل، وقاـ اؼبكلف بالضريبة 

عنو بقوة القانوف عقوبات التأخَت دوف تقدًن طلب تلغى  ،بتسديد أصل الدين كامال دفعة واحدة

                                                   
سبثل ضريبة الرسم على النشاط اؼبهٍت اؼبستحقة  2014دج سنة 100.000حق مكلف بالضريبة ضريبة قدرىا إذا أسست إدارة الضرائب يف  - 1

من مبلغ الضريبة األصلي سبثل عقوبة الوعاء مث تقـو   %25، فسوؼ تقـو اؼبفتشية عند إعدادىا للجدوؿ الضرييب بإضافة نسبة 2012عن سنة 
حيث يقـو ىذا األخَت دبنح اؼبكلف بالضريبة أجل شهر لتسديد ما عليو من ديوف مقيدة يف ذلك بإرساؿ اعبدوؿ الضرييب إىل قابض الضرائب 

 من مبلغ اعبدوؿ. %25ل إىل نسبة صحىت ي دج وبعد مرور األجل القانوين يقـو بزيادة تصاعدية125.000اعبدوؿ والبالغة 
 موعها مبلغ الدين الضرييب يف ذمة اؼبكلف بالضريبة.فيكوف لدينا يف هناية األمر اؼببالغ اؼبفصلة كما يلي واليت سبثل ؾب

 دج100.000صل الدين الضرييب=أ 
 =25×دج100.000= دج25.000عقوبة الوعاء% 
  =25×دج125.000=دج31.250عقوبة التحصيل% 

 .دج156.250اجملموع الواجب التحصيل=
دد اؼبكلف بالضريبة أصل الدين كامال دفعة واحدة أي مبلغ إذا س كاف قابض الضرائب   2015من قانوف اؼبالية  51وقبل استحداث اؼبادة *

  بتوزيع ىذا اؼببلغ كما يلي:دج يقـو قابض الضرائب 100.000
 =100.000/156.250×100.000= دج64.000اؼببلغ اؼبسدد من أصل الدين األصلي 
 =25.000/156.250×100.000=دج16.000اؼببلغ اؼبسدد من عقوبة الوعاء 
 31250/156.250×100.000=دج20.000عقوبة التحصيل= اؼببلغ اؼبسدد من 

  دج100.000من الدين اعببائياؼبستحق  اجملموع 
إذا قاـ اؼبكلف بتسديد أصل الدين كامال دفعة واحدة وقدـ ما يثبت تقديبو لطلب اإلعفاء  2015من ؽ اؼبالية  51*لكن بعد استحداث اؼبادة 

دج يف بند تسديد 100.000ويسجل يف دفاتره مبلغ أف ىبصم اؼببلغ اؼبدفوع من أصل الدين  من عقوبات التأخَت فإف قابض الضرائب عليو
 الدين األصلي، أما عقوبات التأخَت )الوعاء أو التحصيل( فإهنا تؤجل حىت تبث جنة الطعوف يف طلب اؼبكلف بالضريبة.
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إعفاء إىل عبنة دراسة زبفيض عقوبات التأخَت، ودوف اشًتاط قابض الضرائب أية وثيقة من أجل 
 .1إلغاء كلي لعقوبات التأخَت

 المطلب الثاني: تدبير التخفيض المشروط

اؼبشروط، الذي تسمح دبا يسمي التخفيض يف اؼبادة اعببائية  الوالئيتدعمت طرؽ الطعن 
. يكوف التخفيض اؼبشروط ؿبفز 2أحكامو للمكلف بتخفيض دينو اعببائي يف إطار عقد مصاغبة

للمكلف بالضريبة، الذي يقـو باإللتزاـ جبميع الشروط اؼبنصوص عليها يف العقد، ويتحصل يف 
عن مورد اػبزينة اؼبقابل على زبفيض للعقوبات اليت أثقلت كاىلو. فلم تتخلى اإلدارة اعببائية 

بل فقط أوجد ؽبا اؼبشرع  ،العمومية بأف زبفض أو تعفي اؼبكلف من تسديد اغبقوؽ األصلية
 طريقة لتسديد الدين مع التضحية بالعقوبة اؼبرتبطة بو. 

، ومعرفة إجراءات ازباذه والسيما يف فرع أوؿ يتعُت لدراسة ىذا التدبَت إعطاء مفهـو لو
 . افيف فرع ث أنو إتفاؽ مشروط

 الفرع األول : مفهوم التخفيض المشروط 

على  19و18دبوجب اؼبادتُت  173مكرر  واؼبادة  93لقد استحدث اؼبشرع اؼبادتُت 
يف قانوف اإلجراءات اعببائية، يتبٌت فيهما وجود صلح أو  20133التوايل من قانوف اؼبالية لسنة 

                                                   
 01فإف أجل أربع سنوات حبسب ابتداء من  2011لتحصيل يف ماي إذا افًتضنا أف اعبدوؿ الضرييب يف اؼبثاؿ السابق قد مت إدراجو يف ا - 1

إىل تاريخ تقدـ اؼبكلف بالضريبة من قابض الضرائب لتسوية وضعيتو، فإذا افًتضنا أف اؼبكلف بالضريبة تقدـ اآلف أي يف مارس  2012جانفي 
، وبالتايل فإف اعبداوؿ 2012،2013،2014،2015من قابض الضرائب لتسديد أصل الدين دفعة واحدة ربسب اآلجاؿ كما يلي:2016

يبكن للمكلفُت بالضريبة االستفادة من إعفاء كلي من عقوبات التأخَت شريطة تسديدىم أصل الدين كامال دفعة واحدة،  2011الصادرة سنة 
 يالحظ أف اؼبادة مل تًتؾ لقابض الضرائب أي سلطة تقديرية.

أفريل  02، التدبَت اؼبتعلق بالتخفيض اؼبشروط للعقوبات والغرامات اعببائية، الصادرة بتاريخ 217تعليمة اؼبديرية العامة للضرائب رقم  -  2
 .2، ص2013

يبكن : "2013اؼبتعلق اؼبالية لسنة  2012ديسمرب  26اؼبؤرخ يف  12-12قانوف رقم  مكرر من ؽ إج ج اؼبستحدثة دبوجب 93اؼبادة  - 3 
 لف بالضريبة  الرامي إىل زبفيف الغرمات اعببائية أو الزيادات الضريبية".لإلدارة، بصيغة تعاقدية، قبوؿ طلب اؼبك
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ات أو الزيادات اعببائية. وقد استعمل مصاغبة بُت اؼبكلف واإلدارة اعببائية قصد زبفيف الغرام
اؼبشرع عبارة "يبكن" أي أنو على سبيل اػبيار لإلدارة أف تقبل القياـ هبذا التدبَت كلما توافرت 

 الشروط اؼبتعلقة بطلبو من جهة، ومىت قبل اؼبكلف بشروطو من جهة أخرى.

عببائية؛ فبا جراءات ايالحظ أنو مت إدراجها يف القسم األوؿ من الباب الثاين من قانوف اإل
. وىبضع حىت خاصةإال أنو يبتاز خبصائص  ،حاالت طلب الطعن الوالئييعٍت أهنا حالة من 

من قانوف اإلجراءات اعببائية التابعُت ؼبديرية اؼبؤسسات  160اؼبكلفوف اؼبنصوص عليهم يف اؼبادة 
ذه األخَتة إىل مدير  الكربى لإلستفادة من التخفيض اؼبشروط، وزبوؿ سلطة البث يف طلبات ى

 ..1كربيات اؼبؤسسات بعد عرضها على عبنة الطعن اؼبنشأة ؽبذا الغرض

وصدر النص التنظيمي الذي يشرح التخفيض اؼبشروط عن اؼبديرية العامة للضرائب موجهة 
الصادرة بتاريخ  217ؼبدراء الضرائب على اؼبستوى الوالئي ومدير كربيات اؼبؤسسات ربت رقم 

باعبزائر، يبُت فيها طرؽ تطبيق أحكاـ التخفيض اؼبشروط اؼبنصوص عليو يف  2013أفريل  02
. ووبدد أيضا أساس التخفيض اؼبشروط ونطاؽ تطبيقو مع بياف كل 2013قانوف اؼبالية لسنة 

 اإلجراءات اؼبتعلقة بو.

 01بائية ابتداءا من تطبق أحكاـ التخفيض اؼبشروط لعقوبات الوعاء والغرامات اعب 
فتقبل كل الطلبات اؼبقدمة من ىذا التاريخ بالنسبة للعقوبات والغرامات اعببائية  ،2013 جانفي

اؼبرتبطة بالضرائب اؼبفروضة ابتداءا من ىذا التاريخ، وكذا العقوبات والغرامات اعببائية اؼبرتبطة 
تعلق بالضرائب اؼبفروضة قبل ىذا التاريخ. ولكن على شرط عدـ انقضاء أجاؿ الطعن اؼبسبق اؼب

 . 2هبا، أو أنو مل يفصل فيها بعد يف ىذا األجل

                                                   
 مكرر من ؽ إج ج. 173من اؼبادة   4الفقرة   - 1
 .11، اؼبرجع السابق، ص 217رقم  التعليمة  - 2
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 : التعريف بالتخفيض المشروطأوال

عقد بُت اإلدارة اعببائية : "  1بأنو 217عرفتو تعليمة اؼبديرية العامة للضرائب رقم   
واؼبكلف بالضريبة يهدؼ أو يسمح إما بإهناء اؼبتابعة الناشئة عن تقدًن طعن نزاعي مسبق أو 

عرفتو رسالة من متابعة زبضع للفرض أو وضع يف التحصيل مقابل تنازالت متبادلة". والوقاية 
اؼبكلف بالضريبة من خاللو  صلح جبائي بُت اإلدارة اعببائية و : " بأنو 2اؼبديرية العامة للضرائب

 عقد هبب أف يكوف مكتوب".   يقـو الطرفُت بإهناء اؼبنازعة الناشئة أو تفادي أخرى ؿبتملة، فهو

وتتمثل ىذه التضحيات اؼبتبادلة من جانب اإلدارة  يف زبفيض عقوبات الوعاء والغرامات 
اؼبكلف بالضريبة من جانبو بدفع اؼببالغ اؼبستحقة يف األجل احملدد يف بقة، ويلتـز اعببائية اؼبط

  العقد، والتخلي عن أي إجراء نزاعي متعلق باغبقوؽ والعقوبات اؼبنصوص عليها يف العقد. وىو
بأداة لتخفيف القضايا  2014لسنة  74كما وصفتو اؼبديرية العامة للضرائب يف رسالة ربت رقم 

 النزاعية. وإف كاف طريق الطعن النزاعي يبقى مفتوحا يف حالة عدـ قباح ىذا العقد.

 األخرى المشابهة والطرق: الفرق بين التخفيض المشروط ثانيا

موجودة يف  أخرى طرؽمع مفاىيم  يتداخلروط يتبُت فبا سبق أف مفهـو التخفيض اؼبش  
، التخفيض واإلعفاء من ةالضريبي ةغباص، وىنا البد من التمييز بينو من جهة وبُت اؼبالنظاـ الضرييب

 جهة أخرى.

                                                   
  

1
-  Instruction n

0
 217 DGI : «   La remise conditionnelle peut être définie comme étant un contrat 

par lequel l’administration fiscale et Ie contribuable mettent fin soit à une contestation née par I 

‘introduction d'un recours contentieux préalable, ou préviennent une contestation à naitre issue 

d'impositions enrôlées et mises en recouvrement, moyennant des concessions réciproques ». 
2
  - La lettre  de DGI, Bulletin d’information de la Direction Générale des Impôts, n

0
 74/2014, p1: 

« LA REMISE CONDITIONNELLE : Un instrument d’atténuation des litiges contentieux ». 
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يعد الصلح أو اؼبصاغبة اتفاؽ متبادؿ جاء نتيجة تفاوض وتنازؿ بُت طرفُت غَت  
ذلك الصلح يف اؼبادة اعببائية فإنو حاوؿ أف يستدرؾ . فإف كاف اؼبشرع اعبزائري قد أغفل 1مشروط

 باستحداثو للتخفيض اؼبشروط.

يعد من ناحية اؼببدأ طريقة من طرؽ الطعن الوالئي ويشبو الصلح إىل حد كبَت، إال أنو 
ىبتلف عنو من عدة نواحي كنطاؽ تطبيق العقوبات وإجراءات إزباذ ىذا التدبَت. على عكس 

اعترب الصلح كطريقة من طرؽ الطعن الوالئي بالنسبة للعقوبات والزيادات اؼبشرع الفرنسي الذي 
اليت ليس ؽبا الصفة النهائية؛ دبعٌت تلك اليت ال تكوف أجاؽبا قد إنقضت وال اغبصوؿ على حكم 

فإف كاف الصلح ينتهي بعقد بُت الطرفُت غَت مشروط،  .2قضائي حائز لقوة الشيء اؼبقضي فيو
وإف كاف عقد، إال أف تبليغ مضمونو يكوف بقرار، تصدره مديرية الضرائب  فإف التخفيض اؼبشروط

 اؼبختصة إقليميا بعد إلتزاـ اؼبكلف بالضريبة بالشروط اؼبتفق عليها يف العقد.

يتعلق التخفيض واإلعفاء باغبقوؽ األصلية وكذا العقوبات اؼبرتبطة هبا، لكن  كما أنو
يتشابو طلب التخفيض  وعاء والغرامات اعببائية مبدئيا.التخفيض اؼبشروط ال ىبص إال عقوبات ال

من قانوف اإلجراءات اعببائية إال أنو ليس  93اؼبشروط مع التخفيض اؼبنصوص عليو يف اؼبادة 
اؼبديرية إعفاء بل زبفيض وال يبس اغبقوؽ األصلية )الدين األصلي(، حسب التنظيم الصادر عن 

مل من قانوف اإلجراءات اعببائية  4-173مكرر و 93 افتاؼباد، إذ أف 217العامة للضرائب رقم 
نسب التخفيض، واكتفت بالنص على اؼببدأ أال وىو إمكانية اؼبكلف بالضريبة اإلستفادة ربددا 

من زبفيض العقوبات اعببائية والزيادات الضريبية، إذا طلب ذلك عن طريق التخفيض اؼبشروط. 
 ص من قيمة اغبق اؼبدين بو للخزينة.إنقا ؛ دبعٌتلذلك يبكن القوؿ أنو زبفيض

                                                   
1
 - Banque National d’Algérie, op.cit., pp 480-481. 

2
 - Les Dictionnaires Pratiques RF, Groupe Revue Fiduciaire, Fiscal 2012, op.cit., n

0
 59870, p1595. 
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. بُّت نسب التخفيض اؼبشروط، وقسمها وفقا للحالة فقد نص التنظيميبالرجوع لللكن 
عندما يكوف طلب اؼبكلف قد  %95و  %90ربدد نسبة التخفيض بُت ، اغبالة األوىلففي 

تحدد ، فاغبالة الثانيةوأما  تعهد فيو بالتسديد الفوري للحقوؽ الرئيسية والعقوبات اؼبلتـز هبا .
حبسب األجاؿ؛ إذا طلب اؼبكلف بالضريبة التخفيض اؼبشروط وتعهد بتسديد اغبقوؽ الرئيسية 
والعقوبات اؼبلتـز هبا يف اعبدوؿ الزمٍت )انطالقا من نتيجة عقد التخفيض اؼبشروط(، وىنا يتم 

، إذا  %70بنسبة أشهر و  4إذا كانت مدة  التسديد  % 80العمل وفق سلم حبيث يستفيد من 
 .%60زبفض النسبة لػ شهر  12َت إذا كانت مدة التسديد يف األخأشهر و  8كانت مدة الدفع 

يف حالة إستفادة اؼبكلف من جدوؿ الدفع لدينو اعببائي يف تاريخ تقدًن طلبو للتخفيض 
ار اؼببالغ اؼبشروط، فإنو يتم اإلتفاؽ إذا ما خضع ؽبذا التخفيض يقبل طلبو، و يأخذ يف عُت اإلعتب

اليت دفعها من أجل مراجعة اعبدوؿ الزمٍت اؼبمنوح سابقا واحملدد لنسب التخفيض اؼبمنوح. 
فإنو يقبل  1فاؼبكلف بالضريبة الذي طلب زبفيض مشروط يستفيد من تأجيل الدفع القانوين

 .2اليت مت تسديدىا %20األخذ يف اإلعتبار نسبة 

فهي اعبهة اؼبخولة يف  ،نفردة لإلدارة اعببائيةرادة اؼبيعد اإلعفاء والتحفيض تصرؼ باإل
إلتزاـ من طرؼ اؼبكلف بالضريبة، على عكس التخفيض اؼبشروط الذي يعد  إصداره من دوف أيّ 

اتفاؽ تعاقدي بُت اإلدارة واؼبكلف بالضريبة، وإف كاف ذو طبيعة ـبتلفة عن العقود يف الشريعة 
 العامة.

ؿبل اإلعفاء أو التخفيض مؤسسة وهنائية واليت ال  تكوف الضرائب والعقوبات اليت تكوف
زبضع للطعن النزاعي، غَت أف التخفيض اؼبشروط يتعلق بتلك الضرائب والعقوبات اليت تكوف 

 بالضريبة . كما ال يتعلق الطعن الوالئي إال بوضعية اؼبكلفا ؽباقابلة للمتابعة أو كانت موضوع
                                                   

 .399فع يف إطار اؼببحث الثاين من ىذا الفصل، ص القانوين للد سيتم التفصيل يف التأجيل - 1
 .6، اؼبرجع السابق، ص217التعليمة رقم   -2
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ن التخفيض أو اإلعفاء، غَت أف التخفيض اؼبشروط ال اؼبالية واإلجتماعية كمعيار لإلستفادة م
يبكن الطعن يف قرارات اػباصة باإلعفاء أو التخفيض عن  يرتبط بوضعية اؼبكلف على اإلطالؽ.

إال أف اؼبشرع مل وبدد ما إذا مت طعن يف قرارات اؼبدير اعبهوي أماـ أي  ،طريق الطعن اإلداري
ماـ القضاء اإلدري اؼبختص، على عكس التخفيض جهة، وترؾ الباب مفتوحا لرفع القضية أ

 اؼبشروط اعتربه قاطعا ألي طعن نزاعي. 

تقدًن طلب كتايب للسلطة اؼبختصة وىو اؼبدير الوالئي وجوب نص اؼبشرع اعبزائري على 
أو اعبهوي حسب مبلغ العقوبة يلتمس فيو التخفيض يف كال الطريقُت. إال أف القرار الصادر عن 

. وألف يف التخفيض اؼبشروط اإلدارة ىي من تضع الشروط وما على اؼبكلف إال تدبَتين ـبتلف
. 1قبوؽبا صبلة واحدة أو رفضها، وبناءا على قراره يبكن أف يصبح قرار التخفيض اؼبشروط هنائي

وسبنح اإلدارة باؼبقابل قرار بالتخفيض أو اإلعفاء حسب درجة اقتناعها باغبالة اؼبالية واإلجتماعية 
 تصادية للمكلف بالضريبة.واإلق

 الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للتخفيض المشروط 

وىو اتفاؽ بُت اؼبكلف بالضريبة  ،منح اؼبشرع صراحة للتخفيض اؼبشروط الصبغة التعاقدية
واإلدارة اعببائية، يتعلق بتخفيض يف العقوبات اعببائية وىي الغرامات اعببائية أو الزيادات الضريبية، 

فهم من روح النص أف اغبقوؽ األصلية غَت معنية هبذا التخفيف وال غرامات التحصيل فبا ي
  .2اؼبتعلقة بالتأخَت

التخفيض اؼبشروط ال يبس اغبقوؽ األصلية بل ىبص فقط زبفيض الغرامات والزيادات ف
. كما أنو ذو طابع خاص فهو عبارة عن اقًتاح اؼبكلف  اعببائية اؼبرتبطة بالضرائب أو الرسـو

                                                   
 مكرر من ؽ إج ج. 173من اؼبادة   4الفقرة   -1
 من ؽ إج ج. 4-173مكرر و 93اؼبادتاف  - 2
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ما على اؼبكلف و  ،ة واقًتاح جديد من طرؼ اإلدارةودراسة اؼبلف من اإلدار  ،بالضريبة بالتخفيض
 إال قبوؿ أو رفض نتيجتو، وبناءا عليو يصدر القرار النهائي اإلستفادة من التخفيض اؼبشروط. 

بالرغم من اعتبار التخفيض اؼبشروط عقد أو إتفاؽ تعاقدي فهو من نوع خاص، ألنو ال 
تفاوض وحصوؿ على نتيجة من ذلك، بل أف يطلب اؼبكلف وتقبل اإلدارة طلبو باؼبقابل،  يعٍت

مكرر من قانوف اإلجراءات اعببائية قد  93وذبدر اإلشارة أف اؼبشرع يف الفقرة الثانية من اؼبادة 
 اعترب كتدبَت لإلستفادة من زبفيض للغرامات والزيادات اعببائية.

 لتخفيض المشروطالفرع الثالث: نطاق تطبيق ا

يتعلق التخفيض اؼبشروط بعقوبات الوعاء والغرامات اعببائية يف كل اؼبادة اعببائية، فهو 
، الرسـو على رقم اؼبباشرة، الضرائب غَت اؼبباشرة يتعلق باعبزاءات اعببائية اؼبطبقة على الضرائب

تعلقة بقواعد الوعاء األعماؿ، حقوؽ التسجيل، حقوؽ الطابع، واغبقوؽ والرسـو غَت اؼبقننة اؼب
 والتحصيل واؼبنازعات اؼبنصوص عليها يف قوانُت الضرائب وقانوف اإلجراءات اعببائية.

ومن اؼبعلـو أف عقوبات الوعاء والغرامات اعببائية اليت ال زبضع للتخفيض اؼبشروط، يبكن 
ؼبكلف بالضريبة أف تكوف ؿبل الطعن الوالئي باستثناء تلك اؼبرتبطة باألعماؿ التدليسة. لذلك ا

الذي تفوت عليو فرصة اغبصوؿ على زبفيض مشروط، ال وبـر من القياـ بطلب اإلعفاء أو 
التخفيض يف إطار الطعن الوالئي. يستثٍت صراحة اؼبكلف الذي ارتكب ـبالفة تتعلق باستعمالو 

ص األعماؿ التدليسية ومت توقيع عليو عقوبات جزائية جراء ذلك، فهو من سيفقد بدوره فر 
 اغبصوؿ على التخفيض أو اإلعفاء. 
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 لتخفيض المشروطمحل ا: العقوبات والغرامات الجبائية أوال

مكرر من قانوف اإلجراءات اعببائية عدـ ربديد اؼبقصود  93يالحظ بالرجوع لنص اؼبادة 
بالعقوبات اعببائية ؿبل التخفيض اؼبشروط، لكن يف النص التنظيمي الصادر عن اؼبديرية العامة 
للضرائب، مت تفصيل العقوبات والغرامات اعببائية اليت تكوف موضوع التخفيض وحىت تلك 

 .اؼبستثناة من استفادة منو

وعليو، يتبُّت أف عقوبات الوعاء والغرامات اعببائية تفتح اغبق يف اإلستفادة من أحكاـ  
ية الرقابة اعببائية  التخفيض اؼبشروط، اليت ؽبا صلة باغبقوؽ الصادرة عن التحصيل الالحق لعمل

كرقابة الوثائق والتحقيق احملاسيب والتحقيق اؼبعمق يف وضعية اؼبكلف اؼبتنازع فيها أو يبكن أف 
تكوف ؿبل نزاع؛ ودبعٌت آخر فقط الغرامات اعببائية اؼبفروضة يف حالة عدـ كفاية التصريح تقبل 

 . 1تطبيق أحكاـ التخفيض اؼبشروط عليها

 ثناة من أحكام التخفيض المشروط: العقوبات المستثانيا

تستثٌت العقوبات التالية من أحكاـ التخفيض اؼبشروط، وبالتايل ال يبكن أف تكوف ؿبل        
قاـ طلب من اؼبكلف للحصوؿ على عقد بينو وبُت اإلدارة مقتضاه التخفيض من قيمتها إذا ما 

 باغبقوؽ الرئيسية: بالوفاء
 تعلقة بتأخر أو عدـ التصريح الفصلي أو السنوي؛عقوبات الوعاء وغرامات جبائية م-
 عقوبات الدفع اؼبتأخر للحقوؽ؛-
عقوبات الوعاء اؼبطبقة يف حالة األعماؿ التدليسية اؼبقررة اؼبتابع دبوجب إجراء منفصل يف ىذا -

 اجملاؿ؛
 عقوبات الوعاء وغرامات جبائية اليت انقضى أجل الطعن النزاعي )الطعن اؼبسبق( فيها؛-

                                                   
 .5اؼبرجع السابق، ص ، 217ديرية العامة للضرائب رقم تعليمة اؼب - 1 
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وبات الوعاء وغرامات اعببائية اليت ؽبا عالقة باغبقوؽ اليت صرح اؼبكلف بقبوؽبا )من دوف أي عق-
 ربفظ يف الشكل أو يف اؼبوضوع( يف إجابتو عن تبليغ اقًتاحات التقوًن؛

 وف ؿبل متابعة من قبل عباف الطعنعقوبات الوعاء والغرامات اعببائية اؼبرتبطة بالضرائب اليت تك-
 إلدارية.أو احملكمة ا

 منح التخفيض المشروط  إجراءاتالفرع الرابع: 

منح  طرؽلالصادر عن اؼبديرية العامة للضرائب  217النص التنظيمي رقم  تطرؽلقد  
طريقة فحص اؼبلف، الذي يقدمو اؼبكلف بالضريبة، و  ، حبيث نص على الطلبالتخفيض اؼبشروط

 طريقة الرد وتبليغ وصدور القرار.

 لي للمكلف بالضريبة : الطلب الشكأوال

من قانوف اإلجراءات اعببائية على أنو من أجل اإلستفادة من  3-93نصت اؼبادة لقد 
التخفيض اؼبشروط على اؼبكلف بالضريبة تقدًن طلب كتايب على ورؽ عادي موقع من قبل 
 اؼبكلف بالضريبة، ويرفق بوثائق تثبت بياف عقوبات الوعاء موضوع الطلب مع النسخة األصلية

من جدوؿ الفرض وتبليغ التحصيل، ووضعيتو إذا ما كاف يف نزاع مرتبط بالتحصيل كالشكوى أو 
 اإلخضاع للضريبة. 

مكرر من قانوف اإلجراءات اعببائية   93وعليو أف يذكر يف الطلب التماسو بتطبيق اؼبادة 
صيا، ألف مع ذكر العقوبات ؿبل التخفيض اؼبلتمس. يقدـ الطلب إلزاميا من طرؼ اؼبكلف شخ

من قانوف اإلجراءات اعببائية ال تتعلق إال بطرؽ الطعن النزاعي،  75الوكالة اؼبذكورة يف اؼبادة 
 وعليو ىذا الشرط يؤدي العتبار الوكيل كأنو ىو اؼبعٍت بالطلب اؼبكتوب. 

زبضع طلبات التخفيض اؼبشروط بالرغم من طبيعتها إىل تفادي تتمة إجراء نزاعي أو و 
من قانوف  72ذلك البد أف  تقدـ قبل انقضاء آجاؿ اؼبنصوص عليها يف اؼبادة ل ،القياـ بو
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ديسمرب من السنة اليت تلي القياـ بذلك اإلجراء،  31اإلجراءات اعببائية، وىي على العمـو قبل 
أو طيلة مدة الطعن اؼبسبق من تاريخ القياـ الطعن اؼبسبق وقبل ازباذ القرار النزاعي. وذبدر اإلشارة 

مواعيد الطلب تتعلق باؼبواعيد اؼبرتبطة دبنازعات الوعاء وليس تلك اؼبرتبطة دبنازعات أف 
 .1التحصيل

مل وبدد النص العاـ اعبهة اؼبختصة يف استقباؿ اؼبلف غَت أف ذكر اعبهة اؼبختصة يف و 
الفصل وبالرجوع للنص التنظيمي قبده نص حسب اغبالة توجو ؼبديرية الضرائب أو مركز فرض 

بة )مديرية الضرائب، مديرية كربيات اؼبؤسسات، اؼبركز اعبواري للضرائب، ومركز الضرائب(، الضري
وسبنح ىذه اؼبصاحل ابتداءا من استالـ الطلب وصل اإلشعار باإلستالـ للمكلف، إلثبات تاريخ 

 تقدًن الطلب.

 : فحص طلب التخفيض المشروطثانيا

اعبهة اؼبخولة بذلك ابتداءا من تاريخ استالـ يبدأ فحص طلب التخفيض اؼبشروط من قبل        
عند استالـ الطلب يرفق بطابع خاص يف يـو الوصوؿ، يسجل يف سجل ف .الطلب وتسجيلو

خاص بالتسجيالت على مستوى عباف الطعن على مستوى مديرية الضرائب ومديرية كربى 
و مركز الضرائب. مع اؼبؤسسات أو على مستوى مصاحل عباف الطعن باؼبركز اعبواري للضرائب أ

وجوب إعادة ذكر العناوين التالية: رقم الطلب وتاريخ تقديبو واسم ولقب، عنواف االجتماعي 
للمكلف، رقم التعريف اعببائي، النشاط اؼبمارس، سنة الفرض، مراجع اعبدوؿ أو جداوؿ الدفع، 

ويف  ،قوبات الوعاءمبلغ وطبيعة زيادات الوعاء موضوع تقدًن الطلب، مبلغ اإلعفاء اؼبقًتح لع
 األخَت السلطة اؼبختصة يف البث )مديرية الضرائب، مديرية كربى اؼبؤسسات(.
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، فحص اإلختصاص، وذلك بهبب على اؼبصلحة أو مكتب عباف الطعن النظر يف الطلبو        
إذا تبُت أف الطلب موجو عبهة غَت ـبتصة، تقـو ىذه األخَتة بتحويلو للجهة اؼبختصة وإعالـ 

 مثال إذا ما كاف موجو للمدير الوالئي وىو يف األصل موجو للمدير اعبهوي للضرائب. ،كلف بواؼب
فحص تكملة اؼبلف: هبب أف تراقب اؼبصاحل، الطلب اؼبقدـ من طرؼ اؼبكلف بالضريبة مرفقا و  

بالوثائق احملددة للعقوبات والغرمات اعببائية ؿبل ىذا الطلب. وإال كيف يتم دراسة الطلب من 
 وف وثائق ثبوتية.د
 

وذلك ، مدى تطبيق اؼبكلف بالضريبة لشروط التخفيض اؼبشروطكما يتم التأكد من           
من أجل  بالتحقق من أف اؼبكلف ملتـز بالدفع غبقوقو الرئيسية والتنازؿ عن كل إجراء نزاعي.

ها ؼبكتب يتم ربويل مراقبة العناصر اؼبدونة من قبل اؼبلتمس يف طلب التخفيض اؼبشروط، 
)اؼبركز  الشكاوى )اؼبديرية العامة للضرائب أو مديرية كربى اؼبؤسسات( أو مصلحة الشكاوى

يقـو ىذا اؼبكتب أو اؼبصلحة بتحديد ما  ، و1اعبواري للضرائب أو مركز الضرائب( لورقة التسجيل
ض إذا كاف اؼبكلف قد قدـ شكوى نزاعية خبصوص جدوؿ أو جداوؿ الضريبة ؿبل طلب التخفي

 اؼبشروط.

تبعا لذلك، هبب اإلشارة إىل ؾباؿ معاعبة ىذه الشكوى والتعليق عليها يكوف وفقا 
  ومن مث للسجل اػباص بالشكاوى مع ذكر طلب التخفيض اؼبشروط وربديد تاريخ تقدًن الطلب.

ا أو الغرامات وكذا يدرج على األخص فيها الضرائب األصلية اليت يلتمس زبفيض عقوبات وعائه
 خر طعن مسبق مقدـ .آمعاعبة  ؾباؿ

اغبالة األوىل: أف يرد اؼبكلف على  ،وىنا يوجد حالتُت الرد على طلبو، اؼبكلفلينتظر 
عندما ال يتمسك اؼبكلف باقًتاحات اإلدارة،  ،يف حالة الرد السليب، مقًتح اإلدارة يف األجل احملدد

                                                   
يفية اغبصوؿ على التخفيض اؼبشروط، وورقة ؾبموعة من النماذج اليت تتم دبوجبها إجراءات تقدًن الطلب وك 217قد حددت التعليمة  - 1

  .2وفقا لنموذج رقم التسجيل تعد 
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 ،في حالة الرد اؼبوافقف طعن اؼبسبق.فإهنا تعد كأهنا مل تكن، وكنتيجة لذلك تبقى سارية شكوى ال
عندما يقبل اؼبكلف اقًتاح اؼببلغ هبب عليو اإلجابة على مبوذج ووبوؿ لإلدارة اعببائية. وعند 

 ،اغبالة الثانيةو  خضوع الرد للفحص يستدعى لتوقيع إلتزاـ على اإلستفادة من التخفيض اؼبشروط.
يـو من تاريخ تبليغ اإلقًتاح  30اؼبكلف يف ظرؼ إذا مل يرد  ،أف ال يرد اؼبكلف يف األجل احملدد

 بالتخفيض اؼبشروط، فإنو يعترب قرار بالرفض ويتم تبليغو للمعٍت. 

ستدَعى اؼبكلف بالضريبة إىل مديرية الضرائب بالوالية اؼبختصة إقليميا بعد التوقيع يُ ، وعليو
معد مسبقا. هبب أف يذكر يف وتسلم لو وثيقة وفق مبوذج  ،على العقد اؼبتعلق بالتخفيض اؼبشروط

العقد على األقل قيمة العقوبات اؼبخفضة اؼبتفق عليها. ويتوقف جدوؿ الدفع عندما يدفع دينو 
وفق السلم. وبرر العقد يف نسختُت أصليتُت واحدة للمكلف والثانية ؼبصلحة عباف الطعن، وترسل 

 ء اؼبتابعات. من أجل إهنا كاوى ولقابض الذي وضع جدوؿ الدفعنسخ ؼبصلحة الش

أف التخفيض اؼبشروط عقد فإنو قد يكوف ؿبل بطالف كجزاء اإلخالؿ بأحد  مع العلم
اإللتزامات كعدـ كتابة الشروط السابقة، كما ال زبفيض مشروط إذا مل يقم اؼبكلف بإجراء الدفع 

 وبًـت اغبقوؽ اؼبستحقة وفقا ؼبا اتفق عليو يف العقد. وإذا ربقق قابض الضرائب بأف اؼبكلف مل
ىذه يف إلتزامو بالدفع وفق الطرؽ احملددة يف العقد فإنو هبب عليو فورا إعالـ مدير الضرائب. تبلغ 

برسالة للمكلف بالضريبة. وما ينجر عن البطالف أف اؼببالغ  اغبالة السلطة اؼبختصة بطالف العقد
اؼبتفق عليها، وللمكلف حق  هنائيا إال إذا نفذت اإللتزامات اؼبتبقة تستحق فورا. وال يعترب العقد

 الطعن النزاعي إذا ما كانت مواعيده مفتوحة.

ال يأخذ التخفيض اؼبشروط الصبغة النهائية، إال بعد أف يدفع اؼبكلف كل  يف األخَت،
قاـ بدفع اغبقوؽ األصلية  ومقًتح العقوبات غَت اؼبقبولة يف  . وإذا ما1اؼببالغ اؼبستحقة على عاتقو

                                                   
عندما يصبح التخفيض اؼبشروط هنائيا بعد استفاء اإللتزامات اؼبدونة بو وموافقة مكرر الفقرة الثالثة منها من ؽ إج ج تنص على: "  93اؼبادة   -1

 ".السلطة اؼبختصة
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هبب عليو التقدـ ؼبديرية الضرائب بالوالية اؼبختصة إقليميا بوصل أو أوصلة التخفيض اؼبشروط 
 الدفع يثبت تسديده لدينو اعببائي.

سبتلك مصلحة عباف الطعن أصل عقد التخفيض اؼبشروط وتربيرات الدفع اؼبدفوعة من قبل 
بائية اؼبنصوص اؼبكلف، لذلك تقـو بتأسيس قرار التخفيض اؼبشروط لعقوبات الوعاء والغرامات اعب

. يبلغ اؼبكلف بالقرار عن طريق رسالة موصى عليو مع 1عليها يف العقد مع اؼبكلف بالضريبة
اإلشعار باإلستالـ أو عن طريق التسليم باليد. ويقفل هنائيا ملف اؼبنازعات احملتملة اؼبقدمة أماـ 

 .2مصلحة الشكاوي

 المطلب الثالث: طلبات قابضي الضرائب

مكرر من قانوف اإلجراءات اعببائية  173واؼبادة  94دبوجب اؼبادة لقد منح اؼبشرع 
 ،3على التوايل لقابضي الضرائب رخصة قانونية 2010و 2009اؼبعدلة دبوجب قانوف اؼبالية 

يبكنهم بواسطتها تقدًن شكوى إىل السلطة اإلدارية، لتبث طبقا للقوانُت والتنظيمات يف جعل 
م عدًن القيمة أو اغبصوؿ على تأجيل الدفع أو إبراء من اغبصص غَت قابلة للتحصيل يف حك

فيجوز أف يقدـ قابضوا الضرائب وقابضي مديرية كربيات اؼبؤسسات ابتداء من السنة  .4اؼبسؤولية
 اػبامسة اليت تلي إدراج  اعبدوؿ يف التحصيل اقرار انعداـ قيمة اغبصص غَت قابلة للتحصيل.

ال أثر لو سوى إبراء ذمة قابض الضرائب من اؼبسؤولية، إف اإلدراج يف حكم انعداـ القيمة 
إال أنو ال يربيء ذمة اؼبكلفُت بالضريبة الذين ذبب معاودة ازباذ اإلجراءات القسرية ضدىم إذا 

                                                   
 .7حسب النموذج رقم يتم إعدادىا  - 1 
 .11، اؼبرجع السابق، ص 217رقم  اؼبديرية العامة للضرائب مةيتعل - 2
 .121العيد صاغبي، اؼبرجع السابق، ص   - 3
كما أهنا تبث طبقا للقوانُت والتنظيمات يف الشكاوى قابضي الضرائب اؼبختلفة اؼبلتمس هبا جعل حصص غَت : "  من ؽ إج ج 92اؼبادة  -  4

 ًن القيمة، أو اغبصوؿ على تأجيل الدفع أو إبراء من اؼبسؤولية".قابلة للتحصيل يف حكم عد
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تيّسر حاؽبم من جديد طاؼبا، مل يتم التقادـ. يالحظ أف قابض الضرائب ال يلتمس زبفيض دبعٌت 
 ماس إقرار بإعدامها وكأهنا مل تكن. إنقاص من اغبصة الضريبية بل إلت

 الفرع األول: الشروط المتعلقة بطلبات قابض الضرائب

حىت و  هبب على قابض الضرائب أف وبدد يف طلبو أسباب وحجج عدـ قابلية التحصيل.         
أف بإنقضاء السنة العاشرة اليت تلي تاريخ إدراج اعبدوؿ يف التحصيل، تعترب اغبصص اليت مل يتم 

إال أف اؼبشرع  صيلها يف حكم اؼبلغاة بصفة آلية، ويصدر مدير الضرائب بالوالية حكم اإللغاء.رب
يضع شرط اإلستفادة من الطلب الوالئي لطلب اؼبكلف بالضريبة اليت يكوف موضوعها طلبات 
اإلبراء أو زبفيف اؼبسؤولية، وىو أف تكوف اغبصص الضريبية اليت مت إدراجها يف كشوؼ اغبصص 

 القابلة للتحصيل مث شطبت من ىذه الكشوؼ. غَت

وترجع سلطة البث يف طلبات قابض الضرائب إىل اؼبدير اعبهوي للضرائب ومدير 
من قانوف  93الضرائب وذلك حسب الكيفيات ودرجة اإلختصاص اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 

ار جزائري فإنو ( ماليُت دين5اإلجراءات اعببائية، ويتم ذلك حسب اؼببلغ؛ فإذا ذباوز طبس)
( ماليُت 5ينعقد اإلختصاص للمدير اعبهوي للضرائب، وإذا كاف اؼببلغ يقل أو يساوي طبس)

 دينار جزائري يعود اإلختصاص للمدير الوالئي للضرائب.

 الفرع الثاني: مسؤولية قابض الضرائب في حالة اإلخالل بأحكام الطعن الوالئي 

ة اعببائية اإللتزاـ بأخالقيات اؼبهنة، وألهنم البد على قابضي الضرائب كأعواف اإلدار 
يتمتعوف بالسلطة التقديرية يف تقدير مالئمة استحقاؽ بعض اؼبكلفُت لإلعفاءات أو التخفيضات 

 . 1الضريبية فبا هبعل بعضهم يبنحها لغَت مستحقيها ويبنعها عن مستحقيها

                                                   
 .321ؿبمد عماد عبد الوىاب السنباطى، اؼبرجع السابق، ص  -  1
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اء منها، وىي من لذلك نص اؼبشرع على جنحة ربصيل ضرائب غَت اؼبستحقة أو اإلعف
اعبرائم اليت يقـو هبا أعواف اإلدارة اعببائية عندما يقوموف بتحصيل ضريبة غَت مستحقة أو يُعفوف 
منها بدوف وجو حق أي دوف أف يعفيهم القانوف. وىو السبب الذي يدفع بقابض الضرائب لتقدًن 

 طلب قصد جعل الضرائب غَت احملصلة يف حكم عدًن القيمة. 

رة أف اؼبشرع قد أعطى غبقوؽ اػبزينة العمومية ضمانات التحصيل، فال يبكن وذبدر اإلشا
أف تًتؾ عرضة ألىواء قابضي الضرائب اؼبكلفُت بالتحصيل، بل أحاطها بتحميل قابض الضرائب 

 .1ليس اؼبسؤولية اؼبدنية أو التأديبية بل حىت اعبزائية

 01-03من قانوف 31ب اؼبادة من قانوف العقوبات دبوج 122لقد ألغى اؼبشرع اؼبادة   
اليت ربدد العقوبات اؼبقررة لقابضي الضرائب يف حالة منح أو إعطاء أمر باإلستفادة من 
اإلعفاءات أو التخفيضات ودوف ترخيص من القانوف. ونظرا ػبطورة ىذه اعبريبة على اؼبساس 

ة يف األداء، فإنو يعاقب قابض دبوارد اػبزينة وـبالفة أحكاـ الدستور واؼبساواة بُت اؼبكلفُت بالضريب
( سنوات وغرامة مالية من 10) ( إىل عشر5الضرائب يف ىذه اغبالة باغببس من طبس )

 دج.1.000.000دج إىل 500.000

( 2اؼبالحظ أف اؼبشرع قد ضاعف اغبد األقصى للعقوية اؼبالية وعقوبة اغببس من سنتُت ) 
ة ردعية ربوؿ دوف تالعب اؼبكلف (سنوات، لذلك ربقق ىذه العقوبات وظيف5إىل طبس)

 بالضريبة باغبقوؽ اؼبستحقة للخزينة العمومية، وتدعيم ضباية وضماف موارد اغبصيلة الضريبية.
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نستنتج يف األخَت أف الطعن الوالئي ىو فرصة للمكلف بالضريبة حىت ال يدفع اغبقوؽ 
ريبة فهو ال ينازع يف صحتها اؼبدين هبا للخزينة، غَت أف ىذه الوضعية نشأت من صفتو مدين بالض

وال قيمتها، بقدر ما يهدؼ لإلستفادة من اإلجراءات اؼبرتبطة بالتحصيل. وإذا ما تبُت أف اؼبكلف 
   موجود ضمن ىذه اغباالت مع توافر صبيع الشروط، ينجر عن ذلك اإلعفاء الكلي أو اعبزئي.

 ية الخاصة دفع المرتبط باألنظمة الجبائالالمبحث الثاني: عدم         

لقد نص اؼبشرع اعببائي على حاالت لعدـ دفع اغبقوؽ اعببائية باإلستفادة من وضعيات 
غَت تلك اػباضعة ألحكاـ الطعن الوالئي، بل منح ؽبا نظاـ خاص؛ وىي تلك التخفيضات 

 ويف األخَت نظاـ التقادـ. باؼبقاصة  اؼبتعلقة باألخطاء اؼبادية وترتبط أخرى

رحلة التحصيل اعببائي بإجراء خاص يضمن من جهة اإلدارة اغبصوؿ ويرتبط الدفع يف م
، ومن يف ذمة اؼبكلف بالضريبة سواء حقوؽ أصلية أو عقوبات الحقة هبا على اغبقوؽ الدائنة هبا

للدفع، تسمى ىذه الوضعية بالتأجيل القانوين  أو مهلة جهة اؼبكلف بالضريبة اإلستفادة من أجل
 للدفع.   

اس، سنقسم ىذا اؼببحث إىل مطلبُت، لبصص األوؿ لنظاـ التخفيضات وعلى ىذا األس
 اػباصة ويتم التطرؽ للتأجيل القانوين للدفع يف اؼبطلب الثاين.

 المطلب األول : التخفيضات الخاصة

باألخطاء الواردة يف تأسيس أو ربصيل الضريبة يصطلح اػباصة تتعلق ىذه التخفيضات   
 التخفيض أو اإلعفاء دبوجب اؼبقاصةعببائية بالتخفيض التلقائي، وكذا عليها يف قانوف اإلجراءات ا

ويف األخَت التقادـ الضرييب كنظاـ سقوط اغبق يف اؼبطالبة باغبقوؽ اعببائية، ليتم دراسة كل حالة 
  يف فرع مستقل.
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 الفرع األول: التخفيض التلقائي

  زء منها تتعلق بالدين اعببائي،يتعلق التخفيض التلقائي دبنح زبفيض غبصص أو ج           
ويعرؼ أيضا بأنو: " زبفيض صادر من جانب اإلدارة من من دوف وجود شكوى مسبقة من 

صادر بشكل التخفيض ال « Dégrèvement  d’office». فهو ترصبة ؼبصطلح 1"طرؼ  اؼبكلف
واؼبرتكبة ويرجع سبب وجود ىذا التخفيض لألخطاء الظاىرة اؼبكتشفة من طرؼ اؼبصاحل  رظبي.

عند إعدادىا، تكوف يف أي وقت وتلقائيا؛ أي من دوف أف يطلب اؼبكلف ذلك. فهي عكس 
الطعوف األخرى ال ترتبط بشكليات وأجاؿ ؿبددة، ونظرا لطبيعتها فهي يف حكم التصحيح أو 

 سحب لقراراهتا اؼبنعدمة.

حسب اختصاصو  يتوىل اؼبدير الوالئي أو رئيس مركز اعبواري للضرائب حسب اغبالة وكل 
القياـ هبا. كما يبكن لكل من مفتش ضرائب وقابض الضرائب اغبق يف اقًتاح زبفيض يف اغبصص 
الضريبية نتيجة أخطاء مادية، وربويلها، وتقيد ىذه اإلقًتاحات يف كشوؼ يوجهها إىل مفتشية 

 . 2الضرائب من أجل التصرؼ يف شأهنا

ن قانوف اإلجراءات اعببائية اؼبعدلة دبوجب قانوف اؼبالية م 76ينص اؼبشرع اعبزائري يف اؼبادة        
على أف الشكاوى يتم النظر والبث فيها من قبل اؼبصلحة اليت أعدت الضريبة فورا،  2013لسنة 

من قانوف اإلجراءات  1-95واليت رفض ت بسبب عيب يف الشكل، مع مراعاة أحكاـ اؼبادة  
 ة يتم البث فيها يف أي وقت وتلقائيا.اعببائية اليت تنص على األخطاء اؼبادي

                                                   
1
 - http://www.jurisconsulte.net/fr/lexique/id-159-degrevement-d-office  consulté  le 04/10/2015 à  

12:39 : « Dégrèvement prononcée sur l'initiative de l'administration sans réclamation préalable du 

contribuable ». 

" يتوىل اؼبدير الوالئي للضرائب ورئيس مركز الضرائب ورئيس مركز اعبواري للضرائب حسب حالة، وكل حسب من ؽ إج ج:  95اؼبادة  - 2 
ظاىرة اؼبكتشفة من طرؼ إختصاصو، ويف أي وقت وتلقائيا، منح زبفيض غبصص أو جزء منها واؼبتضمنة الضرائب والرسـو بالنسبة لألخطاء ال

 اؼبصاحل واؼبرتكبة عند إعدادىا".

http://www.jurisconsulte.net/fr/lexique/id-159-degrevement-d-office%20%20consulté%20%20le%2004/10/2015%20à%20%2012:39
http://www.jurisconsulte.net/fr/lexique/id-159-degrevement-d-office%20%20consulté%20%20le%2004/10/2015%20à%20%2012:39


 التشريع الضريبيم احكأممتنع عن الدفع المستفيد من القانونية لل وضعيةال              الباب الثاني:   
 

375 
 

-R و  R -211-2وىو نفس اإلجراء الذي تبناه اؼبشرع الفرنسي يف اؼبادتُت    
من كتاب اإلجراءات اعببائية حبيث اعًتؼ إلدارة الضرائب وإلدارة اعبمارؾ والضرائب  211-1

 31ؼبكلف بالضريبة حىت إرجاع الضرائب الغَت اؼبستحقة على اغَت اؼبباشرة القياـ بالتخفيض، و 
ديسمرب من السنة الرابعة اليت تلي تاريخ تقدًن الشكوى أو الدعوى قبل صدور حكم من احملاكم 

 . 1اغبائز لقوة الشيء اؼبقضي فيو

تبعا لذلك، لألعواف فرصة استدراؾ وتصحيح األخطاء اؼبرتكبة. فإف كاف وبقق ىذا 
لية وأسرع وقت، كحالة تبليغ التحصيل اؼبشوب اإلجراء فائدة لإلدارة بأف يبّث فيو بأقل شك

. غَت أف اؼبكلف يف ىذه اغبالة ليس لو اغبق يف 2بعيب يف الشكل فإنو يعد أيضا ضمانة للمكلف
دفع باإلدارة إلزباذ ىذا التخفيض بل يكوف تلقائي، وبالتايل يف ىذه اغبالة ما ىو إال ؾبرد طريقة 

 .3دير صحيح ومالئم للضريبةفقط من أجل تق بسيطة لإلدارة اعببائية
 

من قانوف اإلجراءات اعببائية مل ينص على  95يالحظ أف اؼبشرع اعبزائري يف اؼبادة 
وىو عكس اإلذباه الدي تبناه اؼبشرع الفرنسي عندما  ،إمكانية رد الضرائب اؼبفروضة نتيجة خطأ

 حالة األخطاء على أنو يف من كتاب اإلجراءات اعببائية الفرنسي R-211-1نص يف اؼبادة 
 اؼبرتكبة من طرؼ اإلدارة اعببائية سبنح اإلدارة إمكانية زبفيض أو إسًتداد الضرائب الغَت اؼبستحقة.

بالنص على سلطة  4يف فقرهتا السابعة 172لكن استدرؾ اؼبشرع اعبزائري دبوجب اؼبادة و  
فيض أو إسًتداد الضرائب اإلدارة عندما يتعلق األمر دبديرية كربيات اؼبؤسسات أف يبنح مديرىا زب

                                                   
1
- Jean Pierre CASIMIR, Contrôle fiscal (Droits, Garanties et Procédures), 7éd, Revue Fiduciaire, 

1223, p417. 
2
- Ludovic AYRAULT, Le contrôle juridictionnel de la régularité de la procédure d’imposition, 

Collection finance publique, L’Harmattan, 2004,  p 314. 
3
 -Jean Pierre CASIMIR, op.cit., p 418 : «  Le dégrèvement d’office constitue une simple formalité 

pour l’administration qui en apprécie seules le bien-fondé ou l’opportunité ». 
من قانوف اإلجراءات اعببائية، النطق تلقائيا بتخفيض  95:"هبوز ؼبدير اؼبؤسسات الكربى وطبقا ألحكاـ اؼبادة ؽ إج جمن  7-172اؼبادة  - 4

 أو اسًتداد الضرائب  الناذبة عن أخطاء مادية أو تكرار يف فرض الضرائب".
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الناذبة عن أخطاء مادية أو تكرار يف فرض الضريبة. لكن ال يتعلق األمر برد اغبقوؽ للمكلف بل 
 95فقط دبتابعة اؼبكلف ورده للضرائب غَت مستحق اعفاؤه منها. لذلك البد من أف تعدؿ اؼبادة 

إلسًتداد وحىت رد الضرائب  بل ،من قانوف اإلجراءات اعببائية لتوسع سلطة ليس فقط التخفيض
 وحىت يف حالة تكرار الضرائب.، نتيجة أخطاء مادية من اإلدارة

من ىذا اؼبنطلق قبد أف التخفيض بطريقة تلقائية من طرؼ اإلدارة اعببائية  يهدؼ إىل 
ربقيق نتيجتُت ىامتُت أوالنبا زبفيض اغبصص الضريبية أو أجزاء من اغبصص تكوف زائدة عن 

وثانيهما ربويل اغبصص اؼبتعلقة بالضرائب والرسـو اليت نص عليها صراحة دبوجب  ،قدر اؼبفروض
 حكم تشريعي أو تنظيمي.

ويف سبيل ذلك نصت اؼبشرع على طريقتُت تتمثل األوىل يف جواز منح مدير الضرائب  
بالوالية ورئيس مركز الضرائب كل يف ؾباؿ اختصاصو، ويف أي وقت، تلقائيا زبفيضات ؼببالغ 

. 1لضرائب والرسـو أو أجزاء منها اليت يشوهبا عيب يف الشكل هبعلها غَت جديرة بالقبوؿ هنائياا
ومنحت نفس السلطة ؼبدير كربيات اؼبؤسسات يف حالة األخطاء اؼبادية أو تكرار يف فرض 

 . 2الضرائب

ص وثانيهما ذبيز ؼبفتشي وقابضي الضرائب أف يقًتحوا زبفيضا يف اغبصص الضريبية اؼبنصو 
تقييد اإلقًتاحات الصادرة عن قابضي الضرائب يف كشوؼ يوجهوهنا إىل بعليها وربويلها وذلك 

يوجو مفتش الضرائب إقًتاحات التخفيض أو و  مفتشية الضرائب من أجل التصرؼ يف شأهنا.
التحويل إىل رئيس اجمللس الشعيب البلدي إلبداء الرأي فيها، يف اغباالت اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 

                                                   
 من ؽ إج ج. 1-76اؼبادة    - 1
 ؽ إج ج. 7-172اؼبادة   -2 
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من قانوف اإلجراءات اعببائية واؼبتعلقة بأنواع الضرائب والرسـو اليت يتم النظر يف شكواىا  76-1
 .1من قبل اؼبفتش

أف يكوف قد انقضى بالتقادـ ما مل  الذي ال يبكن "األجل"شرط يأكد اؼبشرع على 
دبعٌت ىل  . ويثور يف ىذه اؼبسألة إشكاؿ يتعلق دبدى القياـ هبذا اإلجراء يف أي وقت؛2ينقطع

حىت بعد تقادـ الضريبة والعقوبات اؼبتعلقة هبا؟ ويف ىذه اؼبسألة سكت اؼبشرع اعبزائري وحذا 
والذي قضى ، حذوه القضاء اعبزائري، فبا يتطلب األمر اإلستعانة بالقضاء الفرنسي اؼبقارف

 .3وذلك قبل تقادـ اغبقوؽ الضريبة ،بوجوب إحًتاـ األجل

كاف اكتشاؼ األخطاء الظاىرة تتعلق بالتقدير التلقائي أو اؼبباشر  اؼبشرع ما إذا  مل يبُت  
للضرائب، وما إذا كانت يف أي مرحلة، فبا يفهم أف النص جاء عاما، وبالتايل وّسع من اغباالت 
اليت وبصل فيها التخفيض التلقائي؛ دبعٌت أف أي خطأ ظاىر شكلي كاف أو موضوعي إذا ما 

اؼبرتكبة عند إعداد الضريبة تؤىل دبوجبها اؼبدير الوالئي أو رئيس اؼبركز اكتشفتها اؼبصاحل اعببائية و 
قبده مل يلتـز باػبطأ الظاىر بل  76اعبواري للضرائب للقياـ بالتخفيض. غَت أنّو بالرجوع للمادة 

من نفس القانوف نص على اػبطأ اؼبادي، وىنا  7-172ربدث عن عيب يف الشكل ويف اؼبادة 
 لنفس اإلجراء. ةسبالندخل وتوحيد األحكاـ واؼبصطلحات بالتالبد على اؼبشرع 

كما أجاز ؼبفتش وقابض الضرائب اقًتاح زبفيض وربويلو للمسؤوؿ اؼبختص ؼبنح 
من نفس القانوف نص على إجراء خاص بقابض  95التخفيض، ويف الفقرة الثالثة من اؼبادة 

ئب من أجل التصرؼ يف شأهنا، الضرائب لتقييد يف كشوؼ اقًتاح زبفيض إىل مفتشية الضرا
ويظهر جليا أنو ىناؾ تناقض بُت الفقرة األوىل والثالثة حيث أف سلطة البث يف منح القرار 

                                                   
 .123السابق، ص  العيد صاغبي، اؼبرجع  - 1
 من ؽ إج ج. 106اؼبادة  - 2

3
- Ludovic AYRAULT, op.cit., p 314. 
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التخفيض ترجع للمدير الوالئي للضرائب ورئيس مركز الضرائب ورئيس اؼبركز اعبواري للضرائب 
 .1ومفتشية الضرائب ومدير كربيات اؼبؤسسات

ئي أو الكلي فبكنة الوقوع، حيث أنو بإمكاف مفتش الضرائب وإف حالة التخفيض اعبز 
إكتشاؼ أخطاء وقعوا فيها، وبالتايل يقـو بتقدًن التقارير إىل مدير الضرائب للوالية يعلمو فيها 
عن اػبطأ اؼبرتكب، الذي هبعل مدير الضرائب يسارع بإزباذ قرار بالتخفيض الكلي، وىذا كثَتا ما 

  يوجد يف الواقع العملي.

كما أنو وبق ؼبدير الضرائب قبوؿ الشكاية يف جزء منها أو رفضها يف جزء آخر، وىذا 
القرار يثَت مشكلة من نوع خاص تتطلب الشرح، حيث أف اؼبكلف الذي قبلت شكايتو يف شق 

وحالة التخفيض الكلي معناىا  ،ورفضت يف شق آخر لو اغبق يف رفع األمر إىل احملكمة اؼبختصة
كلف كليا وإعفاؤه من دفع الضرائب اؼبباشرة اؼبفروضة عليو، أما التخفيض اعبزئي قبوؿ شكاية اؼب

 فمعناه إنقاص جزء من الضريبة اؼبفروضة على اؼبكلف.

وعندما يتخذ مدير الضرائب للوالية قرار بالتخفيض اعبزئي أو الكلي، فإنو يأمر  
حىت يتمكن ىذا األخَت من عدـ  بالتخفيض ووبرر قرارا يوجو لقابض الضرائب اؼبختلفة اؼبختص،

. كما أنو وبق 2التحصيل أو إعادة مبلغ التخفيضات إذا كاف اؼببلغ قد حصل فعال من اؼبكلف
 . 3ؼبدير الضرائب أف يعرض النزاع على احملكمة اإلدارية لتصدر حكمها يف النزاع

يف ىذا كما وبق ؼبدير الضرائب أف يعدؿ قرار ربط الضريبة قبل مضي مدة التقادـ، و 
اجملاؿ يرى أضبد ثابت عويضة أف مصلحة الضرائب سبلك سلطة سحب القرار الذي شابو خطأ يف 

                                                   
 من ؽ إج ج. 7الفقرة  172الفقرة األوىل والثالثة وكذا اؼبادة  95اؼبادة   - 1 
، عنابة،  حسُت - 2  .26، ص 2008فرهبة، إجراءات اؼبنازعات الضريبية يف اعبزائر، دار العلـو
 ؽ إج ج. من 82اؼبادة   - 3
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، وليس من سبيل ن؛ أي أهنا سبارس رخصة سائغة ؽباالتطبيق القانوين ولو بعد فوات ميعاد الطع
 1إرغامها إذا مل تنشأ فبارستها بعد أف ينتهي ميعاد الطعن يف القرار.

فرنسي لتخفيض تلقائي مؤقت مل يذكره نظَته اعبزائري وتتمثل أنو يف وقد نص الشرع ال
 III-1414سنة يبكن أف سبنح اإلدارة اعببائية زبفيضا تلقائيا اؼبنصوص عليها يف اؼبادة  30مدة 

من قانوف العاـ للضرائب اػباصة برسم السكن ورسم على  1601إىل   A 1414واؼبواد من 
 .2مصاريف غرؼ اؼبهن و اغبرؼ

تعلق دبيداف حساس ىو اجملاؿ العقاري حيث يبكن وذبدر اإلشارة إىل وجود زبفيض آخر ي
للمكلفُت بالضريبة اإلستفادة من زبفيض كلي أو جزئي للرسم العقاري يف حالة إتالؼ عقار أو 
جزء من عقار غَت مبٍت على إثر وقوع حادثة غَت عادية ابتداءا من اليـو للشهر الذي يلي حدوث 

ديسمرب  31. ويتوقف ىذا التخفيض على تقدًن شكوى لإلدارة اعببائية يف أجل أقصاه 3ؼاإلتال
 . 4من السنة اؼبوالية لسنة حدوث اإلتالؼ

من قانوف اإلجراءات اعببائية على حاالت أخرى يبكن فيها  102وقد نصت اؼبادة 
 ت ىي:للمكلفُت بالضريبة اإلستفادة من التخفيض يف الرسم العقاري وىذه اغباال

حالة تغيَت زبصيص العقار بقرار من السلطة اإلدارية ألسباب مرتبطة بأمن األشخاص وبتطبيق  -
 قواعد التعمَت.

 يف حالة فقداف اإلستعماؿ الكلي أو اعبزئي للعقار نتيجة حادثة غَت عادية. -
 دـ.يف حالة ىدـ كل أو جزء من العقار اؼببٍت ولو طوعيا وىذا إعتبارا من تاريخ اؽب -
ديسمرب من السنة اليت تلي  31ويف ىذه اغباالت تقدـ شكوى لإلدارة اعببائية يف أجل أقصاه  -

 .وقوع اغبادثة اليت تربر تقدًن الشكوى
                                                   

 .27، صالسابق اؼبرجع حسُت فرهبة، - 1
2
 - Art  R-211-2 du LPF. 

 .120العيد صاغبي، اؼبرجع السابق، ص  - 3
 .من ؽ إج ج 103اؼبادة   - 4
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 الفرع الثاني: المقاصة     
 

، واليت ينصرؼ مفهومها إىل  تتمثل اؼبقاصة يف الشريعة العامة كأحد طرؽ النقضاء اإللتزاـ 
بلُت بُت شخصُت يتحد فيهما وصفا الدائن واؼبدين، ومن شروطها تقابل إسقاط دينُت متقا

الدينُت وتشابو ؿبلهما، وأف يكونا خاليُت من النزاع ومقدرين، كما أف يكونا مستحقي األداء، 
 . 1وأف يكونا قابلُت للحجز، ومل يتعلق بواحد منهما حبق للغَت

اختلفت اآلراء واؼبوقف يف األخذ  ، قدبةلدين الضرياؿ اعببائي اجمليف وبالنسبة للمقاصة  
 :انقسمت اآلراء بُت اؼبؤيدين واؼبعارضُتهبا من عدمو، إذ 

فاذباه الذي ذىب إىل إجراء اؼبقاصة بّرر موقفو من تطبيق الشروط اؼبقررة يف القانوف  
عية اؼبدين، ومنهم من شّدد يف تطبيقها على نوع معُت من الضرائب الضريبة على األرباح الصنا

ومن جانب آخر ىناؾ من هبيزوهنا يف دين والتجارية أو الضريبة على ايرادات القيم اؼبنقولة، 
 .2الضريبة لكن يقتصروف تطبيقها على صنف اؼبقاصة اإلختيارية اليت تتم من جانب الدولة فقط

ليسوا  دبعٌت الدينُت ند على عدـ قابلية الضريبة للحجز؛أما اإلذباه الثاين اؼبعارض فإنو است
والقواعد  ،وكذا مصدر اإللتزاـ بدين الضريبة ىو القانوفمن طبيعة واحدة فيما ىبص قابلية اغبجز، 

دين للمكلف مع  مع أيّ  من النظاـ العاـ اليت ال هبوز اإلتفاؽ على ـبالفتها بإجراء اؼبقاصة
 .4 هبيز إجرائها، فقد رفضها اؼبشرع الضرييب الفرنسي هنائيا ما مل يكن ىناؾ نص قانوين3الدولة

ويرجع ذلك إىل أف الضريبة مورد من اؼبوارد السيادية اليت سبس كياف الدولة، ولذلك فإنو من 
األحسن أف يكوف ؽبا كياف خاص بعيدا عن العالقات اليت يبكن أف تنشأ بُت الدولة واألفراد. 

                                                   
.227ؿبمد علـو ؿبمد علي احملمود، اؼبرجع السابق، ص  -  1  
.175-174، ص ص 1960اف طبع، قدري نقوال عطية،  ذاتية القانوف الضرييب وأىم تطبيقاهتا، بال مك -  2  
 .68-67، ص صاؼبرجع السابقياسر حسُت هبنس،  - 3

4
- Jacques GROSCLAUDE et Philippe MARCHESSOU, op.cit., p 73. 
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يف اؼبيزانية لتتمكن من  باإلضافة إىل أف مصلحة الدولة تقتضي حصوؽبا على كافة اإليرادات اؼبقررة
الوفاء بالتزاماهتا ونفقاهتا العامة، وألف إجراء اؼبقاصة يستلـز إجراءات طويلة معقدة يؤدي إىل عدـ 

  .1إستقرار اؼبراكز اؼبالية لكل من اؼبكلفُت والدولة

ذبدر اإلشارة إىل تكريس النظاـ الضرييب لقاعدة الدفع مث االسًتداد، وىي قاعدة مقررة يف 
تشريع الضرييب حيث يلتـز اؼبكلف بدفع دين الضريبة إىل اعبهة اؼبختصة مث يستطيع أف يطعن يف ال

فرضها أساسا أو يف مقدارىا أو حىت اسًتدادىا، والغرض من ذلك استقرار اؼبعامالت الضريبية 
ومراعاة مصلحة اػبزينة، وحىت ال يستغل اؼبكلفُت حقهم يف الطعن، ويتأخروف يف دفع دين 

 .2ريبةالض

 1مكرر  144مستحدثة للمادة  2017من قانوف اؼبالية لسنة  56وقد جاءت اؼبادة           
من قانوف اإلجراءات اعببائية بإمكانية إجراء اؼبقاصة بُت دين الضرائب واغبقوؽ والرسـو أو 

ت من الغرامات اؼبستحقة على عاتق اؼبكلف بالضريبة من التعويضات أو التخفيضات أو اإلسًتادا
الضرائب أو اغبقوؽ أو الرسـو أو الغرامات اؼبثبتة لصاحل ىذا األخَت. عندما هبري قابض الضرائب 
اؼبقاصة ملـز بإعالـ اؼبكلف عن طريق إشعار وبدد فيو طبيعة وقيمة اؼببالغ اليت مت زبصيصها  لدفع 

اصة تكوف وفقا لألشكاؿ الديوف اؼبثبتة يف كتاباتو. وقد نص اؼبشرع يف نص اؼبادة السالف بأف اؼبق
عببائية؛ وىي مكرر من قانوف اإلجراءات ا 153و 153واآلجاؿ اؼبنصوص عليها يف اؼبادتُت 

 نفس اإلجراءات التظلم اإلداري أماـ اإلدارة اعببائية.
 

لكن يف األساس إجراء لعدـ إرجاع  ،وعليو تعد اؼبقاصة طريقة لعدـ الدفع اغبقوؽ اعببائية        
تبعا  ؛على اؼبكلف دين اذباه اػبزينة ويف نفس الوقت يت لدى اغبزينة والغَت مستحقةاغبقوؽ ال

                                                   
 .160ؿبمد عباس ؿبرزي، إقتصاديات اعبباية والضرائب، اؼبرجع السابق، ص  -1
  من ؽ إج ج. 3-157اؼبادة   -2 
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وضعية قانونية لعدـ الدفع اؼبستحق اؼبربر ألف اؼبكلف نفسو يقتص من اػبزينة لذلك اؼبقاصة ىي 
 حقو.

 

 : نظام التقادم أحد أنظمة اإلعفاء الخاصةالثالثلفرع ا
 
 

عة العامة مرور مدة زمنية على اإللتزاـ دبوجبها يسقط اغبق يقصد بالتقادـ اؼبسقط يف الشري
البد من فرض اغبقوؽ اعببائية يف األجل احملدد وإال تقادـ فيف اجملاؿ اعببائي أما . و 1يف اؼبطالبة بو

حّدد اؼبشرع آجاؿ التقادـ بالنسبة لكل حق ضرييب وتاريخ سريانو قد اغبق يف اؼبطالبة هبا، و 
ىو أحد سبل إذ ، لتزاـ بالنسبة للمكلفبذلك وسيلة للتخلص من اإل. وىو 2وحاالت وقفو

   دفع اغبقوؽ اعببائية. لتزاـإانقضاء 

ويستند التقادـ اؼبسقط إىل عدة مربرات تقع يف مقدمتها اؼبصلحة العامة اؼبتمثلة يف 
ت بشأف وقائع احملافظة على استقرار اؼبعامالت اؼبالية وربقيق األمن اإلجتماعي ومنع إثارة النزاعا

مرت عليها فًتة زمنية طويلة، ومن ناحية ثانية أف ىذا التقادـ يؤسس على اؼبصلحة اػباصة اليت 
، على كبو قد يسيء 3تتحدد يف عدـ إرىاؽ اؼبدين من خالؿ إلزامو بأداء الديوف اؼبًتاكمة عليو
دين، واإلحتفاظ بدليل إىل مركزه اؼبايل إضافة إىل ضبايتو وعدـ تكليفو باثبات براءة ذمة من ال

الوفاء إىل األبد، ومن ناحية ثالثة أف عدـ مطالبة اإلدارة الضريبية للمكلف بالضريبة على اغبقوؽ 
اعببائية رغم مضي اؼبدة اؼبقررة قانونا،  إمبا يدؿ على ضعف التنظيم اإلداري وعدـ اإلنتظار يف 

                                                   
وأما اؼبسقط فهو ؿبل الدراسة يف ، ط ومكسب؛ فأما اؼبكسب فهو الذي يؤدي إىل اكتساب اغبقوؽ العينية دبرور الزمنالتقادـ نوعاف مسق - 1

 ىذا البحث.
( 4منو على تقادمها بأربع ) 311تعترب الضرائب والرسـو اؼبستحقة للدولة من بُت اإلستثناءات اليت نص اؼبشرع يف القانوف اؼبدين يف اؼبادة  -2

( سنة. وتعد 15اليت ربدد أجل تقادـ اإللتزاـ يف الشريعة العامة خبمسة عشر) 308على عكس القاعدة العامة اليت جاءت هبا اؼبادة سنوات، 
 آجاؿ تقادـ العقوبات اعببائية من بُت اإلستثناءات اليت أقرىا اؼبشرع يف القانوف اعببائي.

 .242ؿبمد علـو ؿبمد علي احملمود، اؼبرجع السابق، ص  - 3
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اؿ ىو إسقاط حق الدولة يف استفاء دينها تسيَت أمور عمل اإلدارة الضريبية، وخَت جزاء ؽبذا اإلنب
 .1الضرييب

وضع اؼبشرع قواعدا حّدد فيها النطاؽ الزمٍت ؼبباشرة عملية ربصيل مستحقات اػبزينة 
من قانوف اإلجراءات اعببائية،  106العمومية، وتنفيذ جدوؿ التحصيل الضرييب وفقا للمادة 

نوات لتحصيل ديوهنا من اؼبكلفُت بالضريبة ( س4) حيث منح إلدارة الضرائب آجاال ؿبددة بأربعة
، باستثناء حالة وجود مناورة تدليسية تتعلق بتأسيس 2كأصل عاـ، حىت ال تكوف ؿبال للتقادـ

الضرائب والرسـو وربصيلها أو القياـ بأعماؿ الرقابة أو قمع اؼبخالفات اؼبتعلقة بالقوانُت 
 .3والتنظيمات ذات الطابع اعببائي

ل اإلدارة اؼبالية استوجبت وضع قواعد لتحديد اجملاؿ الزمٍت يف ربصيل إف دينامكية عم
. 4مستحقاهتا اؼبالية، كما وضعت قواعد أخرى لتنفيذ ىذه القرارات بأساليبها القمعية القانونية

( سنوات للقياـ بتحصيل جداوؿ الضريبة اليت 4) ووبدد التشريع اعببائي عموما مدة التقادـ بأربع
راؾ ما كاف ؿبل سهو أو نقص يف وعاء الضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة أو تطبيق يقتضيها استد

إف التقادـ اؼبشار إليو على النحو اؼبتقدـ،  .5العقوبات اعببائية اؼبًتتبة على تأسيس الضرائب اؼبعنية
 فلسفة  أقرتو التشريعات اؼبقارنة، مع تباين واضح يف اؼبدد احملددة لو، وذلك عائد باألساس، إىل

لتزاـ نقضاء اإلكل مشرع من وراء التقادـ، مع أف اغبكمة من وراء األخذ بالتقادـ، كوسيلة إل
 .6الضرييب تبقى أساس الرغبة يف عدـ تراكم الديوف الضريبية على اؼبكلف بالضريبة

                                                   
  .362ذو الفقار علي رسن الساعدي، اؼبرجع السابق، ص   -  1

 .120فضيل كوسة، اؼبرجع السابق، ص  - 2
 110واؼبادة  ( سنوات، إال يف حالة وجود مناورات تدليسية"4" وبدد األجل الذي يتقادـ فيو عمل اإلدارة بأربع  )من ؽ إج ج:  39اؼبادة  - 3

 من نفس القانوف.
 .128ي، اؼبرجع السابق، ص العيد صاغب - 4
 من ؽ إج ج. 1-106اؼبادة   - 5
 .27ماء العينُت الشيخ الكبَت، اؼبرجع السابق، ص  - 6
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وىي: نشوء 1وعليو، يتطلب لقياـ تقادـ حق لدولة يف فرض الضريبة توفر ثالثة شروط 
ييب، دبعٌت قد خلقت بذمة الشخص الطبيعي أو اؼبعنوي اؼبكلف بالضريبة عالقة الدين الضر 

مديونية، وإنباؿ اإلدارة اعببائية يف ربصيلو؛ إذ يقصد بو عدـ قياـ اإلدارة الضريبية دبمارسة 
اختصاصها األصيل اؼبقرر دبوجب القانوف يف استفاء حق اػبزينة، ويف األخَت مرور مدة حددىا 

ي اؼبدة اليت كانت مسموح فيها لإلدارة باتباع كل الطرؽ واإلجراءات للمطالبة بدين ، وىالقانوف
  الضريبة وكل ما يلحق هبا من حقوؽ طبقا ألحكاـ التشريع الضرييب.

 

؛ أي أف الضريبة اؼبدين 2ينفي التقادـ الطابع اإللزامي للدين اؼبستحق للخزينة العمومية إذ
وال توقع  ،3( سنوات فإنو ال يبكن لإلدارة اؼبطالبة هبا4أربع )هبا إذا مر على إستحقاقها أجل 

عليها أي عقوبة. فالتقادـ يفقد إدارة الضرائب اغبق يف ربصيل الضريبة لعدـ مباشرة أية متابعة 
( سنوات متتالية، ما مل يتم وقف التقادـ بأحد األسباب اؼبنصوص 4ضد اؼبكلف طيلة أربع )
 عليها يف التشريع اعببائي.

 

 : بداية سريان التقادم وتمديدهأوال

لقد حدد اؼبشرع مدد التقادـ، ونظم دبوجب ذلك تاريخ سرياهنا، وكذا حاالت اليت يبدد 
 فيها، باعتبار أف تلك اآلجاؿ تتغَت تبعا ؽبا.

 

 
                                                   

  .365-364ذو الفقار علي رسن الساعدي، اؼبرجع السابق، ص ص   -  1
 

2
-  Michel DOUAY, Le recouvrement de l’impôt, L.G.D.J., 2005, p. 34 : « La prescription de 

l’action en recouvrement fait disparaître le caractère obligatoire de la dette en privant le Trésor 

public… ».  
 يعد الطعن الوالئي الطريقة اليت يعتمد فيها قابض الضرائب اؼبختلفة ابتداء من السنة اػبامسة اليت تلي إدراج اعبدوؿ يف التحصيل الذي  - 3

 قانوف اإلجراءات اعببائية.  من 92إلدارة جعل اغبصص غَت القابلة للتحصيل يف حكم عدًن القيمة تطبيقا للمادة يلتمس من ا
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 بداية سريان التقادم -1

 لي: من قانوف اإلجراءات اعببائية قواعد حساب التقادـ كما ي 106لقد حددت اؼبادة 
فيما ىبص وعاء اغبقوؽ البسيطة والعقوبات اؼبتناسبة مع ىذه اغبقوؽ يبدأ أجل التقادـ اعتبارا -أ

 من اليـو األخَت من السنة اليت اختتمت أثناءىا الفًتة اليت مت فيها فرض الرسـو على اؼبداخيل.
إعتبارا من اليـو وفيما ىبص وعاء الغرامات الثابتة ذات الطابع اعببائي، يبدأ أجل التقادـ -ب

األخَت من السنة اليت ارتكبت أثناءىا اؼبخالفة اؼبعنية. غَت أنو ال يبكن يف أي حاؿ من األحواؿ 
 أف يقل ىذا األجل عن األجل اؼبتاح لإلدارة للقياـ بتأسيس اغبقوؽ اؼبتضررة من اؼبخالفة اؼبعينة.

اوؿ اإلضافية اؼبوضوعة يف ؾباؿ كما يتاح نفس األجل لإلدارة، لكي تدرج يف التحصيل ، اعبد-ج
الرسـو احملصلة لفائدة اعبماعات اإلقليمية وبعض اؼبؤسسات. على أف يبدأ سرياف ىذا األجل يف 

 ىذه اغبالة إعتبارا من أوؿ يناير من السنة اليت تفرض الضريبة بعنواهنا.

 تمديد سريان التقادم  -2

وىو أىم عامل  ، الذيالتدليسوىي (، 2 )حدد اؼبشرع عوامل سبديد أجل التقادـ بسنتُت      
يف عرقلة العمل اإلداري، سواء خالؿ مرحلة تأسيس الوعاء الضرييب، أو أثناء مرحلة التحصيل. 

( إذا ما قامت 2ويف اغبالة األخَتة يبدد أجل التقادـ اؼبنصوص عليو بأربع سنوات دبدة سنتُت)
كما   طرؽ تدليسية برفع دعوى قضائية ضده.اإلدارة بعد إثباهتا أف اؼبكلف بالضريبة عمد إىل

، وكذا  يبكن استدراؾ اإلغفاالت الكلية أو اعبزئية اؼبسجلة يف وعاء اغبقوؽ والضرائب والرسـو
النقائص وعدـ الصحة أو األخطاء اؼبسجلة يف فرض الضريبة، من طرؼ إدارة الضرائب حسب 

من قانوف اإلجراءات  107و 106 اغبالة ضمن الشروط واآلجاؿ اؼبنصوص عليها يف اؼبادتُت
  1اعببائية.

                                                   
 .130العيد صاغبي، اؼبرجع السابق، ص   -1
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ضف إىل ذلك  إجراء التلبس اعببائي، الذي يًتتب عليو إجراء التلبس اعببائي آثار جبائية       
إزاء أنظمة اإلخضاع الضرييب وإجراءات اؼبراقبة وحق اإلسًتداد، وذلك بتمديد مدة التقادـ إىل 

 من قانوف اإلجراءات اعببائية.  3ررمك 20(، حسب ما جاء يف اؼبادة 2سنتُت )

 : كيفية احتساب تاريخ سريان التقادمثانيا

( سنوات يف اؼبادة اعببائية، غَت أنو ىبتلف تاريخ 4وبدد كأصل عاـ التقادـ بأربع )
احتساهبا من حق جبائي إىل آخر. ويبدأ أجل التقادـ بالنسبة للضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة 

  . 1عبدوؿ يف التحصيلمن تاريخ وضع ا

وفيما ىبص وعاء اغبقوؽ البسيطة والعقوبات اؼبتناسبة مع ىذه اغبقوؽ، يبدأ أجل التقادـ 
من اليـو األخَت من السنة اليت اختتمت أثناءىا الفًتة اليت مت فيها الفرض، ويبدأ فيما ىبص وعاء 

اليت ارتكبت أثناءىا اؼبخالفة.  الغرامات الثابتة ذات الطابع اعببائي من اليـو األخَت من السنة 
( سنوات فإف أجل 4فبالنسبة لتقادـ دعوى اإلدارة يف ؾباؿ الرسم على رقم األعماؿ احملدد بأربع )

التقادـ الذي وبسب بالسنة اؼبدنية يسري من أوؿ يناير من السنة اليت تنجز فيها العمليات 
ؼبكلف بسنتُت مع رفع دعوى قضائية . ويبدد يف حالة وجود ـبالفات من طرؼ ا2اػباضعة للرسم

 .3ضده

( سنوات فيما ىبص حقوؽ التسجيل على الغرامات اعببائية، 4يطبق التقادـ احملدد بأربع )
ويبدأ من اليـو الذي يتمكن فيو األعواف من إثبات اؼبخالفات، بعد اإلطالع على كل عقد 

تتقادـ دعوى ربصيل اغبقوؽ خاضع للتسجيل أو من تقدًن الفهارس ؽبم للتأشَت عليها. لكن 

                                                   
 من ؽ إج ج. 111و 2-106اؼبادتاف   - 1
 .ؽ إج ج  من 110اؼبادة  -  2
 .ؽ إج ج  من 111اؼبادة  -  3



 التشريع الضريبيم احكأممتنع عن الدفع المستفيد من القانونية لل وضعيةال              الباب الثاني:   
 

387 
 

( سنوات من 10والغرامات اؼبستحقة على إثر عدـ صحة شهادة أو تصريح بالديوف دبرور عشر )
 . 1تاريخ تسجيل التصريح بالًتكة

( سنوات، الذي يبدأ من 4وبدد أجل تقادـ دعوى اإلدارة ؾباؿ حقوؽ الطابع بأربع )
غبقوؽ اليت تنطبق عليها. عندما تكوف ىذه اليـو ارتكاب اؼبخالفات من أجل قمعها ووعاء ا

اؼبخالفات قد ارتكبت بعد تاريخ اإلستحقاؽ، لكن إذا قاـ اؼبدين بالضريبة دبحاولة قصد إخفاء 
إستحقاؽ اغبقوؽ أو أية ـبالفة أخرى، فإف التقادـ ال يسري إال من اليـو الذي يتمكن فيو أعواف 

 . 2لفاتاإلدارة من معاينة إستحقاؽ اغبقوؽ أو اؼبخا

 : وقف سريان أجل التقادمثالثا
 

يراد بوقف التقادـ التوقف عن احتساب مدة التقادـ بعد بدء سرياهنا لسبب معُت،  
حبيث إذا زاؿ ىذا السبب عادت اؼبدة إىل السرياف من جديد، وعندئذ تضاؼ اؼبدة السابقة على 

ال يتحقق ما مل تبدأ اؼبدة فوقف التقادـ ، 3التوقف إىل اؼبدة الالحقة لزواؿ سبب اإليقاؼ
بالسرياف، ويتحدد أثر رقف التقادـ يف عدـ احتساب اؼبدة اليت وجد فيها السبب ضمن مدة 

قد التقادـ دوف أف يبتد إىل اؼبدة السابقة إذ تضم األخَتة إىل اؼبدة الالحقة لزواؿ السبب. إذ 
الضرائب وقانوف اإلجراءات  يوقف سرياف أجل التقادـ لعدة أسباب نص عليها اؼبشرع يف قوانُت

 اعببائية ليحل ؿبلو التقادـ اػباضع للقانوف العاـ. 

ومن بُت ىذه األسباب الطلبات اؼببلغة والطلب اؼبعلل الذي يوجهو اؼبكلف بالضريبة إىل 
، ودفع التسبيقات على 4مدير الضرائب بالوالية برسالة موصى عليها مع إشعار باإلستالـ

                                                   
 من ؽ إج ج. 122و 119اؼبادتُت  -  1
 من ؽ إج ج. 128اؼبادة  -  2
 .369ذو الفقار علي رسن الساعدي، اؼبرجع السابق، ص  - 3
 من ؽ إج ج. 108اؼبادة  -  4
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، وإيداع طلب زبفيض 2غ جدوؿ الدفع، تبليغ اؼبكلف بالضريبة بإرسالية، اجراء تبلي1اغبساب
العقوبات، وتبليغ سند التحصيل أو السند التنفيذي، واعًتاؼ مرتكيب اؼبخالفات، وكل عمل آخر 
موقف للتقادـ وخاضع للقانوف العاـ. ويعترب اؼبشرع الفرنسي أف رسالة التسبيب الذي ترسلها 

تسبيب العقوبة بسبب سوء النية أو العمل التدليسي تعد من األسباب  اإلدارة للمكلف من أجل
 .3القاطعة للتقادـ

، وإذا إختفى اؼبكلف أو غاب عن ؿبل سكناه أو 4ويتم التبليغ وفق طرؽ القانوف العاـ 
إقامتو أو مقره فيحوؿ ذلك دوف تبليغو، كما ىو اغباؿ أيضا يف حالة رفض اؼبكلف أو وكيلو 

ة اؼبوصى عليها اؼبقدمة إليو. وينتج عن تاريخ التبليغ عدة أثار السيما اؼبتعلقة بفتح اؼبفوض للرسال
،  5يـو من تبليغو 15أجل القياـ باؼبالحقات الناشئة عن السند التنفيذي اليت يبكن مباشرهتا بعد 

تابع ضد اإلدارة  ليحل ؿبلو التقادـ ال 6كما يتم قطع التقادـ بواسطة تاريخ تبليغ سند التحصيل
 .7للقانوف العاـ

 
 
 

                                                   
 من ؽ إج ج، ويعد سببا مشًتؾ بُت صبيع الضرائب. 136و 129و 118و 113نصت على ىذا السبب كل من اؼبواد - 1
 ، الغرفة الثانية.21/12/2004بتاريخ الصادر  13999قرار ؾبلس الدولة رقم  -  2

3
 - Gilles  BACHELIER, Les sanctions fiscales dans la jurisprudence du Conseil d’Etat, R.F.F.P., 

n
0
65,  L.G.D.J., 1999, p12. 

 ق الرسالة موصى عليها مع اإلشعار باإلستالـ.إف التبليغ يف القانوف العاـ متعدد كالتبليغ عن طريق احملضر أو بإتباع الطريق اإلداري أو عن طري  -4
 ".يوما من تبليغ ىذا السند 15"إف اؼبالحقات الناشئة عن السند التنفيذي يبكن مباشرهتا بعد : ـ غ ض من ؽ 491اؼبادة  -5
قانوف اإلجراءات اعببائية كما فعل يتعلق سند التحصيل بالضرائب والرسـو بإستثناء الضرائب اؼبباشرة ورسـو الطابع، فلم ينظمو اؼبشرع ضمن  - 6

رب مع جدوؿ التحصيل الذي يستحق وفق التاريخ اؼبذكور فيو، فبا يؤدي للقوؿ أف سند التحصيل وبصل فورا بعد منحو التأشَتة التنفيذية، فيعت
 طريقة خاصة لتحصيل اغبقوؽ. 

من ىذا القانوف يقطع التقادـ اعباري ضد اإلدارة ووبل  487اؼبادة إف تبليغ السند التنفيذي اؼبشار إليو يف ـ: "  غ ض من ؽ 566اؼبادة  - 7
 ؿبلو التقادـ التابع للقانوف العاـ".
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 القانوني للضريبةدفع اللمطلب الثاني: تأجيل ا

من قانوف اإلجراءات ااؼبدنية واإلدارية، فإف قرارات اإلشعار  833انطالقا من نص اؼبادة  
. فإهنا ال ربتاج لنص 1إدارية تكتسي اػباصية التنفيذية بالدفع الصادرة عن إدارة الضرائب قرارات

من قانوف اإلجراءات اعببائية 74لك، لكن رغم ذلك اؼبشرع اعببائي نص يف اؼبادة قانوين يؤكد ذ
ىي إرجاء من جهة أخرى أوجد وضعية قانونية وأكد على أف الطعن ال يعلق الدفع من جهة و 

إضافية لألداء، هتدؼ إىل تقسيم طلبات منح آجاؿ  إذ تعد الدفع أو التأجيل القانوين للدفع.
دبعٌت تتعلق دبسألة منح تسهيالت يف  ؛مقابل تقدًن ضمانات للدفع النهائي ،2الدين إىل أقساط

  دارة.لإلاألداء، أي استعطاؼ 
 

اؼبالحظ أف طلب التأجيل القانوين للدفع أثناء مرحلة التظلم اإلدري اؼبرفوعة للجهة إف 
التقاضي فتنظمو من قانوف اإلجراءات اعببائية، أما خالؿ مرحلة  74اإلدارية تنظمو أحكاـ اؼبادة 

ألحكاـ يف ىذه اغبالة رجع ويأحكاـ القانوف العاـ وذلك يف غياب نصوص التشريع اعببائي، 
 قانوف اإلجراءات اؼبدنية واإلدارية.

 

من قانوف  156وذبدر اإلشارة إىل إمكانية منح اػبزينة آجاال للتسديد طبقا للمادة 
منح كل مدين يطلب   ،ب يف ؾباؿ التحصيلهبوز لقابض الضرائ" بقوؽبا : اإلجراءات اعببائية

بصفة قوؽ و الرسـو دبختلف أنواعها ، و آجاؿ استحقاقات  لدفع صبيع الضرائب و اغب ،ذلك
اإلمكانيات اؼبالية على أف يوافق ذلك  مصاحل اػبزينة و  ل دين تتكفل بو اإلدارة اعببائيةك  ،عامة

اإلشًتاط من  اؼبستفيدين تقدًن ضمانات  هبوز   ،وتطبيقا ألحكاـ الفقرة أعاله .لصاحب الطلب
كافية لتغطية مبلغ الضرائب اليت يبكن أف يبنح من أجلها آجاال للدفع . و يف غياب ىذه 

                                                   
" ال توقف الدعوى اؼبرفوعة أماـ احملكمة اإلدارية تنفيذ القرار اإلداري اؼبتنازع فيو، ما مل بنص القانوف على خالؼ من ؽ إج ـ إ:  833اؼبادة  - 1

 محكمة اإلدارية بناء على طلب الطرؼ اؼبعٍت، بوقف تفيذ القرار اإلداري".غَت أنو يبكن لل ذلك.
 .85ماء العينُت الشيخ الكبَت، اؼبرجع السابق، ص  - 2
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الضمانات، هبوز القياـ حبجز ربفظي على الوسائل اؼبالية لصاحب الطلب الذي وبتفظ مع ذلك 
، والذي ال دد سابقاوىو موعد غَت ؿبمنح أجاال للدفع  ذا اإلجراءيقصد هبو  "، حبق االنتفاع هبا

 عدـ الدفع. وليسعا عن اؼبوعد القانوين و ر مشيعد تأخرا 

ويف ىذا اجملاؿ ومادمت اإلدارة اعببائية حريصة على وجوب استحقاقات الضرائب وـبتلف 
من اؼبرسـو رقم  12ال وبتج باؼبادة  من قانوف اإلجراءات اعببائية 157اغبقوؽ فإنو دبوجب اؼبادة 

زينة العمومية اليت ؽبا أف تطلب، إف اقتضت ، ضّد اػب1963مارس سنة  18اؼبؤرخ يف  63-88
اغبقوؽ و الرسـو الواجب  و الظروؼ ذلك، كل إجراء تراه مفيدا، قصد ربصيل الضرائب 

.ربصيلها  . غَت أنو، هبوز للخزينة أف سبنح آجاال لتسديد ىذه الضرائب اؼبباشرة و الرسـو

إلعادة ىيكلة ديوف  2012نظاما جديدا يف  1ديرية العامة للضرائبوقد استحدثت اؼب
اؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة، حالة حبالة، وذلك وفقا للقواعد التالية اؼبتمثلة يف منح فًتة تأجيل 
الدفع ؼبدة سنة أو سنتُت حسب الوضعية اؼبالية للمؤسسة اؼبعنية، مع سبديد دفع الديوف اعببائية 

 سنوات، مع إلغاء غرامات الوعاء والتحصيل.( 3على ثالث)

على ربديد الديوف اعببائية اؼبعنية  2 2012الصادرة بتاريخ  34وقد نصت التعليمة رقم 
، وفيما ىبص 2011ديسمرب  31واليت تشمل صبيع الديوف اؼبًتاكمة على ذمة اؼبؤسسة إىل غاية 

ة للقانوف التجاري واػباضعة للنظاـ اغبقيقي الفئة اعببائية اؼبعنية، فهي زبص صبيع اؼبؤسسات التابع
دبا يف ذلك النظاـ اؼببسط واليت تقـو بطلب اؼبؤسسات، ويستثٌت ما كانت منها ؿبل متابعة بسبب 

 ارتكاهبا أعماؿ غش وكذا تلك اؼبسجلة يف البطاقية الوطنية ؼبرتكيب الغش.

                                                   
 .8تتعلق بإعادة جدولة الديوف اعببائية للمؤسسات، ص 56/2011رسالة اؼبديرية العامة للضرائب، عدد  - 1
اؼبتعلق بتطبيق إجراء إعادة جدولة  2012/ ـ و/ ـ ع ض/  55واؼبنشور التطبيقي رقم  2012ـ و/ ـ ع ض/ـ ع/  34تعليمة رقم  - 2 

 الديوف اعببائية للمؤسسات اليت تعاين من صعوبات.
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يت تعاين من صعوبات عالوة على ذلك، تأجيل الدفع لسنة واحدة لصاحل اؼبؤسسات ال  
لسداد الديوف اعببائية، تبدأ ىذه الفًتة من تاريخ التوقيع على إلتزاـ بُت اؼبؤسسة  وؿبصل 

من قانوف اإلجراءات اعببائية دوف ذباوز اؼبوعد النهائي احملدد بتاريخ  156الضرائب، وفقا للمادة 
الرئيسية تستفيد من ، عالوة على أف اؼبؤسسات اليت تعهدت بتسديد اغبقوؽ 31/03/2012

 التخلي عن ؾبموع عقوبات التأخَت اػباصة بالوعاء والتحصيل. 

تأجيل لل امفهوم، وذلك بإعطاء يستوجب علينا معرفة ىذا اإلجراء ضمن ىذا اؼبطلب
منح  لنتائج اؼبًتتبة عن، ويف األخَت التوصل لإلتزامات اؼبكلف بالضريبةمع بياف  القانوين للدفع

 .  للدفعالتأجيل القانوين
 

 الفرع األول: مفهوم التأجيل القانوني للدفع
 

تأجيل دفع اؼبقدار اؼبتنازع عليو من  فيو هبوز للمكلف بالضريبة تقدًن طلب يلتمس
وتستثٌت منها باقي  ،ىذه األحكاـ ال تتعلق إال بالطعن اإلداري غَت أفّ الضرائب اؼبفروضة، 

 الطعوف األخرى.
 

ويف األخَت  ،ومن مث البحث عن ربديد شروطو ،ل القانوين للدفعالبد أوال من معرفة التأجي
 النتائج اؼبًتتبة عنو. التعرؼ على 

 
 
 
 
 
 



 التشريع الضريبيم احكأممتنع عن الدفع المستفيد من القانونية لل وضعيةال              الباب الثاني:   
 

392 
 

  

  : تعريف طلب تأجيل الدفع القانونيأوال

تقدًن طلب ثانوي  1من قانوف اإلجراءات اعببائية 74يقصد هبذا اإلجراء حسب اؼبادة 
إرجاء أي تأجيل دفع اؼبقدار اؼبتنازع فيو، وىذا من مرافق للطلب الرئيسي يف الدعوى األصلية يتض

 .2من قانوف اإلجراءات اعببائية 76و 75، 73، 72باحًتاـ الشروط القانونية الواجبة يف اؼبواد 

ال يعد طلب تأجيل الدفع إال خيار بسيط للمكلف بالضريبة الذي يبك نو من إختيار 
، وترد اإلدارة اعببائية دبوجب قرار منح 3ضرييبتسديد مبلغ الضريبة بالرغم من دخولو يف نزاع 

يسمح تأجيل الدفع بإرجاء دفع اغبقوؽ وغرامات الوعاء الضرييب ؿبل ف التأجيل القانوين للدفع.
، من خالؿ باؼبكلفالنزاع، إىل غاية صدور قرار اإلدارة اعببائية، اؼبتعلق بالشكوى النزاعية اػباصة 

لغ فرض الضريبة ؿبل النزاع لدى القب اضة اؼبختصة، موافقة لنسبة اؼبكلف بالضريبة عبزء من مب دفع
فهو دبعٌت أخر تسبيق من اؼببلغ اؼبستحق وتأجيل الباقي حىت  ؛% من اغبصة اؼبتنازؿ عليها 30

  .يتم الفصل يف الشكوى إداريا أو قضائيا

، قى فيما بعد، ليسدد اعبزء اؼبتبلذلك يبكن القوؿ بأنو دفع جزئي للمبلغ اؼبتنازع عليو
ذبدر اإلشارة أف النسبة حددت ، و %20ويكوف الدفع األويل ؿبدد بقيمة معينة ؿبددة بنسبة 

                                                   
" هبوز للمكلف بالضريبة الذي ينازع من خالؿ شكوى : 2017من ؽ اؼبالية لسنة  46اؼبعدلة دبوجب اؼبادة من ؽ إج ج  74اؼبادة  -  1

يف صحة أو مبلغ الضرائب اؼبفروضة عليو أف يرجيء القدر اؼبتنزع فيو من الضرائب من ىذا القانوف  75و 73و 72حملددة يف اؼبواد ضمن الشروط ا
 ضمانات حقيقية إذا طلب قبل صدور القرار اؼبتخذ بشأف ىذه الشكوى اإلستفادة من األحكاـ اؼبقررة يف ىذه اؼبادة شريطة تقدًناؼبذكورة ، 

 .اغبقوؽ احملتج عليها لضماف ربصيل
من الضرائب اؼبتنازع  %30ويف غياب تقدًن الضمانات  يبكن للمكلف بالضريبة أف يرجيء دفع القدر اؼبتنازع فيو من خالؿ دفع مبلغ يساوي 

 ". فيها لدى قابض الضرائب اؼبختلفة
 .75ابق، ص س، اؼبرجع الفضيل كوسة - 2

3
 Contentieux fiscal, Dossier pratique Francis Lefebvre, 2002, p 223 : «  La demande de sursis de 

paiement ne constitue qu’une simple faculté  pour le contribuable. Celui – ci peut choisir, 

nonobstant le litige, d’acquitter le montant de l’impôt ». 
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خفضها يف  2007من قانوف اؼبالية لسنة  45ولكن اؼبشرع دبوجب نص اؼبادة  %30سابقا بػ
 .%30للنسبة األوىل  2017، ليًتاجع بدوره يف قانوف اؼبالية لسنة 1 %20حدود 

يبكن للمكلف بالضريبة الذي ينازع يف صحة أو مقدار الضرائب اؼبفروضة عليو، التايل، وب
أف يطلب إرجاء الدفع إىل غاية صدور قرار إداري يف اؼبوضوع شريطة أف يبٍت طلبو على حجج 

 . 2مؤسسة مقابل ضمانات كفيلة بتحصيل الدين الضرييب

اقي اغبقوؽ اؼبقدرة بنسبة السالفة ذكر أف ب 74وقد نص اؼبشرع يف الفقرة من الفقرة 
يأجل ربصيلها إىل غاية صدور قرار اإلدارة اعببائية ضمن الشروط اؼبنصوص عليها يف   70%

ة اليت تنص بدورىا على وجوب أخذ الرأي اؼبطابق لإلدارة يمن قانوف اإلجراءات اعببائ 79اؼبادة 
 مليوف دينار جزائري. 150اؼبركزية بالنسبة لكل الشكاوى النزاعية عندما تتجاوز مبالغها 

 : شروط طلب التأجيل القانوني للدفعثانيا        

هبب تأكيد بأف اؼبكلف بالضريبة ال يدفع بصفة تلقائية مبلغ التأجيل، بل عليو أف يلتمس         
شروط خاصة لنسبة للفباذلك صراحة يف طلبو الفرعي الالحق، اؼبعد وفقا للشروط القانونية. 

من قانوف  75و73و72فقط تلك اؼبنصوص عليها يف اؼبواد  جب أف زبص، فيسيةبالشكوى الرئي
وىي تتعلق باإلعًتاض على الرقابة على التصروبات والتحقيق يف احملاسبة،  ،اإلجراءات اعببائية

إذ ال  ؛القانوين للدفع دبفهـو اؼبخالفة اؼبنازعات األخرى ال يبكن أف يستفيد اؼبكلف من التأجيل
ولكن تدبَت الشكاوى الناصبة عن الضرائب اؼبثقلة بالزيادات يف حالة الغش الضرييب. ىبص ىذا ال

  .ب اإلستفادة من التأجيل يف شكواهاشًتط اؼبشرع أف يتم الدفع أماـ قابض الضرائب ويطل

                                                   
، 27/12/2006، الصادرة بالتاريخ 85، ج ر رقم 26/12/2006اؼبؤرخ يف  2007ة اؼبتعلق بقانوف اؼبالية لسن 24-06قانوف رقم  - 1

 . 13ص
 .112-111فرهبة، اؼبرجع السابق، ص صحسُت  - 2
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من قانوف  74حسب نص اؼبادة ، فإنو هبب شروط صحة طلب التأجيلوفيما ىبص        
تقدًن طلب تأجيل الدفع ضمن شكوى، وقد أعدت ؛ اؼبكلف بالضريبة اإلجراءات اعببائية على

مسبقا مديرية الضرائب مبوذج لطلب التأجيل القانوين للدفع، وىو وثيقة سبلء من قبل اؼبكلف 
من اغبصة %  30تربير دفعو و  تقدًن الشكوى خالؿ اآلجاؿ اؼبطلوبةمع وجوب ، 1بالضريبة

  .اؼبتنازؿ عليها

أما  .وؽ الباقية ؿبل منازعة إىل غاية صدور قرار من اإلدارة اعببائيةيؤجل ربصيل اغبقو 
ئي لقرار احملكمة. خالؿ اؼبرحلة القضائية، ال يكوف ربصيل الغرامات اؼبفروضة إال بعد النطق النها

ستفادة من تأجيل الدفع خالؿ أجل إرجاء دفع اغبقوؽ بالدرجة األوىل، دبوجب غَت أنو يبكن اإل
 .، شريطة ضماف ربصيلها2011من قانوف اؼبالية لسنة  47 أحكاـ اؼبادة

 834هبب إعداد طلب التأجيل اؼبذكور )التأجيل الواجب تنفيذه( طبقا ألحكاـ اؼبادة 
ال يوقف تأجيل الدفع سرياف غرامات التحصيل اؼبطبقة  .من قانوف اإلجراءات اؼبدنية واإلدارية

مر خصم ىذه الغرامات من تاريخ استحقاؽ فرض يستعلى أف . ؽبا فيما ىبص التسديد اؼبتأخر
 .الضرائب ؿبل النزاع

ىو  2017مكرر دبوجب قانوف اؼبالية  144وللتذكَت فإف اؼبشرع قد استحدث اؼبادة 
يـو من التبليغ بأوؿ قرار متابعة يف حالة عدـ الدفع  15إلتزاـ اإلدارة بوجوب تقدًن تذكَت قبل 
لقانوين للدفع. لكنو مل وبدد اعبزاء اؼبًتتب على عدـ التقدًن وغياب شكوى مرفقة بطلب التأجيل ا

وال حىت بعد فوات ىذا األجل، ألف مثل ىذا اإلجراء دبثابة ضمانة للمكلف احملتمل متابعتو بعد 
ىذا األجل. فحضي على اؼبشرع أف يبطل أي إجراء ال وبًـت الشروط اؼبتعلقة بالتبليغ وإعالـ 

 يد من اإلرجاء الدفع القانوين.اؼبكلف اؼبخالف وغَت مستف

                                                   
1
 - Recueil des circulaires fiscales de la loi de finances pour 2005, Circulaire n

2
 09,08/10/2005. 
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 ل القانوني للدفعيلطلب التأج الفرع الثاني: إلتزامات المكلف بالضريبة

 إلتزامات اؼبكلف بالضريبة اؼبتعلقة بإمكانية اغبصوؿ على تأجيل للدفع القانوين، تتعلق          
ملها تأمُت ، هتدؼ يف ؾبعدـ تضييعهاأخرى زبص كفيلة بتحصيل الضريبة و بتقدًن ضمانات  

 ،تقدًن الضمانات الكفيلة لضماف ربصيل حصة الضرائب اؼبقررة بعدف حقوؽ اػبزينة العمومية.
إف كاف اؼبشرع اعبزائري قد أغفل ربديد قيمة اؼببلغ كلف بالضريبة من تأجيل الدفع، و يستفيد اؼب

أورو فأكثر من  4500 األدىن لتقدًن طلب التأجيل القانوين، فإف نظَته الفرنسي قد حدد مبلغ
أجل اإلستفادة من التأجيل بالدفع. وهبب على قابض الضرائب طلب ضمانات أكثر من مبلغ 
اغبقوؽ اؼبتنازع فيها. وإذا اعترب احملاسب اؼبكلف بالتحصيل أف الضمانات اؼبقدمة غَت كافية أو مل 

لقانوين للدفع اؼبمنوح ألنو سيكوف اإلرجاء ا. 1تقدـ أصال، يبكنو أخذ التدابَت التحفيظية الالزمة
ؿبل إهناء من قبل السلطة اؼبختصة يف حالة ظهور أحداث من شأهنا هتدد ربصيل الدين الضرييب 

 .2موضوء اإلرجاء

وتعد متابعة اؼبكلف بالضريبة الذي طالب اإلستفادة من تأجيل الدفع عن طريق البيع 
لق بشكواه قد أخذ هنائيا من قبل مدير للجزء اؼبتنازع فيو من الضمانات، حىت وإف كاف القرار اؼبتع

. كما 08/03/20054، ىذا ما قضى بو ؾبلس الدولة قي قراره الصادر بتاريخ 3الضرائب للوالية

                                                   
1
 - Aucune garantie n'a à être présentée dans le cas où l'imposition contestée est inférieure à ce 

montant  (art. R277-7 du Livre des procédures fiscales.) 

 Et voir aussi le site web, http : 

//www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/popup;jsessionid=HRUCLJT44DC0ZQFIEIPSFFA?espId=

2&typePage=cpr02&docOid=documentstandard_510  visite le 09/10/2015 à 12 :48. 
 من ؽ إج ج. 4-74اؼبادة  -  2
 . 77اؼبرجع السابق، ص ، فضيل كوسة  - 3
حيث أف اؼبستأنف عليها رفعت دعوى أماـ الغرفة اإلدارية جمللس : " 08/03/2002الصادر بتاريخ  024184قرار ؾبلس الدولة رقم  - 3

د صدور قضاء تلمساف ملتمسة من خالؽبا إرجاء ربصيل الضريبة إىل حُت الفصل يف دعوى اؼبوضوع اليت رفعتها. حيث توجهت ىذه الدعوى بع
 األمر اؼبستأنف فيو حاليا الذي أمر بتأجيل ربصيل الضريبة إىل حُت الفصل يف دعوى اؼبوضوع من جهة ومن جهة أخرى أف أمواؿ الشركة تشكل

 ضمانات كافية لتغطية الضريبة.

http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/popup;jsessionid=HRUCLJT44DC0ZQFIEIPSFFA?espId=2&typePage=cpr02&docOid=documentstandard_510
http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/popup;jsessionid=HRUCLJT44DC0ZQFIEIPSFFA?espId=2&typePage=cpr02&docOid=documentstandard_510
http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/popup;jsessionid=HRUCLJT44DC0ZQFIEIPSFFA?espId=2&typePage=cpr02&docOid=documentstandard_510
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أف اؼبشرع الفرنسي من جهتو يعترب من الضمانات الكفالة البنكية، سندات لدى اػبزينة، القيم 
نات يقـو قابض الضرائب بتبليغ اؼبكلف وبناءا على ىذه الضما .1اؼبنقولة وكذا الرىن العقاري

 بالضريبة بقرار رفض طلب تأجيل التسديد، أو عند احًتامو ؽبا يبنح لو التأجيل القانوين للدفع.

وقد جاء يف تعليمة صادرة عن اؼبديرية العامة للضرائب بأف التأجيل ال يبنح بصفة تلقائية 
، وىو ما ذىبت إليو الغرفة 2صيل اغبقوؽ الحقاإال إذا مت التأكد من كفاية الضمانات بالنسبة لتح

؛ حبيث 3اإلدارية باجمللس األعلى يف قضية اؼبدير الفرعي للضرائب بورقلة ضد شركة طوطاؿ اعبزائر
ترجع حيثيات القضية إىل قياـ البنك اػبارجي اعبزائري بتقدًن كفالة يف حدود نصف أصل الدين 

مل ربدد قيمتو التعاملية، فقضت الغرفة اإلدارية بأف ىذه  وغرامات التأخَت وكذا تقدًن اؼبقر الذي
شركة -الضمانات غَت كافية نظرا ألنبية مبلغ الدين والغرامات وأف اؼبكلف بالضريبة يف ىذه اغبالة 

كما يبدو من ملف القضية يف وضعية غَت سديدة لإلستفادة من تأجيل الضرائب   -طوطاؿ اعبزائر
 اؼبتابعة من أجلها.

اس ىذا اإلجراء تقـو مصلحة قباضة الضرائب بالتنسيق مع نيابة اؼبديرية اؼبكلفة على أس
قابض الضرائب كل اؼبقاييس النافعة، لتكوين  بالنظر يف طلب تأجيل الدفع، يأخذباؼبنازعات 

                                                                                                                                                          
من قانوف الضرائب  399و 398، 397لكن حيث هبب التذكَت يف ىذا الصدد أف لإلستفادة بإرجاء ربصيل الضريبة هبب احًتاـ أحكاـ اؼبواد 

قدًن ضمانات  وال إىل مدير الضرائب للوالية وتاؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة وأف كل طلب إرجاء ربصيل الضريبة موىوف بإحًتاـ شرطُت )تقدًن طلب أ
 كافية لتغطية أصل الدين الضرييب( وبالتايل ليس ىناؾ ما يفيد أف اؼبستأنف عليها نقضت أمر الشرطُت.

زينة از اػبث خالفا ؼبا ورد يف األمر اؼبستأنف فإف أمواؿ الشركة ال تشكل أبدا ضمانات طاؼبا مل يتم رىنها لفائدة اإلدارة اعببائية وأف حق امتيحي
ذه األمواؿ وأف ىذا من قانوف الضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة ال يبارس إال يف حالة وجود نزاع بُت الغَت على ى 380 العمومية الواردة يف اؼبادة

ؼبستأنف قد اإلمتياز ليس حقا للمكلف بالضريبة لتأجيل ربصيل الضريبة وإمبا مزايا خوؽبا اؼبشرع لإلدارة قصد ربصيل الضريبة وبالتايل فإف األمر ا
 من قانوف اإلجراءات اعببائية فبا يتعُت إلغاءه". 98خالف أحكاـ اؼبادة 

1
 -CMB Bureau Francis Lefebvre, Etude fiscale, , Réclamations au service des impôts, 12 – 12 

décembre, n
0
15 2008, p23, publié sur le site http ://www.cms-

bfl.com/Hubbard.FileSystem/files/Publication/26c71185-f86c-41e7-ba3b-

06d7590770cd/Presentation/PublicationAttachment/4759d5f1-cb64-48d8-a744-

0dd6799e8292/sf1508.pdf, visite 05/10/2015 à 12 :51. 
2

- Circulaire n
0
 12F/DELF/1986, du 23 janvier 1986. 

 .4، عدد 1989، اجمللة القضائية 1985-10-12، بتاريخ 43995قضية رقم  - 3

http://www.cms-bfl.com/Hubbard.FileSystem/files/Publication/26c71185-f86c-41e7-ba3b-06d7590770cd/Presentation/PublicationAttachment/4759d5f1-cb64-48d8-a744-0dd6799e8292/sf1508.pdf
http://www.cms-bfl.com/Hubbard.FileSystem/files/Publication/26c71185-f86c-41e7-ba3b-06d7590770cd/Presentation/PublicationAttachment/4759d5f1-cb64-48d8-a744-0dd6799e8292/sf1508.pdf
http://www.cms-bfl.com/Hubbard.FileSystem/files/Publication/26c71185-f86c-41e7-ba3b-06d7590770cd/Presentation/PublicationAttachment/4759d5f1-cb64-48d8-a744-0dd6799e8292/sf1508.pdf
http://www.cms-bfl.com/Hubbard.FileSystem/files/Publication/26c71185-f86c-41e7-ba3b-06d7590770cd/Presentation/PublicationAttachment/4759d5f1-cb64-48d8-a744-0dd6799e8292/sf1508.pdf
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،  ويأخذ يف اغبسباف وضع 1ضمانات خاصة لضماف ربصيل الضريبة، اليت يكوف دفعها مؤجال
كي إزاء إدارة الضرائب من حيث تسديده للضرائب يف آجاؽبا، واحًتامو والتزاـ وسلوؾ الشا 

أشهر  (4أربعة )عبداوؿ التسديد بالتقسيط اؼبمنوحة لو، ويكوف للمدير الوالئي للضرائب مهملة 
من قانوف اإلجراءات اعببائية، ويعلم قابض  2-76للفصل يف الشكوى حسب ما جاء يف  اؼبادة 

 . 2صيل الضرائب اؼبباشرة الضرائب كي يتمكن من رب

 يفالصادر  022979ويف ىذا الصدد صدر عن ؾبلس الدولة قرار رقم  
حيث أف اؼبستأنف عليو يهدؼ من دعواه إىل وقف تنفيذ سند ربصيل :  " 08/03/2005

من  158أو اؼبادة  2002من قانوف اؼبالية لسنة  198الضريبة. حيث أنو طبقا ألحكاـ اؼبادة 
ات اعببائية أنو يتعُت على اؼبكلف بالضريبة تقدًن ضمانات كفيلة بضماف ربصيل قانوف اإلجراء

الدين الضرييب على أف يعرضها أوال على إدارة الضرائب فيقـو قابض الضرائب اؼبختص إقليميا 
 بتقدير طبيعتها وقيمتها فيتخذ بشأهنا قرارا بالرفض أو القبوؿ.

ستأنف عليو عرض على اإلدارة الضمانات حيث بالرجوع إىل اؼبلف ال يظهر بأف اؼب 
اؼبذكورة حىت تقـو ىي بتقديرىا فتقبلها أو ترفضها بينما يظهر بأنو عرضها أماـ القاضي 
اإلستعجايل للدرجة األوىل حسب ما ىو ظاىر من األمر، زيادة على ذلك إف الضمانات اليت 

نف عليو وإال فال يبكن اعتبارىا  تعرض على اإلدارة هبب أف تقدـ ؽبا حىت ال يتصرؼ فيها اؼبستأ
حيث بناء على ذلك إف قاضي الدرجة األوىل يكوف قد أخطأ عندما  كضماف لتسديد الدين.

استجاب لطلب اؼبستأنف عليو، فبا يتعُت عليو إلغاء األمر اؼبستأنف والفصل من جديد برفض 
 .الطلب األصلي للمستأنف عليو"

                                                   
  .77فضيل كوسة ، اؼبرجع السابق، ص  - 1
 .89العيد صاغبي، اؼبرجع السابق، ص   -2
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يبة الذي يطلب تأجيل الدفع، أف يتقدـ باعًتاض وىنا تثور مسألة تتعلق باؼبكلف بالضر 
أشهر من استالـ تبليغ اإلشعار بالدفع، ويكوف اإلعًتاض معلال ومسببا مع  (04أربعة ) خالؿ

من قانوف اإلجراءات  158ارفاقو بالتكليف باغبضور أماـ احملكمة اإلدارية، وفقا ألحكاـ اؼبادة 
أف تتعلق طبيعة النزاع خبصوص كفاية أو عدـ كفاية اعببائية. ىل اؼبشرع يقصد يف ىذه اغبالة 

  الضمانات، وىل الفصل يكوف استعجاليا أـ الفصل على أساس دعوى مطروحة يف اؼبوضوع؟ 

( أشهر اؼبقررة للمكلف لتقدًن الشكوى أماـ 4ويف ىذا الصدد األجل احملدد دبدة أربع) 
ع أماـ احملمة اإلدارية وليس أماـ رئيسها، اؼبدير الوالئي للضرائب والرد على الشكوى وطرح النزا 

يُفهم منها أنو ال يقصد الدعوى اإلستعجالية، وىو ما يتعارض مع الطابع اإلستعجايل ؽبذا 
أشهر ضمن تعديل ألحكاـ  (4) أربع. وىنا يقًتح األستاذ فضيل كوسة تقليص آجاؿ 1النزاع

 قانوف اإلجراءات اعببائية. 

إجراء من شأنو أف يبدد  أيّ متناع عن مانات اػبزينة باإلاـ عدـ تبديد ضبإلتز  ويقصد
ل القانوين للدفع، وباؼبقابل سبتنع يضمانات اػبزينة يف التحصيل ابتداءا من تاريخ منحو التأج

إجراء من  اإلدارة عن مالحقة اؼبكلف بالضريبة من تاريخ منحو التأجيل، إال يف حالة قيامو بأيّ 
زؿ عن النشاط أو تصفية اؼبؤسسة، وكذلك حالة متابعة اؼبكلف شأنو تنظيم إعساره أو التنا

 .2بالضريبة عن طرؽ شكوى إلرتكابو أعماؿ تدليسية

 : النتائج المترتبة عن التأجيل القانوني للدفع الفرع الثالث

يقدـ التأجيل القانوين للدفع اهبابيات وسلبيات، ينتج عن اإلهبابيات منح تأجيل بدفع 
 غاية صدور القرار القضائي، فاؼبكلف هبب عليو ارفاؽ شكوى عند طلب جزء من اؼببلغ إىل

                                                   
 .80، ص اؼبرجع السابقفضيل كوسة،  -  1

 
2 
- Recueil des circulaires fiscales de la loi de finances pour 2005, Circulaire n

2
 09,08/10/2005. 
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التأجيل القانوين للدفع لدى اإلدارة اعببائية من أجل إعادة تقدًن ىذا الطلب عند احملكمة يف 
حالة الرفض من قبل اإلدارة. ففي حالة غياب ىذا الطلب ال يبكن للمكلف بالضريبة إلتماس 

 القضائية. ىذا اإلجراء لدى اعبهة 

السلبيات يف خطورتو على اؼبكلف بالضريبة فإف التأخَت يف الدفع الفوري لضرائبو  وتتمثل
يرتب تعرضو لعقوبات تتعلق بالدفع اؼبتأخر، سواء زيادات أو غرامات، تبقى سارية إىل غاية 

فى من . فاؼبكلف الذي ينازع يف صحة أو مقدار الضريبة، ال يع1صدور القرار النهائي القضائي
الدفع لكامل اغبقوؽ يف أجاؽبا القانونية. ومن مث انتظار القرار الصادر خبصوص النزاع، فإذا 

وإف خسر دعواه حكم عليو بتسديد  ،على نتيجة إهبابية ال يدفع الضريبةاؼبلتمس  ماحصل
 . 2اموصبيع اغبقوؽ اؼبرتبطة هب والرسـو الضرائب
 

جب الفقرة اػبامسة من قانوف اإلجراءات اعببائية وذبدر اإلشارة يف األخَت أف اؼبشرع دبو 
منح اؼبكلف بالضريبة طلب اإلرجاء الدفع للضرائب اؼبتنازع فيها نتيجة فرض ضرييب مزدوج أو 
أخطاء مادية مت إثباهتا من قبل اإلدارة إىل غاية صدور القرار النزاعي دوف أف يكوف اؼبكلف 

  من الضرائب اؼبتنازع فيها. %30بلغ بالضريبة مضطر إىل تقدًن ضمانات أو دفع م
 

ويالحظ أف جل التشريعات اؼبعاصرة، نصت على ىذه اإلمكانية نظرا لفوائدىا اعبمة، 
فمن تلك الفوائد، اغبفاظ على اإلستقرار اؼبايل للمدين، ومنها ربسُت العالقة بُت اؼبدين واػبزينة،  

التحصيل، بالتأكد من حسن نية كما أحاطت تلك التشريعات على إلزاـ احملاسب اؼبكلف ب
، وأنو يف ضائقة مالية يصعب معها الوفاء بكامل دينو، خالؿ األجل القانوين احملدد لو  . 3اؼبلـز

 

                                                   
1

- Banque National d’Algérie, op.cit., p 498. 
 .1، ص 08/10/2005، الصادرة بتاريخ  9التعليمة رقم  اؼبديرية العامة للضرائب، -  2
 .85ص  ماء العينُت الشيخ الكبَت، اؼبرجع السابق،  -3
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لص يف األخَت للنظر يف صبيع اغباالت اليت تدخل ضمن حاالت عدـ الدفع، تتنوع بُت لب
. ومت التوصل إىل تعدد ىذه تأسيس الضرائب واستحداثها وبُت تلك اؼبرتبطة بالتحصيل اعببائي

الذي يتم ة قد ترتبط بإرادة الدولة كالتحفيزات اعببائية أو التجنب الضرييب هاغباالت فمن ج
ة على يبإرادة اؼبكلف بالضريبة. ويستغل حىت اغبالة تكوف فيها غياب تنسيق أو منافسة ضريب

 اؼبستوى الوطٍت أو الدويل.

صيل عدة وضعيات لعدـ الدفع، العتبارات معينة كما أف اؼبشرع قد نظم يف مرحلة التح
عتبارات منطقية، أو ػبصوصيات بعض األوعية. وتبٌت قتصادية مالية، أو إلإقد ترجع لظروؼ 

نظاـ تسهيل الدفع، وىو تقسيم الدين إىل قسم يعجل دفعو وقسم يؤجل قانونا دفعو، وىو 
 التأجيل القانوين للدفع.

ريبة قد ال يدفع ما عليو من حقوؽ جبائية وال يتعرض نستنتج يف األخَت اؼبكلف بالض
للجزاءات سواء بارادة سياسية أو ألسباب اقتصادية واجتماعية فرضتها الظروؼ، لكن قد وبتاؿ 

ـ خبطوات جدية ااؼبكلف ويستعمل ذكاؤه لعدـ الدفع، ويف ىذه اغبالة البد على اؼبشرع القي
 وملموسة ؼبنع استنزاؼ موارد الدولة.

جراءات الالزمة لسد الثغرات والقصور اؼبوجود يف التشريعات من الضروري ازباذ اإل فيعد
يف التهرب من أداء الضريبة، ومن ناحية أخرى هبب العمل  اؼبكلفُتالضريبية حىت ال يستغلها 

ويتم اتاحة  ،ستقرار للتشريع الضرييب وعدـ تعديلو حىت يقل العبء النفسي للضريبةعلى ربقيق اإل
ويبكن ربقيق ذلك  ،لتفهم القانوف واستيعابو واؼبكلفُتلكل من العاملُت باالدارة الضريبية فرصة 

     من خالؿ الدراسة اؼبتأنية للتشريع الضرييب من صبيع األطراؼ اؼبعنية قبل إقراره.
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أن ادلكلف الضريبة ادللزم بأداء واجب الدفع يف النظرية اجلبائية، من خالل ىذا البحث  تبنيي
وإال أعترب  ،شروط والضوابط اليت وضعها ادلشرعللا جاذلا القانونية، ووفقآيقع عليو دفعها كاملة ويف 

تعترب من موارد اخلزينة ، ألهنا كل الضمانات  أمني الوفاء هبات يف سبيليف حالة سلالفة القانون، ولإلدارة 
 قتصادية.خلل يف سلسلة من األنظمة اإل فأيُّ خرق ذلا، ينجر عنوالعمومية، 

نتيجة التحايل على  يتعرض للمسؤولية اجلبائيةىذا الواجب من خالف  كان واضحا أنإذا   و
 ادلستفيدعدم حتميل أحكام التشريع الضرييب، وأمجع يف ادلقابل مجهور الفقهاء والقضاء على 

أىل إستعان ببفعل ذكائو الضرييب أو من الناحية القانونية من تدبر أموره وخطط ، بل يعد وليةادلسؤ 
 اإلختصاص.

الوضعيات القانونية اليت يتواجد فيها ادلكلف  التوصل يف ختام ىذا البحثإىل حصرمت 
إىل وضعيتني؛ وضعية نظم أحكامها القانون بأن بالضريبة ادللزم بتسديد ما عليو من احلقوق اجلبائية 

ة اجلبائية فمن خالفو سيلحقو اجلزاء يتنوع بدوره حسب التكييف الذي دينح للمخالفة بني ادلخال
 اجلبائية غراماتالأو  يف احلقوق زياداتالاإلدارية اليت ال يعاقب عليها إال بالعقوبات ادلالية يف صورة 

ىو ما خيلق تربير  أو مبناسبتو، و الضرييبالتشريع  ينظمهاوأما الوضعية الثانية  أو غرامات التأخري.
بدورىا تتموقع يف رلموعتني إما أن ال يدفع يف مرحلة التأسيس و  ،ادلكلف لديونو الضريبيةدفع لعدم 

 الضرييب.مرحلة التحصيل أو أن ال يدفع يف الضرييب 

 استهلينا هبا ثحثنا وادلتمثلة يف وضعية ادللتزم بالدفع وادلعترب سلالف األوىل واليت بالنسبة للوضعية
م بأفعال تعد من قبيل يتعرض للجزاء، إذا ما قا إىل أن ادلخالف  خلصناألحكام التشريع الضرييب، 

 . ادلخالفات اجلبائية اإلدارية اليت تتعلق بالوعاء أو التحصيل واليت هتدف يف رلملها لعدم الدفع

الحظنا أن ادلشرع اجلزائري وعند تنظيمو ذلذه ادلخالفات اعتربىا يف احلالة العادية سلالفات إذ 
 دلخالفات صرحية ألحكام احلاالتتتحول يف الكثري من ، مبجرد عدم دفع العقوبات ادلتعلقة هبا 
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األفعال اليت اعتربىا ادلشرع من اجلرائم الضريبية فقد حدد أركاهنا خبصوص و  قانون العقوبات الضرييب. 
ولعل من أىم وأشهر وأخطر  ،وتتخذ صورة اجلردية الضريبيةوطرق ادلتابعة فيها واجلزاءات ادلقررة ذلا. 

 اجلرائم ىي جردية الغش الضرييب.

يتعرض ادلخالف للجزاء ادلايل أو  ادلعتدى عليو حلقونظرا خلصوصية ا ،احلالتنييف كلتا وعليو 
ألن مجيع اإللتزامات اجلبائية ترتبط بطريقة مباشرة أو غري مباشرة بدفع الضريبة، بغض النظر اجلزائي، 

دد التصرفات ادلعتربة طرقا صيال، فإن كان ادلشرع قد حعن مرحلة وجوب القيام هبا وعاءا كانت أو حت
عتربة كذلك، وتوقيع تدليسية على سبيل ادلثال فإن األمر مًتوك لإلدارة اجلبائية يف تقدير األفعال ادل

 عليها اجلزاء أو حىت تقدًن شكوى أمام اجلهة القضائية.

دارية واجلزائية ولعل ادلغزى من قرار نظام اجلمع بني العقوبات اإلابزائري اجل التشريع قد مسح 
ىذا اجلمع ىو كما قرره ادلشرع قمع ادلخالفات ادلتعلقة بإمتناع ادلكلف عن السداد ما عليو من 

وىو ما خالفو التشريع الفرنسي تطبيقا لقاعدة ال يعاقب الشخص على نفس الفعل احلقوق اجلبائية، 
تشريعات مقارنة كادلشرع الفرنسي عدة مرتني، ولكن يف ادلقابل جتاىل مشرعنا الصلح الذي نادت بو 

بالرغم من تبين نظام آخر عند  ،نظرا للنتائج اليت حققها خبصوص اهناء النزاع ثحلول ترضي الطرفني
الغرض الذي خلق من والذي حاول ادلشرع اجلزائري اقتباس  ،ادلشرع ادلصري وىو العفو الضرييب

تهرب من دفعها للخزينة بكل طرق ولو عن طريق عدم معاقبة أال وىو توريد احلقوق ادل ،أجلو
يف اقناع ادلخالفني ألن كثريا يف الواقع ادلخالف حتت عنوان االمتثال اجلبائي االرادي الذي مل ينجح  

  يكونوا حتت غطاء النظاميني.

وأما الوضعية اليت يتواجد فيها ادلكلف يف حالة عدم الدفع مبوجب استفادتو من أحكام 
فإهنا حقيقة تعد من اجملاالت اليت خترق العدالة الضريبة أو تتذرع هبا لتحقيقها. التشريع الضرييب، 

بالنسبة و تتنوع بني تلك ادلتعلقة مبرحلة فرض الضريبة وأما الثانية فلها عالقة بالتحصيل الضرييب. 
ام لوضعية ادلكلف بالضريبة الذي ال يدفع احلقوق ادلدين هبا للخزينة إما أن يكون مستفيد من نظ
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قانوين أو أنو يرجع السبب لغياب التنسيق بني التشريعات الضريبية باعتباره ضحية ازدواج ضرييب أو 
لضار ادلتمثل يف ثحثو عن طريق أن يسعى لعدم الدفع يف إطار استفادتو من التنافس الضرييب ا

لف بعدم الدفع ستثمار يف دول ادلالذات الضريبية. فإن كانت الوضعية األوىل تتعلق بتمتع ادلكلإل
 بسبب ارادة الدولة فإن الثانية تتعلق ثحالة عدم الدفع الراجع لسيادة الدولة الضريبية.

بأنظمة  وويبقى يف إطار وضعية ادلستفيد من عدم الدفع يف مرحلة التحصيل الضرييب دتتع
 إىل جانبهاالسداد تتمثل يف الطعن الوالئي أو كما يسمى الطعن اجملاين، وتوجد جبائية ختص مرحلة 

جيل الدفع القانوين، واليت ال تعد وضعيات أادلقاصة والت ة أخرى كالتخفيضات اخلاصة ويأنظمة جبائ
عدم الدفع بل وضعيات جتعل ادلتأخر عن الدفع يف وضعية قانونية لغاية اجياد حل لو إما بااللتزام مبا 

  ىذا النظام. استفادتو منعليها قبل اليت كان  لحالة لو اتفق عليو مع اإلرادة اجلبائية، أو بارجاع

 النتائج التالية: إىل شلا سبق قد توصلنا

ادلخالفات اليت يرتكبها إال من تاريخ اكتسابو صفة ادلكلف  يتحمل ادلكلف بالضريبة مسؤولية ال -
ي أدى ذعن السبب ال مبدئيا اليت آلت إليو مبوجب حتقق الواقعة ادلنشئة  لدين الضريبة، وبغض النظر

الذاتية لدين الضريبة مبكن أن يلحق حىت الغري كالورثة بو لدفع احلقوق اجلبائية، ونظرا للخاصية 
 تصريح والدفع.واألزواج وادلسيريين وادلتنازل ذلم عن زلال جتارية ادلسؤولية اجلبائية خبصوص ال

أن ادلكلف بالضريبة ليس بالضرورة أن يكون سلالف إللتزام دفع الضريبة كامل ويف اآلجال القانونية -
ووفقا للنصوص اليت تنص على أحكامو، بل إن كل فعل من شأنو ان ال يؤدي لدفع الضريبة أو 

 ادلرتبطة هبا يعد سلالفة يرتب عليها ادلشرع جزاء. 

دين الضريبة وإن كان حقا للخزينة العمومية وإلتزام يقع على ادلكلف بو، فهو حق مقدس يف ادلادة  -
مبلغ مايل يؤول لذمة الدولة بل تعتمد ىذه األخرية عليو يف إعداد الضريبية، ألنو أكثر من رلرد 
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ادلوازنة العامة السنوية، لذلك وفرت لو احلماية القانونية الالزمة لضمان أدائو، باستعمال الرقابة 
 لشخصية والعينية وحىت اإلستعانة جبهات القضاء ادلتخصصة.السابقة والالحقة وسلتلف الضمانات ا

أن ادلكلف ادلتابع من قبل اإلدارة اجلبائية تتأرجح وضعيتو بني  من ادلتوصل إليو يف ىذه الرسالة -
ية، وينجر عن ىذه جلبائادلرتكب سلالفة جبائية أو جردية ضريبية موضوعها عدم دفع احلقوق ا

 الوضعيات اختالف يف طبيعة ادلخالفة واجلهة ادلوقعة للجزاء وكذا نوعيتو.

زاءات اجلبائية، بالرغم من كوهنا سلالفة إال أهنا ختتلف عن فبالنسبة للمخالفات اجلبائية ادلوقعة للج-
دج  يف ادلخالفة اجلبائية، شلا  02.222ة ادلقررة اليت تتجاوز مبلغ ادلخالفة اجلزائية من حيث العقوب

حيث اجلهة  ة ليس فقط منيعين أن ادلخالفة اجلبائية ليست من نفس نوع طبيعة ادلخالفة اجلزائي
 ادلوقعة للعقوبة بل حىت يف نوعية ومبلغ العقوبة ادلفروضة.

إطا كان مشرعنا قد جتاىل أنظمة ضريبية تتماشى مع ادلخالفات اخلاصة بعدم الدفع، فإنو حاول -
مكرر من قانون  421صاحلة الضريبية مبوجب ادلدة أن يستدرك ذلك ولو متأخرا بتكريسو لنظام ادل

 رادي.بائي اإلاإلجراءات اجلبائية والتخفيض ادلشروط والعفو الضرييب ادلتجسد يف اإلمتثال اجل

لكن يف ادلقابل ليس ادلكلف رلتهد دائما يف اجياد حالة لعدم الدفع بل قد تكون الدولة نفسها من -
الضريبية ألسباب تقدرىا السياسة الضريبية للدولة أو  تشجعو على عدم الدفع عن طريق التحفيزات

رلهود مكثف نتيجة تعارض قوانينها على ادلستوى احمللي  أو الدويل، شلا يستدعي األمر إىل بذل 
 اسق الضرييب.حملاربة اخلزينة العمومية عن طريق عقلنة منح التحفيزات والتن

من عدم الدفع ختضع دلبدأ سلطة اإلدارة ادلقيدة ومبدأ ادلشروعية فال يعقل أن  ى وضعية ادلستفيدلتبق-
ييب محاية قانونية وقضائية لتقوم اإلدارة لديون اليت يوفر ذلا التشريع الضر تتسامح اإلدارة خبصوص ا

إال إذا مت منحو  الدائم أو ادلؤقت ،بإعفاء ادلكلف منها، لذلك ال عربة باإلعفاء الكلي أو اجلزئي
 للتشريع ادلعمول بو. وفقا وإعمالو
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 وشلا نوصي بو من خالل ىذا البحث:

جيب أن يراعي الظروف االقتصادية واإلجتماعية  ،ىدف أي نظام ضرييب مطبق يف الدولةأن -
م الضرييب والدولية، حىت يواكب الغاية ادلرجوة منو، وبالتايل ال لوم على ادلكلف إذا ما ساعده النظا

يف  حوليس استرياد ألنظمة تصل ،والواقع ادلعاشتتماشى خال إصالحات دفع، فالبد من إعلى الد
 وال تصلح على اجملتمع اجلزائري. األصليةبلداهنا 

أو سوء للقضاء على ظاىرة التجنب الضرييب اليت تتسبب فيها التشريعات عن طريق اإلمهال و -
احلقوق صياغة القاعدة القانونية، أو عدم تطبيق نفس احلكم على نفس ادلخالفة إذا ما تغريت فقط 

اجلبائية، فالبد من جعل دور التشريع الضرييب كأساس قانوين للحقوق اجلبائية وليس منحة إلعفاء 
 ادلكلفني ادلتحايلني.

اإلدارة  نوعية علىإصالحات  تدخلأن  ،للحد من التسرب يف موارد خزينتهاجيب أن الدولة  و -
ألعواهنا قصد زلاربة التهرب ، ومكافحة الفساد جانب ر ، وخلق تكوين إطارهتا باستمرارو  اجلبائية،

د أبواب احلصول على اإلداري عن طريق الرفع من رواتب وادلنح والعالوات ألعوان إدارة الضرائب بس
 .ادلغريات ادلالية من الساعيني يف تنظيم عملية عدم الدفع للحقوق الضريبية

البد على اإلدارة اجلبائية أن تشجع ادلكلفني ادللتزمني بالدفع، وعدم السماح بأن يتساوى ادلخالف  -
د العدالة الضريبية، ألن ادللتزم لو خالف دلرة واحدة توقع عليو العقوبة يتجسل م القانوينلتز مع ادل

كما أنو كلما كان مبلغ العقوبة ثقيال شجع عقاب،  لل فال يتعرض وادلخالف لو اتبع طريقة عدم الدفع 
 ادلتهربني على الدفع أكثر، فهو حيقق عالقة عكسية لذلك البد على ادلشرع اصالح النظام الضرييب

 .مبا يتماشى وحتقيق سياسة تأمني موارد  اخلزينة وحتقيق ردع حقيقي ذو فعالية

وبات ضرييب، وأن يكون تفًتض الطبيعة اخلاصة للجرائم الضريبية أن يتم وضع قانون عقإذ  -
العامة  يبث بسرعة يف ادلنازعات لتحقيق ادلصلحةتخصص يف اجملال الضرييب، القاضي اجلنائي ادل
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السيما أن الضريبة مبا حتملو من جانب تقين وقانوين يصعب فهمو  ،وخلق الثقة بني ادلكلفني
 وتفسيريه إال من أىل اإلختصاص.

بد من اعادة اإلعتبار لسياسة التحفيزات الضريبية، خاصة فيما يتعلق ببعض األنشطة احملددة الو -
ادلكلفني باستثمار دلدة بآجال لإلستفادة، اليت تسهر الدولة على تشجيع عدم الدفع ألن يقوم بعض 

بتحفيز  االتحفيز ومن مث قفل النشاط أو تعرضو خلسارة كبرية، وبعد مدة يتم فتح استثمار آخر متمتع
 .يستفيد بدوره من االمتيازات الضريبية نشاط آخرل شلارساأخرى أو آخر سواء يف منطقة 

إذا كان ادلكلف حر يف القيام بالتصرفات، فال يتوقع منو أن يسلك السبل اليت توفر ادلوارد للخزينة  -
صد تفادي أعباء أكثر، لكنو إذا ما استعمل طرقا ط الضرييب قو كل احلق يف التخطيالعمومية، بل ل

ادلشروع ادلًتتب عنو ادلتابعة اإلدارية غري نو يدخل يف إطار زلاولة التهرب قصد اإلضرار أو التملص فإ
 أمام جهات القضاء اجلزائي.

أجل زلاربة ظاىرة عدم الدفع لعدة اعتبارات على الصعيد الدويل، جيب على الدول أن  ومن -
ذه ادلالذات تفقد خزائن دوذلم موارد السيما أن العديد من ادلكلفني بتهرهبم ذلجهودىا تتظافر 

التعاون اإلقتصادي والتنمية حلول للظاىرة، لكن يبقى نظمة محقة ذلا، وبالفعل كان لتوصيات مست
الشركات التقاعس يف االستجابة ذلذه احللول باألخص الشفافية وكشف ىوية ادلالكني للحسابات و 

فس الضرييب ظاىرة سياسة جبائية يف ىذه الدول، إذ يعد استنزاف ادلوارد ادلشروعة للدول ثحجة التنا
 دولية وباطنو إجرام يف حق الدول وشعوهبا.

األنظمة بالنسبة لنفس  الضريبية والسيما توحيد ادلصطلحاتكما يقع على عاتق ادلشرع التقيد ب -
ختص اإلحالة على نصوص سلبيات الحالة بني النصوص دلا لو من االضريبية، والتخلي عن نظام 

 ملغاة أو زلولة لقوانني أخرى قصد إضفاء نوع من اذلبة للنصوص القانونية.
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طرق لعدم الدفع، ابتداع ي دائم يف سع ادلخالف تلميذ رلتهد فهو يفلنخلص يف األخري أن  
يف ىذه الدولة على ما و  قل ذكاء من ادلكلف ادلستفيد من أحكام التشريع الضرييب لعدم الدفع.لكنو أ

 ادلستفيد، وأكثر ذكاء من ادلكلف ادلخالفتكون أكثر اجتهاد من احلالة قصد تأمني مواردىا إال أن 
اللعبة كان ذلا ضرب من تاريخ فال تزول ذه ى ألن أموال خزينتها ادلالية.ة على حىت تتمكن من احملافظ

تملك، فهو  ال يتفاىن وال ىذه الظواىر ألهنا تتعلق بادلال ادلرتبط بوجود وزينة احلياة وغريزة الفرد يف ال
ع بطريقة مشروعة أو سلالفة، إذا ما أحس بغياب يًتدد إذا ما تواجد يف وضعية قانونية حىت ال يدف

 بية.العدالة الضري
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  .2010 يف
 
 :الموسوعات والجرائد 
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 التصفح: خيتار  http://www.arab-ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=164540التايل 
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 ل –أ  قدمة م
ممتنع عن الدفع املخالف ألحكام التشريع القانونية للوضعية اللباب ألاول: ا

 الضريبي

1 

 2 الفصل األول: النظام القانوني إللتزام دفع الحقوق الجبائية
 3 المبحث األول: اإللتزام الضريبي المرتبط بدفع الحقوق الجبائية
 4 ادلطلب األول: مفهوم اإللتزام الضرييب ادلرتبط بدفع احلقوق اجلبائية

 4 الفرع األول: أساس فرض الضريبة
 5 : نظرية ادلنفعة والعقد اإلجتماعيأوال
 7 : نظرية التضامن اإلجتماعيثانيا

 11 اإللتزام الضرييبالفرع الثاين: مصادر 
 11 : مبدأ قانونية الضريبةأوال
 18 : مصادر اإللتزام بدفع الضريبةثانيا 

 11 الفرع الثالث: أنواع اإللتزامات اجلبائية
 14 : اإللتزمات اجلبائية ادلتعلقة بالوعاء أوال
 46 : اإللتزامات اخلاصة بالتحصيلثانيا

 53 ألحلكام التشريع الضرييبلكل  بالضريبة ادلاال  صفة ادلادلطلب الثاين: 
 53 الفرع األول: ادلسؤولية الشاصية للملكل  بالضريبة

 54 : الشاص اخلاضع للضريبةأوال
 58 : مبدأ شاصية الضريبة ثانيا 

 66 الفرع الثاين: مسؤولية الغري
 66 : ادلسؤولية ادلرتبطة بطبيعة بعض العالقاتأوال
 61 : مسؤولية ادللكل  باحملاسبةثانيا

 61 المبحث الثاني: ضمانات أداء اإللتزامات الجبائية 
 63 ادلطلب األول: ضمانة دمارسة الرقابة اجلبائية

 63 الفرع األول: مفهوم الرقابة اجلبائية
 66 الفرع الثاين: أشلكال وضمانات الرقابة اجلبائية

 66 : أشلكال الرقابة اجلبائيةأوال
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 79 ادلمارس يف حقو الرقابة اجلبائية : ضمانات ادللكل  بالضريبةثانيا
 86     يةالثاين: ضمانة أداء إلتزام دفع احلقوق اجلبائادلطلب 

 86 الفرع األول:  الضمانات العينية 
 87 : حق إمتياز اخلزينة لتحصيل الضريبةأوال
 96 : الرىن القانوين ثانيا
 91 الفرع الثاين: ادلسؤولية التضامنية 

 95 أوال: ادلسؤولية التضامنية على أساس العالقات التعاقدية
 161 ادلسؤولية التضامنية بسبب الروابط العائليةثانيا: 

 165 الفصل الثاني: المسؤولية الجبائية للمكلف بالضريبة المخالف
 166 المبحث األول: المخالفات الجبائية اإلدارية

 166 ادلطلب األول: خمالفات الوعاء الضرييب
 167 الفرع األول: خمالفة عدم تقدمي التصريح

 116 الفرع الثاين: خمالفة التأخر يف تقدمي التصريح   
 111 الفرع الثالث: خمالفة النقص يف التصريح أو عدم كفايتو

 113 : النقص يف التصريح بدون ارتلكاب أعمال تدليسية  أوال
 114 : النقص يف التصريح بوجود أعمال تدليسيةثانيا
 116 الضرييب  دلطلب الثاين: خمالفات التحصيلا
 116 الفرع األول: خمالفة التأخر يف دفع الضريبة 

 111 الفرع الثاين: خمالفات عدم الدفع أو النقص يف الدفع  
 115 ادلطلب الثالث: الطبيعة القانونية للعقوبة اجلبائية اإلدارية

 115 الفرع األول: الغرامات اجلبائية
 117 الفرع الثاين: الزيادات يف احلقوق 

 119 التأخريالفرع الثالث: غرامات 
 133 الفرع الرابع: اجلمع بني العقوبات اجلبائية اإلدارية

 135 : ادلاالفات اجلبائية اإلدارية اخلاصة ادلطلب الثالث
 135 :  ادلاالفات ادلنصوص عليها يف نصوص خاصةالفرع األول
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 136 : إجراء التلبس اجلبائي ثانيا
 139 المبحث الثاني: المسؤولية الجبائية الجزائية

 139 جرمية اإلمتناع عن دفع احلقوق اجلبائيةادلطلب األول: مفهوم  
 146 الفرع األول: تعري  اجلرمية الضريبية

 143 الفرع الثاين: ادلسؤولية اجلزائية للملكل  بالضريبة 
 143 : ادلسؤولية اجلزائية الشاص الطبيعيأوال
 145 : ادلسؤولية اجلزائية للشاص ادلعنويثانيا

 148 الضريبية ادلرتبطة بعدم دفع احلقوق اجلبائيةالفرع الثالث: اجلرائم 
 149 : حماوالت تقسيم اجلرائم الضريبيةأوال
 156 : عالقة عدم دفع احلقوق اجلبائية باجلرائم الضريبيةثانيا
 151 : مفهوم الغش الضرييب ثالثا

 156 الفرع الرابع: أركان جرمية الغش الضرييب
 157 : الركن ادلاديأوال
 165 : الركن ادلعنوي ثانيا

 168 ادلطلب الثاين: ادلتابعة واجلزاء
 169 الفرع األول: ادلتابعة اجلزائية

 169 : األشااص ادلؤىلون إلثبات اجلرمية الضريبيةأوال
 177 : مباشرة ادلتابعاتثانيا

 183 الفرع الثاين: العقوبات اجلزائية 
 183 : العقوبات األصلية أوال
 193 : العقوبات التلكميليةثانيا
 196 بالنظام العقايب: األحلكام اخلاصة ثالثا

ممتنع عن الدفع املستفيد من أحكام  التشريع القانونية لل وضعيةالالباب الثاني: 

 الضريبي

113 

 114 الفصل األول: اإلمتناع عن الدفع المرتبط بمرحلة فرض الضريبة
 115 المبحث األول: اإلمتناع عن الدفع المشروع قانونا 
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 116 ادلطلب األول: التحفيز اجلبائي
 117 األول: تعري  التحفيز اجلبائيالفرع 
 117 : ادلقصود بالتحفيز اجلبائي وخصائصوأوال
 116 : أسباب إنتهاج سياسة التحفيز اجلبائيثانيا
 115 : التحفيز اجلبائي وسيلة لتحقيق العدالة الضريبيةثالثا 

 133 : مقومات ومعوقات التحفيز الضرييبرابعا
 146 الفرع الثاين: أشلكال التحفيز اجلبائي

 141 اإلعفاءات الضريبية: أوال
 153 : التافيض الضرييبثانيا
 157 الفرع الثالث: اإلخالل بشروط اإلستفادة من التحفيزات الضريبية  
 157 : اجلزاءات ادلوقعة على ادلاال  لشروط التحفيز اجلبائيأوال
 159 : موق  القضاء من التحفيزات اجلبائيةثانيا

 161 الفرع الرابع: تقييم التحفيزات اجلبائية
 161 : التحفيز اجلبائي وعالقتو بالتجنب الضرييبأوال
 161 : تلكلفة التحفيزات اجلبائيةثانيا

 166 ادلطلب الثاين: جتنب دفع احلقوق اجلبائية 
 167 الفرع األول: التجنب الضرييب 

 167 : مفهوم التجنب الضرييبأوال
 171 : الفرق بني التجنب الضرييب وادلفاىيم ادلشاهبة لوثانيا
 176 التجنب الضرييب: صور ثالثا
 181 : موق  ادلشرع والقضاء من التجنب الضرييبرابعا

 184 الفرع الثاين: جتنب العبء الضرييب
 184 : من يتحمل العبء الضرييب؟ أوال
 188 : صور نقل عبء الضريبة ثانيا

 191 الفرع الثالث: آثار التجنب الناقل وغري الناقل للحقوق اجلبائية
 194 المبحث الثاني: اإلمتناع عن الدفع بين غياب التنسيق والمنافسة الضريبة 
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 195 ادلطلب األول: اإلزدواج الضرييب 
 195 الفرع األول: مفهوم اإلزدواج الضريبيب

 196 : تعري  اإلزدواج الضرييب أوال 
 199 : شروط اإلزدواج الضرييب ثانيا
 364 : أنواع اإلزدواج الضرييبثالثا

 316 أسباب انتشار ظاىرة االزدواج الضرييبالفرع الثاين: 
 316 : بالنسبة لإلزدواج الداخليأوال
 311 : بالنسبة لإلزدواج الضرييب الدويلثانيا

 314 الفرع الثالث:آثار اإلزدواج الضرييب
 316 الفرع الرابع: أساليب معاجلة اإلزدواج الضرييب 

 316 : أسلوب تنظيم الضريبةأوال
 318 الدول: اتفاقيات اخلاصة بني ثانيا

 311 ادلطلب الثاين: التنافس الضرييب الضار
 315 الفرع األول: خصائص اجلنات الضريبية

 317 الفرع الثاين: الفرق بني ادلنافسة الضريبية وادلالذات الضريبية 
 336 الفرع الثالث: األثار السلبية لدول التنافس الضرييب الضار على النظم الضريبية

 339 مبلكافحة التنافس الضرييب الضارالفرع الرابع: اإلىتمام الدويل 
 339 : منظمة التعاون اإلقتصادي والتنميةأوال
 341 : اإلحتاد األوريبثانيا

 344 في مرحلة التحصيل الضريبي المشروع الفصل  الثاني: اإلعفاء من الدفع
 345 المبحث األول: الطعن الوالئي

 345 ادلطلب األول: التافيض واإلعفاء الصادر باإلرادة ادلنفردة
 346 الفرع األول: مفهوم التافيض واإلعفاء  

 346 : تعري  اإلعفاء والتافيض يف إطار الطعن الوالئي أوال
 348 : أسباب طلب ادللكل  بالضريبة لإلعفاء أو التافيض ثانيا

 349 الفرع الثاين: اإلجراءات اخلاصة باإلعفاء أو التافيض يف إطار الطعن الوالئي
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 356 : طلبات ادللكل  بالضريبةأوال
 354 :  دراسة الطلب والطعن يف نتائجوثانيا

 358 ادلطلب الثاين: تدبري التافيض ادلشروط
 358 الفرع األول : مفهوم التافيض ادلشروط 

 366 : التعري  بالتافيض ادلشروطأوال
 366 : الفرق بني التافيض ادلشروط والتدابري األخرى ادلشاهبةثانيا

 363 الفرع الثاين: الطبيعة القانونية للتافيض ادلشروط 
 364 الفرع الثالث: نطاق تطبيق التافيض ادلشروط

 365 : العقوبات والغرامات اجلبائية القابلة للتافيض ادلشروطأوال
 365 : العقوبات ادلستثناة من أحلكام التافيض ادلشروطثانيا

 366 الفرع الرابع: طرق منح التافيض ادلشروط 
 366 : الطلب الشلكلي للملكل  بالضريبة أوال
 367 : فحص طلب التافيض ادلشروطثانيا

 376 ادلطلب الثالث: طلبات قابضي الضرائب
 371 الفرع األول: الشروط ادلتعلقة بطلبات قابض الضرائب

 371 الفرع الثاين: مسؤولية قابض الضرائب يف حالة اإلخالل بأحلكام الطعن الوالئي 
 373 المبحث الثاني: عدم الدفع المرتبط باألنظمة الجبائية الخاصة 

 373 ادلطلب األول : التافيضات اخلاصة
 374 الفرع األول: التافيض التلقائي

 386 الفرع الثاين: ادلقاصة
 381 : نظام التقادم أحد أنظمة اإلعفاء اخلاصةالثالثالفرع 
 384 : بداية سريان التقادم ومتديدهأوال
 386 احتساب تاريخ سريان التقادم: كيفية ثانيا
 387 : وق  سريان أجل التقادمثالثا

 389 ادلطلب الثاين: تأجيل الدفع القانوين للضريبة
 391 الفرع األول: مفهوم التأجيل القانوين للدفع
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 391 : تعري  طلب تأجيل الدفع القانوينأوال
 393 : شروط طلب التأجيل القانوين للدفعثانياال

 395 ادللكل  بالضريبة لطلب التأجيل القانوين للدفعالفرع الثاين: إلتزامات 
 398 للدفع الفرع الثالث: النتائج ادلرتتبة عن التأجيل القانوين

 461 اخلامتة 
 468 ادلالحق

 415 قائمة ادلراجع
 436 الفهرس



 

 : الملخص

دفع  نتودف هذه الدراسة إلى التعريف بالوضعجات القانونجة للمكلف بالضريبة الممتنع ع       

 الحقوق الجبائجة. 

األولى بوضعجة المخالف ألحكام التشريع الضريبي، التي  تجن؛ تتعلقوالتي تتمثل في وضعج       

يترتب علجوا المسؤولجة الجبائجة اإلدارية أو الجزائجة. والثانجة تخص وضعجة المكلف المستفجد من 

 أحكام التشريع الضريبي سواء تعلق األمر بمرحلتي الوعاء أو التحصجل.

، التجنب الضريبي، المخالف، المستفجد، التورب، الغش الضريبيالضرائب، الكلمات المفتاحجة: 

 العدالة الضريبجة. الجبائجة،الجزاءات 

 

Résumé : 

Cette étude vise à déterminer la situation juridique du contribuable qui 

refuse de payer les droits fiscaux. 

On trouve donc deux situations dont la première concerne le 

contribuable qui refuse de payer les droits fiscaux. Celui a se trouve face à la 

responsabilité fiscale administrative et pénale. La deuxième situation concerne 

le bénéficiaire des droits législative fiscal dont il sera exonéré de payer à l’étape 

d’assiette ou recouvrement fiscale. 

Mots clés : les impôts,  fraude fiscale, évasion fiscale, Infractions, bénéficiaire, 

les sanctions fiscales, Justice fiscale. 

Abstract: 

This study aims at determining the juridical situation of the taxpayer 

which refuses to pay tax laws. 

They find therefore two situations the first one of which concerns the 

taxpayer who refuses to pay tax laws. That has is facing administrative and 

criminal fiscal responsibility. The second situation concerns the beneficiary of 

rights legislative fiscal. 

Keywords: taxes, tax evasion, tax evasion, Offences, beneficiary, tax penalties, 

Tax Justice. 
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