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 ةـدمــقــم
تكتسي مكرد أىـ تشكل لككنيا لمدكلة بالنسبة بالغة أىمية الخزينةالجباية لتمكيل

 كالعمكمية ذلؾ الضركرية المالية نفقاتيا ةطيغلتالمكجيةباإليرادات حاجياتكتمبية
الكطني.االقتصادالمكاطنيف،كتمكيل

بالضريبةفمكمفيالالجبايةفيجمعاألمكاؿمفمختمفشرائحالمجتمعمفتختص
كاحتياجاتيـلمخدمات.التكمفيةحسبقدراتيـفمكاطنيالك

 الجبائيالجزائرؼ"انطالقا المتمثلفيمسؤكليةنظام تصريحيمفطبيعةالنظاـ "
 كالدافعيالمكمفيف بالضريبة اكمرسـكلف بإيداعمختمفالتصريحاتالجبائيةذلؾكلحقكؽ

 طرؼ بالمعمكماتامف الكاممة المسؤكلية تحمل مع القانكنية اآلجاؿ في بيا لمعنييف
المصرحبيا.

لمانصعميوالتشريعكاالمتثاؿالمصرحبياكدقةالمعمكماتمدػصحةلمعرفة
 الجبائي، الدكلة بعممياترقابتمجأ المستنداتالمستعممةيلمقياـ عمى األشكاؿ مختمفة ة

مانصتعميوالقكانيفالجبائية.لكفقاالمستحقاتلحسابكسند

 الرقابة التصريحاتالمكدعة، كصحة شرعية البحثعف تيدؼإلى فيالجبائية
ينصعميو ما كفق اإلجراءات بتطبيق تقكـ قانكنية غير طرؽ استعماؿ ثبكت حالة

 التقكيـ" "إعادة المالي الجانب في الجبائي إلىالتشريع فيكالمجكء المختصة الييئات
كالعش.التدليسكحاالتأخرػ

فيياتناكلناكسندبيداغكجية"يجباالكمحاسبةالةقسـ"بمطالمطبكعةلىذهعدادإتـ
لمعمل كفقالمعمكماتالضركرية القانكنيمنو الجزائرؼلاالرقابيخاصة السارؼمتشريع

.المفعكؿ
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تبيفإضافةإلىذلؾتـتقديـحاالتتطبيقيةألشكاؿمختمفةمفالرقابةالجبائية
عمىلالطالعمختمفالمستحقاتمفضرائبكرسـككحسابعدادتقكيـجبائيإطريقة

.العملالميدانيإجراءيةكيف

،كىي:المطبكعةقسمتإلىأربعةأبكاب

 األكؿ:مدخللمرقابةكالرقابةالجبائيةالباب
 :أشكاؿالرقابةالجبائيةالبابالثاني
 :حقكؽككاجباألطراؼالبابالثالث
 الرابع:طرؽالطعفالباب 

 البابالخامسحاالتتطبيقية 
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 لرقابة والرقابة الجبائية مدخل  .الباب األول 
 

تطبيق كدرجة مدػإمكانية لمعرفة السمطة إليو الرقابةعملعادؼكطبيعيتمجا
السياسةالمسطرةكالبرامجالمخططةمفقبميا،تمثلالرقابةالضكابطلكلتصرؼيتعدػ

لمغيرنتيجةلتجاكز لبمكغاألىداؼالمسطراألطراؼأثره المخكلةليا ة،يستكجبلممياـ
متطمباتالسياسة يتماشىمع أفتتكفرعمىجيازرقابيفعاؿكمنظـ عمىكلدكلة

المطبقةكالحفاظعمىالماؿالعاـ.

المصالحالمختصة تستعملمفطرؼالسمطةبكاسطة أنكعكأصناؼعدة لمرقابة
المخكؿلياقانكناالقياـبالميمةالرقابية.

 لرقابةأوال: عموميات حول مفيوم ا 
لمرقابةصكركأصناؼعدةتستعملكلكاحدةحسبماتتطمبوالحالةكنذكرمنيا

 ألرئاسيةالرقابة الكصايةرقابة عمىألدائمةالرقابة الرقابة األعماؿ، عمى الرقابة
الرقابةاألشخاص الالحقة، الرقابة السابقة، الرقابة الخارجية، الرقابة الداخمية، الرقابة ،
1رقابةالمالية.الفنيةكال

كمايمكفإضافةأصناؼأخرػكىيالرقابةالتشريعيةكرقابةمجمسالمحاسبة.

كالناجعة الكحيدة الكسيمة باعتبارىا المختصة اإلدارة قبل مف الرقابية العممية تتـ
لتنفيذالبرامجكسياسةالدكلةقصدبمكغاألىداؼالمسطرة.

تعتبرالرقابةمفأىـالكظائفاإلداريةكتتـعمىمختمفالمستكياتكذلؾلماليا
مفأىميةكدكرفيالتأكدمفكجكداألداءالجيدكالتحقيقفيماماتـالتخطيطلوبكفاءة

عالية.

                                                           
1

 .1994، سنة 11فً التنظٌم الجزائري، المطبوعات الجامعٌة، ص عمار عوادي، عملٌة الرلابة المضائٌة على أعمال اإلدارة
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عمى لمرقابةتجمعكميا العديدمفالتعاريفكمفاىيـ تقديـ تـ اإلطارلقد فيىذا
لىالحفاظعمىالمكاردالماديةكالبشريةفيسبيلتحقيقاألىداؼبأقلتكمفةأنياتيدؼإ

كأسرعكقتكبأحسفاألداءمعتصحيحاألخطاءكمعالجةاالنحرافاتعندظيكرىاكمنع
تكرارىامستقبال.

 ةابالتعريف المغوي لمرق .1
عمىالفرنسيةفي المغة  القدرة معنى أحيانا كيأخذ كالسيطرة الييمنة ىك الرقابة مدلكؿ

مراقبةالمعمكمات.

:الرقابةىيقكةالضغطكتأخذمعنىالتفتيش،المحاسبة.في المغة العربية

تبيفمفاالصطالحالمغكؼيصعبالعملبيالألسبابالتالية:عمامماسبقذكره

معتعددأنكاعياكصكرىاككسائلالرقابةعمىعماؿاإلدارةكالدكلةكتداخمياكتشابكيا-
 اختالؼالمفاىيـ إلى كيرجع الجياتتعريفالرقابة مف الخمفيات،يصعبعمىجية

عدةكبالرغـمفىذهالصعكباتفيناؾلمرقابةالفنيةألسياسية،أالجتماعية،العمميةألفكرية
1عديدةمفبينيا:بةمنيانقاطمشتركةلمرقا

كالتعميماتالصادرة- المرسكمة لمخطة كفقا يسير كافكلشيء إذا مما التحقق بأنيا
 مف الخطأ أك الضعف نكاحي تبياف فيك مكضكعيا أما كمنعاالمقررة، تقكيميا جل

تكرارىا.

بياالسمطةالمختصةبقصدالتحققمفأفالعمليسيركفقا- لألىداؼبأنياكظيفةتقـك
2المرسكمةبكفايةكفيالكقتالمحددلو.

                                                           
1

 نفس المرجع السابك
2
، السنة 13الحكومٌة، دار الثمافة للنشر الجامعٌة، األردن، ص األجهزةوالمالٌة والمدنٌة على  اإلدارٌةد/ حمدي سلٌمان المبٌالت، الرلابة  

2212. 
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إنيا- مجمكعةمفالعممياتالتيتتضمفجمعالبياناتكتحميميالمكصكؿإلىنتائجتقـك
شركعألىدافوبكفايةمعإعطاءىذهاألجيزةسمطةمبياأجيزةمعينةلمتأكدمفتحقيقال

محاكالتكنظرالممصاعبالسالفةالذكرالتكجيوباتخاذالقراراتالمناسبة،كتستمرىذهال
فينصحالعمماءبصفةعامةكعمماءاإلدارةبصفةخاصةبأفاليعكؿعمىالتعاريففي
نمايجبالتركيزعمىمعرفةأىداؼالرقابةكشركطيا تحديدمفيكـالرقابةبصفةعامةكا 

ى خالؿ كمف الرقابة، معرفة يمكف ذلؾ عند ككسائميا كصكرىا كمراحميا النصائحذه
تمؾكاإلرشادات ىي الرقابة لعممية تعريفاستنباطي نضع أف يمكف كالفكرية العممية

السمطاتكالييئات التيتطمعبيا الشعبيةاإلداريةكالقضائيةكاألجيزةالعممية السياسية
 األعماؿ بكل القياـ كاإلجراءاتبكاسطة كالنظاـظكفي كالمراحل كالمعايير الشركط ل

1اليبالمختمفةلتحديدأىداؼالرقابةالمختمفةبكفاءةكفعالية.كاألس

 التعريف االصطالحي لمرقابة .2
عدةنذكرمنيا:فتعاريلمرقابة

بالتأكدمفا:عرفياىنرؼف1تعريف رقم- يكؿفيكتابو"اإلدارةالصناعيةكالعامة"تقـك
كىدؼأف كالمبادغالقائمة، كالتعميماتالصادرة المرسكمة حسبالخطة يتـ كلشيء

2الرقابةىكتشخيصنقاطالضعفكاألخطاءكتصحيحياكمنعحدكثيافيالمستقبل.

2تعريف رقم- متابعة: عمى ترتكز إدارية "كظيفة أنيا عمى اإلدارية الرقابة تعرؼ
النشاطاتمفأجلضمافمطابقتيالمخططالمرسكمة،كتيدؼإلىتصحيحكلالفكارؽ

بيفاألىداؼكالنتائجالمحققة".

:الرقابةاإلداريةالحقيقيةىيتمؾالرقابةالتيتستطيعأفتسبقاألىداؼ3تعريف رقم-
كىيفتع لمقاييسمقررة، طبقا التنفيذ ليتـ حدكثيا االنحرافاتقبل إلى التنبيو عمى مل

                                                           
1
 اإلدارٌة، غٌر مطبوعة.د/ عمار عوابدي، محاضرات أنواع الرلابة  
2
 ، دار الشروق، عمان.185د/ دمحم حدٌد دمحم، اإلدارة العامة، هٌكلة األجهزة وصنع السٌاسات وتنفٌذ البرامج الحكومٌة، ص 
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كيفية إتماـتعنيممارسةالضعفكالسمطةكالنفكذكىيالتيتستطيعمفخالؿتحديد
1العمل.

 تعريف الرقابة المالية  .3
السمطاتاىيتمؾالرق التيتطمععمييا كالمختصةكاألجيزةبة فيالدكلة العامة

العامةكالخاصةالماليةكالمتعمقةبالميزانيةاإلؿاعتمابكافةالصكركاألساليبعمى دارة
 كمضامينيا العامةكالنفقاتالعامةككذلؾعممياتالحزينةالعامةاإليراداتكمستثمراتيا

حساباتالديكف،يداعإلقيما،حساباتاأـالعامةنقدااألمكاؿكالمتمثمةفيكافةحركات
اإل رقابة كذلؾ ككتشمل عمى المالية كأنظمةلدارة كالتقارير كالدفاتر المالية العمميات

اإلدارةالعامةمثلمدػصحةسكمقاييكأساليبكأصكؿالمحاسبةتحتكؼعمىمؤشرات
2دارةالعامة.إلصكؿبالنسبةلكثيقةالعممياتكاحتراـاأل

 (مفيومياية في الجزائر )نشأتيا و الرقابة الجبائثانيا: 

في منة في عمىاالستقالؿ الحصكؿ السنكات2691بعد في كبير نقصا ظير
الفرنسيةلمجزائر،اإلطاراتكالكفاءاتالبشريةكذلؾنتيجةمغادرةاإلمكانياتكلىفياأل

األمردارةالجبائيةسمباعمىعمميةسيرالمرفقالعاـكمفبينيااإلأثرتىذهالكضعية
الذؼأحدثنكعمفاالضطراباتكالصعكباتفيعمميةتسييرىا.

 نحك الطريق شق فعميإكلممضيفيعممية استقالؿ قكاعد كالقياـكحقيقيرساء
 تحديد مع بالدكلة المنكط المياـ لممراألكلكياتبمختمف االنتقاليةاكاالستعجاالت جل

لسمطةاإلبقاءعمىالقكانيفالساريةالمفعكؿآنذاؾكمنياكالحفاظعمىاالستقرارقررتا
بتاريخ الصادر الرئاسي باألمر عمال الكطنية بالسيادة تمس ال التي الجبائية القكانيف

عمىالقكانيفالمعمكؿبياإبافاإلبقاءالمتضمف91/251كالحاملرقـ12/21/2691
لكطنية.السيادةاىالعيداالستعمارؼالغيرالمؤثرةعم

                                                           
1

 دمحم لاسم المروي، مهدي حسٌن، زولف، المفاهٌم الحدٌثة فً اإلدارة
2
 د/عمار عوابدٌة، مرجع سابك 
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 سنة القكانيف2691كفي عمى تعديالت إدراج عممية في الجزائرية الدكلة شرعت
الجبائيةخاصةفيمايتعمقبالركاتبكاألجكر،بإنشاءسمماتصاعديايخصاالقتطاعات
الشيريةمراعيافيذلؾالحداألدنىلممعاشالمعفىمفالضريبةكاإلعفاءاتالمقررةمف

نشاءضريبةإضافيةخاصةالمرتفعة.إالعائميةمعمراعاةاألعباء

األمرمسالعديدمفالقكانيفالجبائيةبمكجبميـتعديلتفعيلتـ2619فيسنة
13/21/2615المؤرخفي12-15رقـ

كالمتعمقبالمكافقةعمىالقكانيفالجبائيةكىي1
2مبينةفيمايمي:

المماثمة .2 قانكفالضرائبالمباشرةكالرسـك
قانكفالرسـعمىرقـاألعماؿ .1
قانكفالتسجيل .1
قانكفالضرائبالغيرمباشرة .1
قانكفالطابع .5

السنةتعديالتأخرػفيالقكانيفالجبائيةمنحتفيياعمىالخصكص كتمتىذه
كالحرفييففيمختمفكالمؤسساتالعمكميةاإلنتاجيةإعفاءاتجبائيةلبعضالقطاعات

.2615ك2611قكانيفالماليةنذكرمنياقكانيفسنكات

إفدراسةالجبايةفيالجزائرتبيفإمكانيةتقسيموإلىفترتيفأساسيتيفكىيالفترة
إلى2661)ماقبلاإلصالحات(كالفترةالثانيةمفسنة2662إلى2691األكلىمف

ات.يكمناىذاكىيفترةمابعداإلصالح




                                                           

1
 1975نة لس 124الجرٌدة الرسمٌة رلم  
2
ولانون الرسم  122، الجرٌد الرسمٌة رلم 22/12/1976بتارٌخ  76/122صدر لانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة فً األمر رلم  

 .123، الجرٌدة الرسمٌة رلم 26/12/1976بتارٌخ  76رلم  األمرفً  األعمالعلى رلم 
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 1991-1962الفترة 

دراسةالجبايةفيالجزائرخالؿىذهالفترةتظيركجكدنقائصفيالنظاـالجبائي
المطبقكتتمخصفيمايمي:

 نظاـضربيمعقد .أ

الضرائب تعددت الجبائية، القكانيف في المستمرة التغيرات عف ناتج النظاـ تعقيد
 أدػباألطراؼالمستعممة)إدارة إيجادصعكباتمفكالمعدالتمما كمكمفيفبالضريبة(

الجانبالرقابيكالتطبيقيمعا.

 عدـمالئمةالنظاـالضريبيمعمتطمباتالمرحمة .ب

 سنة كل2611في مست جذرية اقتصادية بإصالحات الجزائرية الدكلة قامت
فتح إلى إضافة كالمالي، الييكمي بنكعييا الييكمة إعادة عممية في كتمثمت القطاعات

النظاـالمج مف جعمت الكضعية ىذه أنكاعيـ. بمختمف االقتصادييف لممستثمريف اؿ
الجبائيالمطبقغيرمتالئـكغيرمكيفمعالكاقعاالقتصادؼالمعاش.

 ضغطجبائيمرتفع .ت

الضرائب إجراءاتككثرتتعدد اتباع بالضريبة بالمكمفيف أدػ النسبالمستعممة
،ىذهالكضعيةنتجعنياامعقدةلمقياـبالتصريحاتالمختمفةلكلضريبةكرسـعمىحد

ضغطجبائيكبيرعمىاألشخاصكالمؤسساتمقارنةمعاألنظمةالجبائيةالمطبقةفي
ة.البمدافاألخرػ،فيإطارجمباالستثماراألجنبيخاص
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 تفاقـظكاىرالغشكالتيربالضريبي .ث

المعدالتكارتفاعيا ككذا النظاـالضريبيالناجـعفتعددالضرائبكالرسـك تعقد
أحيانا،صعكبةمألالتصريحاتالجبائيةكتعددىاأدػبالمكمفيفبالضريبةإلىاستعماؿ

المستحقات.طرؽغيرقانكنيةمفغشكتيربكتدليسجبائيقصدالتحققأكعدـدفع

الماديةأدػبتأثيراإلمكانياتالجبائيةكبعضاألعكافضعفتأطير .ج
 سمبيعمىالنظاـالجبائيالمطبق.

 إلى يومنا ىذا 1992الفترة 

أدتبالسمطاتالمعنيةاإلسراعبتصميـنظاـجبائيجديديتماشىاألسبابكلىذه
 نتج كتـ ألمرحمة أيضاكمتطمبات عمى طرأت التي التغييرات الدكليالمستكييفعف
ـتطبيقكظيكرنظاـاقتصادؼعالميجديد.تاالشتراكيكالكطنيخاصةانييارالنظاـ

 سنة في الجديد الجبائي مف2661النظاـ العديد الخصكصإلغاء عمى فيو كجاء ،
ع اإلجمالي، الدخل عمى الضريبة مثل كاحدة ضريبة في كدمجيا كضكلالضرائب

 الضرائبعمىالدخلالقديمة،تطبيقألكؿمرةالرسـعمىالقيمةالمضافةخالفالرسـك
كالخدمات،دمجكلالضرائبعمىاألرباحفيالضريبةعمىأرباحالشركاتاإلنتاجعمى
نشاء ضريبةكاحدةخاصةبالنظاـالجزافي.كا 

المختمفةلمضرائبتشياالمتفتالجانباإلدارؼبإنشاءآنذاؾاإلصالحاتكمامست
في أما لمضرائب، كفيالكقتالحاليإنشاءمراكزالضرائبكالمراكزالجكارية كالرسـك
لطرؽ إنشاءأشكاؿعدة بتعديالتكبرػفيالقكانيف، قامتالدكلة الجانبالرقابيفقد

،إنشاءلجافالطعكفالمختمفةالمحمية،1331التحقيقمنياالتحقيقالمصكبفيسنة
الجيكيةكالمركزيةمعتحديدالصالحياتلكلكاحدةمنيا.
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 مفيوم الرقابة الجبائية .1
الرقابةالجبائيةعملطبيعيتقكـبوالسمطةالمعنية)اإلدارةالجبائية(كتتعمقبالتزاـ
عمى لتفادؼالتجاكزاتالمؤثرة كذلؾ الغرض، ليذا المعدة القانكنية األطراؼبالضكابط

أكمكمف.المعنييفإدارة

رقابي نظاـ عمى إدارؼ أك مالي طبيعتو كانت ميما نظاـ كل يتكفر أف يجب
صحيحكمنظـ،كالرقابةالجبائيةفيىذااإلطارتعدمفبيفالكسائلالميمةالمستعممة

لمكشفعفكلالتجاكزات)التيربكالغش...(.

 تعريف الرقابة الجبائية . أ

كاحدكشاملإالأففتعاريلمرقابةالجبائيةعدة مجممياتسعىإلىإعطاءمفيـك
يتمثلفيالفحصكالرقابةلتصريحاتالجبائيةالمقدمةمفقبلالمكمفيفبالضريبةبيدؼ

التأكدمفصحتيا.

.2تعريف 

التصريحات مراقبة في غايتيا تتمثل العمميات مف مجمكعة ىي الجبائية "الرقابة
1.ريبةكمقارنتيابالمحاسبية"الجبائيةالمقدمةمفطرؼالمكمفيفبالض

.1تعريف

كالكثائق التصريحات بمراقبة الجبائية لإلدارة المخكلة السمطة "أنيا عمى تعرؼ
المستعممةلتحديدكلضريبةأكرسـأكحقأكإتاكة،مفأجلكشفالنقائصكتصحيح

 ميما المحاسبية فحص ككذا بالضريبة، المكمفيف طرؼ مف المرتكبة كانتاألخطاء
2.الدعامةلحفعالكثائق

                                                           
1

 .13، ص2211األولى، دار هومة، الجزائر،  بن اعمارة منصور، إجراءات الرلابة الجبائٌة.، الطبعة
2

، 2229عوادي مصطفى، الرلابة الجبائٌة على المكلفٌن بالضرٌبة فً النظام الجبائً الجزائري، الطبعة األولى، مطبعة مزوار، الجزائر، 

 .11ص
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.1تعريف 

األخطاء عمى الكقكؼ عمى المختصة السمطة تعطي التي القانكنية األداة "ىي
الكسيمة تمثل فإفرقابتيا إحدػالسمطاتالمختصة الجبائية اإلدارة أف كبما كتقكيميا،

 كتصحيح كاجباتيـ أداء في ممتزميف المكمفيف بأف التحقق مف تمكنيا األخطاءالتي
1المالحظة.

مفخالؿالتعاريفالسابقةالذكريمكفاستنتاجمايمي:

"الرقابةالجبائيةىيعمميةقانكنيةكطبيعيةتقكـبياالسمطةالمخكؿلياالقياـبيا
طرؼ مف المقدمة المكتتبة الجبائية الكثائق عمى الرقابة كتخص الجبائية( )اإلدارة

المس قصدالمكمفيفبالضريبةككذا كأشكاليا تنداتالمحاسبيةالمستعممةبمختمفأنكاعيا
تنصعميو لما كفقا كاالستحقاقاتالكاجبدفعيا المعمكماتالمقدمة التحققمفصحة

التشريعاتالجبائية".

 مبادئ الرقابة الجبائية .2
إفاألساليبالمختمفةكالمستعممةفيميدافالرقابةالجبائيةتمتازعمىالخصكص

عمىنشاطالمؤسسةةكالردع،كلتفادؼالكقكعفيحاالتتعديلجبائيبأثرسمبيابالصرام
أكالمكمفبالضريبة،يجبإرساءمبادغكأطرقانكنيةتسمحلألطراؼالتعاملبحكمة
كجديةقصدإعطاءالجبايةمكانتياكدكرىااالقتصادؼكممكؿأساسيلخزينةالدكلةكمف

التالية:ىنايمكفتقديـالمبادغ

 تصميم نظام جبائي محكم وفعال . أ

العمكميةباإليراداتالماليةةالخزينلبمكغاليدؼاألساسيلمجبايةالمتمثلفيتمكيل
 بالمياـ الدكلة كقياـ عمىالمنكطالضركرية يجب المكاطنيف، حاجيات تمبية كىي بيا

                                                           
1

 .19، ص2211كرة، الجزائر، لٌاس فالح دبٌح مساهمة التدلٌك المحاسبً فً دعم الرلابة الجبائٌة، مذكرة ماجستٌر، جامعة بس
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 سيل كيككف الغمكضكالتعقيد بعدـ يمتاز جبائي نظاـ تصميـ كبسيطالسمطة الفيـ
االقتصادية المتطمبات مع يتماشى أف المعد الجبائي النظاـ عمى يجب كما التطبيق.
السياسيةكاالجتماعيةمعاكالسيماأفيتسـبالعدالةبيفالمكمفيفبالضريبةككذلؾإدارة

جبائيةحديثةكفعالةالمعاممةمعالمكمفيفبالضريبة.

 المساىمة في تحسيس المكمف بميامو . ب

اإلدارةالجبائيةبالدرجةاألكلىقصدتقديـيدالمساعدةلممكمفيف المبدأ يخصىذا
إلىشرح إضافة الجبائي، التشريع المستجداتكالمتغيراتفي بكل كا عالميـ بالضريبة

الكثائقاإلجراءات كتقديـ بالضريبة المكمف تخص التي أنكاعيا بمختمف الجبائية
كالمطكيات...

 ائية قويةبناء إدارة جب  . ت

البكابةالس اسيةفيالتعامليلإلدارةالجبائيةدكرىاـكخاصةالمحميةمنيالككنيا
)قبضالمستحقات كالمالي اإلدارؼ الجانب في أنكاعيـ بشتى بالضريبة المكمفيف مع

كتحديدالكعاءالضريبي(.

الضركرية الكسائل بكل تجييزىا كاجبالسمطة الضركرؼكمف الغرضمف ليذا
مقياـبميمتياعمىأكملكجوسكاءكانتماديةأكبشرية.ل

 أىداف الرقابة الجبائية .3
لمرقابةالجبائيةأىداؼعدةنذكرمنيامايمي:

لتفادؼظيكرتجاكزاتكالكقكعفيمنازعاتبيفاألطراؼالمعنيةبعمميةالرقابة .أ
 الرقابية العممية إجراء قكاعد الجبائي التشريع سف حقكؽالجبائية، فييا كحدد

ككاجباتاألطراؼبالتفصيل،بدكفتعقيدكبكلشفافيةيمجأإلييافيحالةنشكب
 نزاعكذلؾيميدلمتسييرالحسفلمعمميةالرقابية.
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انطالقامفميمةالجبايةالمتمثمةفيجمعاإليرادات:اليدؼالماليكاالقتصادؼ .ب
ت العاـ، الماؿ عمى الحفاظ كبيدؼ لمدكلة، كأداةالمالية الجبائية الرقابة ستعمل

فعالةلمحاربةكلاألعماؿالغيرقانكنيةمفغشكتيربجبائيمفجيةكالزيادة
فياإليراداتالماليةالناتجةعفعمميةالرقابةمفجيةأخرػ.

المتبعة االقتصادية مفتطبيقالسياسة فياإليراداتتمكفالدكلة الزيادة إفىذه
ةعمىاالستقرار،كرفاىيةالمجتمعكتفادؼالتدخلفيالقراراتمفاليادفةإلىالمحافظ

قبلالدكؿاألجنبيةفيالمجكءإلىاالستدانةالخارجية.

اليدؼاالجتماعي .ت لكاجبضريبيدكفجبايةعادلة"،: تطبيقلممقكلة"الكجكد
فيالجانباالجتماعيىكتحقيقعدالةضريبيةبيفمختمفاإلنسانيفإفاليدؼ
المكمفيف.

فيىذااإلطارلمرقابةالجبائيةدكرىاـكفعاؿفيمنعالتجاكزاتكاالنحرافاتبمختمف
أنكاعيا.فإنياتتأكدمفمدػتطبيقالقكانيفبيفالمكمفيفبعدالةكمعالجةالمشاكلذات

الطابعالجبائي.

















14 
 

 أشكال المراجعة الجبائية .الثاني الباب
 

 العممياتبمقتضىالتشريع إلجراء المطمقة السمطة الجبائية الجبائيتمتمؾاإلدارة
الرقابيةعمىالمكمفيفبالضريبةالمعنييفبياكفقالماينصعميوالقانكف.

 حسب مختمفة كرسـك ضرائب إلى لضريبة بالمكمف إليياالفئةيخضع المنتمي
المحددةفيالتشريعالجبائيكىكمبينةفيمايمي:

  الطبيعييناألشخاص 
 شركات األموال 
 الشركات األجنبية 

في المبينة الضرائبكالرسـك مف إلىعدد تخضع أعاله الفئاتالمذككرة مف فيئة كل
الجدكؿالتالي:
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 حسب الفئة: توزيع الضرائب والرسوم 1جدول رقم 
 الشركات األجنبية شركة األموال الوطنية األشخاص الطبيعية

i.  الضريبة عمى الدخل اإلجماليIRG 

 المداخيل تتعمق بما يمي:كانت إذا

 أرباح مينية 

 أرباح األنشطة غير تجارية 

 إرباح المستثمرات الفالحية 

 المداخيل المتأتية من تأجير الممتمكات المبنية والغير المبنية 

 مداخيل األصول المنقولة 

  العمومية والربوعالرواتب واألجور والمنح 

 فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية أو غير المبنية

i.  الضريبة عمى أرباح الشركاتIBS 

ii.  الرسم عمى النشاط المينيTAP 

iii.  الرسم العقاريTF 

iv.  الرسم عمى القيمة المضافةTVA 

v.  السياراتالرسم عمى

i. )الشركة األجنبية )شركة أموال 

 IBSالضريبة عمى أرباح الشركات  .1

 TAPالرسم عمى النشاط الميني  .2

 TFالرسم العقاري  .3

TVAالرسم عمى القيمة المضافة  .1

vi.  الرسم عمى النشاط المينيTAP 

كنتم تمارسون نشاطا يخضع إرباح لفئة المداخيل الصناعية والتجارية أو األرباح غير إذا

التجارية

الشركة األجنبية )شخصا طبيعيا أو شركة  .ii

 أشخاص(

)المطبقة عمى  IRGالضريبة عمى الدخل اإلجمالي  .1

 األرباح الصناعية والتجارية(
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 TAPالميني النشاط عمى الرسم .2

 TFالرسم العقاري  .3

TVAالمضافة القيمة عمى الرسم .1

vii.  الرسم العقاريTF 

 باستثناء المعفاة قانونا. فيما يتعمق باألمالك المبنية أو غير مبنية

الشركات األجنبية ال تممك منشأة مينية بالجزائر  .iii

 ونشاط في الخدمات.

 إذا كانت شركة أموال*

 IBSالضريبة عمى أرباح الشركات -

 * إذا كانت شخصا طبيعيا أو شركة أشخاص

 IRGالضريبة عمى الدخل اإلجمال  -

viii.  الرسم عمى القيمة المضافةTVA 

لمعمميات التجارية والصناعية والحرفية وغير تجاريةبالنسبة 



 .6إلى  4، ص 2118تم استخراج المعمومات من الدليل التطبيقي لممكمف بالضريبة العامة لضرائب مديرية العالقات العمومية واالتصال، :المصدر
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) رقـ الجدكؿ إعداد كالرسـك2تـ الضرائب إلظيار كالممكف( فئة بكل الخاصة
إجراءتحقيقفيياكمياأكجزئياحسبشكلالمراجعةالمبرمجليا.

 أشكال الرقابة الجبائية .1
مماسمفذكرهكبمقتضىالقانكففإفاإلدارةالجبائيةتمتمؾالسمطةالمطمقةإلجراء
ف يعممياترقابيةعمىالمكمفيفبالضريبةحسبشكلمفاألشكاؿالمنصكصعمييا

التشريعالجبائيمعمنحضماناتقانكنيةلكلطرؼقصدكضعحدلتجاكزات.

حددالتشريعالجبائيأربعةأشكاؿمختمفةلرقابةأكالتحقيقالجبائيكىي:

                   مراقبة التصريحاتContrôle fiscale des déclarations 
                 التحقيق في المحاسبيةVérification de la comptabilité 

               التحقيق المصوبVérification ponctuelle de la comptabilité 
 .التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاممة 

 مراقبة التصريحات .1.1
عمىأفاإلدارةالجبائية26ك21فيالمكاد1نصعميياقانكفاإلجراءاتالجبائية

تمتمؾتراقبالتصريحاتكالمستنداتالم كما إتاكة أك حقرسـ لفرضضريبة، ستعممة
اإلدارةحقالرقابةعمىالمؤسساتكالييئاتالتيليستلياصفةتاجركالتيتدفعأجكرا

أكأتعاباأكمرتباتميماكانتطبيعتيا.

بناءا الجبائية بتقديـلإلدارة الفئاتكالمؤسساتالمعنيةبعمميةالرقابةممزمةقانكنا
ياالدفاتركالكثائقالمحاسبيةالتيتتكفرعمييا.عمىطمبي




                                                           

1
 .11إلى  9، ص2218لانون اإلجراءات الجبائٌة، المدٌرٌة العامة للضرائب، وزارة المالٌة 
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 أوقات العمل الرقابي -أ 

بالنسبةألكقاتإجراءعمميةالرقابةعمىمستكػالمؤسساتكالييئاتالمعينةفإنيا
 تتـخالؿساعاتفتحيالمجميكركساعاتممارسةالنشاط.

 كيفية إجراء الرقابة والدعوة لممكمف بالضريبة -ب 

 المفتش كمايراقب كتابيا، كالتبريرات التكضيحات طمب إمكانية مع التصريحات
يمكفلودراسةالكثائقالمحاسبيةالمتعمقةبالبياناتكالطمباتكالمعطياتمكضكعالرقابة،
يقدمكا أف أراد إذا أك ضركرؼ الغرض ليذا استدعائيـ تبف إذا المعنييف كاستماع

تكضيحاتشفكية.

بلالمكمفبالضريبةعمىالتساؤالتالمطركحةشفكيافيحالةرفضاإلجابةمفق
أكإذاكافالجكابالمقدـعبارةعفرفضلإلجابةعمىكلأكجزءمفالنقاطالمطمكب

تكضيحيا،يتعيفعميوأفيطمبياكتابيا.

يكتبالطمبمفقبلالمفتشبشكلصريحمعتكضيحالنقاطالتييراىاضركرية
المعنيبالتحقيقمدةلمحصكؿعمىالتكضيحاتأك التبريراتكتمنحلممكمفبالضريبة

(يكما.13زمنيةلإلجابةالتقلعفثالثيف)

بطالف طائمة تحت ذلؾ قبل عميو لكف التصريحات، يصحح أف الحق لممفتش
بمايمي: إجراءاتاإلخضاعالضريبيأفيقـك

مراسمةالمكمفبالضريبةبالتصحيحالمقركالقياـبوعمىأفيبيفلوبكلكضكح، -
التيدعتإلىذلؾالمكادالقانكنيةالمطابقةلذاؾاألسباببالنسبةإلعادةالتقكيـ

 ككذاأسساإلخضاعالضريبيكحسابالضرائبالمترتبة.

 تياره.إبالغالمكمفبالضريبةبإمكانيةاالستعانةبمستشارمفاخ -
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استدعاءالمكمفبالضريبةمحلالتعديللإلعالفعفمكافقتوأكتقديـمالحظاتو -
 (يكماكيعدعدـالردفياآلجاؿقبكؿضمني.13فيأجلثالثيف)

إشعار - مع عمييا مكصى رسالة في التقكيـ بإعادة بالضريبة المكمف يراسل
 باالستالـأكتسمـلومعإشعاراالستالـ.

أجلالرديحددالمفتشأساسفرضالضريبةالذؼيتـتبميغالمكمفبعدانقضاء -
 بالضريبةبومعمراعاةحقالمعنيفياالعتراضبعدإعدادجدكؿالتسكية.

المنصكص - الكافية بالمعمكمات مدعمة غير المقدمة التصريحات أف حالة في
المماثمة251عمييافيالمادة محلتصحيحمفقانكفالضرائبالمباشرةكالرسـك

 تمقائي.

مف - قانكنية المفتشمحاسبة طمب عمى بناءا المكمفبالضريبة تقديـ حالة في
حيثالشكلككفيمةبتبريرالنتيجةالمصرحبيا،فإنواليمكفتصحيحياإالتبعا

 لإلجراءالتناقضيالمكصكؼأعاله.

 إجراءات التحجج بالمسندات -ج 

تاكة،اليمكفالتحججخالؿمراقبةالتصريحاتالمتعمقةبكلضر يبةكحقكرسـكا 
ليا يحق التي الجبائية اإلدارة لدػ القانكف استعماؿ في لتعسف المشكمة بالمستندات

استبعادىاكافيعيدلياطابعياالحقيقي.

ىذهالمستنداتسكاءكانتتكتسيطابعاكىميايخفيمضمكنياالحقيقي،أكتيدؼ
ب مصطنعة قانكنية كضعية إقامة إلى غايتيا االمتيازاتاألكلىحتة مف االستفادة ىي

الجبائيةأكالتممصأكتخفيضالضريبةالمستحقةعمىالمعنيباألمر،التيكافمف
كضعيتوكأنشطتوالحقيقية.إلىبالنظراألخيرالمفركضأفيدفعياىذا

مستنداتتشكل كجكد قانكنا الجبائية اإلدارة تأكد الحاؿعند فيكذلؾىك تعسفا
استعماؿالقانكفيخصكعاءكلضريبةأكحقأكرسـأكإتاكةكتصفيتياكتسديدىا.
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دراسة لجنة عمى يعرضالنزاع التصحيح، أساس حكؿ خالؼ نشكب حالة في
(يكماابتداءمفاستالـاإلخطاركذلؾ13التعسففياستعماؿالقانكففيأجلثالثيف)

.بناءاعمىطمبالمكمفبالضريبة

المكمف إبالغ مع بالمجنة االستعانة الجبائية لإلدارة يمكف الجدكؿ إعداد قبل
1بالضريبةبذلؾ.

لجنة دراسة حالت التعسف -د

تـإنشاءضمفالمديريةالعامةلمضرائب،لجنةلدراسةحاالتالتعسففياستعماؿ
مف:مكررفيىذاالقانكفتتككف26القانكفالجبائيالتيتنصعميوالمادة

 مديرالتشريعكالتنظيـاإلدارؼ -

 مديراألبحاثكالتحقيقات -

 مديرالمنازعات -

 مديركبرياتالمؤسساتأكالمديرالجيكؼحسبالحالة -

 نائبمديرمفالمديريةالعامةلمضرائببصفتوالمقرر -

 خبيرمحاسبي -

 مكثق -

بخدمات االستعانة لمجنة يمكف لمضرائب، العاـ المدير مف طمب عمى بناءا
أشخاصذكؼكفاءة،السيماأساتذةالقانكف.يترأسالمجنةالمديرالعاـلمضرائبكيحدد
يتـ كما المشاركيف. قرارات تساكؼ حالة في المرجح لصكت تممكو مع كيفياتسيرىا

االستماعلممكمفبالضريبةمعتمكينومفاختيارمحامييمثمو.

2(أشير.39ستة)أجاؿالفصلفيالطمبمفقبلالمجنةاليتعدػ
                                                           

1
 22،ص27/12/2218 فً المؤرخة 76 رلم ةالرسمٌ ،الجرٌدة(محدثة)2218منمانونالمالٌة 42 المادة

2
 .22، ص27/12/2218المؤرخة فً  76رلم  ة)محدثة(، الجرٌدة الرسم2218ٌمن لانون المالٌة 43المادة 
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فيحالةالتعسففياستعماؿالقانكفتتضامفكلأطراؼالكثيقةأكاالتفاقيةمع
المكمفبالضريبةعندتقكيـالديكفغيرالمبررة،تسديدالزيادات،تطبيقعقكباتجبائية

المنازعات فيحالة استعماؿةالتدليسيمقررة يترتبفي الزيادات، ىذه إلى باإلضافة ،
جراءاتالمراقبةكحقاالسترداد،الالحق أثارجبائيإزاءأنظمةاإلخضاعالضريبيكا 
سيما:

كاألنظمة - المضافة القيمة عمى الرسـ مف اإلعفاء مف االستفادة حق استثناء
 االستثنائية.

 إمكانيةإعادةتمديدعمميةالتحقيقالمحاسبيالمتبنى -

 إمكانيةتمديدآجاؿالتحقيقفيغيرالمكاف. -

 (1مديدآجاؿالتقادـبسنتيف)ت -

 كجدكؿالدفعبالتقسيط.%13استثناءحقالتأجيلالقانكنيلمدفعالمقدربػػ -

1التسجيلفيالبطاقةالكطنيةلمرتكبيأعماؿالغش. -
 

 Vérification de la comptabilitéالتحقيق في المحاسبية . 1.2

 في "التحقيق التحقيق مف الشكل كثبكتايخصىذا صحة مف التأكد لمحاسبة
معالتقيدات مقارنة عممية إلجراء كذلؾ كالمضمكف الشكل حيث مف المحاسبية

التصريحاتالجبائيةكيخضعىذاالشكلمفالتحقيقإلىإجراءاتقانكنيةخاصةبو.

 مفيوم التحقيق المحاسبي -أ 

لككنيا المحاسبية في تحقيق بإجراء الحق الجبائية اإلدارة المبيفألعكاف السند
لحسابمختمفالحقكؽالجبائيةالمتعمقةبالمكمفبالضريبةككذلؾإجراءكلالتحريات

كمراقبتيا.لتأسيسالكعاءالضريبي

                                                           
1

 .22،ص27/12/2218 فً المؤرخة 76 رلم ةالرسمٌ ،الجرٌدة(محدثة)2218منمانونالمالٌة44المادة
ٌمصدبهالموضوعالذٌتفضعلٌهالضرٌبةاوالطرٌمةالتٌتوزعبهاالضرٌبةبٌنالمادةالمفروضةعلٌها: الضرٌبً الوعاء. 
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يشملالتحقيقفيالمحاسبيةعمىمجمكعالعممياتالراميةإلىمراقبةالتصريحات
المقدمةكالمكتتبةمفطرؼالمكمفبالضريبةالمعنيبالتحقيق

 مكان إجراء التحقيق في المحاسبية -ب 

يجرػالتحقيقفيالمحاسبيةعمىالدفاترالمحاسبيةكالكثائقالمستعممةكسندلتقييد
يجرػالتحقيقبعيفالمكاف)مقرالتاجر(ماعداعندتقديـطمبكتابيمعاكسمقدـمف

إجرا لو كبمكافقتيا المعنية المصمحة إلى المعني بالضريبة المكمف عمىقبل الرقابة ء
طرؼالمصمحة مف قانكنيا إجراؤىا يتـ قاىرة قكة حالة في أك الجبائية مستكػاإلدارة

المعنيةفيمقراتيا.

 األعوان المسموح لو بإجراء التحقيق في المحاسبية -ج 

برتبة الجبائية اإلدارة طرؼأعكاف مف إال المحاسبية في تحقيق إجراء يمكف ال
 مفتشعمىاألقل.

 بإجراء عممية التحقيق في المحاسبية اإلعالم -د 

المكمف إعالـ دكف المحاسبية في التحقيق إجراء عممية في الشركع يمكف ال
إشعار مقابل بالتحقيق إشعار تسميـ أك إرساؿ بكاسطة كذلؾ مسبقا المعني بالضريبة

لمحاسبةكماالمكمفبالضريبةالمحققمعوفيابالكصكؿمرفقابميثاؽحقكؽككاجبات
) عشرة أدناىا لمعممية لمتحضير فترة منحو استالـ23يجب تاريخ مف ابتداء أياـ )

اإلشعار.

يجبأفيحتكؼاإلشعارالمرسلإلىالمكمفبالضريبةالمعنيبالتحقيق،عمىما
يمي:

 ألقابكأسماءالمحققيفكرتبيـ -

 تاريخكساعاتالتدخل -
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 فترةالتحقيق -

كاإلتاكات -  المعنيةبالتحقيقالحقكؽ،الضرائب،الرسـك

 الكثائقالمعنيةكالكاجباالطالععمييافيعمميةالتحقيق -

في - بمستشار االستعانة إمكانية لإلجراء، البطالف طائمة تحت صراحة اإلشارة
 اختيارهأثناءإجراءعمميةالتحقيق.

فيحالةإجراءعمميةرقابيةفجائيةخاصةبالمعاينةالميدانيةلمعناصرالطبيعية -
فيلال بالتحقيق اإلشعار يتـ كحالتيا، محاسبية كثائق حكؿ التأكد أك ستغالؿ

 المحاسبيةعندبدايةعمميةالمراقبة.

فيحالةاستبداؿالمحققيفيستكجبعمىاإلدارةالجبائيةإعالـالمكمفبالضريبة -
 بعمميةاالستبداؿ.

اليمكفالشركعفيعمميةالتحقيقالمحاسبيمفحيثالمكضكعإالبعدمركر:مالحظة
أجلالتحضيرالممنكحأكالمدةالمذككرةأعاله.

 اآللي اإلعالماستعمال  -ه 

إفالتطكرالحديثكتعميـاستعماؿالتكنكلكجيافيكلالمياديفمسأيضاالجانب
 يستعمل حيث بكاسطةاإلعالـالمحاسبي المحاسبية العمميات لتسجيل ككسيمة اآللي

لت كذلؾ الكقتالبرامج )كفرة المحاسبي العمل البيانات.سييل حفع األخطاء ،استخراج
كتصحيحيا...(بناءعمىعمميةاستعماؿالتكنكلكجياتالحديثةفيالمجاؿالمحاسبيقاـ

ضكعكالسماحباستعماليابمراقبةالمشرعفيالميدافالجبائيبسفقكانيفلياعالقةبالمك
السندالمستعمللحفعالمعمكمات.

إذاكانتالمحاسبيةممسككةبكاسطةأنظمةاإلعالـاآللييمكفأفتشملالمراقبة
مجملالمعمكماتكالمعطياتكالمعالجاتالتيتساىـبصفةمباشرةأكغيرمباشرةفي

تككيفالنتائجالمحاسبيةكالجبائية.
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اآلليممؾاإلعالـتتـعمميةالتحقيقفيعيفالمكافباستعماؿتجييزاتيمكفأف
المكمفبالضريبةأكعمىمستكػالمصمحة،فيىذهالحالةيجبعمىالمكمفبالضريبة
أفيضعتحتتصرؼاإلدارةكلالنسخكالدعائـالتياستعممتفيتأسيسالمحاسبية

اآللي.اإلعالـالمعدةبكاسطة

 التحقيق المحاسبيمدة إجراء  -و 

حسبأنشطة المكاف عيف في المحاسبية في التحقيق مدة الجبائي التشريع حدد
المؤسساتكحجمياالمالي،المعيارالمتبعىكرقـاألعماؿالسنكؼ.

التحقيقفيعيفالمكاففيمايخصالدفاتركالكثائقالمحاسبيةفيمدةالتتعدػ
(أشيرفيمايتعمقبػػػ:31ثالثة)

م - يتجاكز ال أعماليا رقـ كاف إذا الخدمات، تأدية دج203330333ؤسسات
 )مميكف(بالنسبةلكلسنةماليةمحققفييا.

دج)مميكني(103330333كلالمؤسساتاألخرػ،إذاكافرقـأعماليااليتجاكز -
 بالنسبةلكلسنةمحققفييا.

سساتالمذككرةأعالهإذا(أشيربالنسبةلممؤ39كيمكفتمديدىذااألجلإلىستة)
 التكالي عمى يفكؽ ال السنكؼ أعماليا رقـ ك503330333كاف مالييف( )خمسة دج

دج)عشرةمالييف(لكلسنةمحققفييا.2303330333

فيكلالحاالتاليمكفتجاكزمدةالتحقيقفيالمحاسبيةبعيفالمكاف،تسعة -
 (أشير.36)

عيف في التحقيق عممية انتياء قبلعند مف معاينة محضر يجبإعداد المكاف
كتكضيح لتأشيره، معو المحقق بالضريبة المكمف قبل مف يستدعى قضائي محضر

اإلشارةعنداالقتضاءمفالمحضرفيحالةرفضىذااألخيرالتكقيع.



25 
 

(أشيرإضافيةعندماتكجو39يمكفتمديدالفترةكاآلجاؿمفقبلاإلدارةبستة) -
الجبائ جبائيةاإلدارة إدارة إلى اإلدارية المساعدة إطار طمباتلممعمكماتفي ية

1أخرػ،كذلؾفيإطارالتعاكفاإلدارؼكتبادؿالمعمكمات.
 

يقدميا - العرائضالتي المالحظاتأك لدراسة اإلدارة أماـ المراقبة بمدة تحتج ال
 المكمفبالضريبةبعدنيايةالتحقيقفيعيفالمكاف.

إضافةإلىماسمفذكرهالتطبقمدةالمراقبةفيعيفالمكاففيحالةاستعماؿ -
مثبتقانكناأكإذاقدـالمكمفبالضريبةمعمكماتغيركاممةأكةتدليسيمناكرات

عمى فياآلجاؿ، بالرد يقيـ لـ إذا التحقيقأك إجراءعممية أثناء غيرصحيحة
 .26ييافيالمادةطمباتالتكضيحأكالتبريرالمنصكصعم

كلممزيدمفالتكضيحنمخصمدةاآلجاؿفيالجدكؿالتالي:

 تحديدمدةاآلجالللتحقيقالمحاسبيفيعينالمكان: 2جدولرقم

 أنشطة المؤسسات
المدة 
 بالشير

 رقم األعمال لسنة التحقيق

دج203330333أقلمف31مؤسساتتأديةالخدمات

دج103330333أقلمف31أخرػمؤسسات

دج503330333دجكأقلمف203330333أكثرمف39مؤسساتتأديةالخدمات

دج2303330333دجكأقلمف103330333أكثرمف39مؤسساتأخرػ

فيالحاالتالعدية36الفترةالتتجاكز

طمبمعمكماتمفإداراتجبائيةأخرػ39تمديد

/تقديـمعمكماتغيرصحيحة/عدـالردفياآلجاؿةتدليسياستعماؿمناكراتالتحددالفترة

المصدر:تـإعدادهاستنادالممعمكماتالسابقةالذكر
                                                           

1
 .24، ص 29/12/2216المؤرخة فً  77رلم  ةجرٌدة الرسمٌ، ال2217من لانون المالٌة  43المادة 
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 اإلشعار بنتائج التحقيق في المحاسبية -ز 

بعداالنتياءمفعمميةالتحقيقالمحاسبي،يتـإشعارالمكمفبالضريبةبإعداد
مكصى رسالة بكاسطة اشعارالتقكيـ مع لو التسمـ أك باالستالـ إشعار مع عمييا

باالستالـ.

 يككف أف ذكراإلشعاريجب مع كمعمال، كافي بقدر مفصال التقكيـ بإعادة
أحكاـالمكادالمؤسسةإلعادةالتقكيـبطريقةتسمحلممكمفبالضريبةمفإعادةتشكيل

أسسفرضالضريبةكتقديـمالحظاتكا عالفقبكليا.

(يكماليرسلمالحظاتوأكقبكلو،كيعدعدـ13بالضريبةأجلأربعيف)لممكمف
الردقبكؿضمني.

إذاطمبمفعكفالمراقبةإعطاءكلالتفسيراتالشفكيةلممكمفبالضريبةحكؿ
التبميغإذاطمبمنوقبلانقضاءأجلالرد.كمايمكفاستماعوإذاتبنىذلؾمجددا

كميمية.أكطمبتمنوتقديـتفسيراتت

يجبإبالغالمكمفبالضريبةيحقوبالتحكيـبالنسبةلألسئمةالمتعمقةبالكقائعأك
مفكل مديرئكليفسالمالقانكفحسبالحالة، المؤسساتالكبرػ، مدير اإلدارييف:

الضرائببالكالية،رئيسمركزالضرائبأكرئيسمصالحالتدقيقكالمراجعة.

استدعاء يجب المدة انتياء الساعةعند تحديد مع رسميا بالضريبة المكمف
كاالستعانة شخصي بحضكر التحقيق أشغاؿ اختتاـ اجتماع إلى لمحضكر كالمكاف

بمستشاريختارهإذاأرادذلؾ.

فيحالةرفضالمالحظاتمفقبلالعكفالمحقق،ينبغيعميوإعالـالمكمف
األخ أظيرتىذه ذا كا  كمبررة مفصمة مراسمة خالؿ مف إلعادةبذلؾ آخر سببا يرة
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عبراإلشعاراألصمي تأخذبعيفاالعتبارسابقا لـ التقكيـأكبركزعناصرجديدة
(يكماليرسلمالحظاتو.13يمنحالمكمفبالضريبةأجلإضافييقدربأربعيف)

فيحالةالقبكؿالصريحلعمميةالتحقيق،يصبحأساسفرضالضريبةالمحددة
 لإلدارة يمكف قدنيائيكال المكمفبالضريبة كاف ما إذا فيحالة إال فيو، الرجكع

أكأعطىمعمكماتغيركاممةأكخاطئةكالةتدليسياستعملخالؿالتحقيقمناكرات
يمكفعميواالعتراضعفطريقالطعفالنزاعي.

 المادة أحكاـ مراعاة بمنح69مع الخاصة الجبائية اإلجراءات قانكف مف
التحقيقفيالمحاسبيةالمتعمقبفترةمعينةالمتعمقةبضريبةأكالتخفيضاتعندنياية

معمكماتغير إعطاء عممياتالتدليسأك الضرائبباستثناء مف مجمكعة أك رسـ
أفتشرعفيمراقبة اليمكفلإلدارة التحقيق، عممية إجراء خالؿ خاطئة أك كاممة

لنفس مذكراتلنفالتقيداتجديدة أك فكاتير بالنسبةالحسابية، سالضرائبكالرسـك
1لمفترةمحلالتحقيق.

لمتكقيععميو بمحضريدعىالمكمفبالضريبة المحاسبية تقديـ عدـ فيحالة
لتقديـ بالضريبة المكمف خاللو مف يدعي إعذار مكضكع يككف كما حضكريا

 (أياـ.31المحاسبيةفيأجلاليزيدعفثمانية)

 المحاسبيةالتحقيق المصوب في . 1.2

 المادة بمكجب المحاسبية في المصكب التحقيق إنشاء قانكف11تـ مف مكرر
 التكميميلسنة 1331المالية

إلىتخفيفالعبئ2 التحقيق النكعمف ىذا ييدؼإنشاء ،
الجبائيعمىالمكمفيفبالضريبةالناتجعفطريقةتنظيميةمفجيةكتكسيععددكعاء

أخرػ.عممياتالتحقيقمفجية

                                                           
1

 .29، ص29/12/2215المؤرخة فً  72، الجرٌدة الرسمٌة رلم 2216من لانون المالٌة لسنة  23المادة 
2

 8، ص2228-7-27الصادرة بتارٌخ  28، الجرٌدة الرسمٌة رلم 2228مكرر من لانون المالٌة التكمٌلً  22المادة 
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استحداثالتحقيقالمصكبفيالمحاسبيةعمىأساسالسرعةفيالتدخللطالبي
ـعمىالقيمةالمضافة.رسكاسترجاعاألرصدةالمتبقيةمفال

 تعريف التحقيق المصوب في المحاسبية .أ 

"التحقيقالمصكبىيطريقةمراقبةمكجيةأقلشمكلية،سريعةالتحقيقكأقلحدة
سبيةكيخصمراجعةالمستنداتكالكثائقالمحاسبيةالمتعمقةبعددمفالتحقيقفيالمحا

سنة عف احيانا تقل معينة زمنية فترة كيراقب يدرس أنو كما الضرائب، مف محدكد
.1محاسبيو

 أسباب إجراء المصوب في المحاسبية والوثائق المعنية .ب 

الجبائية المصالح لدػ شؾ ظيكر عند المحاسبية المصكبفي التحقيق فييتـ
صدؽالمستنداتأكاالتفاقياتالتيتـإبراميامفطرؼالمكمفيفبالضريبةكالتيتخص

المضمكفالحقيقيلمعقدعفطريقبنكدالىتجنبأكتخفيضاألعباءالجبائية.

المكمفيف مف طمب يمكف المحاسبية في المصكب التحقيق عممية إجراء أثناء
الفكاتي بالتحقيق، المعنييف بالضريبة كصكؿ ك كالعقكد المرتبطةالطمباتر التسميـ أك

 ذاتصمةبالتحقيق.كاألتاكػبالحقكؽكالضرائبكالرسـك

النكعمفالتحقيقبأؼحاؿمفاألحكاؿفحصمعمقأاليمكف فينتجعفىذا
كنقدؼلمجملعممياتالمكمفبالضريبة.

الجدكؿالتال ييبيفاختصاصكلتكضيحالفرؽبيفمجمكعةمفأشكاؿالتحقيق،
كلشكلعمىحدػ:





                                                           
1
 Circulaire de la direction des recherches et vérification MF/DG/DRV/2009, p2. 
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Circulaire de la direction des recherches et vérification MF/DG/DRV/2009، p2المصدر:

 إجراء عممية التحقيق واآلجال الخاصة بيا .ج 

بذلؾال المكمفبالضريبة دكفإعالـ تحقيقمصكبفيالمحاسبية يمكفإجراء
بميثاؽ مرفقا بالكصكؿ إشعار مقابل بالتحقيق إشعار تسميـ أك إرساؿ بكاسطة مسبقا

) عشرة مدة كمنحو محاسبتيو في المحقق كالتزاماتالمكمفبالضريبة اياـ23حقكؽ )
ر.لمتحضيرابتداءمفتاريخاالستالـلإلشعا

أسماء - أك اسـ مف بالتحقيق الخاصة العناصر عمى اإلشعار يحتكؼ أف يجب
 المحققيف،تاريخالمداخمة...إضافةإلىطبيعةالعمميةالمحققفييا.

اليمكفتحتطائمةبطالفاإلجراء،أفتستغرؽمدةالتحقيقفيعيفالمكاف، -
 (.31فيالدفاتركالكثائق،أكثرمفشيريف)

 - يستدعىيجبمعاينة محضر، بكاسطة المكاف، فيعيف التحقيق عممية نياية
ل معو بالتحقيق المعني بالضريبة عندتأشيرمالمكمف اإلشارة كتكضع عميو،

 االقتضاءمفالمحضرفيحالةرفضىذااألخيرالتكقيع.
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تمددمدةالتحقيقفيعيفالمكافكفقاآلجاؿالممنكحلممكمفبالضريبةالمحقق -
كفق المعو، تنصتيقانكفاإلجراءاتالجبائية المادة ،عمى2مكرر13عميو

طمباتالتكضيحأكالتبريرفيحالةكجكدعممياتتحكيلغيرمباشرلألرباح،
المادة الماثمة.212بمفيـك  مفقانكفالضرائبالمباشرةكالرسـك

) - بستة الفترة تمديد يمكف الجبائية39كما اإلدارة تكجو عندما أشير طمبات(
لممعمكماتفيإطارالمساعدةمفإداراتجبائيةأخرػفيإطارالتعاكفاإلدارؼ

 كتبادؿالمعمكمات.

(يكماإلرساؿمالحظاتوأك13لممكمفبالضريبةالمعنيبالتحقيقأجلثالثيف) -
 قبكلوابتداءمفتاريخاإلشعاربإعادةالتقكيـ.

ال - التحقيقالمصكبفيالمحاسبية مفإجراءإفممارسة الجبائية اإلدارة تمنع
األخذ شريطة فييا، المحقق الفترة دراج كا  الحقا المحاسبية في المعمق التحقيق

 عندالتحقيقالمصكب.بعيفاالعتبارالمطالببياإلعادةالتقييـالمنتيي

 حالة تحويالت غير مباشرة لألرباح لمخارج .د 

اإل ألعكاف كتبيف المقررة المراجعة فترة عمىخالؿ تدؿ عناصر الجبائية دارة
 المادة مفيـك حسب المحققة لألرباح مباشرة غير الضرائب213تحكيالت قانكف مف

لطبيعة المحددة كالكثائق المعمكمات المؤسسة مف يطمبكا أف ألمماثمة كالرسـك المباشرة
حدػالعالقاتبيفىذهالمؤسسة يفيةكعددمفالمؤسساتمتكاجدةخارجالجزائرككأكا 

المؤسسات مع كالمالية كالتجارية بالعممياتالصناعية التحكيالتالمرتبطة مبالغ تحديد
ذااقتضىالحاؿلألطراؼالمكافقةكاألنشطةالممارسةمفطرؼإالمتكاجدةخارجالجزائر

المؤسساتالمتكاجدةخارجالجزائركالمرتبطةبعممياتصناعيةأكماليةمعالمؤسسات
المراجعةككذاالنظاـالجبائيالمسطرليذهالعمميات.محل
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لتمؾ فإفالكثائقتككفمماثمة الشركات، فيمجمع لممؤسساتاألعضاء بالنسبة
مفقانكفاإلجراءاتالجبائية.296المنصكصعمييا،بمكجبأحكاـالمادة

الجبائية.مفقانكفاإلجراءات293بالنسبةلشركاتالمتحالفةالمذككرةفيالمادة

المحاسبيةينبغيعميياأفتقدـالمحاسبيةالتحميميةالتيتمسكياعندالطمبككذلؾ
حساباتيا.المكحدةعندكجكدىاك

كلىذهالمعمكماتالسالفةالذؼيجبأفتطمبكتابيامفقبلالمفتشإذااقتضت
ك المعاممة محل كالمنتكج المعنية األجنبية المؤسسة تحديد مع المعنيالضركرة النشاط

ككذلؾالبمدأكاإلقميـالمعني.

 التحصيل لمديون وحالة التمبس .ه 

في قانكنا، كالمحمفيف األقل عمى مفتش رتبة لدييـ الذيف الجباية ألعكاف يمكف
ظركؼيمكفأفتشكلتيديدالعمميةتحصيلالديكفالجبائيةالمستقبمية،تحريرمحضر

بالضري المكمفيف ضد الجبائي القانكفالتمبس لنظاـ خاضعة أنشطة يمارسكف الذيف بة
عممية الجبائي التمبس كيعتبر الضريبي اإلخضاع مجاؿ في الخاصة كاألنظمة العاـ
المكمفبالضريبةبيدؼترتيب الجبائيةقبلأؼمناكرةينظميا اإلدارة مراقبةتتطمعبيا

عمىالخصكص.اإلعسارعممية

الجبائ لإلدارة اإلجراء ىذا تجتمعيسمح عندما الممارس الغش لكقف بالتدخل ية
لمكثائقالمحاسبية بالحصكؿعمىاستعماؿالمباشرة يسمحلإلدارة كما مؤشراتمقبكلة،
كالماليةكاالجتماعيةلألشخاصالمعنييففيالكقتالمناسبكذلؾحتىلممرحمةالتيال

الجبائي.تنتييفيياااللتزاماتالتصريحيةالمنصكصعمييافيالتشريع

يشترطلتطبيقإجراءالتمبسالجبائي،تحتطائمةبطالفاإلجراء،المكافقةالمسبقة
اإلدارة تعده الذؼ النمكذج كفق الجبائي التمبس محضر يكقع المركزية، اإلدارة مف
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كيصادؽعمىالتكقيعالمكمفبالضريبةصاحبالمخالفة،كفيحالةرفضالتكقيع،يذكر
لممكمف.األخرػحفعنسخةكتقديـذلؾفيالمحضرمع

الييئة إلى المجكء الجبائي التمبس مكضكع كاف الذؼ بالضريبة لممكمف يمكف
القضائيةاإلداريةالمختصةعنداستالـمحضرالتمبسطبقالإلجراءاتالمعمكؿبيا.

 التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاممة. 1.2

"ال التحقيق مف الشكل ىذا الشاممة"يتعمق الجبائية الكضعية في المعمق تحقيق
) اإلجمالي الدخل عمى لمضريبة بالنسبة ليـIRGباألشخاصالطبيعييف تتكفر سكاء )

مكطفجبائيفيالجزائرأـال،عندماتككفليـالنزاعاتمتعمقةبيذهالضريبة.

 المعنيين بالتحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاممة .أ 

التحقيقمفقبلاألعكافالمحققكفبعدالتأكدمفعدـاالنسجاـالكامليجرػىذا
المدا كبيف كالذمة جية، مف بيا المصرح لنمطخيل المككنة كالعناصر ألمالية الحالة

مفقانكف61ك9معيشةاألعضاءالمقرالجبائي،مفجيةأخرػكىذاحسبالمادتيف
المماثمة. الضرائبالمباشرةكالرسـك

.الما عمى9.1دة المادة تنصىذه عمىالدخلاإلجمالي،أسس: فرضالضريبة
عمىكلالمكمفبالضريبةحسبدخموالخاصكمداخيلأكالدهكاألشخاصالذيفمعو
كالمعتبريففيكفالتومعتحديدمفىـفيكفالتوبدقةكىـمفالتتكفرلدييـمداخيل

متميزة.

الخا61.2.المادة المبمغ تحدد كالدخل: الحياة نمط عناصر مبينة لمضريبة ضع
الجزافيالمطبقعميوالضريبةكلالمعمكماتمبينةفيجدكؿاعدخصيصالذاؾ

                                                           
1

 12، ص2218من لانون الضرائب المباشرة والرسوم ألمماثلة سنة  6أنظر إلى المادة 
2

 21، ص2218من لانون الضرائب المباشرة والرسوم ألمماثلة سنة  98أنظر إلى المادة 



33 
 

كعناصر الممكية ظيكركضعية عند الشاممة بتحقيقمعمقفيالكضعية القياـ يباشر
 أك أنشطة ككجكد جبائيا محصي لشخصغير المعيشة خينمط مفلمدا متممصة

رائب.الض

 كيفية إجراء التحقيق المعمق واألجل المحدد .ب 

بشخص الخاصة الشاممة الجبائية الكضعية في المعمق التحقيق إجراء عممية
يتعمقبالضريبةعمىالدخلالمالييستكجبإعالـالمكمفبالضريبةبذلؾ طبيعيفيما

ميثاؽ حقكؽككاجباتمفخالؿإشعاربالتحقيقأكتسميمومعإشعارباالستالـمرفقا
خمسة أدناه لمتحضير أجل منحو مع الجبائية كضعيتو في المحقق المكمفبالضريبة

(يكماابتداءمفتاريخاالستالـ.25عشر)

فترة البطالف، لتفادؼطائمة المعني المكمفبالضريبة اإلشعار في يجبالتذكير
استالـاإلشعار.(الكاحدةاعت32التحقيقالجبائيةالشاممةالتتجاكزالسنة) بارامفيـك

يمكفتمديدالفترةبأجليمنح،عنداالقتضاء،لممكمفبالضريبة،كبناءعمىطمبو
لمردعمىطمباتالتكضيحأكالتبريرلألرصدةكمداخيلاألرصدةمفالخارجتمددالفترة

(فيحالةاكتشاؼنشاطخفي.31إلىسنتيف)

 الوضعية الجبائية المعمقة بنتائج التحقيق المعمق في اإلعالم .ج 

أساسفرضالضريبة كتحديد المحقق العكف قبل مف التحقيق عممية انتياء عند
عمىأثرتحقيقمعمقفيالكضعيةالجبائيةالشاممةلشخصطبيعي،بالنسبةلمضريبة
المكمف إعالـ الحالة، ىذه في الجبائية اإلدارة عمى ينبغي اإلجمالي، الدخل عمى

بابا كلضريبة إلييا المتكصل رسالةلنتائج بكاسطة التقكيـ إعادة غياب حالة في لك
مضمكنةمعإشعارباالستالـ.اليمكفأفيسمـاإلشعاربإعادةالتقكيـلممكمفبالضريبة

مقابلأشعاربالتسميـ.
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اإلشعارباالستالـالخاصبإعادةالتقكيـيجبأفيككفمفصالبقدركاؼكمعمل
 المكاد بتشكيلأسسفرضكتحديد تسمحلو بطريقة التقكيـ إعادة التيتأسسبمكجبيا

الضريبةكتقديـمالحظاتوأكقبكلو.

أجلأربعيف) المحققمعو أك13يمنحالمكمفبالضريبة مالحظاتو لتقديـ يكما )
قبكلو.كفيحالةعدـالردفياآلجاؿالممنكحة،قبكؿضمني.

العك عمى يجب األجل، انتياء بكلقبل بالضريبة المكمف يمد أف المراقب ف
يمكنوبعدالرداستماعإلى التفسيراتالشفكيةحكؿمضمكفالتبميغإذاطمبمنو،كما

المكمفمجدداإذاكافالسماعمجديامعإعطائوتفسيراتتكميمية.

يجبعمىالمكمفبالتحقيقإعالـالمكمفبالضريبةالمحققمعوفيإطاراإلشعار
يـأفلوإمكانيةالتحكـبالنسبةلألسئمةالمتعمقةبالكقائعالقانكنيةحسبالحالةمفبالتقك

المديرالكالئيلمضرائبأكرئيسمصمحةالبحثكالتدقيقكالمراجعة.

عنداالنتياءمفعمميةالتحقيقيجباستدعاءالمكمفبالضريبةالمحققمعوكتابيا
اجتماعاختتاـأشغاؿالتحقيقمعإمكانيةحقمعتحديدالتاريخكالساعةلمحضكرإلى

االستعانةبمستشارمفاختياره.

إبالغو يجب فإنو بالضريبة المكمف مالحظات المحقق العكف رفض حالة في
التقكيـيجباألخذ آخرلإلعادة بكاسطةمراسمةمفصمةكمبررة،كفيحالةظيكرسببا

ياإلشعارأألصمييمنحلممكمفبالضريبةبعيفاالعتبارلعناصرجديدةلـتكفكاردةف
رساؿمالحظاتو.13أجالإضافيابأربعيف) (يكمالتقديـكا 

بالنسبة الشاممة الجبائية الكضعية عمى المعمق التحقيق عممية مف انتياء عند
الشركعفيتحقيق بعدذلؾ، الجبائية، لمضريبةعمىالدخلاإلجمالي،اليجكزلإلدارة

ةالكثائقخاصةبنفسالفترةكنفسالضريبة،إالإذاكافالمكمفبالضريبةجديدأكمراقب
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أساليب استعمل قد يككف أك التحقيق خالؿ خاطئة أك كافية بمعمكماتغير أدلى قد
1.ةتدليسي

                                                           
1

 .9، ص31/12/2215الصادرة بتارٌخ  72، الجرٌدة الرسمٌة رلم 2216لٌة لسنة من لانون الما 24المادة 
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الصالحيات القانونية لمتحقيق الجبائي )حقوق وواجبات .الثالثالباب 
 األطراف(

 

يقدـفيىذاالبابحقكؽككاجباتاألطراؼذاتعالقةبمكضكعالتحقيقالجبائي
كالمتمثمةفياإلدارةالجبائيةمفجيةكالمكمفبالضريبةالمعنيبعمميةالتحقيقأكالرقابة

مفجيةثانيةكذلؾقصداحتراـكلطرؼلمالوكلماعميومفحقكؽككاجبات.

ئيةعملطبيعيتنصعميوالتشريعاتضمفمختمفإفالتحقيقأكالرقابةالجبا
القكانيفالمخصصةلذلؾكأيضاالنصكصكالتعميماتالتنظيميةالكاجبااللتزاـبيامف

.األطراؼقبلكل

يخصالتحقيقأكالرقابةالجبائيةكلالمكمفيفبالضريبةميماكانتطبيعةنشاطيـ
الخ ككذا تجارية كغير كخدمية كتجارية كالتشريعصناعية الضركرة اقتضت كاصإذا

لذلؾ.

 صالحيات اإلدارة الجبائية .2

معيـ المحقق بالضريبة كالمكمفيف الجبائية اإلدارة بيف خالفات نشكب لتفادؼ
لتحقيقأنشأتنصكصقانكنيةتحددالمياـكالقكاعدالكاجباتباعيامفاعلعمميةضالخا

التدخل.قبلاإلدارةحسبطبيعةكلشكلمفأشكاؿ

 مراقبة التصريحات الجبائية

:تخصىذهالرقابةمراقبةالتصريحاتالجبائيةالمكتكبةكالمكدكعةموضوع الرقابة
لدػالمصالح.
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،الحقكؽالضرائب المعنية :الرقابةعمىالتصريحاتتمسكلمفالضرائب،الرسـك
المصرحبيا.كاألتاكػ

برتبةاألعكافالمكمفين بالقيام بعممية الرقابة الجبائية لإلدارة التابعيف اإلدارية
مفتشعمىاألقل.

أجكر،المعنيين بالرقابة تدفع كالتي تاجرا صفة ليا كالتي كالمؤسسات الييئات :
مرتبات،أتعابميماكافنكعيا.

:اإلدارةالجبائيةلياالحقطمبكلالكثائقالوثائق المستعممة في عممية الرقابة
ألتدخلدفاتركثائقمحاسبيةالتيتتكفرعمييا.ذاتعالقةبمكضكع

:يتـالتدخلخالؿساعاتفتحلمجميكرأكساعاتالعمل.أوقات التدخل

إذاالعمل الرقابي كفيالحالةاألخيرة كشفكيا طمبالتكضيحاتكالتبريراتكتابيا :
اريةكماكافالرفضجزئيأكعمىكلالنقاطالمطمكبتكضيحيا،المراسمةالكتابيةإجب

يمكفالرجكعإلىالخضكعالتمقائي.

ر:مراسمةالمكمفبالضريبةتتـعفطريقرسالةمضمنةاالستالـكالتسميـاإلشعا
مقابلإشعاربالتسمـ،كمايجبالتكضيحضمفالمراسمةالتصحيحالمقرربكلكضكح،

لذلؾكأسس المطبقة القانكنية لإلخضاعاألسبابالتيدعتإلىذلؾكالمكاد الضريبة
حسابالضريبةالمترتبة.

يبمغالمكمفبالضريبةإمكانيةاالستعانةبمستشارمفاختياره.

(يكماعمىاألقل.13:الردعمىالمراسالتالكتابيةمحددبثالثيف)اآلجال المحددة

(يكما.13اإلعالفعفقبكؿالتقكيـكالمكافقةعميوفيثالثيف)
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الم األجل انتياء يعتبربعد دكفرد المكمفبإشعارحدد فيو قبكؿضمنييراسل
إعادةالتقكيـمعإمكانيةاستبعادالتصريحاتالغيرمدعمةبالكثائقالمنصكصعمييافي

القانكف.

فيحالةنشكبنزاعحكؿأساسالتصحيح،يعرضالنزاععمىلجنةدراسةالتعسف
طرؼالمكمفبالضريبةكيجبأف(يكمامف13فياستعماؿالقانكففيأجلثالثيف)

(أشير.39يتـالردفيأجلاليتعدػستة)

 التحقيق في المحاسبية .2

:يتـالتحقيقفيمحاسبيةالمكمفبالضريبةالمعنيبالتحقيقمعموضوع التحقيق
إجراءمجملالمعمكماتلتأسيسكعاءالضريبةكمراقبتيا.

(سنكاتعمى31تصلإلىأربعة):تككففترةالتحقيقمعينةكقدفترة التحقيق
األكثر.

كاألتاكؼالمصرحبياضمفالضرائب المعنية :مجملالضرائبكالحقكؽكالرسـك
التصريحاتالجبائيةالمكتكبة.

:يتـالتحقيقفيالمحاسبيةفيعيفالمكافكاستنادابطمبمكان إجراء التحقيق
لجبائية.فيالمصالحاالدارةالمكمفالمكتكببعدمكافقة

األعوان المكمفين بالتحقيق مفتشعمىاألعكاف: برتبة الجبائية التابعيفلإلدارة
األقلكفيحالةاستبداؿالعكفأكاألعكافيجبإعالـالمكمفبالضريبةبذلؾ.

:كلالكثائقكالمستنداتالمحاسبيةالمستعممةمفالوثائق المستعممة في التحقيق
كذات بالضريبة المكمف بكاسطةقبل المستعممة تمؾ ككذلؾ التحقيق بمكضكع صمة

اإلعالـاآلليمعتقديـكلالكسائلالمتعمقةبومفقبلالمكمفبالضريبة)أجيزة....(.
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التحقيقالمحاسبييجبإشعارإشعار المكمف بالضريبة قبلالشركعفيعممية :
شعاربالكصكؿمرفقامضمفأكتسميـمقابلإإرساؿالمكمفبالضريبةالمعنيبكاسطة

ببيافحقكؽككاجباتالمكمفبالضريبةالمحققفيالمحاسبية.

كرتبالمحققيف، ألقابكأسماء يجبأفيحتكؼاإلشعارعمىالمعمكماتالتالية:
المعينة، كاألتاكؼ كالرسـك كالضرائب الحقكؽ التحقيق، فترة التدخل، كساعات تاريخ

االستعانةبمستشارمفاختياره.إعالموبإمكانيةالكثائقالكاجباالطالععمييامع

يمكفإجراءعممياترقابيةفجائيةفيىذااإلطاراإلشعاريقدـعندبدايةالعممية.

)اآلجال الممنوحة عشرة الكثائق تحضير استالـ23: تاريخ مف ابتداء أياـ )
أعماؿاليتجاكز الخدماتذاترقـ دج2.000.000اإلشعاربالنسبةلمؤسساتتأدية
األعماؿاليتجاكز ككذلؾالمؤسساتاألخرػذاترقـ دجفي103330333فيالسنة

أماإذاتجاكزالتمديدإمكانية(أشيرمع31السنةحددتالمدةالقصكػلمتحقيقبثالثة)
دجفيالسنةفالمدةالقصكػ2303330333دجك503330333رقـاألعماؿعمىالتكالي

.أشير(36كفيكلالحاالتالتتجاكزفترةالتحقيقتسعة)(أشير39ىيستة)

تمددالفترةمفقبلاإلدارةفيإطارطمبالمساعدةمفإداراتأخرػ.

(يكمايمكفتمديدىابنفسالفترةفيحالةإعادةالتقكيـفي13أجاؿالردلممكمفأربعيف)
ظركؼقانكنية.

(أياـلمرد.31بالضريبةثمانية)فيحالةرفضتقديـالمحاسبيةيمنحلممكمف

المعاينةالنيائيةتتـبكاسطةإمضاءمحضرمفكلاألطراؼ.التقويمنتائج 

فيحالةالقبكؿاليمكفلإلدارةالرجكعفيالمحضرالممضى.
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 التحقيق المصوب في المحاسبية .3

 مجاالت في الجبائية لإلدارة الممنكحة لمختمفالصالحيات دراسة التحقيق،عند
نالحعاالشتراؾفيالعددمنيا.

يظيرشؾلدػموضوع التحقيق عندما يجرػالتحقيقالمصكبفيالمحاسبية :
مفطرؼالمكمفيف إبراميا االتفاقياتالتيتـ فيصدؽالمستنداتأك الجبائية اإلدارة

أكتجنبأكتخفىا تتعمقبالمضمكفالحقيقيلمعقد ألعباءبالضريبةكالتيتخفيبنكد
الجبائية.

فيفترة التحقيق المصكب التحقيق فإف المحاسبية في التحقيق عكس عمى :
ال فتراتقصيرة يجرػعمى غالبمالمحاسبية في سنةاألحيافدػ تقل أف ليا يمكف

محاسبية.

اإلدارةالضريبة المعنية قبل مف محددة فيي فييا المحقق لمضرائب بالنسبة :
،كماأنيايمكفأفتقتصرعمىضريبةكاحدةالجبائية،قدتشملكل الضرائبكالرسـك

حسبالحالة.

فيمكان إجراء التحقيق المصكب التحقيق يجرػ الذؼ السابقة األشكاؿ مثل :
المحاسبيةفيعيفالمكافباستثناءإذاكافطمبكتابيلتغييرهمفقبلالمكمفبالضريبة

بعدمكافقةاإلدارة.

:ىـاألعكافالتابعيفلإلدارةالجبائيةبرتبةمفتشيفعمىالتحقيقاألعوان المكمفين ب
األقل.

المحاسبيةالوثائق المستعممة في التحقيق المصكبفي التحقيق يتطمبعممية :
غير تحكيالت ظيكر حالة في ذلؾ إلى إضافة كفكاتير دفاتر مف المحاسبية الكثائق
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ت لألرباحبالنسبةلممؤسساتأألجنبية تطمبالكثائقمفالمؤسساتاألجنبيةكمامباشرة
..لحاسباتالمكحدة.كاإفكجدتيمكفطمبالمحاسبيةالتحميمية

)اآلجال الممنوحة عشرة تمنح التحقيق عممية انطالؽ قبل لتحضير23: أياـ )
الممفكالكثائق.

(.31دراسةالكثائقالمحاسبيةفيعيفالمكافالتتجاكزمدةشيريف)-

(يكمالممكمفبالضريبةلمردعمىالمالحظاتكتقديـالتبريراتلممحقق13ف)منحثالثي-
الخاصبإعادةالتقكيـ.

عندطمباإلدارةلمعمكماتخارجيةمفإدارةجبائيةفيإطارالمساعدة،تمنحليامدة-
(أشير.39ستة)

اإلشعار في )التحقيق السالفالذكر لمتحقيق بنفسالطريقة يتـ مع: المحاسبية(
إضافةالتكضيحالخاصبالتحقيقالمصكبكالتعريفبطبيعةالعممياتالمحققفييا.

كماالعمل الرقابي التحقيق، بعممية المعنية المحاسبية بالكثائق يتعمق أيضا ىك :
يمكفلألطراؼبتقديـأكطمبالتكضيحاتكالتبريرات،كعندانتياءالعمميةيحررمحضر

قبلالمكمفبالضريبةكتكضحالمالحظةفيحالةالرفضبالتكقيع.يؤشرعميومف

دماج كا  الحقا تحقيقفيالمحاسبية عممية إجراء يمكفلإلدارة أيضا االنتياء بعد
الفترةالمعنيةبالتحقيقالمصكبمعاألخذبعيفاالعتبارنتائجىذااألخير.

 المستقبمية، لمديكف التحصيل لعممية التمديد حالة إعدادفي إلى المحققيف يمجأ
ة.صمحضرالتدليسضدالمكمفكلوإمكانيةالمجكءإلىالييئةالعقابيةاإلداريةالمخت
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 التحقيق المعمق في الوضعية الشاممة .4

في المعمق التحقيق الذكر، السالفة التحقيق لعمميات بالنسبة ذكره سمف كما
اجباتكالحقكؽالسالفةالذكر.الكضعيةالجبائيةالشاممةيحتكؼعمىالعديدمفالك

عمىأساسموضوع التحقيق الشاممة الجبائية المعمقفيالكضعية الحقيق يتـ :
الماليةكالعناصر مفجيةكالذمةأكالحالة بيفالمداخيلالمصرحبيا تحديداالنسجاـ

المككنةلنمطمعيشةأعضاءالمقرالجبائيمفجيةأخرػ.

صالطبيعييفدكفسكاىـالقاطنيفبالجزائرأـالعندما:األشخاالمعنيين بالتحقيق
تككفليـالتزاماتمتعمقةبالضريبةعمىالدخلاإلجماليمكضكعالتحقيقككذلؾالغير

محصييفجبائياإفكجدتأنشطةأكمداخيلمتممصةمفالضريبة.

الشاممةالضريبة المعنية بالتحقيق الجبائية الحقيقالمعمقفيالكضعية يخص:
الضريبةعمىالدخلاإلجماليفقط.

:أعكافاإلدارةالجبائيةبرتبةمفتشعمىاألقل.المكمفين بالقيام بالتحقيق

الكثائقالمستعممةفيالتحقيق:كشكؼالحسابات

:إعالـالمكمفبالضريبةالمعنيمسبقامفخالؿإرساؿإشعاراإلشعار بالتحقيق
الستالـمرفقابميثاؽبحقكؽككاجباتالمكمفبالضريبةبالتحقيقأكتسميمومعإشعاربا

إمكانية كا عالمو التحقيق مكضكع بالفترة التذكير مع الجبائية كضعيتو في المحقق
االستعانةبمستشارمفاختياره.

بعيفلمقرهحسبماا:يتعمقبالبحثعفالمداخيلالخاصةبوكبالتالعمل الرقابي
)أكالد...(.ينصعميوالقانكفالجبائي

عشر)اآلجال المحددة بخمسة لمتحضيرمحددة األجلالممنكحة مدة يكما25: )
اإلشعار.إرساؿمفابتداء
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(الكاحدة.32مدةالتحقيقالتكفتالسنة)

(يكماالبحثعمىالكشكؼفيحالةعدـتقديميا.13تستفيدالغدارةمفمدةثالثيف)

(.31الفترةإلىسنتيف)فيحالةاكتشاؼنشاطخفيتمدد

لممكمفلتقديـمالحظاتو.13الردعمىالتقكيـبعداالنتياءتمنحمدةأربعيف) (يـك

المحددالنتائج اليـك في بالضريبة المكمف يستدعى التحقيق عممية انتياء عند :
كالساعةالجتماعاختتاـاألشغاؿمعتبميغوبكلالمعمكماتكالنتائجالنيائية.

 مكمفين بالضريبةحقوق ال .5

ميماسفالقانكفلإلدارةالجبائيةالتزاماتالقياـبالتحقيقاتالجبائيةالمختمفة،يجب
لتفادؼطائمةالبطالف،منحالتشريعالجبائيحقكؽكضماناتلممكمفبالضريبةإتباعيا

المعنيبعمميةالتحقيقالخاصةبكلشكلمفأشكاؿالتحقيقالمتبع.

الضماناتكضح لمرقابةىذه الخاضعيف بالضريبة المكمفيف ميثاؽ عمى1يا بيا كجاء ،
الخصكصمايمي:

المسبقاإلعالـأكال

 االستعانةبككيل .1

تمديدمدةالتحقييعنيالمكافالخاصبكلنكعمفالتحقيقاتالسالفةالذكرمف .1
 األبكابالسابقةالذكر.

 المناقشةالشفكيةكالحضكرؼ .1

التحقيقأشغاؿأثناء-
نيايةأشغاؿالتحقيقفي-

 المكمفيفالذيفخضعكالمتحقيقسابقا .5

                                                           
1

 .22إلى  13، ص2217مٌثاق المكلفٌن بالضرٌبة الخاضعٌن للرلابة، مدٌرٌة األبحاث والتدلٌمات، 
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 الطعفالقبلنزاعيالحقفيطمبالتحكـ .9

 المحررالجبائي .1

فيالميثاؽ كيمكفاالطالععمييا فياألبكابالسابقة التطرؽإلييا النقاطتـ كلىذه
الخاصبالمكمفيفبالضريبةالخاضعيفلمرقابة.
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 1طرق الطعن.الرابعالباب 
 

أكيترتبعمىعممياتالتحقيقاألحياففيغالب الرقابةبكلكأشكالياأثرمالييستمـز
 الخاضع بالضريبة لمتحقيقالمكمف حقكؽ مف المترتبة المستحقات ىذهكغراماتدفع

بالمكمفبالضريبةالمجكءإلىالطعففينتائجالتحقيققصداإللغاء الحالةتؤدؼحتما
يصمفالمبالغالكاجبةالدفعأماـالييئاتالمختصةعمىكلالمستكيات.أكالتقم

إتباعياكلتفادؼنشكبخالفاتكا عطاءكلطرؼحقو،سفالمشرعالطرؽالكاجب
معإلزاـكلطرؼاالمتثاؿلمانصتعميياالتشريعاتالجبائية.

 لمطعن أوال: الشكاوى القابمة .2

 أجال الطعن: .أ 

جاؿالمحددةبيفالقانكفمايمي:أكانتفاءاآللتفادؼالبطالف

- غاية إلى الشكاكػ الجدكؿ12تقدـ إدراج سنة تمي التي التالية السنة مف ديسمبر
لمتحصيلأكحصكؿاألحداثالمكجبةليذهالشككػ.

انتفاءأجاؿالشككػفي:-

فبالضريبةإنذاراتديسمبرمفالسنةالثانيةالتيتميالسنةالتياستمـخاللياالمكم12
.اإلرساؿجديدةأكإثركقكعأخطاءفي

ديسمبرمفالسنةالتاليةالتيتأكدفيياالمكمفبالضريبةكجكدضرائبمطالببيا12
بغيرتأسيسقانكنيجراءخطأأكتكرار.

                                                           
1

 .36إلى  32، ص2218المعلومات استخرجت من لانون اإلجراءات الجبائٌة، المدٌرٌة العامة للضرائب، 
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الش التستكجبالضريبةكضعجدكؿتقدـ ما التالية12/21كػفيكعند مفالسنة /
نةالتيتـفييااالقتطاعأكدفعالضرائببرسميا.التيتميالس

يتعمقبطمباستردادفركؽالرسـ،أقصىأجل بالنسبةلمرسـعمىالقيمةالمضافةفيما
(أشيرالتيتميتاريخالتبميغ.31أربعة)

 شكل ومحتوى الشكاوى  .ب 

الذؼتفرضعمييـاألشخاصالشكاكػيجبأفتككففرديةإالفيمايخصشركات
ائبجماعيةيمكفليـاالعتراضبكاسطةشككػجماعية.ضر

تخضعالشكاكػلحقكؽالطابع-

تقدـالشكاكػمنفردةلكلمحلتجارؼ-

لتفادؼطائمةالبطالفيجبأفتتضمفالشككػعمىمايمي:-

*ذكرالضريبةالمعترضعمييا

استظياراإلنذار.*بيافرقـالمادةفيالجدكؿالتيسجمتتحتياالضريبةإفتعذر
االقتطاعأك تثبتمبمغ ترفقالشككػبكثيقة جدكؿلمضريبة، كضع عدـ كفيحالة

الدفع

عرضممخصلرسائلكاستنتاجاتالطرؼ.-

تكقيعصاحبياباليد.-

باالستالـ إشعار بكاسطة )استدعاء( المكمفبالضريبة تراسل الجبائية اإلدارة أما
لتكممةالممفكتقديـكلكثيقةثبكتيةمذككرمفطرفوكقابمةلدعـمكضكعالنزاعفيأجل

اإلدارةعفطريقمديرالضرائب،رئيس13ثالثيف) (يكما،فيحالةالردالناقص،تقـك
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سالمركزالجكارؼ،بتبميغالرفضبعدـالقبكؿ،كلممكمفبالضريبةمركزالضرائبأكرئي
الطعففيىذاالقرارإماأماـلجنةالطعفأكأماـالمحكمةاإلدارية.

 التأجيل القانوني لمدفع .ج 

عندتقديـالشككػكفقالمانصعميياسابقافيصحةأكمبمغالضرائبالمفركضة
إذاطمبقبلصدكرالقرارالمتخذبشأفىذهالشككػ،عميو،أفيرجئالقدرالمتنازعفيو

الحقكؽ تحصيل لضماف حقيقة ضمانات تقديـ شريطة المقررة، األحكاـ مف االستفادة
المحتجعمييا.

لضماناتيمكفلممكمفبالضريبةأفيرجىدفعالقدرالمنازعفيوافيغيابتقديـ
 يساكؼ مبمغ دفع خالؿ %13مف المنازع الضرائب الضرائبمف قابض لدػ فييا

المختص.

كاستثناء الجبائية المراقبات عف الناجمة الشكاكػ عمى فقط التدبير ىذا يطبق
الشكاكػالمتعمقبالضرائبالمثقمةبالزياداتالمطبقةفيحالةالغشالجبائي.

إلىغايةصدكرالقرار القانكنيلمدفعتأجيلالحقكؽالمتبقية يترتبعمىمنحاإلرجاء
لنزاعي.ا

يمكفأفيككفاإلرجاءالممنكحلمدفعمحلانتفاءلمديكفالمتبقيةمفطرؼالسمطة
المختصةفيحالةظيكرتمديدتحصيلالديفالجبائيمكضكعىذااإلرجاء.

فيحالةثبكتفرضضريبيمزدكجأكأخطاءماديةتـإثباتيامفطرؼاإلدارة
مف%13طراإلىتقديـضماناتأكدفعمبمغالجبائية،لفيككفالمكمفبالضريبةمض

الضرائبالمنازععمييا.
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 الوكالة .د 

يمكفلممكمفبالضريبةالمحققمعوإسنادشخصيمثموبككالةقانكنيةمحررةعمى
في جراءاتالتسجيل،أما لإلدارةالجبائيةكغيرخاضعةلحقالطابعكا  مطبكعةيسمميا

 تدخلالمكمفبالضريبة عدـ المينيالذؼعيفممثالحالة التجارؼأك بعنكافنشاطو
ال أنو غير قانكنا، المؤىمة المصالح لدػ تكقيعو عمى التصديق مككال، بصفة عنو،
المعنية، المؤسسة كالعمىأجراء قانكنا المسجميف المحاميف عمى الككالة تقديـ يشترط

المذككرةفيالشككػ.كاألمركذلؾإداكافالمككلقدأعذرشخصيابتسديدالضرائب

أفتحررالككالةعمىكرؽمدمكغكمسجلقبلتنفيذالعملطالفبلالتفادؼطائمة
لو مكطنا يتخذ أف عميو يجب بالخارج المقيـ لمسكف بالنسبة أما بمكجبيا، المخكؿ

بالجزائر.

 أجل البت–التحقيق في الشكاوى  .ه 

يأعدتالضريبةكيجكزالبتالشكاكػالمقدمةيتـالبتفييامفقبلالمصمحةالت
أيضافكرافيالشكاكػالتييشكبياعيبمفالشكليجعمياغيرجديرةبالقبكؿنيائيا.

الشكاكػ في لمضرائب الجكارية المراكز رؤساء الضرائب، مراكز رؤساء مف كل يبت
(أشيراعتبارامفتاريخاستالـ31التابعةالختصاصكلكاحدمنيـفيأجلأربعة)

شككػ.ال

) ستة اآلجاؿ ىذه الضرائب39يحدد اختصاصمدير مف يككف عندما أشير )
(أشيربالنسبةلمقضايامحلنزاعالتيتطمب31الكالئيكيمددىذااآلجاؿإلىثمانية)

الرأؼالمكافقلإلدارةالمركزية.

األجلإلىشيريف) لمشكاكػالمقدمةمفطرؼالمكمفيف31يقمصىذا بالنسبة )
ضرائبالتابعيفلنظاـالضريبةالجزافيةالكحيدة.بال
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 الشكاوى الخاضعة الختصاص اإلدارة المركزية .1

المكمفكفبالضريبة يبثالمديرالكالئيلمضرائبفيالشكاكػالنزاعيةالتييرفعيا
كرئيس الضرائب رئيسمركز مف كل أيضا يبت كما اإلقميمي، الختصاصو التابعيف

الجكارؼلمضرا مديرالمركز بأمر كذلؾ إلىمراكزىـ لمتابعيف النزاعية الشكاكػ ئبفي
الضرائب.

تبتبعضمراكزالضرائبفيالقضاياالتييقلمبمغياعفخمسيفمميكفدينار
عف5303330333 مبمغيا يقل التي القضايا في لمضرائب الجكارؼ كرئيسالمركز دج

 دينار مميكف المذكك1303330333عشريف المبالغ الحقكؽدج، مف تتككف أعاله رة
 كغراماتالكعاءالضريبي.

السباب معتضمنو برسالةمقابلإشعارباالستالـ يجبإشعارالمكمفبالضريبة
بتفكيضالسمطة يتعمق فيما أما المستحقاتالجبائية، بينتعمييا التي لممكاد كاألحكاـ

الضرائبكرئيسالمرك كرئيسمركز الكالئي المدير مف يتـلكل لمضرائب، الجكارؼ ز
بمقرراتالكاجبتأشيرىامفطرؼالمديرالعاـلمضرائب.

خمسكفكفيحالةالمستحقاتالجبائيةالشاممة)حقكؽكغرامات(تتجاكزمبمغمائة
اإلدارةالمركزية.رأؼدج(يجبالتماس25303330333مميكفدينار)

 اإلجراءات أمام لجان الطعن .1

 الرضا عدـ حالة المقدـفي بالضريبة المكمفيف شكاكػ بشأف المتخذة بالقرارات
رئيس الكالئيلمضرائبأك المدير المؤسساتالكبرػ، )مدير لمختمفالييئاتالجبائية
الطعف لجاف إلى المجكء يمكف لمضرائب( الجكارؼ المركز كرئيس الضرائب مركز

،ىي:1كىذهالمجاف(أشيرمفتاريخاستالـالقرار31المختصةفيأجلأربعة)


                                                           

1
 لجنة من أعضاء ٌتم تمدٌم الهٌات، المكونة فً نهاٌة الباب )الملحك( تشكل كل
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 المجنةالكالئية -

 المجنةالجيكية -

 المجنةالمركزية -

 إجراء المجوء إلى لجان الطعن .أ 

يساكؼ مبمغ جديد مف تسديد المستحقاتكيجب دفع يعمق ال المجنة أما الطعف
مفالحقكؽكالعقكباتمحلالنزاع.13%

 المكمف طرؼ مف المعنية المجنة رئيس إلى الطعكف كتخضعترسل بالضريبة
لمقكاعدالشكميةالمنصكصعمييافيماسبق.

المباشرة، بالضرائب المتعمقة بالضريبة المكمف طمبات حكؿ رأيا المجنة تبدؼ
األعماؿ،كالراميةإلىتصحيحاألخطاء عمىرقـ بالنسبةلمرسـك المماثمةككذا كالرسـك

الستفادةمفحقناجـعفحكـالمرتكبةفيالكعاءالضريبيأكحسابالضريبة،إماا
تشريعيأكتنظيمي.

بالقبكؿأكبالرفض حكؿالطعكفالمرفكعةإلييا لجافالطعفبإصدارقرارىا تمـز
(أشيرمفتاريختقديـالطعفإلىرئيسالمجنة،فيحالةيتـ31صراحةفيأجلأربعة)
حلممكمفرفعدعكػصمتيايعتبررفضاضمنيالمطعفكيسمألفتقديـاألجلالمذككر،

(أشيرمفتاريخانتياءاألجلالممنكحلمجنة.31أماـالمحكمةاإلداريةفيأجلأربعة)

أف اإلدارة، تقرير عمى المصادقة عدـ كفيحالة قرارىا تعميل المجنة يجبعمى
تحددمبمغالتخفيضأكاإلعفاءالذؼقديمنحلمشاكيمعتبميغوبيامفقبلالرئيس.

يب أككما المؤسسات كبريات مدير قبل مف بالضريبة لممكمف المكفق القرار مغ
المجنة.رأؼ(كاحدمفتاريخاستالـ32المديرالكالئيلمضرائبفيأجلشير)
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التنظيـ أك القانكف ألحكاـ صراحة تمؾالمخالفة باستثناء نافذة المجاف أراء تعتبر
السابقالذكر،قرارامسببفيوالمسئكليفالسارؼالمفعكؿكفيىذهالحالةيصدرقرارمف

أسبابالرفضكتبميغالشاكيبو.

 اختصاص المجان .ب 

 المجنة الوالئية

الخاصبالمستحقات تبتالمجنةالكالئيةفيالطمباتالمتعمقةبالنزاعبإعطاءرأييا
دج(كالتيسبق1303330333الجبائية)حقكؽكغرامات(أقلمفعشريفمميكفدينار)

 المجنةأف عمى يستكجب كما الجزئي، أك الرفضالكمي قرار بشأنيا اإلدارة أصدرت
استدعاءالمكمفيفبالضريبةأكممثمييـلسماعأقكاليـ.

 مع كتابيا لمضرائب الكالئي المدير تبميغ يجب المجنة أشغاؿ انتياء إمضاءعند
انتياءاألشغاؿ.(أياـمفتاريخ23فيأجلعشرة)،مفقبلالكاتب،الرئيسالمجنة

 المجنة الجيوية

الخاص الرأؼ إعطاء مع بالنزاع المتعمقة الطمبات في الكالئية المجنة تبت
دج(1303330333بالمستحقاتالجبائية)حقكؽكغرامات(أقلمفسبعيفمميكفدينار)

كالتيسبقأفأصدرتاإلدارةبشأنياقرارالرفضالكميأكالجزئي،كمايستكجبعمى
جنةاستدعاءالمكمفيفبالضريبةأكممثمييـلسماعأقكاليـ.الم

عندانتياءأشغاؿالمجنةيجبتبميغالمديرالكالئيلمضرائبكتابيامفقبلالكاتب
(أياـمفتاريخانتياءاألشغاؿ.23رئيسالمجنةفيأجلعشرة)إمضاءمع
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 المجنة المركزية

ا الطعكف في رأييا المركزية المجنة التابعكفتبدؼ بالضريبة المكمفكف يقدميا لتي
لمديرةالمؤسساتالكبرػكالتيسبقأفأصدرتىذهاألخيرةبشأنياقرارالرفضالكمي

أكالجزئي.

سبعيف مبمغيا يفكؽ التي كغرامات( )حقكؽ الجبائية المستحقات في المجنة تبت
ياقرارالرفضالكميدج(كالتيسبقأفأصدرتاإلدارةبشأن1303330333مميكفدينار)
أكالجزئي.

إلىأضافتاتستدعيالمجنةالمكمفكفبالضرائبالمعنييفأكممثميـلسماعأقكاليـ
المديرالكالئيالمعنيلالستماعألقكاليـالخاصةبالقضاياالمطركحةالتابعةالختصاصو

اإلقميمي.

يتـتبميغكتابيامفقبلالكاتببعدإمضائيامفقبلرئيسالمجنةبعدانتياءأشغاؿ
لىالمديرالكالئيلمضرائبالمعنيإقميمياأكمديرالمؤسساتإالمجنةحسبالحالةترسل
(يكما.13الكبرػفيأجلعشريف)

كلالمجافالسالفةالذكرتجتمعمرتيففيالشيربناءعمىطمبرئيسيا.

 لقضاءإجراءات المجوء إلى ا .1

فيحالةعدـالرضابالقراراتالمأخكذةمفقبلالمديرالكالئيلمضرائبأكرؤساء
يمكفلممكمفيفالحصصالمراكزالتابعيفلوأكالقراراتالمتخذةتمقائيافيمايخصنقل
بالضريبةالمعنييفتقديـشكاكػإلىالقضاء)المحكمةاإلدارية(.

اإلدار المحكمة الدعاكػأماـ استالـترفع يـك مف ابتداء أشير أربعة فيأجل ية
اإلشعاربقرارالمديرالكالئيلمضرائبأكرؤساءالمراكزالتابعيفلوكبنفسالطريقةيمكف

لجافالطعكف.برائيرفعالدعاكؼبالقراراتالخاصة
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رفعالدعكػأماـالقضاءاليكقفتسديدالحقكؽالمحتجعمييا،كعمىعكسذلؾ،
لالغراماتمعمقةإلىغايةصدكرحكـقضائينيائي.يبقىتحصي

تبتالمحكمةاإلداريةبأمركطبقاألحكاـقانكفاإلجراءاتالمدنيةكاإلداريةكيككف
) عشر خمسة فيأجل مجمسالدكلة لالستئناؼأماـ قابل تاريخ25األمر مف يكما )

التبميغ.

لجافطعفكتشكيمياكمايمي:نشاءإنصقانكفاإلجراءاتالجبائيةعمى:1ممحق

 المجنة الوالئية .أ 

التابعيف بالضريبة المكمفيف قبل مف المقدمة الشكاكػ في البت اختصاصيا
الختصاصياكىيمككنةمف:

 رئيسا–محافعحساباتيعينولرئيسالغرفةالكطنيةلمحافظيالحسابات
 (كاحدمفالمجمسالشعبيالكالئي2عضك)
 (كاحدعف2ممثل)المديريةالكالئيةالمكمفةبالتجارةبرتبةرئيسمكتبعمىاألقل
 (برتبةرئيسمكتبعمى2ممثل بالصناعة المكمفة الكالئية عفالمديرية كاحد )

األقل
 (كاحدعفالغرفةالكطنيةلمحافظيالحسابات2ممثل)
 (كاحدعفالغرفةالتجاريةكالصناعيةلمكالية2ممثل)
 (كاحدعف2ممثل)الغرفةالجزائريةلمفالحةالكائفمقرىابالكالية
 المديرالكالئيلمضرائبأكحسبالحالةرئيسمركزالضرائبأكرئيسالمركز

لجكارؼعمىالتكاليرتبةنائبمديرأكرئيساالجكارؼلمضرائبأكرئيسالمركز
.مصمحةرئيسي

                                                           
1

 .35و 34، ص2218 ب،لضرائلانون اإلجراءات الجبائٌة، المدٌرٌة العامة ل
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 المجنة الجيوية .ب 
 رئيسا–خبيرمحاسبيعينورئيسالمكتبالكطنيلمخبراءالمحاسبيف
 المديرالجيكؼلمضرائبأكممثموبرتبةنائبمدير
 (عفالمديريةالجيكيةلمضريبةبرتبةنائبمدير2ممثلكاحد)
  كاحد رئيسمكتبعمى2)ممثل برتبة بالتجارة المكمفة الجيكية المديرية عف )

األقل
 (عفالمديريةالجيكيةالمكمفةبالصناعةفيالكاليةالتيتحضف2ممثلكاحد)

مقركضعيةالمديريةالجيكية.
 (عفالمديريةالجيكيةلمضرائببرتبةرئيسمكتبعمىاألقل2ممثلكاحد)
 (عفالغرفةالتجاريةكالصناعيةلمكاليةالتيتحتضفمقرالمديرية2ممثلكاحد)

الجيكيةلمضرائب
 بالكاليةالتيتحتضف2)ممثلكاحد (عفالغرفةالجزائريةلمفالحةالكائفمقرىا

مقرالمديريةالجيكيةلمضرائب
 (عفالمكتبالكطنيلمخبراءالمحاسبيف.2ممثلكاحد) 

 المجنة المركزية .ج 

 الكزيرالمكمفبالماليةأكممثموالمفكضقانكنا؛ -

 رتبةمدير؛(عفكزارةالعدؿتككفلوعمىاألقل2ممثلكاحد) -

 (عفكزارةالتجارةتككفلوعمىاألقلرتبةمدير؛2ممثلكاحد) -

 (عفكزارةالصناعةتككفلوعمىاألقلرتبةمدير؛2ممثلكاحد) -

 (عفالغرفةالكطنيةلمفالحة؛2ممثلكاحد) -

 مديركبرياتالمؤسساتأكممثموبرتبةنائبمدير. -
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 اإلطار التطبيقي 

الرقابيةالمقدمةفياألشكاؿقبلتقديـالحاالتالتطبيقيةلممعالجةكالخاصةببعض
العملالميدانيتقدـلوإجراءالجانبالنظرؼكلتكجيوالطالبكا عطاءهفكرةعمىكيفية

.إتقانومآتـاستنتاجوكمايجب

قابيةاتقاففالعملالرقابيعملتقنيبحتيتطمبمفالعكفالمكمفبالعمميةالرإ
مايمي:

 األساسيلتسجيلالعممياتكحسابالمستحقاتالضريبيةا السند ألنيا لمحاسبية
مفجيةككثائقياتستعملكسندفيعمميةالرقابة؛

 كيفتا ككذلؾ تاكة كا  حق رسـ كضريبة لكل المسيرة القكانيف بيا كيقصد لجباية
طائمةالبطالفلمعمميةالرقابية؛حسابيا.كاإلجراءاتالجبائيةالمتعمقةبيالتفادؼ

 القانكفألتجارؼلمعرفةشكلالشركةكالضرائبالخاضعةليا.

قدـفياإلطارالنظرؼيمكفتقسيـالعمميةالرقابيةإلىعدةمراحل مفخالؿما
كىي:

 تخصالعملاإلدارؼكتتعمقببرمجةالمكمفيفبالضريبةالمعنييفألكلىاالمرحمة
خ بالرقبة في "التحقيق الرقابةااصة األخرػ باألشكاؿ يتعمق فيما أما لمحاسبة

 عمى عمىاالجبائية المعمقة كالرقابة المحاسبية في المصكب التحقيق لكثائق
 كالمعمكماتاالكضعية لمتصريحاتالمقدمة المعمقة الدراسة بعد فييتتـ لشاممة

الخارجيةالكاردة.
  االمرحمة تدخللثانية كذلؾ المكمفىي بإشعار كتتعمق اإلدارؼ العمل ضمف

 إرساؿ أك التحقيق بعممية بعيفاإلشعاربالضريبة األخذ مع التقكيـ بإعادة
االعتباركلمانصعميوالتشريعبكضعكلالمعمكماتالقانكنيةالكاجبذكرىا
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لتفادؼطائمةالبطالفلمعمميةالرقابية.
  االمكحمة لثالثة في مرحمة أىـ لمكثائقىي الفحصالدقيق في كتتمثل العممية

حساب ألمقدمة الجبائية التصريحات مع المقارنة كحدت إف النقائص إظيار
استدعاء األمر استكجب إف ألجديدة المستحقات حساب المدفكعة. المستحقات
ذلؾكتقديـالتبريراتكاإلجابة المكمفبالضريبةلتقديـالكثائقالجديدةإفاستمـز

لمالحظاتككلمالوعالقةبالتحقيق.عمىا
 ىيخاصبتبميغالمكمفبالضريبةبالنتائجاألكليةلعمميةالتحقيقلرابعةاالمرحمة

كتقديـالتقريرالمفصلمعمنحواآلجاؿالقانكنيةلمردعفالنتيجةالمتكصلإلييا
كتقديـالتبريراتكاإلجابةعمى

 تتمثلفيالفصلالنيائيلعمميةالتحقيقكا عداداإلشعاربالدفع،لخامسةاالمرحمة
إفكجدتإضافاتماليةناتجةعفالتحقيقمعإمضاءالتقريرفيحالةالقبكؿ
بالنتائجالمتكصلإليياكفيحالتالرفضيجباإلشارةإليوفيالمحضرالنيائي

مييافيالتشريعالجبائي،مفمعإمكانيةالمجكءإلىعممياتالطعفالمنصكصع
أكالمجكءإلى أكمركزية( جيكية التحقيق)كالئية، بعممية لجافالطعفالخاصة

القضاءالمختص.

تعديالت إجراء مع فعمية حاالت ىي لمدراسة تطبيقية كأمثمة المقدمة الحاالت
عمييا.
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 :2حالة رقم ال

عفطريقإشعاربإجراءعمميةإعادةراسمتاإلدارةالجبائيةتاجر1321خالؿسنة
جاءفيومايمي:1329التقكيـالخاصبسنة

 المادة تنصعميو تمتعمىأساسما فياإلشعار المبينة التقكيـ مفقانكف26إعادة
اإلجراءاتالجبائية.

 Motifs األسباب 

ائيةلسنةعدـتطابقمعمكماتمبمغالمشترياتالسنكيةالمسجمةفيالميزانيةالجب
دج.1201330112،المبمغالمصرحبو2017

دج.1501310119مبمغلممشترياتحسبالمعمكماتالكاردةلإلدارة

دج.2101310531الفرؽ

 Source de renseignementsموارد المعمومات  

دج11012101210692مكرد
دج1019901260311مكرد
دج21901160131مكرد
دج1066205150531مكرد
 دج 35.413.326 المجموع 

 Nature des redressementsطبيعة التعديالت  

211(المادةTAP/)1الرسـعمىالنشاطالميني- مفقانكفالضرائبالمباشرةكالرسـك
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.المماثمة

عمىرقـاألعماؿ. 21(المادةTVA)/17 الرسـعمىالقيمةالمضافة- مفقانكفالرسـك

 .1331مفقانكفالماليةلسنة231(المادةIRGالضريبةعمىالدخلاإلجمالي)-

 25الغرامات- مفقانكفاإلجراءاتالجبائيةكقانكفالرسـعمىرقـ225ك 192المكاد
األعماؿ.

دج15.757.879=13.702.504*115رقـاألعماؿالجديد:

دج43.217.622=دج27.459.743+دج15.757.879

 جدول التعديل: 

 Libelleeالبيات 
السنة 

Année 

الرسم عمى النشاط 

 TAP 2%الميني 

الرسم عمى القيمة 

 المضافة

TVA 19% 

الضريبة عمى 

 الدخل اإلجمالي

IRG 

CA/Retenuرقـاألعماؿالجديد

2
1
1
6

 
ات

موم
لمع

ب ا
حس

 

43 217 622،00 43 217 622،00 3 648 141،00 

 673،00 416 1 743،00 459 27 743،00 459 27CA/Déclaré رقـاألعماؿالمصرحبو

 468،00 231 2 879،00 757 15 879،00 757 15Difference الفرؽ

 795،00 814 348،00 211 8 352،00 864Droits dus الحقكؽالمستحقة

 001،00 365 156،00 668 4 194،00 549Droits payés الحقكؽالمسددة

 794،00 449 192،00 543 3 158،00 315Difference الفرؽ

 449،00 112 798،00 885 790،00 78Penalties الغرامات

 243،00 562 990،00 428 4 948،00 393 المجموع
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ثالثيفمالحظة كىي لمرد القانكنية اآلجاؿ التقكيـ إعادة بعممية المعني منحتلمتاجر :
(يكما.13)

 :المطموب 

 ماىكشكلالتحقيقالمطبقفيىذهالحالة 20

 10 تطبيق تـ مااإلجراءاتىل حسب الجبائية الرقابة بعمميات الخاصة القانكنية
 ينصعميوالتشريعالجبائي.

 التاجرالمحققمعو.ألؼفيئوينتميإلييا 10

 كيفتـإعدادالجدكؿكحسابالمستحقاتالجبائيةالمختمفة. 10

بالدفع؟اإلنذارإعدادماىكالمبمغالنيائيالكاجبالدفعككيفيتـ 50

 :2حل الحالة رقم 

 . ما ىو شكل التحقيق المطبق في ىذه الحالة؟ 1 

لىالتاجر"ميزانيةجبائية"كفحصيامفخالؿدراسةالبياناتالكاردةفياإلشعارالمرسلإ
كاستعملالمعمكماتالخارجيةالمتحصلعمييامفقبلاإلدارةالجبائيةفإفشكلالتحقيق

.لتصريحاتاىك"الرقابةالجبائيةعمى

ىل تم تطبيق اإلجراءات القانونية الخاصة بعمميات الرقابة الجبائية حسب ما ينص . 2
 التشريع الجبائي؟  عميو 

المعمكماتالتالية:اإلشعاريستخرجمف

 استعماؿالمكادالقانكنيةالمختمفةكالخاصةبكلضريبةكرسـ؛
 مفاآلجاؿالقانكنيةلمردعمىالمقترحات؛
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 ؛اإلرساؿالمراسمةعفطريقرسائلمضمنة

فيمفكلماسمفذكرهيستنتجأنوقدتـتطبيقاإلجراءاتالقانكنيةالمنصكصعمييا
التشريعالجبائي.

 ألي فيئو ينتمي إلييا التاجر المحقق معو؟  .3

مايمي:اإلشعاريستخرجمماجاءفي

 إعدادميزانيةجبائية)االنتماءإلىالنظاـالفعمي(؛

التالية: الضرائبكالرسـك

 حسابعمىالنشاطالميني؛
 الرسـعمىالقيمةالمضافة؛
 اإلجماليمععدـظيكرالضريبةعمىأرباحالشركات.الضريبةعمىالدخل

مفكلىذهالمعمكماتفإفالتاجرالمعنيبعمميةالرقابةينتميإلىفيئو"شركات
أشخاص

 . كيف تم إعداد الجدول وحساب المستحقات الجبائية المختمفة؟4

اف(:يتـإعدادالجدكؿكحسابالمستحقاتالجبائيةألمختمفةحسبالمككنات)البي

  RetenuCA( -1-رقم األعمال الجديد )السطر-

 دج1101210911رقـاألعماؿالجديد 0أ

كىك التاجر طرؼ مف بو المصرح األعماؿ رقـ مف الجديد األعماؿ رقـ يتككف
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دجكرقـاألعماؿاإلضافي.1101560111

ىامش في بيا مصرح المشترياتالغير مبمغ مف يستنتج اإلضافي األعماؿ رقـ
.%25الربح

دج)ارجعلإلشعار(.2101310531مبمغالمشترياتالغيرمصرحبيا:

إضافةىامشالربحنحصلعمى:

دج103550115=%25×دج2101310531

إذفرقـالعماؿاإلضافيىك:

دج2501510116دج=103550115دج+2101310531

رقـاألعماؿالجديدىك:

دج1101210911دج=2501510516دج+1101560111

 الضريبةعمىالدخلاإلجمالي 0ب

دج.109110212ىيمطبقةعمىرقـاألعماؿالجديدكبمغت

 )المادة تشكيلالضريبةبكاسطةجدكؿحسابيا يجبإعادة (231لمعرفةكيفيةحسابيا
.1331مفقانكفالمالية







62 
 

 :إعادة تشكيل الجدول

 السنة الشريحة
غ المعني لالمبا

 بالضريبة
 الضريبةمبمغ 

3213033332130333–3
1103331130333131930333–2130333
1110333203130333132110333–1930333
سص152110333أكبرمف

 3.648.141 المجموع

الجدكؿالسابقبيفظيكرمجيكليف"س"ك"ص":

%15س:مبمغالضريبةعمىالدخلاإلجماليالخاصبنسبة

%15ص:المبمغالخاصبنسبة

دج101190212(=1110333+110333)–دج109110212س=

دج601930131=15(233×101190212ص=)

إذفمبمغالربحالصافيالخاضعلمضريبةعمىالدخلاإلجماليىك:

2301330131=601930131دج+203130333دج+1130333دج+2130333

 الجدكؿ تشكيل إعادة بنسبة لمضريبة الخاضع المبمغ كل حساب )ص(%15بعد
.%15كالضريبةالخاضعةبنسبة
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 السنة الشريحة
غ المعني لالمبا

 بالضريبة
 مبمغ الضريبة

3213033332130333–3
1103331130333131930333–2130333
1110333203130333132110333–1930333
101190212601930131152110333أكبرمف

 3.648.141 11.811.412 المجموع

نسبةاليامشالمطبقعمىالتاجرىي:

%15دج=1101210911دج/2301390131

 CA Déclaré( -2-رقم األعمال المصرح بو )السطر  -

المعمكماتالمسجمةفيىذاالسطرىيمعمكماتمصرحبيامفقبلالتاجركمسرحبيا
الجبائيةفيالميزانية

 Différence( -3-الفرق )السطر  -

رقـاألعماؿ-2-نتحصلعمىالمبالغالمسجمةفيىذاالسطربعمميةفرؽبيفالسطر
 كالسطر -1-الجديد بو المصرح األعماؿ الطريقةرقـ الدخلكبنفس عمى لمضريبة

اإلجمالي.

دج2501510116دج=1101560111–دج1101210911

دج101120191=2.416.673–دج109110212
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 Droits dus( -4-الحقوق المستحقة )السطر  -

يتـحسابالمبالغكمايمي:

%1الرسـعمىالنشاطالميني:رقـاألعماؿالجديدفينسبةالرسـ

دج1910551=1%×دج1101210911

26%×الرسـعمىالقيمةالمضافة=رقـاألعماؿالجديد

دج101220111=%26×دج1101210911

الضريبةعمىالدخلاإلجمالي:

(كالضريبةالمصرحبيا:-1-الفرؽبيفالضريبةالمتبقية)السطر

دج1210165دج=201290191–دج101120191

 Droits payés( -5-الحقوق المسددة )السطر  -

ىيمعمكماتمستخرجةمفتصريحاتالتاجر.

 Différence( -6-الفرق )السطر  -

 )السطر المستحقة الحقكؽ بيف بالفرؽ المسجمة المبالغ عمى كالحقكؽ-1-تتحصل )
(-5-المسددة)السطر

 دج1250251دج=5610261–دج1910551الرسـعمىالنشاطألميني
  ألمضافة القيمة عمى 101220111الرسـ =109910251–دج دج

دج105110261
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 دج1160161دج=1950332–دج1210165الضريبةعمىالدخلاإلجمالي

 Pénalités d'assiette( -7-الغرامات )السطر  -

(:-9-عمىالمبالغالكاجبةالدفع)السطر%15تفرضالغراماتبنسبة

 :دج110163=15%×دج1250251الرسـعمىالنشاطالميني
 :دج1150161=15%×دج105110261الرسـعمىالقيمةالمضافة
 دج2210116=15%×دج1160161لاإلجمالي:الضريبةعمىالدخ

 Total( -8-المجموع )السطر  -

 :دج1610611دج=110163دج+1250251الرسـعمىالنشاطالميني
 :دج101110663دج=1150161دج+105110261الرسـعمىالقيمةالمضافة
 دج5910111دج=2210116دج+1160161الضريبةعمىالدخلاإلجمالي:

(ىك:Pénalités d'assietteكعالدفعبعدتطبيقغراماتالكعاء)مجم

دج501150212دج=5910111دج+101110663دج+1610611

 ما ىو المبمغ النيائي الواجب الدفع وكيف يتم إعداد اإلنذار بالدفع؟

في المبينة كالرسـك لمضرائب اإلجمالي المبمغ مف يتككف لمدفع النيائي المبمغ حساب
قابضالضرائبالج قبل مف المفركضة التحصيل غرامات إليو كتضاؼ المرسل دكؿ

كىيمبينةكمايمي:%15بنسبة

 :دج610111=15%×دج1610611الرسـعمىالنشاطالميني
 :دج202310116=15%×دج101110669الرسـعمىالقيمةالمضافة
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 دج2130593=15%×دج5910111الضريبةعمىالدخلاإلجمالي:

 حساب المستحقات النياية

يتمثلفيالمبمغالصادرعفاإلدارةالمكمفةبالتحصيل)حقكؽكغراماتالكعاء(يضاؼ
إليياغراماتالتحصيل:

 دج1610115دج=610111دج+1610611الرسـعمىالنشاطالميني:
  المضافة: القيـ عمى 101110663الرسـ + =202310116دج دج

دج505190116
 دج1310131دج=2130593دج+5910111الضريبةعمىالدخلاإلجمالي:

 دج6.731.472دج = 712.813دج + 5.536.239دج + 492.435المبمغ اإلجمالي لمدفع ىو: 

 إعداد اإلنذار:

بإشعارالتاجربالنتيجةافيحالةالقبكؿمفقبلالمعنيأك لرفضالغدارةالمحاسبيةتقـك
(يمكفأفيتـفيإشعارمكحدتظيرavis à payerإعدادإنذارالدفع)النيائيةعفطريق

لكل إشعار بعد يمكف كما ذكره، سبق لما كفقا مفصمة المعنية الضرائبكالرسـك فيو
.اضريبةأكرسـعمىحد
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 :1الحالة رقم 
بعممية1321خالؿسنة راسمتاإلدارةالجبائيةتاجربكاسطةإشعاربأنياستقـك

إعادةتقكيـ،كجاءفياإلشعارمايمي:

كمفخالليا1329لسنةG50قامتالمصالحالجبائيةبعمميةمراقبةلتصريحاتكـالشيرية
لكحعأنكـفيحالةإعفاءمفدفعمستحقاتالرسـعمىالقيمةالمضافة،كقدتـإيداع

التصريحا مع الكاجبإرفاقيا اإلعفاء شيادة تقديـ كليذاالتصريحاتبدكف تالشيرية،
المضافة القيمة عمى لمرسـ الجبائية كضعيتكـ تسكية تقترح المصمحة كفقاالسببفإف

مفقانكفاإلجراءاتالجبائية،كىذاعمىالنحكالتالي:26لممادة

 في المسدد المضافة القيمة عمى لمرسـ الخاضع المقبكض األعماؿ رقـ
دج.206350211التصريحاتألشيرية

 دج2105910231رقـاألعماؿالمقبكضالخاضعلمرسـعمىالقيمةالمضافة
 دج201210315حقكؽالرسـعمىالقيمةالمضافة:
 دج1510339الغرامات:

 المطموب: 

 ماىكشكلالتطبيق؟ .2

 كيفتـحسابحقكؽالرسـعمىالقيمةالمضافةكالغرامات)إشعار(؟ .1

 .1329إعدادجدكؿالمستحقاتالجبائيةلسنة .1

لسنة المحاسبية المكافكفحصالكثائق تحقيقفيعيف عممية إجراء تـ فقد العمـ مع
،كتبيفمايمي:1329

 دج2205120596رقـاألعماؿالمحقق -

 دج1160191رقـاألعماؿالمصرحبو -
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 دج5120651المبمغالغيرقابللمحسـ -

 :1حل الحالة رقم 
:اإلشعارحسب المعمومات المستخرجة من .2

 ضريبةكاحدة:الرسـعمىالقيمةالمضافة -

 المدة:سنةكاحدة -

 إجراءعمميةفحصخاص -

فإفالتحقيقالمقدـىكالتحقيقالمصكبفيالمحاسبية.

(حساب الحقوق، الرسم عمى القيمة المضافة والغرامات )إشعار.1

 رقم األعمال الخاضع -

 اإلجماليالمصرحبو األعماؿ رقـ المعني2105910231ىك األعماؿ دجناقصرقـ
كانت1329)نسبة%21بعمميةدفعالرسـعمىالقيمةالمضافةمعناقصنسبةالرسـ

(%21نسبةالرسـعمىالقيمةالمضافة

دج2309510611دج=206350211–دج2105910231

دج2309510611رقـاألعماؿالخاضعلمتعديل:

:حساب مبمغ الرسم

دج201210315=21%×دج2309510611

دج1510339=15%×دج201210315حسابالغرامات:
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إعداد الجدول.1

يتـإعدادالجدكؿمعاألخذبعيفاالعتبارالنتائجالمتحصلعمييابعدالتحقيقالمصكب
فيالمحاسبية.

 تحددي مبمغ المستحقات البيان
2205120596المحققرقـاألعماؿ

109110211بورقـاألعماؿالمصرح
906160112الزيادة

206910299المستحقةالحقكؽ
1160191المسددةالحقكؽ
202110631)الزيادة(الفرؽ

5120651دمجالرسـالغيرقابللمحسـ
209660155إجماليالحقكؽالكاجبةالدفع
101510691الغرامات)غراماتالكعاء(

102110121المجمكع
إعدادالجدكؿ:شرحكيفية

 جد2205120596رقـاألعماؿالمحققخالؿالسنة: .2

تـاستخراجومفعمميةفحصالكثائقالمحاسبية)فكاتيرككشكؼبنكية(.

 دج109110216بو:رقـاألعماؿالمصرح .1

تـتككينومفعمميةالفحصالمحاسبي

 محققكرقـاألعماؿالمصرحبوالزيادة:ىكالفرؽمابيفرقـاألعماؿال .1
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دج906160112دج=109110211–دج2205120596

 الحقوق المستحقة .4

ىيتتعمقفقطبالرسـعمىالقيمةالمضافة)تحقيقمصكبفيالمحاسبية(كتطبقنسبة
الضريبة21% )حساب الجبائي التشريع ينصعميو ما حسب الخضكع لسنة نتيجة

حسبماينصعميوقانكفالماليةلمسنة(. كالرسـك

 دج206910299=21%×دج90616012

 دج 789.264: الحقوق المسددة .5

تمثلمبالغالرسـعمىالقيمةالمضافةالمسددةخالؿالسنةمفقبلالتاجر.

 دج 1.177.912الفرق:  .6

 أؼ المستحقة الحقكؽ بيف ما الفرؽ 206910299ىك المسددةدج أؼكالحقكؽ
دج106160191

دج202210631دج=1160191–دج206910299

 دمج الرسم الغير قابل لمحسم .7

دجكىكفيالكاقعغيرقابل5120651خالؿعمميةالتحقيقتبيفأفتـحسـمبمغرسـ
لمحسـفيىذهالحالةيضاؼالمبمغالمستحق.

 دج 1.699.855إجمالي الحقوق الواجبة الدفع:  .8

(1(كالرسـاإلضافي)السطر9ىكالمبمغالمستحق)السطر

دج209660155دج=5120651دج+202210611
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 الغرامات .9

عمىمبمغالحقكؽاإلجمالية%15تفرضالغراماتبنسبة

إجماليالدفع:الحقكؽزائدالغرامات

 دج 2.124.818دج =  424.963دج +  1.699.855
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 :1الحالة رقم 
 خالؿ تعديل1325سنة لمصالحيا كاردة معمكمات عمى بناءا الجبائية اإلدارة قامت

 تخصسنة خاطئة تصريحاتجبائية جاءفي1321جبائيخاصبنشاطتاجرقدـ ،
مايمي:اإلشعار

"بعداالطالععمىممفكـالجبائياتضحمايمي:

 :2114سنة 

عماؿالمصرحبو:الشيءرقـاأل

قمتـبمشتريات:أنكـكفقالممعمكماتالكاردةإلىمصالحناتبيف

دج5.914.433,74بمبمغ

دج7.864.285,41بمبمغ

لممعمكماتالمتكفرلدييا،كتحديدىامشربحخاـ بتعديلكفقا ستقكـ كعميوفإفاإلدارة
.٪25كىامشربحصافيبنسبة٪13بنسبة

 خاصسنة مخزكف كجكد لكحع 1321كما لسنة التصريحات في يظير 1321لـ
 تـ فانو المخزكفإدماجو)الميزانية( مبمغ األعماؿ4.365.798: رؽ يككف كعميو دج

المعتمد.

 =13٪×دج(4.365.798دج+7.864.285،41دج+5.194.433،74)

دج20.909.420

دج4.181.884=25٪×دج20.909.420الربحمشاى

كماتـحسابالحقكؽكالغراماتلكلمف:
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 1الرسـعمىالنشاطالميني٪TAP
 21عمىالقيمةالمضافةالرسـ٪TVA
 الضريبةعمىالدخلاإلجمالي)الجدكؿ(IRG
 15الغرامات٪Pénalités

 المطموب:

بمافيياالغرامات.حساب .2 المستحقاتالجبائيةلمضرائبكالرسـك
كالغرامات.إعداد .1 جدكؿتمخيصلمضرائبكالرسـك

 :1حل الحالة رقم 
(الضرائب والرسوم )حقوق وغراماتحساب  .2

٪2الرسم عمى النشاط الميني أ.

رقـاألعماؿفيالسنةالحقكؽ:

دج٪418.188=2×دج20.909.420

النسبة×:الحقكؽ٪15الغرامات

دج104.547=٪25×دج418.188

كالغراماتلمرسـعمىالنشاطالميني:مجمكعالحقكؽ

دج 522.795دج=2310511دج+1210211

 %17الرسم عمى القيمة المضافة ب.

النسبة×الحقكؽ:رقـاألعماؿ

دج105510932=21%×دج1306360113
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النسبة×الغرامات=الحقكؽ

دج1110953=15%×دج105510932

عمىالقيمةالمضافةمجمكعالحقكؽكالغراماتلمسمة

دج 4.443.251دج=1110953دج+105510932

. الضريبة عمى الدخل اإلجماليج

باستعماؿالجدكؿالخاصلحسابالضريبةعمىالدخلأإلجمالييتـالحسابكمايمي:

 الحقكؽ -

الضريبةدج102120111الربحالصافي
3دج2130333المبمغالمعفى
دج1.392.111المبمغالخاضع
دج110333دج1130333%13المبمغبنسبة

دج101120111المبمغالخاضع
دج1110333203130333%13المبمغبنسبة
دج6560951101120111%15المبمغبنسبة

دج201120956مجمكعالضريبة
 

 الغرامات -

 النسبة ×مبمغ الضريبة 

دج1110621=15%×دج201120956

الحقكؽكالغراماتلمضريبةعمىالدخلاإلجمالي:مجمكع
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دج 1.664.573دج=1110621دج+201120956

مجمكعالمستحقاتبمافيياالغرامات:

 دج5110115الرسـعمىالنشاطالميني
 دج101110152الرسـعمىالقيمةالمضافة
 دج209950511الضريبةعمىالدخلاإلجمالي

 دج 6.631.443    المجموع

 إعداد الجدول .2

 المجموع الغرامات الحقوق  المبمغ الخاضع البيان
5110115231051112102111306360113الرسـعمىالنشاطالميني
10111015211109531055109321306360113الرسـعمىالقيمةالمضافة

الدخل عمى الضريبة
اإلجمالي

2099105111110621201120956102120111

 6.631.553 1.326.111 5.314.448-المجموع
إ بنسبة النيائيتضاؼغراماتالتحصيل اإلشعار عمى%15عداد كرسـ لكلضريبة

اإلجمالي)حقكؽ+غرامات(.
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 الخاتمة 

الرقابةالجبائيةعمميةطبيعيةكضركريةلماتكتسيالجبايةمفأىميةبالنسبةلمدكلةألنيا
لالقتصاد كمكجو كالستعماليا جية مف لمجزائر كخاصة الدكلة خزينة لتمكيل مكرد أىـ

الكطنيمفجيةأخرػفيالظركؼالصعبةكفيحالةالتقشف.

تمجاالسمطةلمرقابةالجبائيةباستعمالياككسيمةلمعرفةمدػتطبيقالتشريعكااللتزاـبما
كلالتعديالتذاتإدراجالمعنيةكالبحثعفالنقائصمعاألطراؼنصعميومفقبل

.القتصاديةاالعالقةبالكاقعكمتطمباتالسياسة

رعفينصكصقانكنيةصريحةشكلتفادؼالكقكعفينزاعاتبيفاألطراؼحددالم
،حيثنصعميياقانكفاإلجراءاتالجبائيةخاصةمبينامياـكلطرؼمايجبكدقيقة
القياـبالعمميةالرقابية.أثناءإتباعو

،كتتطمبالتحكـكمعقدةكتختمفمفكضعيةإلىأخرؼالعمميةالرقابيةعمميةصعبة
تجبائية،مفاىيـاقتصاديةكقانكنية،خاصةفيكلمالوعالقةبالمكضكعمفتشريعا

الماليةكالمحاسبيةالمستعممةكدليللحسابالمستحقاتالجبائية.

لمقياـبيذهالعمميةعمىأكملكجويجبعمىكلطرؼااللتزاـبمايمي:

 المكمف بالضريبة أو الطرف المحقق معو:  

ىكالقياـبالتصريحاتالجبائيةفياآلجاؿالمحددقانكنالتفادؼالكقكعساسكالميـاأل-
فيحاالتغيرشرعية.

االلتزاـبأفتككفصادقة.التدقيقفيمألالتصريحاتك-
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- مف مستخرجة معمكمات أساس عمى يككف التصريحات فعميةإثباتاتمأل )كثائق(
كقانكنية.

محاس- ككذا القانكنية الدفاتر لممدةمسؾ بيا االحتفاظ مع كفرضياتيا لمبادئيا كفقا بة
القانكنية.

البحثعفاالستفادةمفاالمتيازاتالجبائيةالممنكحةقانكنا.-

 اإلدارة الجبائية  

المعمكماتالخاصةبالتشريعالجبائي.تحيف-

التأكدمفصحةكدقةالمعمكماتالمرسمةإلىالمكمفبالضريبةالمعنيبعمميةالتحقيق-
لتفادؼبطالنيا.

مف- يحتاجو ما كل كتقديـ بالضريبة المكمف مع التعاكف طرؽ إرساء عمى السير
إرشاداتكتكضيحات.

.لرقابيالتككيفالمستمرفيمياديفالعملالرقابيلألعكافالمعنييفبالعملا-
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 الـمراجـع

 الكتب  .1

فيالتنظيـالجزائرؼ،المطبكعاتاإلدارةأعماؿ،عمميةالرقابةالقضائيةعميعمار عوادي
.2661الجامعية

،حمدي سميمان القبيالت كاإلداريةالرقبة كالمالية عمى الحككمية،داراألجيزةالمدنية
.1323األردفالثقافةلنشرالجامعية

تنفيذالبرامجالحككمية،داركصنعالسياسات،ك،األجيزةالعامة،ىيكمةاإلدارةدمحمدمحم حديد 
شركؽعماف.لا

.1322دمرىكمةالجزائراألكلىالرقابةالجبائية،الطبعةإجراءات،بن عمار منصور

،الرقابةالجبايةعمىالكمفيفبالضريبةفيالنظاـالجبائيالجزائرؼ،الطبعةعودي مصطفى
.1336بعةمزكارالجزائرمطاألكلى

 القوانين الجبائية  .2

المماثمةقانكفالضرائبالمبشرةك 1321المديريةالعامةلمضرائب،الرسـك

عمىر  1321المديريةالعامةلمضرائب،ماؿعاألـققانكفالرسـك

 1321المديريةالعامةلمضرائب،قانكفالضرائبالغيرالمباشرة

 1321المديريةالعامةلمضرائب،قانكفالتسجيل

 1321المديريةالعامةلمضرائب،قانكفالطابع

1321المديريةالعامةلمضرائب،قانكفاإلجراءاتالجبائية
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 قوانين مالية .3

16/21/2611رةفيدالصا231الجريدةالرسميةرقـ2615قانكفالماليةلسنة

 12/21/1331الصادرةفي11الرسميةرقـالجريدة1331قانكفالماليةلسنة

11/31/1331الصادرةفي31الجريدةالرسميةرقـ1331قانكفالماليةالتكميميلسنة

 16/21/1325الصادرةفي11الجريدةالرسميةرقـ1329قانكفالماليةلسنة

 16/21/1329فيالصادرة11الجريدةالرسميةرقـ1321قانكفالماليةلسنة

 11/21/1321الصادرةفي19الجريدةالرسميةرقـ1321قانكفالماليةلسنة

 المواثيق والدالئل .4

ميثاؽالمكمفبالضريبةكحقكقكـكاجباتكـمديريةالعالقاتالعمكميةكاإلعالـ.

 .التحقيقاتكعيفلرقابةمديريةاألبحاثميثاؽالمكمفيفبالضريبةالخاض

دليلالخاضعلمضرائبالتابعلمركزالضرائبمديريةالعالقاتالعمكميةكاإلعالـ
.1321

 التعميمات والمناشير .5

Vérification ponctuelle de la comptabilité (V.P)- MF/DGI/DRV/2009 Direction des 

recherches et de la vérification. 

Remise conditionnelles des pénalités et amendes fiscales-N°217/MF/DGI/DCTV- 

Direction du contentieux 2/04/2017 
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. 31/32/1321ف/م5/رم/م32رقم–مديريةالمنازعاتمنشور تدابير متعلقة بلجان ألطعن  

Circulaire : Rejet de comptabilité- Modalités d'application des dispositions de l’article 43 

du CPF N°22/MF/DGI/DRV/2014 Direction des recherches et de la vérification-18/4/201. 

Instruction: Loi de finance 2015: normes relatives au contentieux fiscal-

N°01/MF/DGI/DCTX Direction du contentieux 15/02/2014 

 الرسائل والمطبوعات. .6

المحاسبيفيدعـالرقابةالجبائية،مذكرةمساىمةالدقيقلياس فالح دبيح 
.1322ماجستير،جامعةبسكرةالجزائر

داريةغيرمطبكعة.الرقابةاإلأنكاعمحاضراتعمار عوابدي،

محاضراتجبايةالمؤسسةكالتسييرالجبائيغيرمطبكعة.خالف لحضر 



 



 










