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  المـــقدمة

  

حمای��ة حق��وق یس��اھم القاض��ي اإلداري ف��ي مراقب��ة م��دى مش��روعیة أعم��ال إدارة الض��رائب ل

المكلفین بالضریبة و الضمانات الممنوحة لھم قانونا كم�ا یس�اھم ف�ي المحافظ�ة عل�ى الخزین�ة 

العمومی��ة بطریق��ة غی��ر مباش��رة ف��ي محارب��ة ظ��اھرة الغ��ش الض��ریبي و ال��تملص م��ن دف��ع 

و یع����رف القاض����ي اإلداري الن����زع الض����ریبي م����ن خ����الل ال����دعوى اإلداری����ة    .الض����ریبة

مرفوع��ة م��ن ط��رف المكل��ف بالض��ریبة بع��د رف��ض ش��كواه م��ن ط��رف المطروح��ة أمام��ھ و ال

المدیر الوالئیة للضرائب  أو رئیس مركز الضرائب أو رئیس المركز الج�واري كم�ا یع�رف 

النزاع الضریبي ف�ي ال�دعوى المرفوع�ة  م�ن ط�رف م�دیر الض�رائب م�ن خ�الل طعن�ھ ض�د 

و . ون اإلج�راءات الجبائی�ةمن ق�ان 82و   81، 80قرارات لجان الطعن وفقا ألحكام المواد 

المنازعات الضریبیة تتفرع الى  ن�وعین م�ن المنازع�ات و ھ�ي  منازع�ات الوع�اء  المتعلق�ة 

باإلش��كاالت المث��ارة بخص��وص الض��ریبة المباش��رة و الرس��وم المماثل��ة و الرس��م عل��ى القیم��ة 

 المض���افة س���واء فیم���ا یخ���ص إج���راءات فرض���ھا أو م���دى اس���تحقاقھا أو كیفی���ة احتس���ابھا، 

الضرائب الصادرة في إطار المتابعات  إدارةومنازعات التحصیل التي تنصب على قرارات 

  . التي یقوم بھا قابض الضرائب من أجل استیفاء الدین الضریبي

ولممارسة القاض�ي اإلداري  ص�الحیاتھ یتع�ین علی�ھ التحق�ق م�ن اس�تیفاء ال�دعوى لش�روطھا 

تقدیم�ھ ف�ي أجل�ھ الق�انوني ال�ذي من�ھ یحتس�ب  الشكلیة  المرتبطة  بالطعن المس�بق ال�ذي یج�ب

میع��اد رف��ع ال��دعوى   ، و الش��روط المرتبط��ة بموض��وع ال��دعوى و ذل��ك لوج��وب  مطابقت��ھ 

لموضوع الشكوى ، كما أن على القاضي الفصل في النزاع الضریبي باتخاذ ت�دابیر التحقی�ق 

ذل�ك بع�د حص�ره  المنصوص علیھا قانونا متى كانت المس�ائل المطروح�ة ذات ط�ابع تقن�ي و

الض��رائب لمراقب��ة وض��عیة  إدارةلموض��وع الن��زاع بتبیان��ھ ن��وع اإلج��راء المتب��ع م��ن ط��رف 

المكلف بالضریبة الجبائی�ة و فحص�ھ للوث�ائق الت�ي م�ن خاللھ�ا یتوص�ل ال�ى م�دى مش�روعیة 

  .الجدول أو السند المحدد للمبلغ محل النزاع 

النظ��ام الجب��ائي  للمكلف��ین  الخ��تالف-ونظ��را لتن��وع المنازع��ات الجبائی��ة م��ن حی��ث طبیعتھ��ا 

نخص��ص المحاض��رة ھ��ذه أساس��ا للمنازع��ات الخاص��ة بالمؤسس��ات ألھمیتھ��ا و  -بالض��ریبة 

لخصوصیتھا لیس فقط بالنسبة للجھات اإلداریة المسیرة لھا و بالنس�بة لإلش�كاالت اإلجرائی�ة 

لھ�ا ممثلیھ�ا الق�انونیین  و الفنیة المترتبة عنھا بل أیضا بالنسبة للمتابعات جزائیة الت�ي یخض�ع

  .و التي قد تؤثر على الفصل في الدعوى اإلداریة 

  

 المرحلة اإلداریة للنزاع الضریبي: أوال 

  

  الطعن اإلداري المسبق في منازعات الوعاء  - 1

ن الطعن المس�بق یختل�ف حس�ب النظ�ام الجب�ائي الت�ي تخض�ع ل�ھ المؤسس�ات و ھ�و م�رتبط إ 

ة أن النظام الحقیقي خصص للمؤسسات المحققة لرقم أعم�ال  بالمبلغ المنازع فیھ مع المالحظ
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مھم��ا ك��ان مبل��غ رق��م ، یتج��اوز المبل��غ س��الف ال��ذكر وھ��و یعن��ي أیض��ا المؤسس��ات األجنبی��ة 

وتبرز أھمیتھ في تنوع أسباب المنازعات المتول�دة عن�ھ والجھ�ات اإلداری�ة المكلف�ة  .أعمالھا 

داری�ة المتمثل�ة ف�ي رئ�یس المرك�ز الج�واري  بالفصل في الطعن اإلداري المسبق، الجھات اإل

مبل�غ یق�ل أو (ز الض�رائب ك، رئیس مر)دج  20.000.000,00مبلغ یساوي أو یقل عن ( 

ال���ذین یص���دران ق���راراتھم باس���م م���دیر الض���رائب، ف���ي  ) دج  50.000.000,00یس���اوي 

ات و أخی�را م�دیر كبری�) دج  50.000.000,00تج�اوز مبل�غ ( المدیر ال�والئي للض�رائب 

م��ن ط��رف األش��خاص  ال��ذي یفص��ل ف��ي الطع��ن المس��بق المق��دم أمام��ھ (DGE)المؤسس��ات 

المعدلة و  ذلك ف�ي أج�ل  172من ق ا ج حسب نص المادة  160المعنویة المذكورة بالمادة 

دج ال��ذي  300.000.000,00أش�ھر یض��اف الی��ھ ش�ھرین مت��ى تج��اوز مبل�غ الش��كوى  06

  .یتطلب رأي اإلدارة المركزیة

یتلقى القاضي صعوبات عند فص�لھ  ف�ي ال�دعوى  ،كما تم توضیحھ  ،اإلجراءات  و لتشعب 

شكال و یتمثل الخطأ الذي یقع فیھ في ت�اریخ بدای�ة أج�ل رف�ع الش�كوى أو أج�ل رف�ع ال�دعوى 

بإغفال��ھ لقاع��دة أساس��یة ف��ي اإلج��راءات وھ��ي س��ریان المواعی��د م��ن ت��اریخ التبلی��غ حس��ب م��ا 

من ق ا ج كما أنھ الفص�ل ف�ي الن�زاع موض�وعا   یتطل�ب  82و كذا المادة  77تؤكده المادة 

درایة كافیة في القواعد الجبائیة والمحاسبیة  لحصر اإلشكاالت و البحث ع�ن الح�ل الق�انوني 

  .لھا

  

  : نستنتج ما یلي بخصوص المرحلة اإلداریة للنزاع الضریبي

من  إثارتھوى یمكن أن الطعن اإلداري المسبق إجراء جوھري تحت طائلة عدم قبول الدع *

  . 79الى  70یخضع لشروط حددھا ق ا ج في المواد  إجراءطرف القاضي تلقائیا وھو 

 

و ھ�و  ،الش�كوى إل�ى االس�تجابةلجان الطعن في حالة ع�دم  إلىالمكلف بالضریبة  أن لجوء *

جاء بتعدیل للم�ادة  2017و تجدر اإلشارة بصدد ذلك أن قانون المالیة لسنة  .جوازيإجراء 

ق ا ج یتمث�ل ف��ي ح��ذف لجن�ة ال��دائرة للطع��ن لتبق�ى اللجن��ة الوالئی��ة للطع�ن الت��ي تغی��رت  81

و لتنشأ لجنة جدیدة ھ�ي لجن�ة عل�ى مس�توى الم�دیریات الجھوی�ة  و تنظ�ر ك�ل لجن�ة  تشكیلتھا

دج بالنس�بة  20.000.000,00یساوي أو یق�ل ع�ن (حسب المبلغ المنازع فیھ  ،في الطعون

دج بالنس��بة  70.000.000,00دج  و  20.000.000,00، ب��ین للجن��ة الوالئی��ة للطع��ن 

للجن�ة الجھوی�ة و تنظ�ر اللجن�ة المركزی�ة للطع�ن ف�ي الطع�ون المرفوع�ة ض�د ق�رارات م�دیر 

الت������ي یتج������اوز مبلغھ������ا ى ت المؤسس������ات و ف������ي الطع������ون الخاص������ة بالش������كاوی������اكبر

 .) دج  70.000.000,00

أن�ھ و عك�س م�ا یتك�رر ف�ي  ،طع�ن بخص�وص الطع�ن  ف�ي ق�رارات لج�ان ال،ونالحظ أیض�ا  

تسبیب العدید من األحكام التي تقضي بعدم قبول الدعوى شكال لعدم تقدیم قرار لجنة الطعن، 

أن مجلس الدولة اس�تقر عل�ى اعتب�ار التبلی�غ للق�رار الموج�ھ للط�رفین م�ن قب�ل رئ�یس اللجن�ة  

  .بمثابة قرار قابل للطعن فیھ



 

4 
 

 

 04ى القیم��ة المض��افة تق��دم ف��ي أج��ل ال یتع��ادى رض الرس��م عل��ف��الخاص��ة ب ىن الش��كاوأ* 

األخ�رى ترف�ع  ىبینم�ا الش�كاو،  2017المعدلة بق�انون المالی�ة لس�نة  72أشھر حسب المادة 

الش�كوى المتعلق�ة  افي غضون السنة الثانیة الموالیة لسنة وضع الجدول في التحص�یل م�ا ع�د

م�ن ی�وم التبلی�غ النھ�ائي للنظ�ام  أش�ھر 06بالضریبة الجزافیة الوحیدة التي ترف�ع خ�الل أج�ل 

الش��كوى یمث��ل نقط��ة انط��الق احتس��اب أج��ل  إی��داعو ت��اریخ ، ) ق ا ج  72الم��ادة (الجزاف��ي 

  .رفع الدعوى أي أن قبول الدعوى مرتبط بقبول الشكوى

  

المادة (أن الشكوى النزاعیة تختلف عن الشكوى المقدمة إلدارة الضرائب لمطالبتھا بالعفو  *

 .عدم قبول الدعوى إلىیؤدي " ودیة"أمام القضاء بشكوى  االحتجاجالتالي و ب) ق ا ج 93

أن الشكوى النزاعیة التي یعتد بھا أمام القضاء ھي الش�كوى األول�ى و ال یعت�د بالش�كاوى * 

   .الموالیة عمال باجتھاد مجلس الدولة

 

ی�ر ال یج�وز للمكل�ف بالض�ریبة إض�افة حص�ص غ إذأن موضوع الشكوى یربط  الن�زاع * 

من��ازع فیھ��ا م��ن حی��ث الن��وع و الس��نة و المبل��غ و ھ��ذا ال یمن��ع م��ن تق��دیم دف��وع جدی��دة لھ��ا 

  .ارتباط بالدفوع المعتمد علیھا في الشكوى

  

تق�دیمھا أو تق�دیمھا قب�ل  إثب�اتأن اإلشكاالت اإلجرائیة الت�ي تث�ار ح�ول الش�كوى ھ�ي ع�دم * 

ت بالتس�ویة، و عرف�ت الم�ادة وضع الضریبة محل النزاع ف�ي التحص�یل كمنازع�ة اإلش�عارا

ق ا ج موض��وعھا بأن��ھ یرم��ي ال��ى تص��حیح أخط��أ مرتكب��ة ف��ي الوع��اء أو ف��ي احتس��اب  71

للمكل�ف بالض�ریبة الخی�ار (بحق،  تعددھا، ع�دم ال�رد علیھ�ا  باالستفادةالضریبة أو المطالبة 

 لی�ھإیض�اف ) أش�ھر  6(بین رفع الدعوى عن�د األج�ل المخ�ول للجھ�ة اإلداری�ة للفص�ل فیھ�ا 

أش��ھر  أو انتظ��ار ص��دور الق��رار الفاص��ل فی��ھ ال��ذي یب��دأ  4أج��ل رف��ع ال��دعوى المح��دد ب��ـ  

  .)ق ا ج 2-82أشھر من تاریخ تبلیغھ عمال بالمادة  4احتساب أجل 

 

 إرفاقھ���اأن دور القاض���ي یكم���ن ف���ي مراقب���ة ص���حة الش���كوى ش���كال و ف���ي حال���ة ع���دم * 

ة من أجل إحضارھا قبل النطق بع�دم على القاضي توجیھ طلب للمكلف بالضریب ،بالعریضة

ف��ي إط��ار التحقی��ق ف��ي الموض��وع أن یح��دد الض��ریبة مح��ل الن��زاع و  ،كم��ا علی��ھ،القب��ول  

الوثائق المقدمة ، أن یطلع على ال�دفوع و التبری�رات المقدم�ة  وءمصدرھا و قیمتھا على ض

ریبة م��ن أج��ل الفص��ل ف��ي طل��ب تخف��یض الض��ریبة المن��ازع فیھ��ا كلی��ا أو جزئی��ا أو رد ض��

المطالب��ة بك��ل وثیق��ة ض��روریة للب��ت ف��ي الن��زاع و أھمھ��ا  ،إذنمس��ددة بغی��ر ح��ق و علی��ھ 

  .اإلشعارات بالتسویة ، الجداول ، كشوف المعلومات 
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  الطعن المسبق في منازعات التحصیل - 2

ینطلق النزاع الخاص بالتحصیل من الطلب الذي یوجھھ الطاعن لمدیر الض�رائب أو لم�دیر  

ی�ث عرف�ھ المش�رع  ،حم�ن ق ا ج  153حسب الحالة وفق�ا ل�نص الم�ادة  كبریات المؤسسات

المتابع��ة  إج��راءإم��ا ف��ي ش��كل اعت��راض عل��ى إج��راء المتابع��ة بمنازع��ة قانونی��ة ،بأن��ھ یك��ون 

ش��كال، و إم��ا ف��ي ش��كل اعت��راض عل��ى التحص��یل الجب��ري دون المس��اس بوع��اء و حس��اب 

  .الضریبة 

  

لشروط الشكلیة لھذه الش�كوى مرتب�ة ال�بطالن مكرر من نفس القانون ا 153وحددت المادة 

على عدم احترام أجل تقدیمھا المحدد بشھر اعتب�ارا م�ن ت�اریخ تبلی�غ اإلج�راء ، كم�ا ح�ددت 

األجل المخول لم�دیر الض�رائب و  2017المعدلة بقانون المالیة لسنة  1مكرر  153المادة 

عوى ف�ي  أج�ل ش�ھرین لمدیر كبریات المؤسسات للفصل ف�ي الش�كوى بش�ھرین و ترف�ع ال�د

من تاریخ تبلیغ القرار الفاص�ل ف�ي الش�كوى أو م�ن ت�اریخ انتھ�اء األج�ل الم�ذكور ف�ي حال�ة 

مما یتعین معھ مالحظة ممیزات منازعات التحص�یل م�ن حی�ث اإلج�راءات  ،سكوت اإلدارة

 153مكن��ت الم��ادة  إذالش��كلیة الخاص��ة ب��الطعن المس��بق وك��ذا م��ن حی��ث ص��فة الط��اعنین  

  .ع الشكوى من المكلفین بالضریبة و من المتضامنین معھمرف 4مكرر 

   

 المرحلة القضائیة للنزاع الضریبي:ثانیا 

یخضع النزاع الضریبي في ھذه المرحلة لشروط شكلیة م�ن النظ�ام الع�ام یترت�ب عل�ى ع�دم  

من ق ا  82احترامھا عدم قبول الدعوى و ھي وجوب قید الدعوى في األجل المحدد بالمادة 

للتحق��ق م��ن احت��رام م��ن نف��س الق��انون حس��ب طبیع��ة الن��زاع المط��روح  153بالم��ادة ج أو 

  .إجراءاتھا و خول المشرع إلدارة الضرائب أربعة أنواع من المراقبات

 

تع�دیل  ب�إجراءاتبأنھ�ا تتعل�ق أن ما یمی�ز المنازع�ات الخاص�ة بالوع�اء  إلىو تجدر اإلشارة 

قیق ف�ي الوث�ائق أي التحقی�ق ف�ي المل�ف الجب�ائي اثر التح) إعادة تقویم رقم األعمال(ضریبي 

 le contrôle»أو اثر  التحقیق في محاسبتھا "  le contrôle sur pièces"للمؤسسة 

sur place » كما ینصب الن�زاع عل�ى   ،في حالة النقص في التصریح أو انعدام التصریح

لخاض�ع للض�ریبة أو األساس الخاضع للضریبة منھا تصحیح األخطاء المرتكبة في األساس ا

م��ن ح��ق ن��اتج ع��ن حك��م تش��ریعي أو تنظیم��ي  و تع��رف    باالس��تفادةف��ي حس��ابھا أو للمطالب��ة 

بینم�ا م�ا ، )  le contentieux de l’assiette(بمنازعات الوع�اء  ھذه المنازعات  

یمیز منازعات التحصیل التي تمث�ل الن�وع الث�اني م�ن المنازع�ات الجبائی�ة أنھ�ا تنص�ب عل�ى 

التي یقوم بھا قابض  أي على إجراءات المتابعة و منھا التدابیر الزجریة  ، الضریبةتحصیل 

الض��رائب الس��تیفاء ال��دین الض��ریبي كحج��ز أم��وال المكل��ف بالض��ریبة ل��دى الغی��ر كإص��دار 

و ھ�ي  ،و األمر بالغلق اإلداري) ATD(إشعار الغیر الحائز أي حجز ما للمدین لدى الغیر  

عتراض على إجراء المتابعة أو في شكل اعتراض على التحص�یل منازعات ترفع في شكل ا
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و ھ�ذا م�ا یس�مى ،الجبري كالخطأ في شخص المكلف بدفع الدین الضریبي أو تقادم التحصیل

  .)le contentieux du recouvrement ( بمنازعات التحصیل 

  

  معاییر التمییز بین منازعات الوعاء و منازعات التحصیل:ثالثا 

مفتش��یة الض��رائب أو فرق��ة التحقی��ق ف��ي الوع��اء، :   ص��درة للق��رار المن��ازع فی��ھالجھ��ة الم -

  .قباضة الضرائب في التحصیل

 إش�عاراتالجدول الفردي، الجدول العام في الوعاء، التنبی�ھ أو  :طبیعة القرار محل النزاع  -

  المتابعة في التحصیل

و م�ا یلیھ�ا م�ن ق ا ج  70الم�ادة  إج�راءاتیقدم في شكل ش�كوى حس�ب :  الطعن المسبق - 

  .من ق ا ج  153المادة  إجراءاتو في شكل اعتراض حسب ، في الوعاء 

  

تثبت مدیری�ة الض�رائب  میجوز للمكلف بالضریبة منازعة التنبیھ في الوعاء متى ل :مالحظة 

   .تبلیغھا لھ الجدول

   .ات خاصة ال یجوز للمكلف بالضریبة الخلط بین النزاعین لخضوع كل واحد منھما إلجراء

       

  

  أھم األسباب المولدة للنزاع الضریبي: رابعا 

الض�رائب م�ن خ�الل  إدارةللنزاع الضریبي موضوعھ اإلشكاالت المثارة  من خ�الل أعم�ال 

التحقیق في وضعیة المكلف بالضریبة و تختلف ھذه اإلش�كاالت حس�ب النظ�ام الجب�ائي ال�ذي 

  .الضرائب بواسطة أعوانھا  إدارةي تقوم بھ یخضع لھ و طبیعة التحقیق الجبائي الت

  

  النزاع الضریبي و عالقتھ بالنظام الجبائي الذي تخضع لھ المؤسسات: خامسا 

و التصدیر ، الشركات ذات نشاط إنت�اجي  االستیرادكشركات ،أصبحت المؤسسات التجاریة  

للنظ���ام   2015تخض���ع من���ذ ص���دور ق���انون المالی���ة لس���نة ،ومق���اوالت األش���غال العمومی���ة 

متى كان رقم أعمالھ�ا ال  ،من قانون الضرائب المباشرة المعدلة 282الجزافي تطبیقا للمادة 

دج و ھ��و النظ���ام ال��ذي ك���ان س��ابقا مطبق���ا عل��ى األش���خاص  30.000.000,00یتج��اوز 

حی��ث حل��ت الض��ریبة الجزافی��ة  ،الطبیعی��ة فق��ط و توس��ع تطبیق��ھ عل��ى األش��خاص المعنوی��ة

شركاء ، الضریبة على أرب�اح الش�ركات، /بة على الدخل إجمالي محل الضری IFUالوحیدة 

حال��ة اختی��ار الخض��وع  االرس��م عل��ى النش��اط المھن��ي والرس��م عل��ى القیم��ة المض��افة  م��ا ع��د

ینحص�ر اإلش�كال الرئیس�ي  إذمنازع�ات معق�دة  ینش�ئللنظام الحقیقي، و ھ�و نظ�ام جب�ائي ال 

ال لس��نتین متت��الیتین المتف��ق علی��ھ كأس��اس فیھ��ا ف��ي إع��ادة تقی��یم إدارة الض��رائب ل��رقم األعم��

عند اكتشاف مصالحھا تحقی�ق رق�م أعم�ال یف�وق م�ا  IFUلتحدید الضریبة الجزافیة الوحیدة 

ت���م التص���ریح ب���ھ م���ع المالحظ���ة أن ھ���ذا النظ���ام ال یعف���ي المكلف���ین بالض���ریبة م���ن تق���دیم 

ق�انون المالی�ة لس�نة مكرر  من قانون اإلج�راءات الجبائی�ة المنش�ئة ب 17المادة (تصریحاتھم 
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المؤسس��ات ف��ي ھ��ذا النظ��ام الغ��رض من��ھ تبس��یط تس��ییر و مراقب��ة  إدراجو أن  )  2015

ملف��اتھم الجبائی��ة و إخ��راجھم م��ن نط��اق المراقب��ات األكث��ر تعقی��دا و أھمھ��ا مراقب��ة المحاس��بة 

   .للنظام الحقیقية التي تعتبر من األسباب الرئیسیة للمنازعات الخاصة بالمؤسسات الخاضع

  

  الضرائب الخاضعة لرقابة القاضي اإلداري إدارةأعمال : سادسا 

 بإی�داعس�بق و الحظن�ا أن المؤسس�ة مطالب�ة  إذ ،ن النظام الجبائي الجزائري نظام تصریحيإ

م�ن ق ا ج  المطبق�ة  01تصریحاتھا مھما كان النظام الجبائي الت�ي تخض�ع ل�ھ عم�ال بالم�ادة 

م�ن  76م�ن ق�انون الض�رائب المباش�رة و الم�ادة  152 على النظام الجزافي و عم�ال بالم�ادة

الض��رائب ف��ي  إدارةو تتب��ع  ،ق��انون الرس��م عل��ى رق��م األعم��ال المطبق��ة ف��ي النظ��ام الحقیق��ي

ممارس��تھا لس��لطة المراقب��ة ع��دة ط��رق  ح��ددھا المش��رع و أخض��عھا لش��روط منھ��ا م��ا ھ��و 

  :جوھري و ذلك  تحت طائلة البطالن

  

 في الوثائق  التسویة الناتجة عن التحقیق - أ

م�ن ق اج وذل�ك  19و  18ویقصد بذلك التحقیق في ملف المؤسسة الجبائي طبقا للم�ادتین  -

و تج�در اإلش�ارة أن مجل�س الدول�ة  ،التصریحات المقدم�ة و الوث�ائق المب�ررة لھ�ا وءعلى ض

العك�س و بالت�الي یق�ع  إثباتلى غایة إاستقر على أن تصریحات المكلفین بالضریبة صحیحة 

الض���رائب و ی���تم ذل���ك ع���ن طری���ق  إدارةثب���ات ال���نقص ف���ي التص���ریح عل���ى ع���اتق إع���بء 

ع�دم وج�ود مخ�زون مص�رح ب�ھ ف�ي المیزانی�ة ، ع��ن  ،كاكتش�افالمعاین�ات ف�ي ع�ین المك�ان 

طری�ق المعلوم�ات المتحص��ل علیھ�ا م�ن المؤسس��ات البنكی�ة ، م�ن الجم��ارك ، م�ن الم��وردین 

بائن و قیمة المشتریات و حتى من الجھات المتضمن قائمة الز 104الملزمین بإیداع الكشف 

رخص كمدیریة النقل بالنسبة لمقاوالت نقل البضائع ، كما ین�اقش القاض�ي لاإلداریة المانحة ل

سالفة الذكر الت�ي نص�ت ص�راحة عل�ى أن�ھ  19المادة الدفع ببطالن اإلجراءات اعتمادا على 

لی��غ المكل��ف بالض��ریبة یج��وز تص��حیح التص��ریحات تح��ت طائل��ة بط��الن اإلج��راءات بع��د تب

بالتص��حیح المقت��رح و تبی��ان األس��باب الت��ي دع��ت ل��ذلك ، م��واد ق��انون الض��رائب المطبق��ة و 

م�ادة (یوم�ا  30األجل الممنوح للمكلف بالضریبة إلبداء موافقتھ أو تقدیم مالحظاتھ المحدد ب�ـ

  )  2009من قانون المالیة لسنة  36

 

  التسویة الناتجة عن التحقیق المحاسبي  - ب

یراقب القاضي مدى احترام المحققین لإلج�راءات المنص�وص ،النسبة للتحقیق في المحاسبة ب

 ب�إجراءمنھ�ا إخط�ار المكل�ف بالض�ریبة  ،تح�ت طائل�ة ال�بطالن،ق ا ج  20علیھا في المادة 

جل لتحضیر وثائقھ  مرفق بمیثاق حقوق و واجبات المكل�ف بالض�ریبة و أالتحقیق مع منحھ 

بمستش�ار م�ن اختی�اره ، كم�ا یج�ب تبلیغ�ھ  االس�تعانةالمكلف بالضریبة  ةإمكانیلى إیشیر فیھ 

التحقی�ق ف��ي ع�ین المك��ان ف�ي األج��ل  إج��راءیوم��ا لل�رد ،  40بنت�ائج التحقی�ق  و منح��ھ أج�ل 
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أشھر حسب رق�م األعم�ال الس�نوي بالنس�بة لك�ل س�نة مح�ل  9أشھر ،  6أشھر ،  3(المحدد 

  .)التحقیق 

  

   حقیق المصوب في المحاسبةالتسویة الناتجة عن الت-ج 

م�ا ،لمراقبة القاض�ي مث�ل التحقی�ق المحاس�بي  إجراءاتھخضع ت) ق ا ج  1مكرر  20مادة ( 

نظرا لخصوصیات ھذا التحقیق على أن ال یتجاوز التحقیق أكثر م�ن ،بعض اإلجراءات  اعد

  .ھیوما إلبداء مالحظات 30شھرین تحت طائلة البطالن و یمنح للمكلف بالضریبة مھلة 

الض��رائب احترامھ��ا تش��كل  إدارةو یمك��ن الق��ول أن اإلج��راءات الجوھری��ة الت��ي یج��ب عل��ى 

ت التي یفقدھا في حالة التل�بس الجب�ائي  اضمانات خولھا المشرع للمكلف بالضریبة ، الضمان

حج�ز تحفظ�ي ، یرت�ب  إج�راء، التل�بس ال�ذي یس�مح إلدارة الض�رائب ) 3مكرر  20المادة (

األخ��رى ، یع��رض  االمتی��ازاتعف��اء م��ن الرس��م عل��ى القیم��ة المض��افة و فق��دان الح��ق ف��ي اإل

تمدی��د آج��ال  إمكانی��ةالخض��وع ال��ى تحقی��ق محاس��بي جدی��د ،  إل��ى إمكانی��ةالمكل��ف بالض��ریبة 

التحقیق في عین المكان و تمدی�د أج�ل التق�ادم بس�نتین، وأخی�را التس�جیل ف�ي البطاق�ة الوطنی�ة 

  .لمرتكبي أعمال الغش  الضریبي

إشكاالت المتول�دة ع�ن التحقی�ق المحاس�بي ت�تلخص ف�ي معاین�ة  المحقق�ین ع�دم احت�رام  و أھم

وبالت�الي ،المؤسسات للقانون التجاري وللمخطط الوطني للمحاسبة وللنظام المحاسبي الم�الي 

م��ن الق��انون التج��اري یتع��ین عل��ى المؤسس��ات مس��ك  11و 10، 09الم��واد  إل��ىوب��الرجوع ،

لیومی�ة یترت�ب علی�ھ ع�دم قب�ول المحاس�بة لدفت�ر  ،اب أح�د ال�دفاتر وغی� إلزامیةتجاریة  دفاتر

لك��ن ع��دم مس��كھا لل��دفاتر الثانوی��ة ال یرت��ب ھ��ذا الج��زاء ش��ریطة ت��وفر جمی��ع الوث��ائق ،ش��كال 

في حال�ة قب�ول المحاس�بة  ش�كال ومض�مونا لمس�كھا وفق�ا للق�انون وف�ي  إذنالثبوتیة ال إشكال 

خ��تالالت ف��ي إدم ص��حة المحاس��بة ش��كال ووج��ود أي مت��ى تم��ت معاین��ة ع��،الحال��ة العكس��یة 

مضمون المحاسبة أي في الكتاب�ات المدون�ة فیھ�ا تع�ارض المؤسس�ة الخاض�عة للتحقی�ق ض�د 

نتائج التحقیق من خالل ردھا عل�ى نت�ائج التحقی�ق األولی�ة بتق�دیم ال�دلیل عل�ى مس�كھا لل�دفاتر 

دي الص��ادر ف��ي حقھ��ا بع��د وبتبریرھ��ا لجمی��ع القی��ود المحاس��بیة كم��ا تطع��ن ف��ي الج��دول الف��ر

التبلیغ بنت�ائج التحقی�ق النھائی�ة بمنازع�ة رق�م األعم�ال المعتم�د علی�ھ ، ف�ي نس�بة الض�ریبة أو 

  ،الرسم و في نسبة غرامات الوعاء 

و یمكن حصر اإلشكاالت المثارة عادة ف�ي الطع�ن ف�ي إج�راءات التحقی�ق الجب�ائي بالمطالب�ة 

بالتحقیق أو عدم احت�رام الض�مانات المخول�ة للمكل�ف  ببطالنھا لعدم تبلیغ المؤسسة باإلخطار

بالضریبة، تجاوز المدة القانونیة المحددة إلجراء التحقیق ، في منازعة طریق�ة إع�ادة تش�كیل 

، في المطالبة ب�الحق ف�ي اإلعف�اء الكل�ي أو )الحساب المالي أو الحساب المادي(رقم األعمال 

ضرائب ورسوم كانت المؤسسة معفیة من ،ئب ن باسترجاع  الضراوالجزئي متى قام المحقق

الجبائی�ة الممنوح�ة ف�ي  االمتی�ازاتدفعھا  و المث�ال عل�ى ذل�ك تراج�ع إدارة الض�رائب عل�ى  

أو الص�ندوق    االس�تثمارإطار الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب أو الوكال�ة الوطنی�ة ل�دعم 

الض��رائب إللغ��اء  إدارةن ط��رف و األس��باب الرئیس��یة المعتم��د علیھ��ا م�� ،ال��وطني البط��الین
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، ع��دم  االمتی��ازاتاإلعف��اءات الم��ذكورة ھ��ي ع��دم تحقی��ق المش��روع ال��ذي م��ن أجل��ھ منح��ت 

ب�الطرق القانونی�ة  إثب�اتالتص�ریحات الش�ھریة أو ع�دم  إیداعاحترام الواجبات الجبائیة كعدم 

  . االمتیازاتمن  االستفادةالذي منھ یبدأ احتساب مدة  االستغاللالدخول في 

    

 سلطات القاضي اإلداري الفاصل في النزاع الضریبي: سابعا 

یعالج القاضي النزاع الضریبي بالتحقیق في الملف قبل حسم النزاع و البت في مدى شرعیة 

  :الضرائب ویتم ذلك عن طریق إدارةقرارات 

  

 تكییف النزاع الضریبي -1

فة ال�نص الواج�ب التطبی�ق وھ�ي تعتبر عملیة التكییف ذات أھمیة كبیرة لحصر النزاع ومعر 

عملیة تتطلب التحكم في المصطلحات والمف�اھیم لوج�وب تحدی�د طبیع�ة الن�زاع  ال�ذي یتف�رع 

الى نزاع في الوعاء ونزاع في التحصیل، نوع الضریبة أو الرسم  المنازع فیھ، مبلغھ ورقم 

اع الض�ریبي كما یستوجب الفص�ل ف�ي الن�ز ،الجدول الضریبي  المنازع فیھ في مرحلة أولى

في مرحلة ثانیة بتبیان نوع المراقب�ة الجبائی�ة الت�ي خض�عت لھ�ا المؤسس�ة المكلف�ة بالض�ریبة 

  .في الملف إدراجھاوتتطلب عملیة التكییف اإلطالع على وثائق ضروریة یتعین ،

ویطل��ع القاض��ي للتحقی��ق ف��ي القض��یة عل��ى الوث��ائق المرفق��ة ب��الملف الت��ي م��ن خاللھ��ا یمك��ن 

 :ي تتلخص عموما في الوثائق التالیةحصر النزاع وھ

  ،الشكوى والقرار الفاصل فیھا - 

والرد ) حالة التحقیق المحاسبي في(األولیة و التبلیغ بنتائج التحقیق  C4اإلشعار  -

  علیھا،

  التبلیغ بنتائج التحقیق النھائي ، -

  الجدول الضریبي -    

المعلومات،  فالسنویة، كشھریة و التصریحات الش(الوثیقة المعتمد علیھا في التسویة  -

 ... )محضر المعاینة

   

 البحث عن النص الواجب التطبیق- 2

ن النص��وص القانونی��ة المطبق��ة ف��ي المج��ال الجب��ائي متش��عبة وھ��ي خاض��عة للتع��دیل أو إ  

م�ن الق�انون المتعل�ق ب�القوانین  13وفقا للمادة (اإللغاء سنویا بموجب قانون المالیة لكل سنة 

، كم��ا یخض��ع ك��ل ن��وع م��ن أن��واع الض��ریبة  لق��انون ) 1984-07-07ص��ادر ف��ي المالی��ة ال

خاص بھا یعرفھا بدقة ویحدد شروط فرضھا أو اإلعفاء منھ�ا وھ�و م�ا یتع�ین عل�ى القاض�ي 

ویمك�ن اإلش�ارة عل�ى . التدقیق فیھا من أجل تكیی�ف الن�زاع وتطبی�ق الق�انون تطبیق�ا ص�حیحا

  :خضع لھا المؤسسات سبیل المثال الى أنواع الضریبة التي ت

لضریبة المباشرة المنصوص علیھ�ا ف�ي ق�انون الض�رائب المباش�رة والرس�وم المماثل�ة ا -

، الض�ریبة ) الخاص�ة بالش�ركاء(والتي حصرھا المشرع في الضریبة على الدخل اإلجمالي 
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ال�دفع الجزاف�ي قب�ل إلغائ�ھ ف�ي ق�انون (أج�ور –على أرباح الشركات، الضریبة عل�ى ال�دخل 

، الرسم على النشاط المھني فض�ال عل�ى  الض�ریبة عل�ى ف�ائض القیم�ة  )2006ة لسنة المالی

ن ثم�ن البی�ع مخف�ض وھ�ي أمت�ى تب�ین  االجتماعی�ةالمفروضة عل�ى عملی�ات بی�ع الحص�ص 

الضریبة التي تشكل المصدر األساسي للمنازع�ات الض�ریبیة  وتمث�ل الض�ریبة عل�ى أرب�اح 

من مق�رر  االستفادة إطارب اإلعفاء من دفعھا في الشركات  أھم مصدر لنشوب النزاع كطل

الوك��االت الوطنی��ة كوكال��ة دع��م تش��غیل الش��باب، وكال��ة دع��م تط��ویر  إح��دىم��نح مزای��ا م��ن 

نس���بة الواجب���ة التطبی���ق المت���ى تم���ت التس���ویة باس���ترجاع الحق���وق المعفی���ة، أو   االس���تثمار

الواج�ب التطبی�ق عل�ى نش�اط لألرباح، أو ھ�امش ال�ربح  االستثمار إعادةفي حالة  الحتسابھا

  .المؤسسة

الخ��اص بفئ��ة معین��ة م��ن المكلف��ین بالض��ریبة تطبیق��ا لق��انون  الرس��م عل��ى القیم��ة المض��افة -  

م��ن  5الم��ادة (الرس��م عل��ى رق��م األعم��ال ال��ذي یع��رف النش��اط الخاض��ع للرس��م الم��ذكور 

، كم��ا یح��دد نھ��ا فئ��ة المؤسس��ات ی، و م��ن ب)  2005أ المعدل��ة بق��انون المالی��ة لس��نة .ر.ر.ق

التزامات المكلفین بالضریبة و یبین كیفیة احتسابھ أي نسبة الرسم الواجبة التطبیق ، ش�روط 

و م��ن أب�رز اإلش��كاالت المطروح��ة ،  فرض�ھ ، ش��روط حس�مھ و ش��روط اإلعف�اء م��ن دفع�ھ

حس�مھ  ، عالق�ة بع�د ) Rappel de la TVA(بشأنھ  عملیات اس�ترجاع الرس�م الم�ذكور 

م�ن   االس�تفادةالمدرجین  بالفھرس الوطني للمتھربین الجبائیین ، شروط  المؤسسة بممونیھا

النسبة المخفضة أو من اإلعفاء الكلي من الرسم  بموجب شھادات الشراء باإلعف�اء المس�لمة 

كالتعام�ل م��ع (الض��رائب لتعام�ل المؤسس��ة م�ع مؤسس�ات معفی��ة م�ن دفع��ھ  إدارةم�ن ط�رف 

كم�ا یش�كل طل�ب ) ؤسسات تعمل في نشاط بترول�ي مؤسسات تابعة للقطاع العسكري ، أو م

موض�وع منازع�ات )  Précompte TVA(استرجاع قرض الرسم على القیم�ة المض�افة 

  .تصفیة قرض الدین سواء فیما یتعلق بمبلغھ أو مدى استحقاقھعدیدة  بخصوص 

    

  اختیار تدبیر التحقیق المالئم -3

ح�د الت�دابیر أیتخ�ذ القاض�ي ،لت�ي تظھ�ر غامض�ة لإللمام بالجوانب التقنیة للنزاع الضریبي ا  

قب�ل إلغائ�ھ بموج�ب (المنصوص علیھا قانونا و الت�ي تتمث�ل ف�ي الخب�رة ، التحقی�ق اإلض�افي 

قب�ل الفص�ل ف�ي الموض�وع  إلیھاو مراجعة التحقیق و التي یلجا ) 2017قانون المالیة لسنة 

ن خ�الل أحك�ام الدرج�ة األول�ى أنھ ما تم مالحظت�ھ م� إالمن ق ا ج  86و  85وفقا للمادتین 

عدم تحدید المھمة للخبیر أو المحقق بدقة و دون تكلیفھما بمسائل قانونیة كمطالبتھم�ا الق�ول ،

 إعط��اءبینم��ا  یتع��ین حص��ر المھم��ة ف��ي ؟ھ��ل الض��ریبة متقادم��ة أو ھ��ل الض��ریبة مش��روعة 

التجاری��ة ،  الخبی��ر أو المحق��ق رأی��ھ ف��ي الجوان��ب التقنی��ة ب��التحقق م��ن مس��ك جمی��ع ال��دفاتر

، بمعاین�ة وج�ود إنت�اجيتجربة اإلنتاج التي منھ�ا یمك�ن تحدی�د نس�بة الخس�ارة لنش�اط  بإجراء

  .مقرر منح امتیازات جبائیة  إطارمخزون من عدمھ، بمعاینة وجود عتاد تم اقتنائھ في 
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  الضرائب إدارةأو تعدیل قرار  إلغاءسلطة القاضي اإلداري في  - 4

ي بع��د التحقی��ق ف��ي المل��ف، تكیی��ف الن��زاع و تق��دیر وس��ائل اإلثب��ات یص��در القاض��ي اإلدار 

الضریبة المفروضة قانونیة في غی�اب  العتبارحكما برفض الدعوى لعدم التأسیس ،المقدمة 

الدلیل حول عدم مشروعیتھا، أو حكما بإلغاء الجدول الضریبي كلی�ا أو جزئی�ا مت�ى ثب�ت ل�ھ 

حیث إجراءات فرضھا أو من حیث كیفی�ة تحدی�دھا   أن الضریبة غیر مطابقة للقانون إما من

  .أو من حیث المساس بحق مقرر قانونا

و یق��وم ف��ي ھ��ذه الحال��ة بالتص��ریح ب��بطالن اإلج��راءات أو بع��دم اس��تحقاق الض��ریبة أو بع��دم  

صحة المبلغ المحدد كما یفید المكلف بالضریبة ب�الحق المطال�ب ب�ھ كح�ق حس�م الرس�م عل�ى 

شروطھ القانونیة أو الحق في اإلعفاء من الضریبة أو من الرسم عل�ى  القیمة المضافة لتوفر

النشاط المھني بناء عل�ى مق�رر م�نح امتی�ازات جبائی�ة و ف�ي ھ�ذه الحال�ة یح�ل حك�م القاض�ي 

  .الضرائب المنازع فیھ  إدارةالفاصل في النزاع الضریبي محل قرار 

  :اع الضریبي فیما یليومما سبق شرحھ یمكن تلخیص سلطة القاضي الفاصل في النز 

   ،سلطة إلغاء الضریبة  -

  ،سلطة تقدیر الضریبة المستحقة و جعل قراره یحل محل القرار اإلداري   -

  ،یصرح بإبطال تحصیل الضریبة كإبطال إشعار الغیر الحائز  -

ف�ي االمتی�از  أحقیتھ�االضرائب كالتص�ریح بع�دم  إدارةسلطة اإلنقاص من امتیازات   -

 .)ولویةحق األ(الضریبة من عدمھ المخول لھا في تحصیل

  

  األحكام  الجزائیة و موقف القاضي اإلداري منھا : ثامنا 

مراقب�ة مش�روعیة الض�ریبة  ب�اإلطالع عل�ى جمی�ع الوث�ائق  إطاریقوم القاضي اإلداري في  

وقد یكتشف من خاللھا وھو یحق�ق ف�ي المل�ف أن أح�د الط�رفین یح�تج بحك�م ص�ادر  المقدمة،

  ؟فما ھي قیمة األحكام الجزائیة الثبوتیة  للفصل في النزاع الضریبي ، في دعوى جزائیة

إذا كانت العقوبات الجبائیة تطبق مباشرة من طرف إدارة الضرائب، فإن العقوبات الجزائی�ة 

  .  تصدرھا محكمة الجنح بعد رفع شكوى من طرف اإلدارة الجبائیة

المرفق��ة بھ��ا للتحق��ق م��ن ت��وفر أرك��ان و یق��وم القاض��ي الجزائ��ي بدراس��ة الش��كوى و الوث��ائق 

  :األركان التي تتمثل في المؤسسة،الجریمة المتابع من أجلھا ممثل 

  

  :الركن الشرعي - 1

باعتبار أن المب�دأ الع�ام لل�ركن الش�رعي مك�رس بموج�ب الم�ادة األول�ى م�ن ق�انون العقوب�ات 

، فإن ال�ركن الش�رعي "ال جریمة وال عقوبة وال تدابیر أمن بغیر قانون "التي تنص على أن 

ألي مخالفة یجب أن یستند إلى نص قانوني یش�یر ص�راحة إل�ى أن ھ�ذا الفع�ل یش�كل مخالف�ة 

.                                                                                                                            جزائیة ویعاقب علیھ بعقوبة جزائیة
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 والحال كذلك ف�ي المج�ال الجب�ائي ، أی�ن تطب�ق ق�وانین الض�رائب إض�افة إل�ى أحك�ام الق�انون

وھي المخالف�ات المرتبط�ة بالق�انون الجب�ائي وبالق�انون (الجزائي بالنسبة للمخالفات المختلطة 

  ).العام في نفس الوقت

الت��ذكیر ف��ي ھ��ذا النط��اق إل��ى أن��ھ ،باس��تثناء ق��انون اإلج��راءات الجبائی��ة، ف��إن  درج��یغی��ر أن��ھ 

قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثل�ة، ق�انون الرس�وم عل�ى (قوانین الضرائب الخمس 

ھ�ي ق�وانین ) رقم األعمال، قانون الض�رائب غی�ر المباش�رة، ق�انون التس�جیل وق�انون الط�ابع

لي فإن كل مخالفة تج�د عقوبتھ�ا ف�ي ق�انون الض�رائب الخ�اص بھ�ا مستقلة عن بعضھا، وبالتا

.                                                                                  إال في حالة وجود إحالة صریحة من قانون نحو قانون آخر

 2-الركن المادي :                                                              

  .  یقوم الركن المادي على أداء فعل یمنعھ القانون أو االمتناع عن أداء فعل یوجبھ القانون

  :الركن المعنوي  - 3

 .  یقصد بالركن المعنوي القصد الجنائي بمعنى نیة الجاني المبیتة للغش

یج�ب ت�وفر كما أنھ إضافة إل�ى ال�ركن الش�رعي ، فإن�ھ م�ن أج�ل قی�ام جریم�ة الغ�ش الجب�ائي 

  :عنصرین ھما

وجود األفعال المادیة التي بموجبھا یقوم المكل�ف بالض�ریبة بعملی�ة ال�تملص كلی�ا أو جزئی�ا  -

  .                                                                       من دفع الضریبة الوعاء أومن تأسیس 

  .إرادة متجھة نحو الغش -

  :المخالفات في المجال الجبائي مطبقة علىالالمواد  *

  

  قوانین الضرائب   المواد

 407وم����ن  308إل����ى  303م����ن 

  408إلى 

ق������انون الض������رائب المباش������رة والرس������وم المماثل������ة 

 )م.ض.ق(

 )أ.ر.ر.ق(قانون الرسوم على رقم األعمال  128إلى  117من 

 542وم����ن  538إل����ى  530م����ن 

 544إلى 

 )مغ .ض.ق(قانون الضرائب غیر المباشرة 

 )ت.ق(قانون التسجیل  121إلى  119من 

 )ط.ق(قانون الطابع   34و 33

 )ج.إ.ق(قانون اإلجراءات الجبائیة  مكرر 104و  104، 101
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  : المخالفة العامة للغش

م�ع المالحظ�ة أن الم�ادة (  اس�تعمال ط�رق تدلیس�یةالمخالفة العامة للغش الجب�ائي تكم�ن ف�ي 

لجبائی��ة الت��ي كان��ت تع��رف الط��رق التدلیس��یة ق��د ألغی��ت بموج��ب م��ن ق��انون اإلج��راءات ا 36

  :، و الغایة من استعمال طرق تدلیسیة  ) 2016من قانون المالیة لسنة  25المادة 

أي ضریبة أو ح�ق أو  تصفیة أو تحصیلإما التملص أو محاولة التملص كلیا أو جزئیا من  -

    ).ط.ق 34ت  و.ق 119، غ م.ض.ق 532ا، .ر.ر.ق 117م، .ض.ق 303المواد (رسم 

الت�ام أو الجزئ�ي للض�رائب أو الرس�وم الواقع�ة ال�دفع وإما التملص أو محاولة التملص م�ن  -

غ .ض.ق 533ا ، .ر.ر.ق 118م ، .ض.ق 407: الم�واد . (على ذمتھم أو تنظ�یم اإلعس�ار

  )  ط.ق 34ت  و.ق 119م، 

دم مختل��ف الق��وانین الض��ریبیة ، تق�� االحتیالی��ةم��ن أج��ل تحدی��د األفع��ال الموص��وفة ب��الطرق   

  :                                                                                              التوضیحات التالیة 

  : تعتبر طرق تدلیسیة 

  :حسب قانون الضرائب المباشرة  -

  

  

  

  

  

  

  

الم�������ادة 

193/2 

ت الت��ي یطب��ق علیھ��ا الرس��م  عل��ى  إخف��اء أو محاول��ة إخف��اء المب��الغ أو المنتوج��ا -

.                                                                                  القیمة  المضافة من طرف كل شخص مدین بھ ، وخاصة المبیعات بدون فاتورة

علیھا عند طلب الحصول إما عل�ى  لالستنادتقدیم وثائق مزورة أو غیر صحیحة  -

أو خص���م أو إعف���اء أو اس���ترجاع الرس���م عل���ى القیم���ة المض���افة ، وإم���ا  تخف���یض

.                                                                                                             الجبائیة المقررة لصالح بعض الفئات من المدینین االمتیازاتمن  االستفادة

سیان تقیید أو إجراء قید ف�ي الحس�ابات غی�ر ص�حیح أو وھم�ي ف�ي القیام عمدا بن -

م��ن الق��انون  10و 9دفت��ر الیومی��ة ودفت��ر الج��رد المنص��وص علیھم��ا ف��ي الم��ادتین 

ال یطبق ھذا الحكم إال على المخالف�ات  و. التجاري أو في الوثائق التي تحل محلھا

  .   المتعلقة بالنشاطات التي تم إقفال حساباتھا

مكلف بالضریبة بتدبیر عدم إمكانیة الدفع أو بوضع عوائ�ق بط�رق أخ�رى قیام ال -

  . أمام تحصیل أي ضریبة أو رسم مدین بھ

كل عمل أو فعل أو س�لوك یقص�د من�ھ بوض�وح تجن�ب أو ت�أخیر دف�ع ك�ل ج�زء  - 

  .من مبالغ الضرائب والرسوم كما ھو مبین في التصریحات المودعة

أو ال  /ب��ر ك��ذلك ، ك��ل نش��اط غی��ر مس��جل ویعت.  ممارس��ة  نش��اط  غی��ر ق��انوني -

 .  یتوفر على محاسبة قانونیة محررة ، تتم ممارستھ كنشاط رئیسي أو ثانوي
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  :حسب قانون الرسوم على رقم األعمال  -

  

  

  

  

  

المادة 

118 

  

إخفاء  أو محاولة  إخفاء من قبل أي شخص، للمبالغ أو الحواصل الت�ي ینطب�ق   -

یمة المضافة الذي ھو مدین بھ�ا وال س�یما منھ�ا عملی�ات البی�ع علیھا الرسم على الق

 .بدون فاتورة

تقدیم  وثائق خاطئ�ة أو غی�ر ص�حیحة إثبات�ا لطلب�ات ترم�ي إل�ى الحص�ول، إم�ا   -

عل��ى تخف��یض أو تخفی��ف أو مخالص��ة، أو اس��ترجاع الرس��م عل��ى القیم��ة المض��افة 

ا لفائ�دة بع�ض الفئ�ات م�ن من المزایا الجبائیة المنص�وص علیھ� االستفادةوإما إلى 

 .المدینین بالضریبة

حس�ابات أو القی�ام بنق�ل أو الس�عي  للعم�ل عل�ى نق�لأو  قص�د لنق�ل  اإلغفال عن  -

دفت��ر الج��رد  ال��دفتر الی��ومي أو ص��حیحة أو وھمی��ة ف��يإل��ى نق��ل حس��ابات غی��ر 

تح�ل أو الوثائق الت�ي  التجاري،من القانون  10و 9المنصوص علیھا في المادتین 

بالس��نوات  یطب��ق ھ��ذا الحك��م إال عل��ى مخالف��ات األص��ول المتعلق��ةوال .  امحلھم��

 .المالیة التي أقفلت حساباتھا

اإلغفال عن التصریح بمداخیل المنقوالت أو رقم األعم�ال أو التص�ریح الن�اقص  -

 .بھما، عن قصد

تحص�یل  الوف�اء أو الحیلول�ة دونسعي المكلف بالضریبة إل�ى تنظ�یم عج�زه ع�ن  -

 .أو رسم ھو مدین بھ، وذلك بواسطة طرق أخرى أي ضریبة

ك�ل كل عمل أو طریقة أو سلوك یقضي ضمنا، إرادة واضحة للتملص م�ن دف�ع  -

عل��ى رق��م األعم��ال المس��تحقة أو ج��زء منھ��ا، أو تأجی��ل دفعھ��ا، كم��ا  مبل��غ الرس��وم

 .یتجلى ذلك من التصریحات المودعة
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 :المخالفات الخاصة للغش* 

دفع بقص��د لالقتط��اع م��ن المص��در المتعل��ق بالض��ریبة عل��ى ال��دخل ع��دم ال�� -

من قانون الضرائب  33اإلجمالي بالنسبة للمداخیل النصوص علیھا في المادة 

).                                                                                    من قانون الضرائب المباشرة 110المادة (المباشرة 

ع��دم ال��دفع التلق��ائي لالقتط��اع م��ن المص��در المتعل��ق بالض��ریبة عل��ى أرب��اح  -

).                                                                    من قانون الضرائب المباشرة 165المادة (المؤسسات 

ع وغیرھم��ا م��ن الم��دینین بالفوائ��د م��ن إی��دا امتن��اع البن��وك وش��ركات الق��رض -

من ق�انون الض�رائب المباش�رة  124التصریحات المنصوص علیھا في المادة 

 ).   من قانون الضرائب المباشرة 125المادة (

من المصدر، أو القیام باقتطاع�ات غی�ر كافی�ة  باالقتطاععدم القیام عن قصد  -

، التھ��رب أو محاول��ة التھ��رب ع��ن قص��د ، كلی��ا أو جزئی��ا ، م��ن االقتط��اع م��ن 

تعلق بالضریبة على الدخل اإلجمالي وذلك بالنس�بة للمس�تخدمین أو المصدر الم

الم���دینین ، إض���افة إل���ى ع���دم ال���دفع بقص���د لالقتط���اع م���ن المص���در المتعل���ق 

الم���ادة . (بالض���ریبة عل���ى ال���دخل اإلجم���الي بالنس���بة للمس���تخدمین أو الم���دینین

                                                          )                                 من قانون الضرائب المباشرة 134/2

ع���دم التق���دیم، ف���ي اآلج���ال المح���ددة قانون���ا بع���د اإلش���عار باإلن���ذار، للكش���ف  -

المتض���من للمب���الغ المدفوع���ة لألش���خاص ال���ذین ال ینتم���ون إل���ى مس���تخدمي 

  )   من قانون الضرائب المباشرة 176المادة . (المؤسسة

مك��رر م��ن ق��انون  194الم��ادة . (زات الجبائی��ةی��انوني للتحفالتحوی��ل غی��ر الق�� -

  )الضرائب المباشرة

عدم تقدیم الجدول الشھري والسنوي المفصل الخاص بالزبائن بعد طلب م�ن  -

م���ن ق���انون الض���رائب  228الم���ادة . (المف���تش أو تق���دیم ج���دول غی���ر ص���حیح

                                          .)  المباشرة

  

  

  

  

  

  

قانون 

الضرائب 

  المباشرة

 

التصریح  برقم  أعمال غیر كاف، أو إذا طبق الخصم في غیر محلھ ، وھذا  -

م��ن مبل��غ الرس��وم % 10ف�ي حال��ة تج��اوز مبل��غ الرس��وم المغش�وش فیھ��ا نس��بة 

  .المستحق فعال

 ) من قانون الرسوم على رقم األعمال 116الفقرة األخیرة من المادة ( 

قانون الرسوم 

 على رقم

 األعمال

م��ن ق��انون الض��رائب  531و  530المخالف��ات النص��وص علیھ��ا ف��ي الم��ادتین 

  .غیر المباشرة

 

قانون 

الضرائب غیر 

 المباشرة
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  :في مجال التحصیل

  .تنظیم اإلعسارأو في  مستحقةرفض تسدید ضریبة إن مخالفات التحصیل تتمثل أساسا في 

ق��اموا بإثب��ات المخالف��ة ، یج��ب أن یح��رروا  إن أع��وان المص��الح المكلف��ة بالتحص��یل ، ال��ذین 

محضرا یب�ین بوض�وح ع�دم ج�دوى ك�ل اإلج�راءات المنص�وص علیھ�ا ف�ي مج�ال التحص�یل 

  .   القصري أو عدم توطین المكلف بالضریبة

  

  الدین الضریبي كعنصر أساسي في الشكوى :  تاسعا 

كوى  ال تن�تج آثارھ�ا قدمت من طرف مدیر الضرائب كم�ا أن الش� إذا إالن الشكوى ال تقبل إ

وجود دین إال إذا أثبت مدیر الضرائب توفر جریمة الغش الضریبي وذلك بتقدیم الدلیل على 

ر ال��دین الض��ریبي تب��وبالت��الي یع ،مح��دد وثاب��ت بس��ند ناف��ذ وھ��و الج��دول الض��ریبي ض��ریبي

فما ھو ال�دین الض�ریبي؟ یتحق�ق القاض�ي المكل�ف ب�التحقیق م�ن ،عنصر أساسي في الجریمة 

  ،جود الدین الضریبي ومن مبلغھ و

یقع على كل مكلف بضریبة الدین الضریبي الذي یمث�ل مبل�غ الض�رائب و الرس�وم المس�تحقة 

كل  سنة مالیة على حدى تطبیق�ا لمب�دأ س�نویة الض�ریبة كم�ا یك�ون مبل�غ ال�دین ص�افي أي ال 

ص�ادر ع�ن یشمل مبلغ الغرامات و یثبت الدین عن طریق  الجدول الض�ریبي أو ك�ل إش�عار 

  .إدارة الضرائب قبل انتھاء مدة التقادم 

لى خبرة من طرف قاضي التحقی�ق إ وءنظرا للطابع الفني لمسألة الدین الضریبي  یمكن اللج

م�ن ق�انون  143الم�ادة ( تلقائیا أو بناء على طلب ممثل النیابة العامة أو طلب أحد الخص�وم 

كبی�ان أس�س تق�دیر الض�ریبة ،الجانب الفن�ي ویكلف الخبیر بالتحقق من ) اإلجراءات الجزائیة

و ال یكل��ف ، ......ھا ت��م تحدی��د رق��م األعم��ال المخف��ي وءومص��در المعلوم��ات الت��ي عل��ى ض��

  .الخبیر بالتحقق من شرعیة الضریبة أو تقادمھا التي ھي من اختصاص القاضي وحده 

  

  :  مالحظة

ام القاض��ي اإلداري ألن یك�ون ال�دین الض�ریبي ثاب��ت حت�ى ف�ي حال�ة   وج��ود ن�زاع حول�ھ أم�

                                                                                               . العبرة في توفر دالئل حول وجود الدین كركن من أركان جریمة الغش الضریبي

و  8لم�ادتین یجب اإلشارة إلى ضرورة عدم الخلط بین التقادم الجزائ�ي المنص�وص علی�ھ با 

المخ�ول ل�إلدارة الجبائی�ة بموج�ب أحك�ام  االس�تردادمن قانون اإلجراءات الجزائیة و ح�ق  9

  : من قانون اإلجراءات الجبائیة التي تنص  39المادة 

:                               بالنسبة لـ  و ھذا ........ یحدد األجل الذي یتقادم فیھ عمل اإلدارة  بأربع سنوات  "

  ،تأسیس الضرائب والرسوم، وتحصیلھا  -    

   ،القیام بأعمال الرقابة -    

  ".  قمع المخالفات المتعلقة بالقوانین والتنظیمات ذات الطابع الجبائي -    
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إن إدانة المكلف بالضریبة جزائیا ال تعفیھ أبدا من تسدید ما علی�ھ م�ن حق�وق مس�تحقة، ل�ذلك 

                  .ات المتابعة القصریة من أجل التحصیل تبقى مستمرة إلى غایة مرحلتھا النھائیةفإن إجراء

  

وتعویض��ات مالی��ة ) متعلق��ة بال��دعوى العمومی��ة(یتض��من الحك��م الجزائ��ي عقوب��ات جزائی��ة 

                                                                ).                                                                 متعلقة بالدعوى المدنیة(

ھ��ذا، كم��ا تج��در اإلش��ارة إل��ى ض��رورة التفرق��ة ب��ین التعویض��ات المالی��ة المتعلق��ة بال��دعوى 

المدنی�ة وال�دین الجب�ائي واج�ب األداء، بموج�ب الس�ند التنفی�ذي الص�ادر ع�ن اإلدارة الجبائی��ة 

مال مختل�ف ط�رق التحص�یل العادی�ة أو القص�ریة المخول�ة ، وذل�ك باس�تع)الجدول الضریبي(

  .           من طرف التشریع الجبائي 

  

  المتابعات التي تقوم بھا مدیریة كبریات المؤسسات  

ك��ل العناص��ر  ،إض��افة إل��ى الوث��ائق المثبت��ة لإلدان��ة ،مل��ف ال��ذي یج��ب أن یتض��من إع��دادی��تم 

تل�ك المتعلق�ة ب�اإلجراءات الحض�وریة  و  المرتبطة بإجراءات اإلخضاع الضریبي ، ال س�یما

 االس�تالممنھا  الوثائق والمستندات المثبتة للمخالفة   ،  مختل�ف التبلیغ�ات مرفق�ة بوص�والت 

المتعلقة بھا ، الجدول الضریبي الذي یجب أن یتضمن الرقم ، تاریخ إعداده و تاریخ إدراجھ 

لتحدی��د المس��ؤول ( ھا التج��اري ف��ي التحص��یل ، نس��خة م��ن الق��انون األساس��ي للش��ركة و س��جل

                                                                                                                             .) القانوني للشركة

المطب��ق للجن��ة  ل��رأيل��ة ف��ي اختص��اص م��دیر الض��رائب تخض��ع و بالنس��بة للمتابع��ات الداخ

ق���انون المالی���ة لس���نة (الجھوی���ة للمخالف���ات الجزائی���ة التابع���ة للمدیری���ة الجھوی���ة للض���رائب 

2012(.  

  

  مدى حجیة الحكم الجزائي عند الفصل في النزاع الضریبي* 

ب�ھ الجزائ�ي للحكم الجزائي حجیة فیما فص�ل فی�ھ بثب�وت جریم�ة الغ�ش الض�ریبي أي ف�ي جان

 ،ل�ى القاض�ي اإلداريإ وءفقط و بالتالي القضاء باإلدانة ال یحرم المكلف بالض�ریبة م�ن اللج�

كما أن القضاء بالبراءة ال یعفي المكلف بالضریبة من دفع الدین الضریبي عكس ما ورد في 

ق��رارات ص��ادرة ع��ن جھ��ات قض��ائیة الت��ي تلغ��ي ال��دین الض��ریبي رغ��م أن ذل��ك ل��یس م��ن 

   صالحیاتھا

  

  إجتھاد المحكمة العلیا  وءالغش الضریبي على ض*     

ك�رس مب�دأ ،ال�ذي نق�ض الق�رار المطع�ون فی�ھ  18/03/2009الصادر ف�ي  53074قرار  -

الم��تھم  إق��رارالض��رائب م��ا ل��م یك��ن  إدارةع��بء إثب��ات القی��ام بط��رق تدلیس��یة یق��ع عل��ى ع��اتق 

تدلیس��یة ، و أن مبل��غ ال��دین الط��رق ال إح��دىالص��ریح بكون��ھ تمل��ص م��ن الض��ریبة باس��تعمال 

  .منھ یخص كل سنة مالیة صالضریبي المتمل
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یحسب المبلغ المتملص من�ھ ف�ي جریم�ة الغ�ش  2011-01-20صادر في  716337قرار  -

  .الضریبي على أساس سنة مالیة واحدة

غ��ش ض��ریبي یتعل��ق بالرس��م عل��ى القیم��ة : 2010-10-21ص��ادر ف��ي  695221ق��رار  -

من قانون الرسم على رق�م األعم�ال  118 المادة و 117نص المادة  وجوب تطبیق ،المضافة

من قانون الضرائب المباشرة الواجب�ة التطبی�ق عل�ى الغ�ش الض�ریبي ف�ي  303و لیس المادة 

  .مادة الضریبة المباشرة 

الفاص�ل ف�ي الطع�ن المرف�وع ض�د ق�رار  31/12/2008الص�ادر بت�اریخ  430229قرار  -

ع��ن تس��دید الض��ریبة  االمتن��اعم��ة الغ��ش الض��ریبي المتمث��ل ف��ي الم��تھم م��ن تھ بب��راءةقض��ى 

المتابع�ة   ب�إجراءاتلتحریك الدعوى العمومیة م�ن ط�رف م�دیر الض�رائب دون تبلی�غ المكل�ف 

  .التبلیغ بمسببا نقض القرار على عدم وجو

ال تخض�ع التعویض�ات المحك�وم بھ�ا  2010-10-21الصادر بت�اریخ  600302رقم  قرار -

تمك�ین مدیری�ة الض�رائب (ألحك�ام الق�وانین الض�ریبیة  إنم�اائب للقواع�د العام�ة و إلدارة الضر

 .)من مبلغ الدین

یم��دد أج��ل التق��ادم ف��ي جنح��ة الغ��ش  2009-10-22الص��ادر بت��اریخ  599126ق�رار رق��م  -

 الضریبي بعامین في حالة ثبوت استعمال طرق تدلیسیة

الغ�ش الض�ریبي جنح�ة ف��ي  ةم�جری 2012-07-19الص�ادر بت�اریخ  734116ق�رار رق�م  -

  .منھا صجمیع الحاالت و تطبق العقوبة على كل حالة حسب قیمة الحقوق المتمل

  

  مجلس الدولة اجتھاد وءالغش الضریبي على ض*  

ب�راءة المكل�ف بالض�ریبة م�ن جریم�ة  12/07/2006 بت�اریخ الصادر  27482قرار رقم  -

  .الغش الضریبي ال تعفیھ من تسدید الضریبة

و ) 50ج(التن��اقض ب��ین التص��ریح  11/07/2007الص��ادر بت��اریخ  33858 رار رق��م ق��  -

  .المیزانیة ال یعتبر مناورة تدلیسیة

  .حجیة الحكم الجزائي 12/12/2013الصادر بتاریخ   80957رقم  قرار -

لى ح�ین الفص�ل ف�ي إطلب وقف الفصل  04/07/2013الصادر بتاریخ  77202 رقم قرار -

  .الدعوى الجزائیة 
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  قرارات مجلس الدولة المستشھد بھا

  
  1/عن الغرفة الثانیة  12/07/2006مؤرخ في  027482قرار رقم * 

  
  فإن مجلس الدولة و علیھ 

  :من حیث الشكل  -
ضد القرار الصادر عن الغرفة  23/04/2005حیث أن االستئناف الحالي المرفوع بتاریخ 

و الغیر مبلغ حسب ما یظھر من أوراق  30/11/2004اإلدارة لمجلس قضاء المسیلة یوم 
الملف ، جاء عكس ما دفعت بھ المستأنف علیھا ، مستوفیا للشروط الشكلیة و في األجل 

  .قانون اإلجراءات المدنیة ، لذا یتعین التصریح بقبولھ شكال  277المنصوص علیھ بالمادة 
  
  : من حیث الموضوع -

  حول مدى تأسیس دعوى االسترداد 
دج المسدد تنفیذا  835780.00أن النزاع القائم یخص مدى تأسیس استرجاع لمبلغ حیث 

للجدول الضریبي اإلضافي و الذي یدفع المستأنف بعدم استحقاقھ لكونھ أسس على محضر 
أصبح  02/04/1996معاینة محرر من طرف أعوان مدیریة المنافسة و األسعار بتاریخ 

القاضي ببرائتھ من تھمة عدم الفوترة من جھة و لعدم ال أثر لھ بعد صدور الحكم الجزائي 
  .احترام إجراءات المراجعة الضریبیة من جھة أخرى

و حیث أن المستأنف یستند في طلبھ إلغاء القرار المستأنف على القصور في التعلیل ذلك 
" بمخالفة " ألن رفض الدعوى أسس على كون أن الحكم الجزائي القاضي بالبراءة یتعلق 

وص علیھا في قانون المنافسة و األسعار و ال یعفیھ من دفع الضریبة و ھو یدفع منص
  .قانون الضرائب المباشرة 331بتأسیس طلب االسترجاع على المادة 

تبلیغ التصحیح الضریبي المؤرخ و حیث أنھ بالرجوع إلى أوراق الملف و بالخصوص إلى 
كان راجع  1996ستأنف لسنة یتضح أن التعدیل الذي مس نشاط الم 05/10/1996في 

إلى محضر المعاینة المحرر من طرف أعوان مدیریة المنافسة و األسعار في 
المتضمن معاینة بیع كمیة من مادة القھوة بدون فوترة البالغة قیمتھا  02/04/1996

،  05/08/1996دج حسب الوثائق الصادرة عن مصالح الجمارك في  20198815.00
للكیلوغرام الواحد مما أدى إلى فرض الرسم على النشاط  273اس البیع الذي تم على أس

  .التجاري و الصناعي و الرسم على القیمة المضافة عن السنة المذكورة 
و حیث أنھ مبدئیا ال یمكن في أي حال من األحوال أن یقبل طلب االسترداد بعد انقضاء مدة 

فقرة أخیرة من  18ة عمال بالمادة أربع سنوات منذ تاریخ تحصیل الرسم على القیمة المضاف
قانون الرسم على القیمة المضافة ، و مدة ثالث سنوات من تاریخ التسدید بالنسبة للضرائب 

قانون الضرائب  63المباشرة و منھا الرسم على النشاط الصناعي و التجاري طبقا للمادة 
سترجاع لمبلغ و الرامي إلى اال 22/12/2003المباشرة و بالتالي الطلب المقدم في 

غیر مقبول لتقدیمھ بعد فوات اآلجال و في غیر  1998و  1997الرسمین المسددین سنة 
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قانون الضرائب المباشرة المحتج بھا خطأ من  331الحاالت المنصوص علیھا بالمادة 
  .طرف المستأنف 

غیر مؤسس ذلك ألنھ سبق  االستردادو حیث أنھ من جھة أخرى ثابت من الملف أن طلب 
خفیض بموجب قرار مدیر تأن قدم المستأنف الحالي شكوى نزاعیة تم الفصل فیھا بمنحھ  و

الضرائب المعترف بع من طرف المستأنف و الذي لم یطعن فیھ مما یجعل حد للنزاع 
المستأنف بالمبلغ المتبقي من الضریبة الذي تم تسدیده الضریبي المطروح و یدل على رضا 

  .1998و  1997كلیا خالل سنة 
و حیث أنھ فضال على ذلك فإن الحكم الجزائي القاضي ببراءة المستأنف من تھمة انعدام 

في المواد الضریبیة لما  ھالفوترة المحتج بھ ال یلزم القاضي اإلداري بصفة عامة و ال یعتد ب
المستأنف من ت المنازعة فیھا إذ أن تبرئة ءالھا من خصوصیات في تأسیھا و كذا في إجرا

و التي كانت السبب في  1996وترة ال تثبت عدم إخفاءه للمشتریات المحققة سنةعدم الف
انتھت إلى إفادتھ مراجعة وضعیتھ الجبائیة المنازع فیھا سابقا من طرفھ بواسطة شكوى 

  .بتخفیض جزئي و إلزامھ لدفع ما تبقى من الضرائب لعدم تقدیم ما یثبت عدم استحقاقھا 
وى یكون قد أصاب إذن في تقدیر الوقائع و تطبیق القانون و و حیث أن القرار برفضھ للدع

  .یتعین بالتالي القضاء بتأییده 
  .و حیث ان المصاریف القضائیة على من خسر الدعوى 

  
  

  *قرار رقم 033858 مؤرخ في 2007/07/11 عن الغرفة الثانیة /1 

  
  وعلیـھ فـإن مجلـس الدولـة

  :من حیث الشكــل -
المبلغ في  28/01/2000ضد قرار  2006- 04- 25المسجل بتاریخ حیث أن االستئناف 

العریضة قد استوفت  األجل، وأنعن طریق المحضر القضائي جاء في  03-2006- 28
  .الشروط القانونیة لذا یتعین التصریح بقبول االستئناف

  : حول االستئناف الفرعي
استوفى الشروط  حیث أن االستئناف الفرعي المرفوع من طرف السید باشا محمد قد

  .القانونیة ویتعین قبولھ
 :من حیث الموضوع -

حیث أن مدیریة الضرائب لوالیة وھران غرب الممثلة من طرف مدیرھا والقائم في حقھا 
األستاذة قاضي حنیفي مختاریة تستأنف القرار الصادر عن الغرفة اإلداریة لمجلس قضاء 

ذي قضى بإلغاء اإلنذار ال 986/2005تحت رقم  2006- 01- 28وھران بتاریخ 
جزئیا فیما یخص ضرائب سنوات  135رقم  2004-05- 09الضریبي المؤرخ في 

زاد عن ذلك لعدم التأسیس ملتمسة  لتقادمھا ورفض ما 1995-1996-1997-1999
إلغاء القرار المعاد والفصل من جدید بعدم قبول الدعوى األصلیة شكال لسوء توجیھھا طبقا 

ن الضرائب المباشرة، واحتیاطیا في الموضوع الفصل برفض من  قانو 301للمادة 
الدعوى لعدم التأسیس وتستند في طلبھا إلى المناورات التدلیسیة وتدفع بخرق القضاة المادة 

  .من قانون الضرائب المباشرة 326
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  :حول دفع المستأنفة بسوء توجیھ الدعوى
من  82في إطار أحكام المادة  حیث أن الدعوى الحالیة تدخل ضمن القضاء الكامل ورفعت

قانون اإلجراءات الجبائیة، وأنھ طبقا لقانون اإلجراءات الجبائیة العریضة توجھ إلى مدیر 
  كون األمر ال یخص طعن ضد مقرر ،الضرائب مما یجعل الدفع بسوء التوجیھ غیر مؤسس

ر على توجیھ اللجنة الوالئیة وحتى في حالة دعوى اإللغاء فإن اجتھاد مجلس الدولة مستق
  .الدعوى ضد المكلف بالضریبة في مثل ھذه القضایا

  :من قانون الضرائب المباشرة 326حول الدفع بخرق القضاة المادة 
من قانون الضرائب  326حیث أن دفع المستأنفة بخرق قضاة الدرجة األولى للمادة 

ن المستأنف أللیسیة المباشرة التي مددت التقادم الرباعي بسنتین في حالة وجود مناورات تد
  :علیھ بعدم تقدیم التصریحات یعد مناورات تدلیسیة مردود علیھ لألسباب التالیة

حیث أن المادة المحتج بھا تنص على تمدید أجل التقادم بسنتین إذا قامت اإلدارة بعد 
نھ ال یظھر إالمكلف بالضریبة عمد إلى طرق تدلیسیة برفع دعوى قضائیة ضده،  أنإثباتھا،

  .الملف وجود دعوى جزائیةمن 
حیث أن دفع المستأنف علیھ باعتبار المستأنف علیھ قام بمناورات تدلیسیة كونھ لم یقدم 

من قانون الضرائب المباشرة التي ترتب  193تصریحاتھ السنویة مردود علیھ بالمادة 
  .جزاءات على النقص في التصریح

جراءات المنصوص علیھا بالمادة حیث فیما یخص دفع المستأنف علیھ بخرق اإلدارة اإل
من قانون الضرائب المباشرة، إن ھذه المادة قد ألغیت بموجب قانون المالیة لسنة 187

باإلضافة إلى أنھ بالرجوع إلى التظلم الموجھ لإلدارة ال یتبین بأنھ نازع خرق  2002
  .اإلجراءات مما یجعل ھذا الدفع غیر مقبول 

االستئناف یظھر بان قضاة الدرجة األولى قد أحسنوا  حیث بالرجوع إلى القرار موضوع
  .تطبیق القانون وقدروا الوقائع تقدیر حسنا مما یجعل مجلس الدولة یؤید القرار المستأنف

یتعین إعفاء المستأنفة من المصاریف  1999من قانون المالیة لسنة  64حیث عمال بالمادة 
  .القضائیة

  
  1/عن الغرفة الثانیة  2013/ 12/12المؤرخ في  080975القرار رقم * 

  
 وعلیـھ فـإن مجلـس الدولـة

م�ن  499من قانون اإلجراءات المدنیة و اإلداریة و الم�ادة  900على المادة  بعد اإلطالع -
  قانون اإلجراءات الجزائیة

بمبل�����غ  373/2008عل�����ى اإلش�����عار بال�����دفع للج�����دول الف�����ردي رق�����م  بع�����د اإلط�����الع -
  2006لسنة ) IRG-TAP-TVA(دج  414.977,30

للطع��ن ف��ي عل��ى الش��كوى  و عل��ى ق��رار ال��رفض الص��ادر ع��ن لجن��ة ال��دائرة  بع�د اإلط��الع -
18/12/2011  

 10/12/2009بعد اإلطالع على شھادة الطعن بالنقض في الق�رار الجزائ�ي الص�ادر ف�ي  -
  . المؤید للحكم القاضي بإدانة المستأنف علیھ

  
  

  



 

22 
 

  :من حیث الشكل
ض���د الحك���م الص���ادر بت���اریخ  28/05/2012الي المرف���وع ی���وم حی���ث أن االس���تئناف الح���

عن المحكمة اإلداریة بعنابة و الغیر مبلغ، جاء مستوفیا للش�روط الش�كلیة،   24/04/2012
م��ن ق��انون اإلج��راءات المدنی��ة و  950و ف��ي األج��ل الق��انوني المنص��وص علی��ھ ف��ي الم��ادة 

  .اإلداریة، لذا یتعین التصریح بقبولھ شكال
  :لموضوعمن حیث ا

  :حول مدى صحة اإلجراءات
م�ن  900حیث أن المستأنف یثیر دفعین في الشكل األول بأن الحك�م المس�تأنف خ�رق الم�ادة 

قانون اإلجراءات المدنیة و اإلداریة لعدم رده على طلب مح�افظ الدول�ة و الث�اني ب�أن الق�رار 
دم الف�وترة موض�وع الجزائي المؤی�د للحك�م القاض�ي بإدان�ة المس�تأنف جزائی�ا عل�ى أس�اس ع�

  .من قانون اإلجراءات الجزائیة 499طعن بالنقض الذي لھ أثر موقف طبقا للمادة 
حیث ولكن إشارة الحكم المستأنف في دیباجتھ إلى إطالع المحكمة على تقریر محافظ الدول�ة 
یكفي كما أن عدم توضیح طلباتھ و عدم الرد علیھا ال یرتب علیھ القانون بطالن اإلج�راءات 

س��الفة ال��ذكر، كم��ا أن ال��دفع ب��أن للطع��ن ب��النقض ف��ي  900م��ا یتع��ین رف��ض ال��دفع بالم��ادة م
من  499القرار الجزائي الذي أدان المستأنف بجریمة عدم الفوترة لھ أثر موقف طبقا للمادة 

ق�انون اإلج�راءات الجزائی��ة دف�ع غی�ر ج��دي  أیض�ا لع�دم ارتب��اط ال�دعوى اإلداری�ة بال��دعوى  
  .  ا بل فقط من حیث الوقائع الثابتة المستخلصة من المناقشةالجزائیة إجرائی

  :حول مدى تأسیس التسویة المبنیة على الحكم الجزائي
حیث أن النزاع القائم ب�ین الط�رفین یتعل�ق بالتس�ویة الت�ي خض�ع لھ�ا المس�تأنف اس�تنادا عل�ى 

  . متابعة جزائیة انتھت إلى إدانتھ على أساس عدم الفوترة 
أنف یعارض التسویة المذكورة بالدفع بأن القاضي الجزائي لن یحلل الفواتیر وحیث أن المست
بحج��ة أن��ھ ك��ان علی��ھ تق��دیمھا ف��ي أول طل��ب أي أم��ام أع��وان مدیری��ة  2006الخاص��ة بس��نة 

  .المنافسة واألسعار
وحیث أنھ ثابت من دف�وع المس�تأنف أن�ھ ال ینك�ر  ع�دم تقدیم�ھ للف�واتیر كم�ا ال ین�اقش الحك�م 

ي شكواه النزاعیة الذي عارض فیھا تسدید الضرائب لسبق دف�ع الغرام�ة المحك�وم الجزائي ف
  .بھا ضده فقط
عل���ى أس���اس أن مفتش���ي األس���عار و   الحك���م المس���تأنف س���بب رفض���ھ لل���دعوىوحی���ث أن 

الم�ؤرخ ف�ي  596/09التحقیقات االقتصادیة لمدیریة التجارة ع�اینوا بموج�ب المحض�ر رق�م 
س تجارة بالجملة للمواد الغذائیة دون فوترة س�واء بالنس�بة بأن المدعي یمار 21/02/2009

 1.952.835,92للشراء أو البی�ع و أن قیم�ة البض�ائع الت�ي ال تقابلھ�ا ف�واتیر ح�ددت بمبل�غ 
  .10/12/2009دج و أن المحكمة الجزائیة أدانتھ بحكم مؤید بقرار صادر في 

جزائي غیر نھ�ائي ألن العب�رة بتق�دیم و حیث أن  واقعة عدم الفوترة  ثابتة و إن كان الحكم ال
الفواتیر عند الطلب و كذا التصریح بھا  جبائیا و ھو م�ا ل�ن یثبت�ھ المس�تأنف و بالت�الي تعتب�ر 

مؤسسة بحك�م نش�اط المس�تأنف الخاض�ع للنظ�ام الحقیق�ي ال�ذي یلزم�ھ   2006التسویة  لسنة 
  . الفواتیربتقدیم تصریحاتھ في أوانھا مدعمة بوثائق تبررھا و من بینھا 

وحیث أنھ یتعین لألسباب المذكورة رفض االس�تئناف لع�دم التأس�یس و بالنتیج�ة  تأیی�د الحك�م 
  . المستأنف

  .وحیث أن المصاریف القضائیة على من خسر الدعوى
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   1/عن الغرفة الثانیة  2013 /04/07في المؤرخ  077202رقم القرار * 
  

  وعلیـھ فـإن مجلـس الدولـة
  من قانون اإلجراءات الجبائیة  82و  70على المادتین  بعد اإلطالع -
غی��ر مرفق��ة  06/06/2011بع��د اإلط��الع عل��ى عریض��ة افتت��اح ال��دعوى المودع��ة ف��ي  -

  . بالتظلم
  :من حیث الشكل

ض���د الق���رار الص���ادر بت���اریخ  08/01/2012حی���ث أن االس���تئناف الح���الي المرف���وع ی���وم 
عناب��ة و الغی��ر مبل��غ، ج��اء مس��توفیا  ع��ن الغرف��ة اإلداری��ة لمجل��س قض��اء 10/10/2011

م�ن ق�انون اإلج�راءات  950للشروط الشكلیة و في األجل القانوني المنصوص علی�ھ بالم�ادة 
  .المدنیة و اإلداریة، لذا یتعین التصریح بقبولھ شكال

  :من حیث الموضوع
  :حول الدفع بعدم قبول الدعوى

الناتجة عن مراقب�ة تص�ریحات المس�تأنفة حیث أن النزاع القائم بین الطرفین یتعلق بالتسویة  
الصادرة عن الممون درید سیف الدین، و ھو ن�زاع  2008و استبعاد الفواتیر الخاصة بسنة 

  .یثیر إشكاال إجرائیا یتمثل في مدى استیفاء الدعوى للشروط الشكلیة الجوھریة
جب�ة التطبی�ق ف�ي من قانون اإلج�راءات الجبائی�ة الوا  82و  70وحیث أنھ و عمال بالمادتین 

قضیة الحال  یتعین على المكلف بالضریبة الذي یطرح ن�زاع ض�ریبي بتق�دیم ش�كوى مس�بقة 
  .إلى مدیر الضرائب تحت طائلة عدم قبول الدعوى 

وحی���ث أن المس���تأنفة باش���رت دعواھ���ا دون إثب���ات رفعھ���ا لش���كوى نزاعی���ة أي دون إثب���ات 
الموج�ھ لھ�ا م�ن ط�رف مجل�س الدول�ة احترامھا إلجراء جوھري بل أنھا لن تستجیب للطل�ب 

من أجل تقدیم الشكوى مكتفیة بإرفاق ملفھ�ا ب�الرد عل�ى التبلی�غ بالتس�ویة  07/04/2013في 
و م��ا یلیھ��ا م��ن ق��انون  70و بطل��ب وق��ف التس��دید ال��ذین ال یعتب��ران ش��كوى بمفھ��وم الم��ادة 

  .اإلجراءات الجبائیة
لدعوى إلى حین الفص�ل ف�ي ال�دعوى وحیث أن القرار المستأنف بقضائھ بوقف الفصل في  ا

الجزائیة دون مناقشة الدفع في الشكل المثار م�ن ط�رف مدیری�ة الض�رائب  یك�ون ق�د خ�الف 
  .اإلجراءات و بالتالي یتعین إلغائھ و من جدید التصریح بعدم قبول الدعوى شكال

  .وحیث أن المصاریف القضائیة على من خسر الدعوى
  

  

 

  




