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ملخص

 فضال عن التعرف على مفهوم الوعاء،هتدف الدراسة إىل تسليط الضوء على مفهوم ودوافع وأساليب احملاسبة اإلبداعية
 وعلى اإلجراءات اليت تطبقها اإلدارة الضريبية للكشف عن ىذه،الضرييب ومعرفة مدى تأثره مبمارسات احملاسبة اإلبداعية
ادلمارسات واحلد منها للوصول إىل التحديد العادل للوعاء الضرييب من خالل الدراسة التطبيقية بادلديرية الفرعية للرقابة اجلبائية
 إال، توصلت الدراسة إىل أن رغم تتعدد الدوافع اليت حتفز ادلكلفني بالضريبة إىل شلارسة أساليب احملاسبة اإلبداعية.لوالية البويرة
.أن أمهها يتمثل يف تقليل الضرائب الواجبة الدفع من خالل التأثری على األرباح اخلاضعة للضريبة
. احملاسبة اإلبداعية؛ ادلعلومة ادلالية؛ الوعاء الضرييب؛ اإلدارة اجلبائية:كلمات مفتاحية
. H71, H2, M41:JEL تصنيف
Abstract :
The study focuses on the concept of motivation and the methods of creative
accounting, as well as on the identification of the concept of the tax base and the extent to
which it has been influenced by creative accounting practices. Also it deals with the
procedures applied by the tax administration to detect and reduce these practices in order to
achieve a fair identification of the tax base. The organization chosen to conduct the field
study was the sub-directorate of the fiscal control of the state of Bouira. The study found
that, despite the many incentives supplied by the tax administration to stimulate taxpayers
to apply creative accounting methods, the most important finding was the reduction of
taxes was done through the effect on taxable profits.
Keywords: creative accounting; financial information; the tax base; the tax administration.
Jel Classification Codes: M41, H2, H71.
Résumé:
L'étude met l'accent sur le concept, les motivations et les méthodes de comptabilité
créative ainsi que sur l'identification du concept de l’assiette fiscale et dans quelle mesure il
est influencé par les pratiques de comptabilité créative, ainsi que les procédures appliqués
par l’administration fiscale pour détecter et réduire ces pratiques et parvenir à une
identification juste de l’assiette fiscale à travers l’étude appliquée réalisée par la sousdirection du contrôle fiscal de la wilaya de Bouira. L’étude a révélé que, malgré les
nombreuses motivations qui stimulent les contribuables à appliquer des méthodes de
comptabilité créatives, mais le plus important est de réduire les impôts dus par l’effet sur
les bénéfices imposables.
Mots-clés: comptabilité créative, information financière, assiette fiscale, administration
fiscale.
Codes de classification de Jel: M41, H2, H71.
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ط.د حدادي سارة  ،د .نويبات عبد القادر ممارسات المحاسبة اإلبداعية وأثرها على الوعاء الضريبي-دراسة حالة المديرية الفرعية
للرقابة الجبائية لوالية البويرة-

 .1املقدمت
للض جؼاًض اهخمام الخيىماث بازخالف أهظمت الخىم فيها بالًغابب هأخض أصواث الؿُاؾت اإلاالُت بهضف الؿعي إلى أن
جدلم مً زاللها أهضاف اكخهاصًت ،احخماعُت ومالُت .جمثل ؤلاصاعة الًغٍبُت أخض أبغػ اإلاؿخسضمين للمعلىماث اإلاالُت التي
ًلضمها اإلايلفين بأصاء الًغٍبت ،إال أن غالبا ما ًخم حعضًلها أو عضم كبىلها مً كبل ؤلاصاعة الًغٍبُت ألؾباب حؿىضها لعضم
مىزىكُتها وطلً عاحع إلى اعخماص بعٌ ألاؾالُب اإلاداؾبُت التي حؿعى إلى جسفٌُ ألاعباح الخايعت للًغٍبت مً زالٌ
اإلافايلت بين البضابل والُغق اإلاداؾبُت وهى ما ٌعغف باإلاداؾبت ؤلابضاعُت.
وبىاء على ما ؾبم ،جخمدىع إقيالُت هظه الضعاؾت في الؿؤاٌ الجىهغي آلاحي:
ما جأثیر ممارساث املداسبت إلابداعيت في جدديد الوعاء الضريبي للمكلفین بالضريبت؟
على يىء ؤلاقيالُت الغبِؿُت ًمىً ؤلاقاعة إلى مجمىعت مً ألاؾئلت التي حكيل الاهخماماث ألازغي اإلاخعللت باإلاىيىع
منها:
 فُما جخمثل صوافع مماعؾاث اإلاداؾبت ؤلابضاعُت؟
 ما هي ألاؾالُب اإلاعخمضة مً كبل اإلايلفين بالًغٍبت للتهغب منها؟
 هل باؾخُاعت الخضكُم الجباةي على مؿخىي اإلاضًغٍت الفغعُت للغكابت الجبابُت لىالًت البىٍغة اهدكاف مماعؾاث
اإلاداؾبت ؤلابضاعُت التي ًلىم بها اإلايلفين بالًغٍبت؟
فرضياث الدراست
لإلحابت عً ؤلاقيالُت الغبِؿُت وألاؾئلت الفغعُت جم الاعخماص على حملت الفغيُاث آلاجُت:
ٌ عخبر التهغب الًغٍبي مً بين أهم صوافع مماعؾت اإلاداؾبت ؤلابضاعُت للخللُل مً الغبذ الخايع للًغٍبت.
 جخعضص ألاؾالُب اإلاعخمضة مً كبل اإلايلفين بالًغٍبت للتهغب منها .
 مماعؾاث اإلاداؾبت ؤلابضاعُت التي ًلىم بها اإلايلفين بالًغٍبت ًخم اهدكافها مً كبل الخضكُم الجباةي على مؿخىي
اإلاضًغٍت الفغعُت للغكابت الجبابُت لىالًت البىٍغة.
أهميت الدراست
حؿخمض الضعاؾت أهمُتها مً الاهخمام اإلاتزاًض بمىيىع اإلاداؾبت ؤلابضاعُت الظي ًخمثل في كُام إصاعة اإلاؤؾؿاث
باؾخسضام أؾالُب مخعضصة إلظهاع هدُجت اليكاٍ والىيعُت اإلاالُت التي جدلم أهضافهم ،وجخجلى أهمُت هظه الضعاؾت في
أهمُت الًغابب هأخض ألاصواث الفعالت في جؼوٍض زؼٍىت الضولت بمىاعص مالُت لخغُُت هفلاتها اإلاسخلفت وهظه ألازيرة جخأزغ
بمماعؾاث اإلاداؾبت ؤلابضاعُت وٍؤصي طلً إلى عضم جُبُم إخضي أهم كىاعض الًغٍبت وهي العضالت.
أهداف الدراست
حؿعى هظه الضعاؾت إلى جدلُم ألاهضاف آلاجُت:
 بُان صوافع ؤلاصاعة مً اؾخسضام أؾالُب اإلاداؾبت ؤلابضاعُت.
 مداولت حؿلُِ الًىء على ظاهغة التهغب الًغٍبي ومضي جأزغها بالخُىعاث الاكخهاصًت والاحخماعُت واإلاالُت وويع
الخلىٌ واإلالترخاث الىاحعت إلاعالجتها.
 إظهاع أزغ مماعؾاث اإلاداؾبت ؤلابضاعُت على عملُت جدضًض الىعاء الًغٍبي.
 مداولت معغفت كضعة ؤلاصاعة الجبابُت على اهدكاف مماعؾاث اإلاداؾبت ؤلابضاعُت والخض منها.
مناهج الدراست
جم الاعخماص على اإلاىهج الىنفي الخدلُلي في الجاهب الىظغي والخُبُلي هُغٍلت للخفؿير بكيل علمي مىظم مً زالٌ
حمع اإلاعلىماث الىظغٍت والبُاهاث اإلاُضاهُت عً اإلاكيلت مىيىع الضعاؾت ،زم جهيُفها وجدلُلها للىنىٌ إلى الىخابج اإلاغحىة.
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الدراساث السابقت
فُما ًلي وكير إلى أهم الضعاؾاث التي ؾِخم جىاولها:
 صعاؾت مدمض الُُب الُاؽ فظل هللا ،أزغ حىصة الخداؾب الًغٍبي في الخض مً اإلاماعؾاث اإلاهىُت الخالكت في إعضاصالخلاعٍغ اإلاالُت وجدؿين هىعُت اإلاعلىماث اإلاداؾبُت (صعاؾت مُضاهُت على صًىان الًغابب والًت الخغَىم) ،عؾالت صهخىعاه
الفلؿفت في اإلاداؾبت ،ولُت الضعاؾاث العلُا ،حامعت الىُلين ،الؿىصان ،2018،هضفذ هظه الضعاؾت إلى معغفت هُفُت
جدلُم حىصة اإلاداؾبت الًغٍبُت والخعغف أًًا على أؾالُب مماعؾت اإلاداؾبت الخالكت ،ومً زم الخُبُم العملي إلاعغفت
صوع حىصة اإلاداؾبت الًغٍبُت في الخض مً جلً اإلاماعؾاث اإلاهىُت الخالكت ،وجىنلذ الضعاؾت إلى هخابج عضًضة منها أن
اإلاداؾبت الًغٍبُت هي عملُت البدث والخلص ي اإلاىيىعي للخهغٍداث الجبابُت التي ًلضمها اإلامىٌ بهضف الخثبذ مً نضق
البُاهاث اإلاضعحت في جلً الخهغٍداث ،حؿاعض حىصة اإلاداؾبت الًغٍبُت في الخض مً اإلاماعؾاث اإلاهىُت الخالكت وػٍاصة
الكفافُت في اإلاعلىماث اإلاالُت ،وأونذ الضعاؾت الاهخمام اإلاؿخمغ باإلاماعؾاث اإلاهىُت الخالكت وأؾالُب جُبُلها وَغق
اهدكافها والىؾابل التي حؿاعض مً خضها عىض إحغاء اإلاداؾبت الًغٍبُت.
 صعاؾت مدمض خلى صاوص الخغؾان ،م.ص.عبض الغيا خؿً ؾعىص ،مضي جأزغ هظام الخداؾب الًغٍبي في العغاق باإلاداؾبتؤلابضاعُت صعاؾت جُبُلُت في الهُئت العامت للًغابب ،مجلت حامعت طي كاع ،اإلاجلض ،9العضص  ،3أًلىٌ ً ،2014خمدىع
مىيىع الضعاؾت خىٌ معغفت مضي جأزغ هظام اإلاداؾبت الًغٍبُت بؿبب ؤلاحغاءاث وألاؾالُب والؿُاؾاث التي حعخمضها
اإلاداؾبت ؤلابضاعُت ،جىيُذ إلافهىم وملىماث هظام اإلاداؾبت الًغٍبُت في العغاق جىنلذ الضعاؾت إلى أن هىان اعجباٍ
معىىي مىحىص بين اإلاداؾبت ؤلابضاعُت وهظام اإلاداؾبت الًغٍبُت ما ًلاعب  % 25مً الكغواث عُىت البدث جماعؽ هىع
أو أهثر مً أؾالُب اإلاداؾبت ؤلابضاعُت ،وأهم ما أونذ به الضعاؾت يغوعة اهخمام ؤلاصاعة الًغٍبُت بخضعٍب العاملين في
كؿم الكغواث بئحغاءاث اإلاداؾبت ؤلابضاعُت للخمىً مً معغفت الىكىف اإلاالُت التي جىُىي على خاالث مً مماعؾتها.
ما ًميز هظه الضعاؾت عً الضعاؾاث الؿابلت أهه عهؼث الضعاؾاث الؿابلت على حىصة الخداؾب الًغٍبي وهظام
الخداؾب الًغٍبي وعالكتهما بمماعؾاث اإلاداؾبت ؤلابضاعُت ،في خين لم جضعؽ في أي مً الضعاؾاث الؿابلت آزاع مماعؾاث
اإلاداؾبت ؤلابضاعُت على الىعاء الًغٍبي وؤلاحغاءاث اإلاخسظة مً كبل ؤلاصاعة الجبابُت الهدكافها والخض منها ،وهظا ما ؾىف
ًدىاوله في هظه الضعاؾت.
.2مفهوم املداسبت إلابداعيت
ظهـغث عضة حعغٍفاث للمداؾـبت ؤلابضاعیت فــي ألاصبُاث اإلاداؾـبیت ،هظهغ منها ما ًلي:
عغفذ اإلاداؾبت ؤلابضاعُت بأنها ؤلاحغاءاث أو الخُىاث التي حؿخسضم للخالعب باألعكام اإلاالُت ،مً زالٌ الاؾخفاصة مً
البضابل واإلاباصا اإلاداؾبُت ،وأي إحغاء أو زُىة باججاه إصاعة ألاعباح أو جمهُض الضزل (إبغاهُم ،2016 ،نفدت  ،)35هما أن
الخعغٍف ألاهثر قمىلُت إلافهىم اإلاداؾبت ؤلابضاعُت ًخمثل في وىنها مجمىعت ألاؾالُب وؤلاحغاءاث التي ٌعخمضها اإلاداؾب
لخدلُم مهلخت بعٌ أصخاب اإلاهالح في اإلاؤؾؿت ،وأن للمداؾبت ؤلابضاعُت مظهغًٍ أولهما كاهىوي ًهاصق علُه اإلاضكم
الخاعجي وٍيخج مً الاؾخفاصة مً الثغغاث في اللىاهين والخُاعاث اإلاخاخت في اإلاعاًير اإلاداؾبُت اإلاعخمضة ،وزاهيهما غير كاهىوي
ًهاصق علُه اإلاضكم الخاعجي جىاَئا مع إصاعة الكغواث ًيخج مً الخالعب والخدغٍف في ألاعكام اإلاداؾبُت إلظهاعها بما ًفًل
أن جيىن علُه ولِـ ما ًجب أن جيىن علُه (الخلبي ،2009 ،الهفداث  ،)9-8هظلً ًلهض بها إجباع بعٌ الخجاوػاث
اإلاداؾبُت التي ججعل الكغهت اإلاعىُت جبضو أفًل مً الىاكع ؾىاء مً خُث كىة اإلاغهؼ اإلاالي أو حجم ألاعباح وكض ًدضر
أخُاها العىـ فدؿخسضم في جسفٌُ حجم ألاعباح وطلً للتهغب مً الًغابب ). (Barnea, 1976, p. 87
ومً زالٌ ما جلضم ًمىً حعغٍف اإلاداؾبت ؤلابضاعُت بأنها اإلاماعؾاث غير ألازالكُت مً كبل إصاعة اإلاؤؾؿاث
وطلً باؾخغالٌ عىهغي اإلاغوهت والازخُاع في اإلاباصا والُغق اإلاداؾبُت مً أحل جدلُم أهضاف معُىت ،مما ًيخج عنها
معلىماث مالُت غير مىزىكت بها.
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للض ؾاعضث عضة عىامل على ظهىع اإلاداؾبت ؤلابضاعُت مً بُنها:
 خغٍت اللُاؽ اإلاداؾبي والظي ًدُذ لإلصاعة إمياهُت الخالعب للىنىٌ إلى أهضاف معُىت.
 خغٍت ازخُاع إصاعة اإلاؤؾؿاث الخىكُذ اإلاىاؾب لخىفُظ بعٌ العملُاث.
.3دوافع استخدام املداسبت إلابداعيت
جخعضص الضوافع وعاء اؾخسضام مماعؾاث اإلاداؾبت ؤلابضاعُت مً كبل إصاعة اإلاؤؾؿاث هبرػ أهمها فُما ًلي (نضًلي،
 ،2015نفدت : )62
 جدلُم أعكام مدضصة لألعباح :كض جلجأ اإلاؤؾؿاث إلى مماعؾت أؾالُب اإلاداؾبت ؤلابضاعُت بضافع جدلُم عكم أعباح
مدضص حؿعى إلُه ،أو أعباح حعاصٌ جىكعاتها اإلايكىعة خىٌ أعباح اإلاؤؾؿت أو جىكعاث اإلادللين اإلاالُين في الؿىق.
 الخهىٌ على الخمىٍل أو اإلادافظت علُه :غالبا ما حؿعى إصاعاث اإلاؤؾؿاث إلى الخهىٌ على الخمىٍل الالػم بأقياله
اإلاسخلفت عىضما حعاوي اإلاؤؾؿاث مً مكاول في الؿُىلت الالػمت الؾخمغاع عملُاتها الدكغُلُت أو الاؾدثماعٍت ،وهىا
جلجأ إلعاصة جمىٍل هفلاتها والتزاماتها مً زالٌ اإلاؤؾؿاث اإلاالُت باللجىء إلى أؾالُب اإلاداؾبت ؤلابضاعُت لخدؿين
هدُجت اليكاٍ والىيعُت اإلاالُت مداؾبُا ولِـ خلُلُا لخدلُم قغوٍ الخمىٍل اإلافغويت مً اإلاؤؾؿاث اإلاالُت.
 الخأزير على ؾمعت اإلاؤؾؿت اًجابُا في الؿىق :حؿخسضم أؾالُب اإلاداؾبت ؤلابضاعُت أخُاها بهضف جدؿين اللُمت
اإلاالُت اإلاخعللت بأصاء اإلاؤؾؿاث والتي ال حؿمذ ظغوفها الدكغُلُت أو الاؾدثماعٍت مً جدلُم هظا الخدؿً بكيل
َبُعي ،وصون جضزل مً إصاعة اإلاؤؾؿت ،وإطا لم ًدضر طلً الخضزل مً كبل إصاعة اإلاؤؾؿت ؾىف جخأزغ نىعتها
بؿمعت ؾلبُت ججاه الؿىق وزهىنا أمام مؿاهميها ،لظلً فئن أخض صوافع اإلاؤؾؿت اؾخسضام أؾالُب اإلاداؾبت
ؤلابضاعُت هى الخأزير اًجابُا على ؾمعت اإلاؤؾؿت.
 التهغب الًغٍبيٌ :عض مً أهم الضوافع ألاؾاؾُت لإلصاعة الغبِؿُت الؾخسضام اإلاداؾبت ؤلابضاعُت وهظا بتزهُت
اإلاؿاهمين وبالخعاون مع اإلاضكلين الخاعحُين.
إن  %61مً عملُاث الاخخُاٌ في الىثير مً اإلاؤؾؿاث العاإلاُت ،واهذ هضفها إزفاء ألاعباح وطلً للتهغب مً صفع
الًغٍبت أو جللیل مبلغ الًغٍبت ،وأقاع ) (ZACK, 2013, pp. 240-241إلى أهم الُغق التي جلجأ إليها إصاعة بعٌ اإلاؤؾؿاث
للخالعب في اإلاعلىماث اإلاالُت اإلاهغح بها واإلالضمت لإلصاعة الجبابُت مً بُنها:
 جًــسُم الخيالُف الخــي أهفلتها اإلاؤؾؿت إلاؼاولـت وكــاَها ،وإصعاج جيالُف أزغي (شخهُـت) ال جخعلم بيكــاٍ
اإلاؤؾؿت ،هــظلً الخالعــب فــي معضالث الاهخالن للخثبُخاث وجللیل حجــم اإلابُعاث.
 سجالث مخعضصة :هىان أؾباب جلجأ إليهـا ؤلاصاعة لخىظُم مجمىعخـان مــً الؿـجالث اإلاداؾــبُت وجلــىم فــي بعـٌ
ألاخــُان إصاعة اإلاؤؾؿاث بخلـضًم ؾـجالث غیـغ نـدُدت وغیـغ مكـغوعت إلـى ؤلاصاعة الجبابُت مـً أحـل التهـغب مـً
الًـغٍبت.
مما ؾبم یدبين أن اإلاداؾبت ؤلابضاعُت حعض ؾلىوا غير أزالقي مً كبل اإلاداؾبُين وطلً لخدلیم أهضاف معیىت
لخضمت فئت معیىت على خؿاب باقي الفئاث اإلاؿخفیضة مً اإلاعلىماث اإلاالُت للمؤؾؿاث ،هظغا الؾخفداٌ ظاهغة التهغب
الًغٍبي فمً الًغوعي فهم َبُعتها وأؾبابها ،وؤلاإلاام بمسخلف الُغق التي جأزغ باألعباح (ؤلاًغاصاث والخيالُف) التي حعخبر
الىعاء الًغیبي الظي على أؾاؾه یخم اخدؿاب كیمت الاكخُاع الًغیبي.
 .4عمومياث خول الوعاء الضريبي ،التهرب الضريبي ،الرقابت الجبائيت
حعخبر الًغابب مً أكضم وأهم مهاصع ؤلایغاصاث العامت للضوٌ ،ففي هظا العىهغ ؾِخم عغى أهم اإلافاهُم اإلاخعللت
بها.
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 1.4مفهوم الوعاء الضريبي
كبل الخُغق إلى مفهىم الىعاء الًغٍبي البض مً حعغٍف الًغٍبت ،خُث حعغف الًغٍبت على أنها إؾخلُاع هلضي
حبري ًضفعه الصخو الُبُعي والاعخباعي للضولت بهىعة نهابُت وبضون ملابل ختى جخمىً مً اللُام بىظابفها اإلاسخلفت
(فظل هللا ،2018 ،نفدت  )97والجباًت أوؾع مً مفهىمي هـل مـً الًـغابب والغؾـىم ،فالجباًـت جخًمً الًغابب والغؾىم
إيافت إلى ؤلاجاواث واإلاؿاهماث الاحخماعُت ،ومً ًمىً اؾخسالم زهابو الًغٍبت اإلاخمثلت في:
 الًغٍبت اكخُاع هلضي لِـ عُني. الًغٍبت إحباعٍت طاث َابع إلؼامي. ًسًع لها الصخو الُبُعي والاعخباعي. الًغٍبت جضفع بهىعة نهابُت غير كابلت لالؾترحاع. جؤصي للضولت. الغغى مً جدهُلها لإلهفاق العام.یلهض بىعاء الًغیبت اإلااصة أو العىهغ الظي جفغى علیه الًغیبت ،وازخیاع وعاء الًغیبت یخمخع بأهمُت بالغت في ؾیاؾت
الضولت الًغیبیت إط جخىكف عضالت الًغیبت ووفغة خهیلتها على خؿً ازخیاع وعائها ،وعغف الىعاء الًغیبي بأهه اإلااصة
الخايعت للًغیبت وهظا الىعاء كض یيىن إًغاص شخو أو اإلااٌ بدض طاجه ،وكض یيىن واخضا أو مخعضصا (صازل،2016 ،
نفدت  ،)381ویكمل الىعاء الًغیبي الجىاهب آلاجُت (عبض اإلاجیض ،2011 ،الهفداث :)51-45
 ازخیاع أؾاؽ فغى الًغیبت :أي الش يء الظي یخم إزًاعه للًغیبت واألفغاص ،الثروة ،الضزل ،اليكاٍ أو اإلاىخجومً زم یعبر عً العىهغ الاكخهاصي الظي یسًع للًغیبت.
 جدضیض الىاكعت اإلايكئت للًغیبت :حعبر الىاكعت اإلايكئت للًغیبت عً الخضر الظي بمىحبه یخم إوكاء الضیًالًغیبي ،أي الىكذ الظي یمىً فیه للؿلُت اإلاالیت إلؼام ألافغاص على الخىاػٌ على حؼء مً اإلااصة التي جم ازخیاعها
أؾاؾا لفغى الًغیبت وفم مبضأ اإلاالبمت في الخدهیل.
 جدضیض اإلااصة الخايعت للًغیبت :وهظا مً زالٌ الخعغف على خضوص هظه اإلااصة باؾدبعاص ما یؿمذ اللاهىنباؾدبعاصه ختى ال یسًع للًغیبت ،بمعنى آزغ جلضیغ اإلااصة الخايعت للًغیبت همیا جمهیضا لخؿاب مبلغ الًغیبت.
هىالً العضًض مً الُغق التي ًخم اؾخسضامها في ؾبُل جلضًغ الىعاء الخايع للًغٍبت منها َغق غير مباقغة (الخلضًغ
الخلغٍبي) التي جلىم بالخلضًغ بهىعة جلغٍبُت اؾدىاصا مثال للمظاهغ الخاعحُت وكغابً معُىت ،وَغق مباقغة (الخلضًغ الخلُلي(
وهي جلً الُغق التي جلىم بخلضًغ الضزل بهىعة خلُلُت ووفلا للىاكع.
 2.4ماهيت التهرب الضريبي
ًلهض بالتهغب الًغٍبي جلً اإلاسالفاث اللاهىهُت اإلاخمثلت في عضم الامخثاٌ للدكغَع الًغٍبي ،أو الثغغاث اإلاىحىصة في
اللاهىن مً أحل الخسلو مً أصاء الىاحب الًغٍبي بجمُع الىؾابل وألاقياٌ ؾىاء حعلم ألامغ بالعملُاث اإلاداؾبُت
أو الخغواث اإلااصًت ،وطلً بيل أو بجؼء مً اإلابلغ الىاحب الضفع للخؼٍىت العمىمُت والظي حؿخعمله الضولت لخغُُت هفلاتها
وجدلُم أهضافها الاكخهاصًت والاحخماعُت (بىػٍضة ،2007 ،نفدت .)39
اإلاكغع الجؼابغي طهغ بعٌ الُغق الاخخُالُت التي ٌعخمضها اإلايلف للتهغب مً الًغٍبت منها ما حاء في اإلااصة  36مً
كاهىن ؤلاحغاءاث الجبابُت ،اإلااصة  193الفلغة  02مً كاهىن الًغابب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت اإلااصة  118مً كاهىن الغؾم
على عكم ألاعماٌ ،اإلااصة  530و 533مً كاهىن الًغابب الغير مباقغة ،اإلااصة  119مً اللاهىن الخجاعي ،والتي اجفلذ ولها
على اعخباع الُغق الخالُت َغق جضلِؿُت واخخُالُت هئزفاء أو مداولت إزفاء مبالغ أو مىخجاث جُبم عليها الًغٍبت ،ؤلاغفاٌ
5
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أو الخللُل عً كهض في الخهغٍذ بغكم ألاعماٌ أو الترواث عً َغٍم الىفاة أو الىنُت أو الهبت ،اؾخعماٌ فىاجير أو ؤلاقاعة إلى
هخابج ال جخعلم بعملُاث خلُلُت أو البُع أو الكغاء صون فىاجير.
وٍمىً إعحاع ظاهغة التهغب الًغٍبي لعضة أؾباب منها ألاؾباب اإلاخعللت باإلايلف والتي جىضعج في إَاع طاجُت هفؿُت
أزالكُت أو ختى علابضًت ،أؾباب مخعللت باإلصاعة الجبابُت وألاؾباب اإلاخعللت باإلاىظىمت الجبابُت والىيـعُت الاكخهاصًت
للضولت والتي لها جأزير هبير على الخالت الاكخهاصًت للميلف واوعضام الاؾخلغاع الؿُاس ي صازل الضولت.
 3.4عالقت املداسبت إلابداعيت بعمليت جددید الوعاء الضریبي
ٌؿعى اإلايلفىن بالًغٍبت عىض إعضاص جهغٍداتهم الًغیبیت إلى الخللیل مً الًغابب الىاحبت الضفع إلى أصوى خض
ممىً مً زالٌ الازخیاع واإلافايلت بين الُغق اإلاداؾبیت اإلاؤزغة على الضزل الخايع للًغیبت بما ال یخعاعى مع اللىاهين
الًغیبیت (صازل ،2016 ،نفدت  ،)383وألاؾالُب اإلاؿخسضمت في اإلاداؾبت ؤلابضاعُت جخىافغ فيها عىهغًٍ مهمين ،العىهغ
ألاوٌ الخأزير على أعكام الىكىف اإلاالُت ؾىاء بالؼٍاصة أو الىلهان والعىهغ الثاوي جىافغ عىهغ الخعمض خُث جلىم ؤلاصاعة
باللجىء إلى جلً ألاؾالُب بكيل مخعمض لخدلُم أهضاف مدضصة ،وهىان أؾلىبان أؾاؾُان للخالعب في العملُاث اإلاداؾبُت
وهما (ؾعىص ،2014 ،الهفداث :)9-8
 جضخُم ألاعباح عً َغٍم جضخُم إًغاصاث الفترة أو جسفٌُ جيالُف الفترة. جسفٌُ أعباح العام الخالي عً َغٍم جسفٌُ ؤلاًغاصاث أو جضخُم الخيالُف.ًـؤصي بـاإلايلفين الخايـعين (ألاقـسام الُبُعُـين واإلاعىـىٍين) إجباع الُـغق وألاؾـالُب الخـي جدـىٌ صون صفعهم
للًغابب ،لهظا حؿً الدكغَعاث وآلالُاث الىفُلت بمداعبت مثل هظه الظىاهغ ،ومً أهمها الغكابت الجبابُت.
 4.4الرقابت الجبائيت
عغفذ الغكابت الجبابُت على أنها عملُت كض جيىن صازل اإلاؤؾؿت اإلاعىُت أو عملُت هلل مسخلف الىزابم والسجالث
اإلاخعللت باإلاداؾبت مً َغف اإلاغاكبين إلى إصاعة اإلاضًغٍت الفغعُت للغكابت الجبابُت ،وهظا بئعاصة مً اإلاؤؾؿت بدُث ال جخجاوػ
هظه اإلاغاكبت  6أقهغ ،هما جلخض ي عملُت اإلاغاكبت الجبابُت الخأهض مً صخت اإلاعلىماث اإلاهغح بها وبالخالي كمع عملُاث
التهغب الًغٍبي أو مداولت الخللُل منها (الؿعُض ،2015 ،نفدت  ،)48الغكابـت الجبابُـت حعـض أصاة ؤلاصاعة الجبابُـت الخـي مىدذ
لها مً كبل اللـاهىن جخـُذ لهـا الخأهـض مـً نـضق الخهـغٍداث اإلالضمت مً كبـل اإلايلفـين ،والخدلـم مـً هـل اإلاعلىماث الهدكاف
وجهـدُذ ألازُـاء واإلاسالفاث اإلاغجىبـت .وفلا للىظام الجباةي الجؼابغي ًمىً جلؿُم الغكابت الجبابُت إلى (بالٌ،2013 ،
الهفداث :)35-32
 عكابت صازلُت جخم على مؿخىي اإلافدكُت وحكمل على الغكابت الكيلُت التي حعخبر أوٌ عملُت عكابُت جسًع لهاالخهغٍداث اإلالضمت مً َغف اإلايلف والتي حكمل مسخلف الخضزالث التي تهضف إلى جصخُذ ألازُاء اإلااصًت
اإلاغجىبت أزىاء جلضًم اإلايلفين للخهغٍداث ،صون إحغاء أًت ملاعهت بين ما جخًمىه مً معلىماث وجلً التي جخىفغ عليها
ؤلاصاعة الجبابُت ،والغكابت على الىزابم وجخم هظه اإلاغخلت على مؿخىي مهلخت الخدلُم والتي جلىم بئحغاء فدو
قامل للخهغٍداث الًغٍبُت اإلاىخدبت مً زالٌ ملاعهتها بمسخلف اإلاعلىماث والىزابم التي هي بدىػة ؤلاصاعة
الجبابُت.
 عكابت زاعحُت جخم على مؿخىي هُابت اإلاضًغٍت الفغعُت للغكابت الجبابُت حكمل الفدو اإلاداؾبي وهى عباعة عًمجمىعت مً العملُاث التي تهضف إلى فدو في عين اإلايان للملفاث اإلاداؾبُت وملاعهتها بعىانغ الاؾخغالٌ للخأهُض
مً صخت الخهغٍداث الجبابُت بملاعهتها بالعىانغ الخاعحُت والضفاجغ اإلاداؾبُت وجُبم زهىنا على أعباح
الكغواث ،الغؾم على اللُمت اإلاًافت ،والفدو اإلاعمم إلاجمل الىيعُت الجبابُت وهي مجمىع العملُاث وألابدار
التي تهضف إلى هكف الفاعق اإلاىحىص واإلاخىكع بين الغبذ اإلاهغح به والغبذ الخلُلي ،الغكابت على الخلُُم وٍسو
6

المجلد /..الع ــدد ،)2019( .. :ص .. -..

مجلـة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية

الغكابت على جلُُم العلاعاث ،خُث جؤصي الغكابت الخاعحُت إلى اهخلاٌ أعىان ال جلل عجبتهم عً مغاكب إلى ميان
مؼاولت اإلايلف بالًغٍبت ليكاَه إلحغاء معاًىت مُضاهُت جأهضا مً صخت اإلاعلىماث الىاعصة في الخهغٍداث اإلالضمت
لإلصاعة الجبابُت.
.5الدراست التطبيقيت
جم إحغاء صعاؾت جُبُلُت باإلاضًغٍت الفغعُت للغكابت الجبابُت لىالًت البىٍغة ،وازخُاع خالت مً يمً الخدلُم اإلاداؾبي
والجباةي التي أحغٍذ في اإلاضًغٍت.
 1.5جقديم املديريت الوالئيت للضرائب
جأؾؿذ اإلاضًغٍاث الىالبُت للًغابب ومً بُنها مضًغٍت الًغابب لىالًت البىٍغة بمىحب اإلاغؾىم الخىفُظي عكم 60-91
اإلاؤعر في  23فُفغي  1991اإلاخًمً لخىظُم وازخهاناث اإلاهالح الخاعحُت لإلصاعة الجبابُت اإلاعضٌ واإلاخمم .وجًم هظه
اإلاضًغٍت زمـ مضًغٍاث فغعُت هي:
 اإلاضًغٍت الفغعُت للعملُاث الجبابُت.
 اإلاضًغٍت الفغعُت للخدهُل.
 اإلاضًغٍت الفغعُت للمىاػعاث.
 اإلاضًغٍت الفغعُت للغكابت الجبابُت.
 اإلاضًغٍت الفغعُت للىؾابل.
وباإليافت إلى  11مفدكُت و 23كبايت منها  8كباياث للخدهُل و 15كبايت للدؿُير.
جًم اإلاضًغٍت العامت للًغابب حؿع مضًغٍاث حهىٍت ،وجًم ول مضًغٍت حهىٍت على مضًغٍاث والبُت فاإلاضًغٍت الجهىٍت
لؿُُف جًم زمـ مضًغٍاث والبُت وهي:
 اإلاضًغٍت الىالبُت للًغابب ؾُُف.
 اإلاضًغٍت الىالبُت للًغابب بجاًت.
 اإلاضًغٍت الىالبُت للًغابب البىٍغة.
 إلاضًغٍت الىالبُت للًغابب بغج بىعغٍغٍج.
 اإلاضًغٍت الىالبُت للًغابب اإلاؿُلت.
مضًغٍت الًغابب لىالًت البىٍغة مً خُث جضعحها ؤلاصاعي جابعت للمضًغٍت الجهىٍت لؿُُف وهظه ألازيرة هي إخضي
اإلاضًغٍاث الجهىٍت الخابعت للمضًغٍت العامت للًغابب ،جغاكب اإلاضًغٍت العامت للًغابب وحكغف على اإلاضًغٍاث الجهىٍت والتي
جلىم بضوعها بمخابعت اإلاضًغٍاث الىالبُت للًغابب التي جىفظ الؿُاؾت اإلاالُت للضولت وجلىم بخدهُل الًغابب .اإلاضًغٍت
الفغعُت للغكابت الجبابُت هي إخضي زمـ اإلاضًغٍاث الفغعُت إلاضًغٍت الًغابب لىالًت البىٍغة وهي مدل الضعاؾت الخُبُلُت
وٍىمً عمل هظه اإلاضًغٍت في مغاكبت اإلايلفين بالًغٍبت ما بين اإلافدكُت واللبايت ،جًم هظه اإلاضًغٍت زالر مياجب ،مىخب
البدث عً اإلاعلىماث ،مىخب البُاكاث وملاعهت اإلاعلىماث ،مىخب الخدلُلاث الجبابُت.
هي ميلفت بـ:
 الؿهغ على اخترام الخىظُم والدكغَع الجباةي ،ومخابعت ومغاكبت وكاٍ اإلاهالح وجدلُم ألاهضاف اإلادضصة لها. مخابعت جُىع الضعاوي اإلاغفىعت أمام اللًاء في مجاٌ مىاػعاث الخدهُل. 2.5التدقيق املداسبي والجبائي ملسؤسست أغاال البناءSARL
جدلُم خىٌ وكاٍ الؿُض  xلؿىت  ،2015جبعا للخدلُم اإلاداؾبي والجباةي ليكاٍ شخو َبُعي ًماعؽ أعماٌ
البىاء(مؤؾؿت أقغاٌ البىاء) بالبىٍغة ،والتي بضأ الخدلُم فيها جبعا إلقعاع بالخدلُم اإلاداؾبي عكم 104في
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جاعٍش ،2015/09/11واإلاؿلم له في الُض بىفـ الخاعٍش ،وٍمخض الخدلُم مً 2011/01/01إلى  .2014/12/31وبعض صعاؾت
اإلالفاث الجبابُت للمؤؾؿت واهتهاء اإلاضة اللاهىهُت اإلادضصة لإلقعاع بالخدلُم جبضأ عملُت الخدلُم وجضوم  10أًام ،خُث ًلىم
بها مغاكب وعبِـ الفغكت ،زالٌ عملُت الخدلُم اإلاداؾبي ًلىم اإلادلم بمغاكبت الخهغٍداث الخانت بيكاٍ اإلايلف والتي
جسو الؿىىاث 2014 ،2012،2013 ،2011بغُت الخدلُـم في مضي نـضق اإلاعلىمـاث اإلاالُت اإلاهـغح بها مـً كبـل اإلايلف
ًلىم اإلادلم بئعـضاص هكفان وهما عباعة عً همىطحان معضان مً َغف ؤلاصاعة الجبابُت ،أخضهما ًلخو عىانغ أنىٌ
وزهىم ميزاهُاث الؿىىاث اإلاعىُت بعملُت الخدلُم إلحغاء ملاعهـاث لعىانـغ اإلايزاهُـت عبـغ الؿىىاث وَؿمذ بـالىكىف على
الخغُـغاث والثغـغاث الخـي كض جدضر لبعـٌ عىانغ اإلايزاهُت ،أما آلازغ فُخًمً بعٌ اإلاعلىماث اإلاالُت وزانت جلــً اإلاخعللت
بالىخـابج الىؾــُُُت والنهابُـت اإلادللت زالٌ الؿىىاث اإلاعىُت بالخدلُم ،وٍخم جدغٍغ مدًغ الىلابو والخالعباث وإعاصة
جلىٍم الىيعُت الجبابُت للميلف خؿب الىخابج اإلاخىنل إليها ،وجلىم بئعؾاله للميلف حعُى مهلت ً 40ىما للميلف
بالًغٍبت ابخضاءا مً أوٌ ًىم مً اؾخالمه للخبلُغ لخلضًم مالخظخه وأعابه خىٌ هخابج الخلىٍم ،وله الخم في الاؾخعاهت
بمؿدكاع كاهىوي إلاؿاعضجه وٍسىٌ له اللاهىن الىلاف لىً في خضوص الكغع ،زم ًخم جدغٍغ الخلغٍغ النهاةي مع إوكاء عكم
ألاعماٌ وألاعباح وفغى الًغابب اإلاؿخدلت والعلىباث اإلافغويت يمً حضاوٌ مفهلت .وكاٍ مؤؾؿت أقغاٌ البىاء
جسًع إلى الًغابب آلاجُت :الغؾم على اليكاٍ اإلانهي ( ،)TAPالغؾم على اللُمت اإلاًافت(،)TVAالًغٍبت على الضزل
ؤلاحمالي) ،(IRGالًغٍبت على أعباح الكغواث(ً ،)IBSجب على اإلايلف في الىظام الخلُلي اخترام اإلاباصا اإلاداؾبُت اإلاخعاعف
عليها والخلُض بها ختى جيىن اإلاعلىماث طاث مهضاكُت وهظا وفلا للىظام اإلاداؾبي اإلاالي ،وألؼم أن جخًمً اإلاداؾبت اإلالضمت
حمُع الىزابم والضفاجغ اإلاداؾبُت اإلافغويت في اللاهىن الخجاعي مً زالٌ اإلااصجين  10 ،09وأهم الضفاجغ صفتر ألاحىع ،صفتر
الجغص ،الضفتر اإلاغهؼي .إن عملُاث الخ دلُم اإلاداؾبي والجباةي للىزابم والسجالث اإلاداؾبُت أظهغث هلابو وأزُاء التي
بئميانها اإلاؿاؽ بمهضاكُت ومىزىكُت اإلاعلىماث اإلاالُت اإلالضمت ،والتي جخمثل في:
 مً خُث الكيل
 غُاب الدسجُالث اإلاداؾبُت في الضفتر اإلاغهؼي للؿىىاث .2014 ،2013 غُاب السجالث الثاهىٍت :البُع ،الكغاء ،البىً ،الهىضوق ،للؿىىاث.2014 ،2013 غُاب بعٌ ويعُاث ألاقغاٌ لؿىت ،2011وغُاب هلي لىيعُاث ألاقغاٌ للؿىىاث .2014 ،2013 ،2012 إزفاء خؿاب بىيي.BNA مً خُث اإلاًمىن
 كغى بىيي مسجل في الضفاجغ اإلاداؾبُت لؿىت  2011غير مبرع بملضاع  1.553.143صج. عضم جىافم بين عكم ألاعماٌ اإلاهغح به للغؾم على اليكاٍ اإلانهي والغكم اإلاهغح به للغؾم على اللُمت اإلاًافت. عضم الخهغٍذ باإلاضازُل البىىُت للؿىىاث ألاعبعت ،وهظا ما جبِىه الجضاوٌ. ؾىت  :2011بعض معاًىت الخؿاباث البىىُت ،جم ويع حضوٌ للمضازُل البىىُت هماًلي:التاريخ
فيفري
مارس
ماي
جويلية
سبتمرب

الجدول رقم :01جدول كشف حساب لدى البنك لسنة BADR-CPA2011
حسابBADR
حسابCPA
HT 17%
TTC
HT 17%
TTC
/
/
4.866.665
5.693.999
/
/
4.866.665
5.693.999
/
/
/
/
3.450.000
4.036.500
/
/
750.000
877.500
1.377.560
1.611.746
8

مجلـة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية

أكتوبر
نوفمرب
//
ديسمرب
مجموع2011

/
158.911
3.585.238
/
16.743.893

المجلد /..الع ــدد ،)2019( .. :ص .. -..

/
135.821
3.064.306
/
14.311.017

76.855
/
/
5.190.484
9.467.339

89.921
/
/
6.072.867
11.076.788

المصدر :ادلديرية الفرعية للرقابة اجلبائية ،مديرية الضرائب بالبويرة.

بعض عملُاث اإلالاعهت بين حضوٌ اإلاضازُل البىىُت والخهغٍداثG 50جم اؾخيخاج عضم الخىافم بُنهما هما هى مبين في الجضوٌ
آلاحي:
البيان

الجدول رقم  :02جدول ادلقاربة البنكية لسنة 2011
مبلغ HT%17
مبلغTTC
23.778.356
18.375.200
5.403.156

27.820.681
التحصيل البنكي
21.498.984
رقم األعمال ادلصرح بو()G 50
6.321.697
الفرق بينهما
المصدر :ادلديرية الفرعية للرقابة اجلبائية ،مديرية الضرائب بالبويرة.

مبلغ HT% 7
/
/
/

 ؾىت  :2012بعض معاًىت الخؿاباث البىىُت ،جم ويع حضوٌ للمضازُل البىىُت هماًلي:التاريخ
جانفي
أفريل
جوان
جويلية
أوت
أكتوبر
نوفمرب
مجموع2012

الجدول رقم :03جدول كشف حساب البنك لسنة BADR-CPA2012
حسابBADR
حسابCPA
HT 17%
TTC
HT 17%
TTC
/
/
85.470
100.000
/
/
/
/
/
/
4.950.000
5.791.500
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
3.036.769
3.553.020
/
/
3.036.769
3.553.020
5.035.470
5.891.500

المصدر :ادلديرية الفرعية للرقابة اجلبائية ،مديرية الضرائب بالبويرة.

مت اؾخيخاج عضم الخىافم بين حضوٌ اإلاضازُل البىىُت وبين جهغٍداث G 50وجم إعضاص حضوٌ اإلالاعبت آلاحي:
الجدول رقم :04جدول ادلقاربة البنكية لسنة 2012
مبلغ HT%17
مبلغTTC
البيان
8.072.239
9.424.520
التحصيل البنكي
13.177.255
15.417.388
رقم األعمال ادلصرح بو()G 50
5.105.016
5.992.868
الفرق بينهما
المصدر :ادلديرية الفرعية للرقابة اجلبائية ،مديرية الضرائب بالبويرة.

مبلغ HT% 7
/
/
/

مالخظت :الفغق بمبلغ  5.105.016صج ،هى عكم ألاعماٌ اإلافىجغ ولىً غير مهغح به.
الجدول رقم :05جدول ادلقاربة البنكية لسنة 2013
مبلغ HT%17
مبلغTTC
البيان
9.073.037
18.085.003
التحصيل البنكي
7.297.477
16.007.599
رقم األعمال ادلصرح بو()G 50
1.775.560
2.077.404
الفرق بينهما
المصدر :ادلديرية الفرعية للرقابة اجلبائية ،مديرية الضرائب بالبويرة.
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مبلغ HT% 7
6.984.188
6.980.889
3.299
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الجدول رقم :06جدول ادلقاربة البنكية لسنة 2014
مبلغ HT%17
مبلغTTC
البيان
36.935.400
44.547.921
التحصيل البنكي
29.147.855
35.413.088
رقم األعمال ادلصرح بو()G 50
7.787.545
9.134.833
الفرق بينهما
المصدر :ادلديرية الفرعية للرقابة اجلبائية ،مديرية الضرائب بالبويرة.

مبلغ HT% 7
1.224.389
1.224.390
/

 هكف خؿاب لضي  BNAغير مهغح بها لؿىت  2014 ،2013 ،2012 ،2011ومبِىت في الجضوٌ آلاحي:الجدول رقم :07جدول كشف حساب لدىBNA

2011
HT 17%
MT TTC

البيان
فيفري
مارس
أفريل
ماي
أوت
أكتوبر
نوفمرب
ديسمرب
المجموع

/
/
/
400.000
/
/
/
600.000
1.000.000

/
/
/
341.880
/
/
/
512.820
854.700

2012
HT 17%
MT TTC
/
/
400.000
/
600.000
500.000
/
/
1.500.000

/
/
341.880
/
512.820
427.350
/
/
1.282.050

2013
HT 17%
MT
TTC
/
/
341.780
399.883
/
/
/
/
/
/
51.2820
600.000
/
/
/
/
854.600
999.883

2014
HT 17% MT TTC
341.880 400.000
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
513.623 600.400
/
/
855.503 1.000.400

المصدر :ادلديرية الفرعية للرقابة اجلبائية ،مديرية الضرائب بالبويرة.

 فىاجير الكغاء مً مىعصًً متهغبين مً الًغٍبت لؿىت  2013 ،2012و جم ويع أؾماء مؿخعاعة وهظا ججىبا للىكىعفي الدكهير اإلاعاكب علیه كاهىها باإلاىاص 303مىغع و 303مىغع مً اللاهىن  23/06اإلاؤعر في  20صٌؿمبر ،2006وفي
ماصة  39مً صؾخىع  .1996واإلابِىت في الجضوٌ آلاحي:
رقم الفاتورة
1

تاريخ الفاتورة
2012/01/15

الجدول رقم :08جدول فواتری الشراء لسنة 2013-2012
مبلغHT
ادلورد
8.800.000
سالمي لعزازي

مبلغTVA
1.496.000

8.800.000

1.496.000

577.500

98.175

575.400

97.818

//

573.160

97.437

577.500

98.175
80.750

مجموع سنة 2012
 ETB– SEDDIKI AHMEDDJOUAB
//
//

1

2013/01/03

2

2013/01/14

3

2013/01/25

//

5

2013/02/05

//

//

15

2013/04/11

//

//

475.000

41

2013/05/24

//

//

555.000

93.500

3 333 560

565 855

مجموع سنة 2013
المصدر :ادلديرية الفرعية للرقابة اجلبائية ،مديرية الضرائب بالبويرة.
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جبعا إلاا ؾبم فئن اإلاداؾبت اإلالضمت مً اإلايلف بالًغٍبت كض عفًذ جماما ،لجمُع اليكاَاث التي زايذ للخدلُم
اإلاداؾبي والجباةي .بعض عفٌ مداؾبت اإلايلف ،ؾِخم إعاصة جأؾِـ عكم ألاعماٌ للؿىىاث اإلاعىُت باإلاغاكبت.
البيان
رقم األعمال ادلصرح بوHT

الجدول رقم  :09جدول إعادة تأسيس رقم األعمال
2012
2011
13.177.255
18.375.200

2014
2013
30.372.245 14.278.366

/
13.177.255

7.487.545 1.778.859
37.859.790 16.057.225

5.403.156
23.778.356

رقم األعمال غری مصرح بو HT
رقم األعمال اإلمجايلHT

المصدر :ادلديرية الفرعية للرقابة اجلبائية ،مديرية الضرائب بالبويرة.

إعادة خساب الضرائب املصححت
 الرسم على النشاط املنهي
الجدول رقم :10جدول حقوق الرسم على النشاط ادلهين
البيان
رقم األعمال ادلعرتف بو

2011
23.778.356

2012
13.177.255

2014
2013
37.859.790 16.057.225

18.375.200

13.177.255

30.372.245 14.278.366

رقم األعمال ادلصرح بو واخلاضع للرسم على النشاط
ادلهين
الزيادة()Rehaussement

5.403.156

/

1.778.859

7.487.545

معدل الرسم على النشاط ادلهين%2

108.063,12

/

35.577,18

149.750,9

معدل الضريبة

%15

15%

15%

مبلغ الضريبة

16.209.46

5.336,57

22.462,63

/

124.272,58
مجموع الرسوم
المصدر :ادلديرية الفرعية للرقابة اجلبائية ،مديرية الضرائب بالبويرة.

40.913,75

/

172.213,53

مً زالٌ اليكاٍ اإلاماعؽ مً كبل اإلاؤؾؿت ،ؾِخم إزًاع عكم ألاعماٌ اإلافىجغ للفترة للغؾم على اليكاٍ اإلانهي خؿب
اإلااصة  217مً كاهىن الًغابب اإلاباقغة بمعضٌ  %2مً 2011/01/01إلى  2014/12/31والجؼء غير مهغح به ًسًع إلى
يغابب مالُت خؿب اإلااصة 193مً كاهىن الًغابب اإلاباقغة.
 الضريبت على أرباح الشركاثبعض عفٌ اإلاداؾبت الخانت باإلايلف ،فئن الًغابب على ألاعباح ؾخعاص جأؾِؿهم ،بخُبُم معضٌ الهامل الهافي %12
لغكم ألاعماٌ اإلافىجغ ؤلاحمالي للؿىىاث اإلاعىُت بالخدلُم ،واإلابِىت في الجضوٌ آلاحي:
الجدول رقم :11جدول إعادة تأسيس األرباح اخلاضعة للضريبة على أرباح الشركات
البيان
رقم األعمال ادلفوترHT

2011
18.375.200

2012
13.177.255

2013
15.245.099

2014
37.067.131

رقم األعمال ادلفوتر غری مصرح بوHT
رقم األعمال ادلعرتف بوHT

/
18.375.200

5.105.016
18.282.271

/
15.245.099

/
37.067.131

معدل اذلامش الصايف

12%

12%

12%

12%

الربح ادلعرتف بو)(1

2.205.024

2.193.872

1.829.411

maintenu
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الربح ادلعرتف بو)(2

225.561

213.686

1.968.311

1.991.338
الفرق اخلاضع للضريبة ()2-1
المصدر :ادلديرية الفرعية للرقابة اجلبائية ،مديرية الضرائب بالبويرة.

7.080.491

خسارة
-3.124.963
1.829.411

/

 -الًغٍبت على الضزل ؤلاحمالي /على اليكاٍ الهىاعي والخجاعي

الجدول رقم :12جدول الضريبة على الدخل اإلمجايل /على النشاط الصناعي والتجاري
2013
2012
2011
البيان

الربح ادلعرتف بو

2.205.024

2.193.872

1.829.411

احلقوق ادلقابلة)(1

639.758

635.855

508.293

الربح خاضع للضريبة

213.686

225.561

-3.124.963

احلقوق ادلقابلة)(2

18.737

21.112

00

الفرق  /حقوق )2-1( IRG

621.021

614.742

508.293

معدل الضريبة

25%

25%

25%

مبلغ الضريبة

155.255

153.685

127.073

776.276
إجمالي الرسوم المستحقة
المصدر :ادلديرية الفرعية للرقابة اجلبائية ،مديرية الضرائب بالبويرة.

768427

635.366

 الرسم على القيمت املضافتمً زالٌ اليكاٍ اإلاماعؽ مً كبل اإلاؤؾؿت اإلاخمثل في أعماٌ البىاء ،ؾِخم إزًاع عكم ألاعماٌ اإلافىجغ للفترة
للغؾم على اللُمت اإلاًافت إحباعٍا بمعضٌ  %7و .%17
الجدول رقم:13جدول استخراج الرسم على القيمة ادلضافة
2012
2011
البيان
1.967.875
2.671.096
الرسم على القيمة ادلضافة القابلة للخصم/
1.967.875
2.105.241
G50
الرسم على القيمة ادلضافة القابلة للخصم
/الفواتری
/
565.855
الفرق
المصدر :ادلديرية الفرعية للرقابة اجلبائية ،مديرية الضرائب بالبويرة.
البيان
رقم األعمال ادلعرتف بو اخلاضع
للمعدل %7
رقم األعمال ادلعرتف بو اخلاضع
للمعدل %17
مجموع رقم األعمال المعترف به
رقم األعمال ادلصرح بو اخلاضع
للمعدل %7
رقم األعمال ادلصرح بو اخلاضع

2013
1.693.274

2014
4.624.190

1.693.274

3.128.190

/

1.496.000

الجدول رقم:14جدول حقوق الرسم على القيمة ادلضافة
2013
2012
2011

2014

/

/

6.984.188

1.224.390

23.778.356

13.177.255

9.073.037

36.935.400

23.778.356

13.177.255

16.057.225

38.159.790

/

/

6.980.889

1.224.390

18.375.200

13.177.255

7.297.477

29.147.855
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للمعدل%17
مجموع رقم األعمال المصرح به

18.375.200

13.177.255

14.278.366

30.372.245

Rehaussement à 7%

/

/

3.299

/

Rehaussement à 17%

5.403.156
5.403.156

/
/

1.775.560

7.787.545

1.778.859

7.787.545

TVA %7

/

/

230,93

/

TVA%17
 / TVAادلشرتيات achats à
rappeler
مجموع رسومTVA
معدل الضريبة

918.536,52
565.855

/
/

301.845,2
/

1.323.882,65
1.496.000

1.484.391,52
25%

/
%

2.819.882,65 302.076,13
25%
25%

مبلغ الضريبة
إجمالي الرسوم المستحقة

371.097,88
1.855.489,4

/
/

704.970,66
75.519
3.524.853,31 377.595,13

مجموع الزيادة

المصدر :ادلديرية الفرعية للرقابة اجلبائية ،مديرية الضرائب بالبويرة.

النتائج والتوصياث
النتائج
جم الخىنل إلى مجمىعت مً الىخابج أهمها:
 جلجأ إصاعة اإلاؤؾؿاث إلى مماعؾت اإلاداؾبت ؤلابضاعُت إما لخضخُم ألاعباح بهضف ػٍاصة ههِب ؤلاصاعة مً ألاعباح
وؾهىلت الخهىٌ على كغوى أو جسفٌُ ألاعباح بهضف التهغب مً الًغابب.
ً لىم اإلايلف بالًغٍبت في ؾبُل الخسلو مً العبء الًغٍبي اإلافغوى علُه بئجباع عضة أؾالُب جمىىه مً
الخسلو مً التزاماجه الجبابُت هخضخُم ألاعباح عً َغٍم جضخُم إًغاصاث الفترة أو جسفٌُ جيالُف الفترة
أو جسفٌُ أعباح العام الخالي عً َغٍم جسفٌُ ؤلاًغاصاث أو جضخُم الخيالُف.
 إن ال تهغب الًغٍبي هى عضم التزام اإلايلف بالًغٍبت ومداولت الخسلو مً صفعها فاألؾباب التي جؤصي إلى التهغب
ومهما واهذ َبُعتها ؾىاء التي حعىص إلى الاكخهاص أو إلى الىظم الًغٍبُت أو أؾباب طاجُت حعىص إلى اإلايلف هفؿه
فئنها جلخم آزاع ؾلبُت بالضولت وباإلايلف هفؿه.
 حعض الغكابت الجبابُت مً أهم ؤلاحغاءاث التي خىلذ ؤلاصاعة الجبابُت للخأهض مً صخت الخهغٍداث اإلالضمت هما
حعخبر أصاة كاهىهُت في ًض ؤلاصاعة حؿعى مً زاللها مغاكبت اإلايلفين في جأصًت واحباتهم الًغٍبُت والعمل على اهدكاف
ول ألازُاء واإلاسالفاث اإلاسجلت بهضف جصخُدها وجلىٍمها ولخدلُم ألاهضاف اإلاغحىة ،لىً اإلايلف بالًغٍبت
ًماعؽ أؾالیب اإلاداؾبت ؤلابضاعُت بؿبب يعف إحغاءاث الخضكُم في اإلاضًغٍت الفغعُت للغكابت الجبابُت لىالًت
البىٍغة.
 بغُت الخدلُـم في مضي نـضق اإلاعلىمـاث اإلاالُت اإلاهـغح بها مـً كبـل اإلايلف ًلىم اإلادلم بئعـضاص هكفان ،أخضهما
ًلخو عىانغ أنىٌ وزهىم ميزاهُاث الؿىىاث اإلاعىُت بعملُت الخدلُم إلحغاء ملاعهـاث لعىانـغ اإلايزاهُـت عبـغ
الؿىىاث وَؿمذ بـالىكىف على الخغُـغاث والثغـغاث الخـي كض جدضر لبعـٌ عىانغ اإلايزاهُت ،أما آلازغ فُخًمً
بعٌ اإلاعلىماث اإلاالُت وزانت جلــً اإلاخعللت با لىخـابج الىؾــُُُت والنهابُـت اإلادللت زالٌ الؿىىاث اإلاعىُت
13
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بالخدلُم ،وٍخم جدغٍغ مدًغ الىلابو والخالعباث وإعاصة جلىٍم الىيعُت الجبابُت للميلف خؿب الىخابج
اإلاخىنل إليها.
 مً زالٌ الخدلُلاث التي كامذ بها اإلاضًغٍت الفغعُت للغكابت الجبابُت لىالًت البىٍغة جم اهدكاف فىاجير قغاء مً
مىعصًً متهغبين مً الًغٍبت  ،وجالعباث مسخلفت على خؿاباث اإلايلف بالًغٍبت ،خُث جم عفٌ مداؾبخه وإعاصة
جأؾِـ ول مً عكم ألاعماٌ وألاعباح وجم إزًاعه للعلىباث اإلاىهىم عليها في اللاهىن.
التوصياث
مً زالٌ الىخابج اإلاخىنل إليها ًمىً جلضًم بعٌ الخىنُاث التي هىحؼها في ما ًلي:
 جفعیـل صوع الجهـاث الغكابیت وؤلاقغافُت في الخض مً مماعؾاث اإلاداؾبت ؤلابضاعُت.
 جىعُت وجدؿِـ اإلايلف بضوع الًغٍبت في الخىمُت الاكخهاصًت والاحخماعُت وبضوعه اججاه هظه الخىمُت.
 كـضعة ؤلاصاعة الجبابُت على فـغى الغكابت على مجمل ألاصاء اإلاالي واإلاداؾبي للميلفين بالًغٍبت ،بما ًدلم اإلادافظت
على الخهُلت الًغٍبُت مً الًُاع.
 الاهخمام بالخأهُل العلمي والعملي للمغاكبين لضي اإلاضًغٍت الفغعُت للغكابت الجبابُت لىالًت البىٍغة بكيل مؿخمغ
للخمخع بالىعي اإلانهي والثلافت وؤلاصعان اليافي بمسخلف ألاوكُت الاكخهاصیت واإلاؿخجضاث في بیئت ألاعماٌ.
 جُىٍغ الُغق اإلاؿخسضمت للىكف عً مماعؾاث اإلاداؾبت ؤلابضاعُت في اإلاضًغٍت الفغعُت للغكابت الجبابُت لىالًت
البىٍغة.

قائمة المراجع باللغة العربية

 بدر الزمان مخقاين ،مسعود صديقي ،واقع شلارسات احملاسبة االبداعية يف البيئة اجلزائرية وإجراءات استبعادىا من التقارير
ادلالية دراسة حالة عينة من الشركات البرتولية للفرتة  ،2013-2012رللة أداء ادلؤسسات اجلزائرية.2015 ،)08( ،
 محيد بوزيدة ،جباية ادلؤسسات :دراسة حتليلية يف النظرية العامة للضريبة ،اجلزائر :ديوان ادلطبوعات اجلامعية.2007،
 خضراوي اذلادي ،سعيداين زلمد السعيد ،الرقابة اجلبائية ودورىا يف زلاربة الغش والتهرب الضرييب ،رللة الدراسات
القانونية والسياسية ،)2( ،جوان.2015
 قدي عبد اجمليد ،دراسات يف علم الضرائب ،األردن :دار جرير للنشر والتوزيع.2011 ،
 كمال أمحد يوسف ،كفاح صاحل إبراىيم ،أثر زلاسبة القيمة العادلة على احملاسبة اإلبداعية دراسة ميدانية ،رللة
الدراسات العليا.2016 /07/01 ،)20( 5 ،
 ليلى عبد الصاحب داخل ،تأثری احملاسبة االبداعية يف حتديد الوعاء الضرييب للدخل واحلد من آثارىا .رللة كلية بغداد
للعلوم االقتصادية.2016 ،)47( ،
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 زلمد الطيب الياس فظل اهلل ،أثر جودة التحاسب الضرييب يف احلد من ادلمارسات ادلهنية اخلالقة يف إعداد التقارير
ادلالية وحتسني نوعية ادلعلومات احملاسبية (دراسة ميدانية على ديوان الضرائب والية اخلرطوم) ،رسالة دكتوراه الفلسفة يف
احملاسبة ،كلية الدراسات العليا ،جامعة النيلني ،السودان.2018 ،
 زلمد حلو داود اخلرسان ،عبد الرضا حسن سعود ،مدى تأثر نظام التحاسب الضرييب يف العراق باحملاسبة اإلبداعية
دراسة تطبيقية ،رللة جامعة ذي قار ،)3( 9 ،أيلول .2014
 زلمد مطر ،ليندا حسن احلليب ،دور مدقق احلسابات اخلارجي يف احلد من آثار احملاسبة اإلبداعية على موثوقية البيانات
ادلالية الصادرة عن الشركات ادلسامهة العامة األردنية ،ادلؤمتر العلمي الدويل السابع ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
جامعة الزرقاء اخلاصة ،األردن 11-10 ،نوفمرب .2009
 مغاري عبد الرمحان ،شيخي بالل ،دور اإلدارة اجلبائية يف تنمية التحصيل الضرييب عن طريق تفعيل الرقابة اجلبائية يف
اجلزائر ،رللة دراسات جبائية ،)2( ،جوان .2013
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