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 المقدمة

تعتبر قرارات فرض الضريبة مف الموضوعات الميمة التي تثير المنازعات الضريبية بيف 
دارة الضرائب، لذلؾ يعتبر الفصؿ في ىذه المنازعات مف أىـ الضمانات  المكمفيف بالضريبة وا 
التي تحقؽ العدالة في فرض الضريبة، تمؾ العدالة التي يسعى المشرع إلى تحقيقيا مف خالؿ 

 .النصوص القانونية

 وعمى الرغـ مف تمتع الدولة بالسيادة في عالقتيا باألفراد بشأف الضريبة، بناء عمى فكرة 
التضامف االجتماعي، إال أف الدساتير تعمؿ عمى حماية األفراد مف خالؿ تقييد ىذه السيادة بإرادة 

الشعب، بحيث ينظـ كؿ ما يتعمؽ بالضريبة بموجب قانوف صادر عف السمطة التشريعية، لكي 
تضمف العدالة في تحمؿ العبء الضريبي مف خالؿ مساىمة كؿ فرد في التكاليؼ واألعباء 

 .العامة لمدولة طبقا لمقدرتو التكميفية

 وتحقيقا ليذه العدالة ال نجد تشريعا ضريبيا يخمو مف النص عمى طرؽ الطعف في قرارات 
تقدير الضريبة، إذا ما شعر المكمؼ بالضريبة بأف ىناؾ إجحافا وقع عميو نتيجة ىذه القرارات، 

وىذا الحؽ الذي منح لممكمفيف بالضريبة يقابمو حؽ إدارة الضرائب في إعادة النظر في التقدير إذا 
 .تبيف ليا أف ىذا التقدير كاف إجحافا في حؽ الخزينة العامة

وعميو، إذا شاب تقدير الضريبة أو تحصيميا أي عيب أو خطأ فإنو يثير نزاعا ضريبيا بيف 
دارة الضرائب، قد يعرض اإلجراءات الضريبية المتخذة لمبطالف، ىذه  المكمؼ بالضريبة وا 

ليا خصوصية تفرضيا ضرورة تحقيؽ االستقرار - بخالؼ المنازعات األخرى- المنازعة 
الضريبي في أسرع وقت ممكف، فإطالة أمد النزاع الضريبي، فضال عف تأثيره السمبي عمى 

الحصيمة الضريبية التي تشكؿ أىمية قصوى في الوفاء بحاجات الدولة التمويمية، يفضي إلى 
دارة الضرائب تمؾ العالقة المستمرة باستمرار النشاط  إساءة العالقة بيف المكمؼ بالضريبة وا 

 . وتواتر الوقائع المنشئة لديف الضريبة في ذمة المكمؼ بالضريبة

لكؿ ما سبؽ، لـ يشأ التشريع الضريبي أف يجعؿ العالقة بيف المكمفيف بالضريبة 
دارة الضرائب، عالقة تقاض تحسمو دائما جيات القضاء بؿ ترؾ مساحة مف الوقت  وا 

يسمح فييا إلدارة الضرائب بأف تراجع نفسيا، أو يتـ االتفاؽ بينيا وبيف المكمؼ 
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بالضريبة عمى تحديد وعاء الضريبة بما يحقؽ نوعا مف الثقة بيف المكمؼ بالضريبة 
نما ىي منازعات  دارة الضرائب، ألف المنازعات الضريبية ليست منازعات شخصية، وا  وا 
نما ييميا بياف الحقيقة  موضوعية ليست اإلدارة الضريبية طرفا فييا بالمعنى الدقيؽ، وا 
 .وتطبيؽ القانوف الضريبي تطبيقا سميما يتفؽ وقواعد العدالة والمساواة ونصوص القانوف

ولقد أوجب المشرع الضريبي ضرورة مراجعة جية اإلدارة عندما يحدث خالفا بينيا وبيف 
المكمؼ بالضريبة تتفاوت فيو وجيات النظر، وحتى تعطى ىذه الجية فسحة مف الوقت كي 

 . تحاوؿ أف تحؿ المنازعات الضريبية قبؿ أف تصؿ إلى ساحة القضاء

 وعميو، فالقوانيف الضريبية تحاوؿ حؿ المنازعات الموضوعية التي تقـو بيف المكمؼ 
دارة الضرائب، عف طريؽ قياـ ىذه األخيرة بنفسيا بأف تطمب مف المكمؼ بالضريبة  بالضريبة وا 
نياء المنازعات في  تقديـ طعف إداري، وىي تيدؼ مف ذلؾ إلى تخفيؼ العبء عمى القضاء وا 
مراحميا األولى، فضال عف توفير وقت وجيد المكمؼ بالضريبة، كما يمكف المجوء بعدىا إلى 

لجاف الطعف اإلدارية لمضرائب المباشرة والرسـ عمى القيمة المضافة خصيصا لمنظر في  قرارات 
التقدير، وفي الوقت نفسو يبقى الباب مفتوحا لمطعف في قرارات إدارة الضرائب أو قرارات المجاف 
اإلدارية أماـ القضاء، باعتباره سمطة مستقمة عف اإلدارة، ويقـو بتطبيؽ القانوف وحماية حقوؽ 

 .األفراد

وبالتالي، فالمنازعة الضريبية تمر بمرحمتيف؛ مرحمة الطعف اإلداري ومرحمة الطعف 
 . وقبؿ التطرؽ إلى ىذه المراحؿ البد أوال مف التعريؼ بالمنازعة الضريبيةالقضائي، 
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 الفصل التمهيدي

 ماهية المنازعة الضريبية

دارة الضرائب تدور حوؿ تقدير  تنشأ أثناء تقدير الضريبة خالفات بيف المكمؼ بالضريبة وا 
وأف اإلدراؾ العميؽ لممنازعة الضريبية يتطمب   وتصفيتيا أو حوؿ تحصيميا،  وعاء الضريبة

إيجاد سبؿ لمطعف فييا تضمف حقوؽ المكمفيف بالضريبة وتمنع استبداد إدارة الضرائب مف جية، 
 عمى حقوؽ الخزينة العامة مف التيرب الضريبي مف جية أخرى،لذا أوجب التشريع ةوالمحافظ

الجبائي الفصؿ في ىذه المنازعة عمى مرحمتيف األولى إدارية والثانية قضائية، ولتبسيط الموضوع 
وجب التعريؼ بالمنازعة الضريبية مف خالؿ التطرؽ أوال إلى مفيـو وطبيعة وخصوصية المنازعة 

 .الضريبية، وثانيا إلى أنواع المنازعة الضريبية والجيات القضائية المختصة بالفصؿ فييا

 المبحث األول

 مفهوم وطبيعة وخصوصية المنازعة الضريبية

دارة الضر بالضريبة       تثور المنازعة الضريبية بيف المكمؼ ائب في مجاؿ الضرائب  وا 
، نتيجة لعمميات تحديد وعاء الضريبة وتصفيتيا أو نتيجة لعمميات تحصيميا، فما ىو المباشرة

 . وبماذا تمتاز ىذه المنازعة؟مفيـو المنازعة الضريبية؟ وما ىي طبيعتيا؟

   المطمب األول                                     

   مفهوم المنازعة الضريبية                              

 ىناؾ المفيـو المغوي والمفيـو االصطالحي

 الفرع األول

 المفهوم المغوي

: اَلَنزاعة والِنزاعة والمنزعة...  المجاذبة في األعياف والمعاني،": تعني المنازعة لغة
مجاذبة الحجج فيما يتنازع فيو الخصماف، وقد نازعو منازعة : والمنازعة في الخصومة. الخصومة

 .جاذبو في الخصومة: ونزاعا
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 1".اختصموا ، وبينيـ نزاعة أي خصومة في حؽ : التخاصـ ، وتنازع القـو : والتنازع 

واحدة الضرائب وىي التي تؤخذ في األرصاد والجزية ونحوىا، ومنو ضريبة : "الضريبة ىي
 وتجمع عمى ... وىي ما يؤدي العبد إلى سيده مف الخراج المقرر عميو، ... العبد أي غمة العبد 

 2".ضرائب، والضرائب ضرائب األرضيف، وىي وظائؼ الخراج عمييا

 الفرع الثاني

 المفهوم االصطالحي

أعطيت ليا تعاريؼ مختمفة، وسنقـو بتقديـ البعض منيا قصد توضيح معناىا 
 :كما يأتي

مجموعة النزاعات التي تثيرىا االقتطاعات :" تعرؼ المنازعة الضريبية عمى أنيا
 3."الضريبية

النزاعات  التي  تنشأ عف نشاط  إدارة  الضرائب، واإلجراءات التي : "كما تعرؼ عمى أنيا
 4".تسمح بحؿ ىذه النزاعات

مجموعة إجراءات القانوف العاـ التي تحكـ نزاعات اعتراض :" وتعرؼ أيضا عمى أنيا
 ."المكمفيف بالضريبة عمى اإلدارة، عمى إثر عمميات الوعاء والتصفية والتحصيؿ ومراقبة الضريبة

النزاعات التي تنشأ عف : مف التعارؼ السابقة يمكف تعريؼ المنازعة الضريبية عمى أنيا
نشاط إدارة بخصوص عمميات الوعاء والتصفية أو بخصوص عمميات التحصيؿ، واإلجراءات 

 .التي تسمح بحؿ ىذه النزاعات

 
                                                 

1
 ابف منظور األفريقي المصري، لساف العرب، المجمد الثامف، دار بيروت لمطباعة والنشر، بيروت، ص – 

351 ،352. 
 ، الكويت،محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تاج العروس، المجمد الثالث، مطبعة حكومة الكويت- 2

  .250 ،249، ص 1967سنة 
3
 - Charles Debbach, contentieux Administratif, 7

e
me édition, Daloz, Paris, 1999, 

p783. 
4
-Jean Lamarque, contentieux fiscal(généralités), Répertoire de Contentieux 

administratif, 16
e
 Année, Tome І, Encyclopédie Dalloz, Paris, 1999, p3. 
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 المطمب الثاني

 طبيعة المنازعة الضريبية

تتمتع - بوصفيا سمطة عامة- تعتبر إدارة الضرائب جزء مف التنظيـ اإلداري لمدولة، فيي 
بكافة الحقوؽ واالمتيازات الممنوحة لمسمطات العامة اإلدارية ، فيي في مزاولتيا لنشاطيا تصدر 
مف جانبيا وحدىا قرارات إدارية في المجاؿ الضريبي، ىذه القرارات قد تثير منازعات مع المكمفيف 

 .ىذه المنازعات تكوف إدارية وتكوف موضوعية

 الفرع األول

 المنازعة الضريبية منازعة إدارية

دارة  المنازعة الضريبية ىي منازعة إدارية وذلؾ ألف طرفييا، المكمؼ بالضريبة مف جية، وا 
 .الضرائب مف جية أخرى

 الفرع الثاني

 المنازعة الضريبية منازعة موضوعية

 ىي منازعة موضوعية مف حيث تعمؽ النزاع بمدى سالمة قرار فرض الضريبة،  ولكف 
سمطة القاضي ال تقؼ عند اإللغاء بؿ تتعدى ذلؾ إلى تحديد المبالغ التي يمتـز بيا المكمؼ 

 .بالضريبة

 ويترتب عمى موضوعية المنازعة الضريبية تمكيف إدارة الضرائب مف تصحيح موقفيا 
بنفسيا، حيث يترؾ الخالؼ ليا عف طريؽ التظمـ إلييا لمراجعة موقفيا، فال تتمسؾ بما تدعيو 
إذا كاف مخالفا لمقانوف، ألنيا تستيدؼ الصالح العاـ، وال يوجد بينيا وبيف المكمؼ بالضريبة 

 .خصومة شخصية
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لقد أوجب التشريع الجبائي عمى إدارة الضرائب أف تخطر المكمؼ بالضريبة بما تدخمو 
عمى تصريحو مف تصحيح أو تعديؿ، وأف تدعوه إلى موافاتيا بمالحظاتو عمى ذلؾ التصحيح أو 

 1.التعديؿ في مواعيد معينة، عساىا أف تقتنع بسالمة وجية نظره فتراجع نفسيا بنفسيا

 وذلؾ حتى 2كما ألـز التشريع الجبائي المكمؼ بالضريبة بالطعف أماـ إدارة الضرائب،
 .يجنب إدارة الضرائب الدخوؿ في منازعات قضائية تتطمب كثيرا مف الوقت والجيد

 المطمب الثالث

 خصوصية المنازعة الضريبية

المنازعة الضريبية ىي منازعة إدارية، موضوعية، وىي تتمتع بذاتية مستقمة، ويعود ذلؾ 
 .إلى خضوعيا لقانوف خاص، وكونيا منازعة مف منازعات القضاء الكامؿ

 الفرع األول

 خضوع المنازعة الضريبية لقانون خاص

خصوصية المنازعة الضريبية راجعة لخضوعيا لقانوف خاص ىو القانوف الضريبي، الذي 
 3:يعتبر فرعا مف فروع القانوف اإلداري، ولكنو استقؿ عنو مف عدة أوجو أىميا

 األصؿ في القانوف الضريبي ىو حؽ اإلدارة في االلتجاء إلى طريؽ التنفيذ المباشر – 1
 أما األصؿ في القانوف اإلداري ىو وجوب التجاء اإلدارة إلى 4لمحصوؿ عمى الضرائب المستحقة،
 .القضاء مقدما لمحصوؿ عمى حقوقيا

 جواز وقؼ تنفيذ القرار اإلداري إذا طمب ذلؾ في عريضة الدعوى ورأت المحكمة أف – 2
 1.نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركيا، وعدـ جواز وقؼ تنفيذ القرار الضريبي

                                                 
1
 مف قانوف اإلجراءات الجبائية المعدؿ والمتمـ إلى 4 ، 3 ، 2 فقرة 06 -20 والمادة 05  فقرة 19المادة -  

. 2017غاية قانوف المالية 
2
. 2017 مف قانوف اإلجراءات الجبائية المعدؿ والمتمـ إلى غاية قانوف المالية 71المادة -  
مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية،  العالقة القانونية بيف المموؿ واإلدارة الضريبية، محي محمد مسعد،. د– 3

. 53، ص2000اإلسكندرية، مصر،الطبعة األولى 
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية1-143المادة  –4
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 القانوف الضريبي ال يعترؼ بفكرة العقود في الشؤوف الضريبية، بينما نظـ القانوف – 3
 .اإلداري العقود اإلدارية

 ييدؼ القانوف الضريبي إلى مد الخزانة العامة باألمواؿ الالزمة لتغطية النفقات العامة – 4
عف طريؽ فرض الضرائب وتحصيميا، في حيف ييدؼ القانوف اإلداري إلى تمكيف اإلدارة مف 

 .القياـ بوظائفيا لتحقيؽ الصالح العاـ

 . في نطاؽ القانوف العاـتؤكد ذاتية القانون الضريبيفيذه المبادئ 

كما تخضع منازعات الضرائب إلى قانوف اإلجراءات الجبائية، ولكف ىذه اإلجراءات قد 
ىنا يتـ الرجوع إلى قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية في مواده  أو الغموض، يشوبيا النقص

 2.الخاصة بالمنازعة اإلدارية

وتبدو استقاللية قانوف اإلجراءات الجبائية عف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية في النقاط 
 :  التالية

 عدـ تقيد المشرع الضريبي بأحكاـ قانوف اإلجراءات المدنية فيما يتعمؽ باألثر المترتب –1
عمى عدـ تعجيؿ الدعوى في الميعاد، حيث لـ ينص عمى سقوط الدعوى إذا لـ تعجؿ في ميعاد 

-222معيف، كما ىو منصوص عميو في قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية في المواد مف 
230 . 

 خروج المشرع الضريبي عف القواعد المقررة في قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية فيما –2
يتعمؽ بقواعد اإلعالف وتسميمو، إذ يتـ اإلعالف عف طريؽ رسالة موصى عمييا مع إشعار 

 3 .باالستالـ

                                                                                                                                            
 . مف قانوف اإلجراءات الجبائية4-82المادة - 1

2
عبد الرحماف عزاوي، تعدد مصادر القاعدة اإلجرائية في المنازعة اإلدارية في النظاـ .عمار معاشو و د. د–  

 . 27،28،  ص1999الجزائري، دار األمؿ، الجزائر، طبعة 
.   مف قانوف اإلجراءات الجبائية5-21 والمادة 02 فقرة 6-20 و المادة 99المادة -  3
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 تحرر المشرع الضريبي مف أحكاـ قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية فيما يتعمؽ –3
بإجراءات الحجز والتنفيذ، حيث تتـ المتابعات بحكـ القوة التنفيذية الممنوحة لمجداوؿ مف طرؼ 

 .وال يتـ باستصدار أمر مف القضاء1الوزير المكمؼ بالمالية،

 الفرع الثاني

 المنازعة الضريبية من منازعات القضاء الكامل

 وبيذه الصفة يمكف لمقاضي 2     المنازعة  الضريبية مدرجة ضمف منازعات القضاء الكامؿ،
ىذا يعني أف الطعف الخاص بتجاوز السمطة يشكؿ الجزء  3تعديؿ مقدار الضريبة المتنازع فييا،

 ولكف سمطة القاضي ال تقؼ عند حد اإللغاء، بؿ تتعداه إلى تحديد 4الميـ في ىذه المنازعة،
 . المبالغ التي يمتـز بيا المكمؼ بالضريبة

 المبحث الثاني

 أنواع المنازعات الضريبية والجهات القضائية المختصة بالفصل فيها

لتحديد الضريبة الواجبة عمى شخص ما، يتـ تحديد الوعاء الضريبي، ثـ حساب قيمة 
ثـ تحصيؿ الضريبة، وبالتالي فالمنازعات الضريبية  تتنوع بتنوع العمميات  (التصفية)الضريبة

المطبقة في الضرائب و تقسـ إلى منازعات الوعاء والتصفية ومنازعات التحصيؿ، وىذه تفصؿ 
 .فييا الجيات القضائية اإلدارية

 المطمب األول

 أنواع المنازعات الضريبية

 .ىناؾ منازعات الوعاء والتصفية، ومنازعات التحصيؿ

                                                 
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية145المادة  – 1

، 2004، د ـ ج،الجزائر، طبعة (شروط قبوؿ الدعوى اإلدارية )رشيد خموفي، قانوف المنازعات اإلدارية . د-  2 
. 19ص

3
– René Chapus, Droit du contentieux administratif ,5éme  édition, DELTA, 

Paris,1995 , p177, et Martine lombard, Droit administratif ,3
e
 édition, Dalloz, 

Paris, 1999, p 336. 
4
 – Marie –Christine Rouault, Droit administratif, 2

e
 édition, Gualino éditeur, Paris, 

2004, p 213. 
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 الفرع األول 

 منازعات الوعاء والتصفية

     اليدؼ مف ىذه المنازعات بالنسبة لممكمؼ بالضريبة، ىو الحصوؿ عمى تصحيح أخطاء 
وقعت في وعاء الضريبة، أو في حساب مقدارىا، أو االستفادة مف حؽ ناتج عف حكـ تشريعي أو 

 أو استرجاع مبالغ  مدفوعة دوف وجو حؽ،  نتيجة خطأ مرتكب مف المكمؼ بالضريبة 1تنظيمي،
 2.أو مف إدارة الضرائب

      ىذه األفعاؿ يكوف القصد مف ورائيا ىو اإلعفاء أو تخفيض الضريبة المفروضة عمى 
ومثاؿ ذلؾ االستفادة مف 3 المكمؼ، أو االعتراض عمى تأسيس الضريبة المفروضة عميو،

 5. أو اإلعفاءات4التخفيضات

 الفرع الثاني

 منازعات التحصيل

       منازعات التحصيؿ في مجاؿ منازعات الضرائب المباشرة، تتعمؽ بحالتيف مف 
 6االعتراض، االعتراض عمى  إجراء  المتابعة  واالعتراض  عمى  التحصيؿ الجبري،

  8. وحالة طمب إرجاء دفع الضريبة7باإلضافة إلى حالة طمب استرداد األشياء المحجوزة

  8.الضريبة
 

 

                                                 
1
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية 70المادة  – 

.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية 109المادة –  2
3
 - Philippe Auge, droit fiscal général, édition ellipses,  paris 2002.,  op. cit., p 228 .   

4
.   مف قانوف الضرائب المباشرة والرسـو المماثمة21المادة  – 

.  مف قانوف الضرائب المباشرة والرسـو المماثمة138و 13المادة –  5
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية 02 - 153المادة –  6
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية 154المادة -  7
 . مف قانوف اإلجراءات الجبائية 74المادة – 8
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 أوال

 االعتراض عمى إجراء المتابعة

ال أثر لالعتراض عمى  سند  إجراء المتابعات، إال عمى صحتو مف حيث 
 أي إال إذا  وجد عيب شكمي  في سند إجراء المتابعة، والذي يعد شرطا 1الشكؿ،

يكوف السند غير محرر في اآلجاؿ، أو يحرر السند مف  أساسيا لقبوؿ االعتراض، كأف
  2.طرؼ عوف غير مختص

 الصادر بتاريخ 62575:ولقد قضت المحكمة العميا  في ىذا الشأف في قرارىا رقـ 
ضد نائب مدير الضرائب بغرداية، حيث اعتبرت إجراء  (ز ـ) في قضية 3 27/01/1991

تحصيؿ الضريبة الذي باشرتو مديرية الضرائب في المحؿ القديـ لممكمؼ بالضريبة، إجراء غير 
قانوني باعتبار أف ىذا األخير قد غير محؿ إقامتو، وأعمـ إدارة الضرائب بذلؾ في  الوقت 

، وبالتالي فإف إجراء التحصيؿ ىذا معيب مما يترتب عميو اإلعفاء الكمي مف مبمغ الضريبة  الالـز
التي فرضت عميو ووضعت موضع التحصيؿ ضده، باعتبار أف المكمؼ بالضريبة قد غير محؿ 

 . إقامتو وقاـ بالتصريح لدى مفتشية الضرائب لمحؿ إقامتو الجديد

 ثانيا

 االعتراض عمى التحصيل الجبري

 ويخص االحتجاج عمى وجود 4إف االعتراض عمى التحصيؿ الجبري يمس بالموضوع،
إلزاـ دفع مبمغ الديف واستحقاؽ المبمغ المطالب بو أو غيرىا مف األسباب التي ال تمس بوعاء 

                                                 
 . مف قانوف اإلجراءات الجبائية 01فقرة  2- 153المادة –  1

2
– Philippe Augé, op. cit., p235.  

3
، 04، مجمة القضاء، العدد 1991\01\27 الصادر في 62575المحكمة العميا، الغرفة اإلدارية، القرار رقـ -  

. 163-153، ص 1992سنة 
. 29، ص 2005عزيز أمزياف، المنازعات الجبائية في التشريع الجزائري، دار ىومة، الجزائر،-   4
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 أي أف ىذا االعتراض يتعمؽ سواء بوجود االلتزاـ  في حد ذاتو أو مقداره  أو 1وبحساب الضريبة،
 .وجوب الوفاء بو

 ثالثا

 استرداد األشياء المحجوزة

أجاز المشرع الضريبي إلدارة الضرائب بأف تقوـ بحجز أمواؿ المكمؼ بالضريبة الستفاء 
 ولكف ضمف الشروط و اإلجراءات المحددة لذلؾ، حيث يجب أف يبيف 2ديوف الخزينة العامة،

 ثـ بيعيا 3اإلنذار الموجو لممكمؼ بالضريبة لتسديد ما عميو مف ديوف أنو سيتبع بحجز أموالو،
 أو لـ يتحصؿ عمى أجؿ 4بالمزاد العمني، إذا لـ يقـ بتسديد ما عميو في اآلجاؿ الممنوحة لو،

 5.إضافي مف قابض الضرائب القائـ بالمتابعة

كما أجاز المشرع الضريبي لممكمؼ بالضريبة الذي حجزت أموالو مف طرؼ إدارة 
الضرائب، بأف يبادر بطمب استردادىا، شريطة أف يقدـ ىذا الطمب في المقاـ األوؿ إلى مدير 

 6.الضرائب بالوالية أو مدير كبريات المؤسسات حيث تـ الحجز

باسترداد األشياء المحجوزة في أجؿ مدتو شير اعتبارا مف التاريخ الذي أعمـ فيو  ويبادر
صاحب الطمب بالحجز، عمى أف يدعـ طمبو ىذا بكؿ وسائؿ اإلثبات المفيدة والتي تمكف السمطة 

          7 .المختصة مف اتخاذ القرار

بمجرد تمقي مدير الضرائب بالوالية طمب إلغاء الحجز، يبادر بتبميغ القابض المختص 
بتوقيؼ إجراءات البيع لحيف الفصؿ في الموضوع، واتخاذ القرار سواء بالرفض أو بقبوؿ الطمب 

 1.وبالتالي رفع الحجز

                                                 
1
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية 02 فقرة 2 -153المادة -  

2
.   مف قانوف اإلجراءات الجبائية 145المادة –  

.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية 145المادة  –  3
 . 30عزيز أمزياف، مرجع سابؽ، ص –  4
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية 02 فقرة 146المادة –  5
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية 01 فقرة 154المادة –  6
    .   مف قانوف اإلجراءات الجبائية02 فقرة 154المادة –  7
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يبت مدير الضرائب بالوالية أو مدير كبريات المؤسسات حسب الحالة في أجؿ شير واحد 
 2.ابتداء مف تاريخ تقديـ الشكوى

فإذا لـ يرض المكمؼ بالضريبة قرار مدير الضرائب بالوالية أولـ يرد عميو في اآلجاؿ 
المحددة، يجوز لو رفع دعوى أماـ المحكمة اإلدارية وذلؾ بعد انقضاء األجؿ الممنوح لمسمطات 

 3.الضريبية  لمبت وىو شير كامؿ، أو خالؿ شير مف تاريخ تمقي القرار

 رابعا

 إرجاء دفع الضريبة

 مف قانوف اإلجراءات 74ىذه الصورة مف صور منازعات التحصيؿ نصت عمييا المادة 
الجبائية، حيث أنو يجوز لممكمؼ بالضريبة الذي ينازع مف خالؿ شكوى  في صحة أو مبمغ 

الضرائب المفروضة عميو أف يرجئ القدر المتنازع فيو مف الضرائب المذكورة إذا طمب االستفادة 
مف األحكاـ المقررة في ىذه المادة قبؿ صدور القرار المتخذ بشأف ىذه الشكوى شريطة تقديـ 

ضمانات حقيقية لضماف تحصيؿ الحقوؽ المحتج عمييا، وفي غياب الضمانات يمكف لممكمؼ 
مف الضرائب   % 30بالضريبة أف يرجئ دفع المبمغ المتنازع فيو مف خالؿ دفع مبمغ يساوي 

 4.المتنازع فييا، لدى قابض الضرائب المختص 

وىذا التدبير يطبؽ فقط في حالة الشكاوى الناجمة عف المراقبات الجبائية، مع استثناء 
 5.الشكاوى المثقمة بالزيادات المطبقة في حالة الغش الجبائي

ومنح اإلرجاء القانوني لمدفع يترتب عنو تأجيؿ تحصيؿ الحقوؽ الباقية غمى غاية صدور 
 6.القرار النزاعي

                                                                                                                                            
 .    30عزيز أمزياف، مرجع سابؽ، ص–  1
2
   . مف قانوف اإلجراءات الجبائية 03 فقرة 154المادة -  

        . مف قانوف اإلجراءات الجبائية 04 فقرة 154المادة –  3
4
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية01-74المادة -  

5
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية02-74 المادة - 

6
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية03-74 المادة - 
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في حالة ظيور أحداث مف شانيا تيديد تحصيؿ الديف الجبائي موضوع ىذا اإلرجاء، 
 1.يمكف أف يكوف اإلرجاء القانوني لمدفع محؿ إنياء مف قبؿ السمطة المختصة

 مف الضرائب % 30ال يكوف المكمؼ بالضريبة مضطرا إلى تقديـ ضمانات أو دفع مبمغ 
المتنازع فييا وذلؾ نتيجة لفرض ضريبي مزدوج أو أخطاء مادية تـ إثباتيا مف قبؿ إدارة 

 2.الضرائب إلى غاية صدور القرار النزاعي

مما سبؽ، يبدو لنا جميا بأف المشرع قد حفظ لممكمؼ بالضريبة الذي ينازع في شكواه 
المقدمة في حصة المبالغ المطالب بيا، حؽ إرجاء دفع الضريبة إلى غاية اتخاذ قرار نيائي 

 : بشأف الضريبة المتنازع فييا، شريطة إيفائو لمشروط اآلتية

 . التقدـ بشكوى لدى إدارة الضرائب لالعتراض عمى حصة المبالغ المطالب بيا–1

 مف قانوف اإلجراءات الجبائية، 74 أف يطمب في شكواه االستفادة مف مقتضيات المادة –2
 . بخصوص إرجاء دفع حصة الضرائب التي ىي موضوع الشكوى

 . تحديد مبمغ أو عمى األقؿ إبراز أسس التخفيض المطالب بو– 3

 . مف ىذه الضرائب% 30تقديـ ضمانات حقيقية  وفي غيابيا دفع مبمغ يساوي  -  4

بعد استالـ شكوى المكمؼ بالضريبة المتضمنة طمب إرجاء دفع الضريبة، وقبوليا مف 
حيث الشكؿ، تقوـ مصمحة المنازعات لدى مديرية الضرائب بالوالية بتحديد مبمغ الضريبة الذي 
بالغ  قابض الضرائب المختص إقميميا بذلؾ بموجب رسالة  3.ىو موضوع طمب إلرجاء الدفع، وا 

وفي حالة الرفض يبمغ المكمؼ بالضريبة، كما يجب وفي كؿ األحواؿ عمى قابض 
الضرائب أف يبمغ مدير الضرائب بالوالية اإلجراء المتخذ إزاء الطمب، سواء كاف ذلؾ بالقبوؿ أو 

 4.بالرفض

                                                 
1
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية04-74 المادة - 

2
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية05-74 المادة - 
 

. 51، ص 2003مرحـو محمد الحبيب، إرجاء دفع الضريبة، مقاؿ بمجمة مجمس الدولة، عدد خاص، –  3
4
. 52، ص المرجع نفسو–  
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وفي حالة رفض إدارة الضرائب طمب المكمؼ بالضريبة، يجوز لو المجوء إلى المحكمة 
 والتي 1اإلدارية المختصة إقميميا، ألف طمب إرجاء الدفع يمثؿ شكال  مف أشكاؿ وقؼ المتابعة،

 مف قانوف اإلجراءات 1 مكرر 153تطبؽ عمييا آجاؿ الطعوف المنصوص عمييا في المادة 
 . الجبائية 

 المطمب الثاني

 الجهات القضائية المختصة بالفصل في منازعات الضرائب

المنازعة الضريبية ىي منازعة إدارية، ومف ثـ فإف الفصؿ في ىذه المنازعات يدخؿ ضمف 
 2.اختصاص الجيات القضائية اإلدارية

 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية أف المحاكـ 800حيث يتضح مف نص المادة 
 مف القانوف 01اإلدارية ىي صاحبة الوالية العامة عمى المنازعة اإلدارية، كما نصت المادة 

تنشأ محاكـ إدارية كجيات :"  المتعمؽ بالمحاكـ اإلدارية عمى30/05/1998 المؤرخ في98-02
، وتعود منازعات الضرائب بجميع أنواعيا، الختصاص "قضائية لمقانوف العاـ في المادة اإلدارية

المحاكـ اإلدارية وذلؾ تطبيقا لممعيار العضوي، ألف الدولة ىنا ممثمة في وزير المالية طرفا في 
 ومدير 4 ولو أف النصوص الخاصة بالضرائب تكتفي بمدير الضرائب عمى مستوى الوالية3النزاع،

 . بوصفيما الجية التي توجو ليا الشكاوى، ومف ثمة الدعاوى5كبريات المؤسسات

لقد أكدت النصوص الخاصة بالضرائب المعيار العضوي، عندما نصت عمى اختصاص 
المحاكـ اإلدارية بمنازعات الوعاء والتحصيؿ سواء بالنسبة لمضرائب المباشرة والرسـو المماثمة أو 

 6.بالنسبة لمرسـ عمى القيمة المضافة
                                                 

. 34عزيز أمزياف، مرجع سابؽ ، ص–  1
. 133محي محمد مسعد، مرجع سابؽ، ص . د–  2
، الجزء الثالث،  د ـ ج، (نظرية االختصاص )مسعود شييوب، المبادئ العامة لممنازعات اإلدارية . د–  3

.  380، ص 1999الجزائر، طبعة 
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية71أنظر المادة –  4
 مف قانوف اإلجراءات الجبائية 172المادة -  5
.   مف قانوف اإلجراءات الجبائية158، 154، 82،153، والمواد 380مسعود شييوب، مرجع سابؽ، ص . د– 6
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    إف اختصاص المحاكـ اإلدارية بمنازعات الضرائب المباشرة، نص عميو قانوف اإلجراءات 
ويمكف الطعف في القرارات الصادرة عف المحاكـ اإلدارية أماـ مجمس الدولة عف طريؽ 1الجبائية،
 2.االستئناؼ

 الفصل األول

 الطعن اإلداري

 إجباريا إلى إدارة الضرائب ذاتيا عف طريؽ الشكوى، ءالطعف اإلداري يتمثؿ في المجو
 .والمجوء اختياريا إلى لجاف الطعف اإلدارية

 المبحث األول

 الطعن أمام اإلدارة الضريبية

دارة الضرائب،  لمطعف اإلداري أىمية في فض الخالفات بيف المكمفيف بالضريبة وا 
وىو المرحمة األساسية  في ىذا السبيؿ ، وأف المرحمة القضائية الالحقة عمييا إنما ىي 

دخاؿ  مرحمة تكميمية ليا، يراد بيا توفير بعض الضمانات لممكمؼ بالضريبة، وا 
 3.الطمأنينة إلى قمبو

تحرص التشريعات الضريبية عمى إعطاء فرصة لممكمؼ بالضريبة، بأف يمجأ في تظممو 
مف قرار تقدير الضريبة إلى اإلدارة الضريبية  قبؿ المجوء إلى القضاء، لكي توفر الوقت والجيد 
تاحة  والنفقات وسرعة البت في ىذه المنازعات، ألنيا تتعمؽ بأىـ مصدر لمخزينة العامة لمدولة، وا 
 الفرصة لمصدر القرار إلعادة النظر في قراره عمى ضوء الوقائع والبيانات التي يتقدـ بيا المكمؼ

 4.بالضريبة في ىذه المرحمة

                                                 
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية82المادة - 1
.  مف  قانوف اإلجراءات الجبائية90المادة - 2

. 339حسف خالؼ، مرجع سابؽ، ص . د-  3
سالـ الشوابكة، قرار تقدير ضريبة الدخؿ وطرؽ الطعف بو، مجمة الحقوؽ، جامعة الكويت، السنة الرابعة . د- 4

       .196 ، ص 2000والعشروف، العدد الثاني، جواف 



 16 

وىذا اإلجراء يكوف مفيدا لممكمؼ بالضريبة الذي يكتشؼ مف خاللو موقؼ إدارة الضرائب 
في قضية غالبا ما تكوف خمفياتيا الفنية مجيولة عنده، وبالشكوى عمى إدارة الضرائب وردىا عميو 
يكوف المكمؼ ليس فقط قد حقؽ قاعدة الطعف اإلداري ، ولكف أيضا إستجمى الدوافع واالعتبارات 

  1.التي دفعت باإلدارة إلى اتخاذ ذلؾ القرار

إف تقديـ شكوى أماـ اإلدارة الضريبية مف قبؿ المكمؼ بالضريبة، تشكؿ المرحمة األولى 
 فيي إلزامية، حيث ال يمكف 2مف الطعف النزاعي، وليست طعنا قبؿ نزاعي وال طعف والئي،

لممكمؼ بالضريبة المجوء إلى لجاف الطعف اإلدارية أو إلى المحكمة اإلدارية إال بعد الرفض 
الجزئي أو الكمي لشكواه، وفي غياب اتخاذ قرار في اآلجاؿ المخصصة لمبت في الشكاوى 

 3.المكمؼ بالضريبة لو االختيار في المجوء مباشرة إلى المحكمة اإلدارية

دارة الضرائب ضمنيا المشرع بقصد  وتعد الشكوى وسيمة حوار بيف المكمؼ بالضريبة وا 
تحقيؽ تجنب إغراؽ الجيات القضائية اإلدارية بعدد كبير مف المنازعات التي تجد حال ليا لدى 

 4.إدارة الضرائب، واستمرار الحوار بيف إدارة الضرائب والمكمؼ بالضريبة

 مدير 5وتوجو الشكاوى في بداية األمر وحسب كؿ حالة إلى مدير كبريات المؤسسات،
التابع لو مكاف فرض  الضرائب بالوالية، رئيس مركز الضرائب، رئيس المركز الجواري لمضرائب،

 6.الضريبة، ويسمـ وصؿ إلى المكمؼ بالضريبة
                                                 

، الجزء الثاني، د ـ ج، (الييئات واإلجراءات أماميا)مسعود شييوب، المبادئ العامة لممنازعة اإلدارية .د-  1
 . 312، ص 1999الجزائر، طبعة 

تتمقى : "  والتي جاء فييا  مف قانوف اإلجراءات الجبائية92المادة  الطعف الوالئي نصت عميو -2
السمطة اإلدارية طبقا لمقوانيف والتنظيمات المعموؿ بيا، طمبات تمتمس مف حضرتيا بصفة والئية 

اإلعفاء أو التخفيض مف الضرائب المباشرة المفروضة قانونا أو الزيادات في الضرائب أو الغرامات 
الجبائية وذلؾ في حالة عوز أو ضيؽ الحاؿ تضع المديف في حالة عجز عف إبراء ذمتو إزاء الخزينة 

. "... 
3
 - Ministère  des Finances, Direction générale des impôts , Direction du contentieux, 

instruction générale sur les procédures contentieuses, 2012, p2. 
4
 .10، ص 2005أمزياف عزيز، المنازعات الجبائية في التشريع الجزائري،  دار اليدى، الجزائر، -  

5
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية01 -172المادة -  

.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية 71المادة –  6
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والشكاوى التي ترسؿ إلى رئيس مركز الضرائب ىي تمؾ المتعمقة باالقتطاعات مف 
  1.المصدر المطبقة عمى المداخيؿ الخاضعة لمضريبة عمى الدخؿ اإلجمالي

وفي الغالب يجب عمى إدارة الضرائب عدـ اعتبار الشكاوى التي أرسمت إلى مسؤولي 
مصالح غير مؤىميف لمبت فييا غير مقبولة، بؿ إنو يعود لتمؾ السمطة التي أرسمت إلييا الشكوى 

عالـ المكمؼ بيذا  وىي غير مؤىمة لمبت فييا تحويميا إلى السمطة المختصة بالبت فييا وا 
 2.التحويؿ

و سنتعرض في ما يأتي إلى شكؿ ومحتوى الشكوى، ميعاد وىدؼ الشكوى، سمطة البت 
صدار القرار  .في الشكوى، التحقيؽ في الشكوى وا 

 المطمب األول

 شكل ومحتوى الشكوى

حتى يمكف نظر المنازعة الضريبية بالطريؽ اإلداري البد مف أف يتوافر فييا شروط شكمية 
معينة، وتتمثؿ ىذه الشروط في ضرورة أف يقدـ الطعف مف ذي صفة ومصمحة في إحدى 

 3.الحاالت المنصوص عمييا قانونا، وخالؿ المواعيد وباإلجراءات القانونية

لقد نص المشرع الضريبي عمى شكميات وبيانات يجب أف تتضمنيا الشكوى التي يرفعيا 
المكمؼ بالضريبة إلى اإلدارة الضريبية، وذلؾ في مجاؿ منازعات الوعاء في مادة الضرائب 

المباشرة، ألنو في منازعات التحصيؿ لـ يحدد ليا المشرع أية شروط خاصة، وذلؾ في المادتيف 
 مف قانوف اإلجراءات الجبائية، فما ىو الشكؿ الذي  تأخذه الشكوى ؟ و ما ىي البيانات 75، 73

 التي يجب أف تتضمنيا ؟

 الفرع األول 

 شكل الشكوى
                                                 

. 2004(وثيقة )وزارة المالية، المديرية العامة لمضرائب، المنازعات الجبائية، –  1
2
 - Ministère  des Finances, Direction générale des impôts , Direction du contentieux, 

instruction générale sur les procédures contentieuses, 2012, p3. 
3
. 56، ص 2006/2007عبد الباسط وفا، المنازعات الضريبية، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، . د-  
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 .تقدـ الشكوى مف طرؼ المكمؼ بالضريبة،عمى شكؿ رسالة عادية، فردية ، منفردة

 

 أوال

 تقدم الشكوى عمى شكل رسالة عادية

 ميما تكف  طبيعة 1 بمعنى أنيا ال تخضع  في أي حاؿ مف األحواؿ إلى قانوف الطابع
  2.وأىمية  الضرائب والرسـو محؿ النزاع

 ثانيا

 يجب أن تكون الشكوى فردية

يجوز  غير أنو (صاحب الصفة والمصمحة)بمعنى أف الشكوى ال تعني إال شخصا واحدا 
، (في حالة كوف الضريبة غير قابمة لمتجزئة)لممكمفيف الذيف تفرض عمييـ الضريبة جماعيا

وأعضاء شركات األشخاص الذيف يعترضوف عمى الضرائب المفروضة عمى الشركة أف يقدموا 
 3.شكوى جماعية

 ثالثا

 يجب تقديم الشكوى منفردة بالنسبة لكل محل خاضع لمضريبة

أي تقديـ شكوى عف كؿ بمدية، حيث ىذه القاعدة تسمح بتسييؿ التحقيؽ في الشكاوى فيما 
 وعندما تتضمف الشكوى الضرائب المؤسسة بالنسبة لعدة بمديات فال 4يخص الضرائب المباشرة،

 5.تكوف مقبولة إال بالنسبة لتمؾ المتعمقة بالبمدية المذكورة أوال
                                                 

.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية02- 73المادة -  1
2
 - Ministère  des Finances, Direction générale des impôts , Direction du contentieux, 

instruction générale sur les procédures contentieuses, 2012, p3. 
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية01- 73المادة -  3
4
 . مف قانوف اإلجراءات الجبائية03- 73المادة -  

5- Ministère  des Finances, Direction générale des impôts, Direction du contentieux, 
instruction générale sur les procédures contentieuses, 2012, p3. 
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 الفرع الثاني 

 محتوى الشكوى

 مف قانوف اإلجراءات الجبائية، أف تتضمف الشكوى النزاعية عدة 4-73اشترطت المادة 
 :بيانات تحت طائمة عدـ قبوليا، وتتمثؿ في

 أوال

 ( الطمبات(عرض ممخص استنتاجات الطرف

 مف قانوف 4-73االستنتاجات التي يجب أف تتضمنيا الشكوى الممزمة بموجب  
 . ليا ىدؼ وىو تحديد موضوع الشكوى، وبمعنى أدؽ مقدار التقدير المرغوباإلجراءات الجبائية 

 ثانيا

 (الدفوع (عرض ممخص وسائل الطرف

 والتي يعمـ مف خالليا 1 الوسائؿ المدعمة لطمباتو،يجب عمى المكمؼ بالضريبة عرض
 2.إدارة الضرائب الحجج واألسباب الواقعية والقانونية التي تدعـ الشكوى لكي تستطيع الرد عميو

 3:ىذا الشرط لو أىمية مزدوجة

فيجب عمى اإلدارة أف تتحقؽ ما إذا كانت أماـ شكوى نزاعية أـ طمب والئي لمحصوؿ عمى 
 .تخفيض

كما يجب عمييا تقويـ األسباب الفعمية والقانونية التي مف أجميا قدـ الطمبحتى يمكف ذكر 
 . السباب عف دراية كاممة

                                                 
1
 . مف قانوف اإلجراءات الجبائية04- 73المادة -  

2
 .40إلهام خزشي، المىاسعاث الضزيبيت في المىاد اإلداريت، مذكزة ماجستيز، جامعت سطيف، ص-  

3
 - JeanLamarque, (R éclamation…), op. cit., p20. 
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 ثالثا

 توقيع صاحبها باليد

بمعنى أف التوقيع الذي  يقابؿ  1يجب أف توقع الشكوى باليد مف طرؼ صاحبيا
عمى الشكوى يجب أف  يكوف لصاحب الشكوى  نفسو أو لمحاميو أو لمشخص الذي  

 .يستمد مف صفتو أو مف وظيفتو  الحؽ في التصرؼ باسـ المكمؼ

ذا قدمت الشكوى مف قبؿ الغير، فيجب أف يستظير وكالة قانونية محررة عمى  وا 
مطبوعة تسمميا اإلدارة الجبائية وغير خاضعة لحؽ الطابع وإلجراءات التسجيؿ قبؿ 

 2.تنفيذ العماؿ المخوؿ بموجبيا

 رابعا

 ذكر الضريبة المعترض عميها

 ضإف الشكوى ال يكوف ليا ىدؼ محدد دوف ذكر الضريبة  بة المعتر
يجب أف تتضمف بياف رقـ المادة مف الجدوؿ التي سجمت تحتيا ىذه حيث ،عمييا

الضريبة إف تعذر استظيار اإلنذار، وفي الحالة التي ال تستوجب الضريبة وضع 
 3.جدوؿ، ترفؽ الشكوى بوثيقة تثبت مبمغ االقتطاع أو الدفع

 خامسا

 اتخاذ المشتكي المقيم بالخارج موطنا له بالجزائر

                                                 
1
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية04 فقرة 04- 73المادة -  

 .  مف قانوف اإلجراءات الجبائية01 فقرة75 المادة - 2
 . مف قانوف اإلجراءات الجبائية01 فقرة04- 73المادة -  3
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 حتى ترسؿ إليو 1 يجب عمى كؿ مشتكي مقيـ بالخارج  أف يتخذ موطنا لو بالجزائر،
  2.المراسالت الخاصة بشكواىـ

 

 المطمب الثاني 

 هدف وميعاد الشكوى

لكي تقبؿ الشكوى مف المكمؼ بالضريبة، يجب أف يبيف بوضوح اليدؼ منيا، كما 
  .يجب أف يقدميا خالؿ أجؿ معيف

 الفرع األول 

 الهدف من الشكوى

ال تكوف الشكوى مقبولة في منازعات الوعاء إال إذا كانت تيدؼ إلى تصحيح خطأ أو 
 3.االستفادة مف حؽ

أما الشكوى في مجاؿ التحصيؿ فال تكوف مقبولة إال إذا كاف المكمؼ بالضريبة ينازع، إما 
 4.في صحة سند إجراء المتابعات مف حيث الشكؿ، أو االعتراض عمى التحصيؿ الجبري

المكمؼ  (استنتاجات )كؿ شكوى تحت طائمة عدـ قبوليا، يجب أف تتضمف طمبات 
 ولكف عمى المكمؼ بالضريبة، أف يحدد اليدؼ 5بالضريبة، فيذا الشرط يتعمؽ بشكؿ الشكوى،

، وىو غير  ممـز  بتحديد  مبمغ التخفيض بدقة،  (إعفاء أو تخفيض أو استرجاع )الحقيقي لطمبو 
ولكف يجب عميو أف يحدد بشكؿ  واضح  ما إذا كاف يطمب التخفيض أو اإلعفاء  أو استرجاع  
كؿ أو جزء مف  مبمغ الضريبة المعترض عمييا، ألنو أماـ القضاء ال يمكف تقديـ طمبات جديدة 

                                                 
 فقرة أخيرة مف قانوف اإلجراءات الجبائية 75المادة -  1
2
 .38حسيه فزيجت ، مزجع سابق، ص . د-  

3
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية70المادة -  

.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية02-153المادة -  4
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية03  فقرة 04-73المادة -  5
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 (استنتاجات )خارج تمؾ الواردة في شكواه، كما يمكف أف  تتضمف الشكوى النزاعية طمبات 
 1.طمب منح أجؿ لمدفع: ممحقة، مثؿ

 

 الفرع الثاني 

 ميعاد الشكوى

تعتبر المواعيد مف األمور البالغة األىمية لنظر الشكوى الضريبية أماـ إدارة الضرائب، 
ألف تجاىميا يمكف أف يعرض حقوؽ المكمؼ بالضريبة لمضياع، كأثر لعدـ قبوؿ طعنو بسبب 

 .العيب الشكمي الذي اعتراه

والتاريخ المعتمد لقبوؿ الشكوى ىو تاريخ استالميا مف قبؿ اإلدارة حتى ولو كانت الييئة 
المستممة ليا غير مختصة باستالميا، وفي حالة إرساليا بالبريد فالتاريخ المعتمد ىو الوارد بختـ 

ذا كاف آخر يوـ ىو يوـ عطمة يمكف قبوؿ الشكوى في أوؿ يوـ عمؿ بعده  2.البريد، وا 

 أوال

 ميعاد الشكوى في مجال الوعاء

 مف قانوف اإلجراءات الجبائية عمى أجؿ عاـ لتقديـ الشكوى، وبجوار ذلؾ 72نصت المادة 
 .األجؿ العاـ، ىناؾ أجاؿ خاصة لبعض الشكاوى

 األجل العام لمشكوى -1

 التي تمي سنة إدراج الجدوؿ في 3 ديسمبر مف السنة الثانية31تقبؿ الشكوى غمى غاية
  1.التحصيؿ أو حصوؿ األحداث الموجبة ليذه الشكاوى

                                                 
1
– Jean Lamarque, Contentieux Fiscal (Réclamation   préalable), Répertoire de 

contentieux Administratif ,16
e
  Année, Tome I, Encyclopédie Dalloz, Parie ,1999 , p 

09. 
2
 - Ministère  des Finances,  Direction générale des impôts , Direction du contentieux, 

instruction générale sur les procédures contentieuses, 2012, p3. 
 مف قانوف 72كاف األجؿ سنة بعد سنة إدراج الجدوؿ في التحصيؿ وأصبح سنتيف بموجب تعديؿ المادة  -  3

. 2013اإلجراءات الجبائية  بموجب قانوف المالية 
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 يسري األجؿ المحدد لرفع 2014فالجدوؿ الذي أدرج في التحصيؿ مثال في شير مارس 
 2وىذا ما قضت بو المحكمة العميا في قرار، 31/12/2016الشكوى في ىذه الحالة إلى غاية 

وفقا لما ىو ثابت في قضية الحاؿ، فإف المديف بالضريبة سدد : " صادر عنيا والذي جاء فيو
، في حيف  أف 28/12/1981 بعد التبميغ الذي استممو في 26/01/1982دينو الضريبي بتاريخ 

، أي بعد انقضاء األجؿ المنصوص عميو قانونا 23/08/1983طمب التخفيض لـ يقدـ إال بتاريخ
، وعميو صادقت المحكمة العميا عمى قرار المجمس القضائي 31/12/1982والمحدد أساسا ب 

 ".عندما صرح بعدـ قبوؿ الدعوى لورودىا بعد اآلجاؿ المحددة

 األجل الخاص لمشكوى -2

عمى ىامش األجؿ العاـ لتقديـ الشكوى ىناؾ أجاؿ خاصة لبعض الشكاوى المتعمقة 
 3: ديسمبر مف السنة الثانية التي تمي السنة التي31بالضرائب المباشرة، فتقدـ الشكاوى قبؿ 

 استمـ فييا المكمؼ بالضريبة إنذارات جديدة في حالة أو إثر وقوع أخطاء في –1.2
اإلرساؿ، بمعنى حالة الخطأ في توجيو اإلنذارات سواء كاف الخطأ راجع إلدارة الضرائب  أو إلى 

 ديسمبر مف السنة التي تمي تمؾ التي تمقى فييا 31ظيور جديد في الممؼ فإف األجؿ ينتيي في 
 4.المكمؼ بالضريبة اإلنذار الجديد

 تأكد فييا المكمؼ بالضريبة مف وجود حصص جبائية فرضت عميو بغير أساس – 2.2
 .قانوني مف جراء خطأ أو تكرار

 .(وىنا الضريبة ال تحصؿ بواسطة جدوؿ) تمت فييا االقتطاعات مف المصدر– 3.2

                                                                                                                                            
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية01-72المادة -  1
2
، المجمة القضائية، العدد 15/06/1985 الصادر بتاريخ 42780المحكمة العميا، الغرفة اإلدارية، القرار رقـ -  

. 1989 لسنة 04
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية02-72المادة -  3
4
. 13عزيز أمزياف، المرجع السابؽ، ص -  
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 تدفع الضريبة برسميا إف تعمؽ األمر بالحاالت األخرى، كما  في الحالة التي تدفع – 4.2
 31فييا الضريبة محؿ النزاع دوف تبميغ لمضريبة الواجبة التسديد وفييا تقبؿ الشكوى إلى غاية 

 .ديسمبر مف السنة الثانية التي تمي سنة الدفع

إف أجؿ الشكوى يعتبر مف النظاـ العاـ، يمكف لمقاضي أف يثيره مف تمقاء نفسو في أي 
 مف قانوف اإلجراءات 72مرحمة كانت عمييا الدعوى، ويتجمى ذلؾ مف صياغة نص المادة 

 . الجبائية

 ثانيا

 في مجال التحصيل

تقدـ الشكاوى التي تكتسي شكؿ اعتراض عمى إجراء المتابعة أو اعتراض عمى التحصيؿ 
 1.اعتبارا مف تاريخ تبميغ أوؿ إجراء لممتابعة  (02)الجبري في أجؿ شيريف

ابتداء مف  (01)أما طمب استرداد األشياء المحجوزة فيجب أف يبادر بو في أجؿ شير واحد
 2.التاريخ الذي أعمـ فيو صاحب الطمب بالحجز

 المطمب الثالث 

 سمطة البت في الشكوى

ما 3إف سمطة البت في الشكاوى تعود إلى اختصاص، إما مدير كبريات المؤسسات،  وا 
 أو 4مدير الضرائب بالوالية، أو رئيس مركز الضرائب، أو رئيس المركز الجواري لمضرائب،

 .(مديرية األبحاث والمراجعات)اإلدارة المركزية 

 الفرع األول 

 اختصاص مدير الضرائب بالوالية
                                                 

.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية01-مكرر 153المادة -  1
2
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية02 فقرة154المادة -  

3
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية05-172المادة -  

.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية02-76المادة -  4
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يتـ النظر في الشكاوى مف قبؿ المصمحة التي قامت بتأسيس الضريبة، ويجوز البت فورا 
في الشكاوى التي يشوبيا عيب في الشكؿ، غير أنو يمكف لمشاكي إعادة تصحيح العيب الشكمي 

 1.والعودة مف جديد أماـ المصمحة التي أسست الضريبة

يبت رؤساء مراكز الضرائب ورؤساء المراكز الجوارية لمضرائب في الشكاوى التابعة 
 .أشير، اعتبارا مف تاريخ استالـ الشكوى)04 (الختصاص كؿ منيـ  في أجؿ أربعة

 أشير، (6)ويبت المدير الوالئي لمضرائب في الشكاوى التابعة الختصاصو في أجؿ ستة
أشير بالنسبة لمشكاوى التي تتطمب الرأي المطابؽ لإلدارة (08) ويمدد ىذا األجؿ إلى ثمانية 

 بالنسبة لمشكاوى المقدمة مف طرؼ المكمفيف )02(المركزية، ويقمص ىذا األجؿ إلى شيريف
 2.بالضريبة التابعيف لنظاـ الضريبة الجزافية الوحيدة

وفي مجاؿ منازعات التحصيؿ، فالمدة الممنوحة لمدير الضرائب بالوالية لمفصؿ ىي شير 
 . نظرا لمسرعة التي يتطمبيا موضوع ىذه الطمبات3واحد ابتداء مف تاريخ تقديـ الشكوى،

ويبت مدير الضرائب بالوالية في الشكاوى النزاعية المرفوعة مف قبؿ المكمفيف بالضريبة 
التابعيف الختصاصو اإلقميمي، ويمارس صالحياتو مف أجؿ إصدار قرارات نزاعية في القضايا 

 . ( دج50.000.000 )التي يزيد مبمغيا عف خمسوف مميوف دينار

غير أنو يتعيف عمى مدير الضرائب بالوالية األخذ بالرأي المطابؽ لإلدارة المركزية بالنسبة 
  4.(دج150.000.000)لكؿ شكاوى نزاعية ، عندما يتجاوز مبمغيا مائة وخمسوف دينار

يبت رئيس مركز الضرائب باسـ مدير الضرائب لموالية في الشكاوى النزاعية المرفوعة مف 
قبؿ المكمفيف بالضريبة التابعيف الختصاص مركزه، ويمارس صالحياتو مف أجؿ إصدار قرارات 

  5.أو يساوييا ( دج50.000.000)نزاعية في القضايا التي يقؿ مبمغيا عف خمسوف مميوف دينار

                                                 
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية01-76المادة -  1
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية02- 76المادة  -  2
 . مف قانوف اإلجراءات الجبائية1مكرر153المادة  -  3

4
. مف قانوف اإلجراءات الجبائية 79المادة -  

5
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية02- 77المادة -  
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يبت رئيس المركز الجواري لمضرائب باسـ مدير الضرائب لموالية في الشكاوى النزاعية 
المرفوعة مف قبؿ المكمفيف بالضريبة التابعيف الختصاص مركزه، ويمارس صالحياتو مف أجؿ 

 ( دج20.000.000)إصدار قرارات نزاعية في القضايا التي يقؿ مبمغيا عف خمسوف مميوف دينار
  1.أو يساوييا

ويتعيف أف تبيف القرارات الصادرة مف طرؼ كؿ مف مدير الضرائب بالوالية ورئيس مركز 
الضرائب ورئيس المركز الجواري لمضرائب ميما كانت طبيعتيا األسباب وأحكاـ المواد التي بنيت 

 2.إلى المكمؼ بالضريبة مقابؿ إشعار باالستالـ عمييا، ويجب إرساؿ القرار النزاعي

يمكف مدير الضرائب بالوالية تفويض سمطة قراره لألعواف الموضوعيف تحت سمطتو،  
:  وىؤالء األعواف ىـ3وتمارس صالحيات تفويض اإلمضاء حسب الحالة، عمى شكاوى نزاعية ،

نائب مدير المنازعات رئيس مركز االحتجاجات، األعواف المرسموف الذيف يمارسوف وظائفيـ في 
 4.مكتب االحتجاجات وليـ عمى األقؿ رتبة مفتش مركزي لمضرائب

سبعوف مميوف : يحدد الحد األقصى لمتفويض باإلمضاء بالنسبة لمشكوى الواحدة بػ
بالنسبة لممديريات الوالئية لمضرائب التي يتواجد بيا مركز لمضرائب،   (دج70.000.000)دينار

بالنسبة لممديريات الوالئية لمضرائب التي ال يتواجد  (دج5.000.000)أو  خمسة مالييف دينار 
 5.بيا مركز لمضرائب

غير أف منح التفويض باإلمضاء يقتصر  فقط عمى نائب مدير المنازعات ورئيس مكتب 
االحتجاجات لمبت في الشكاوى المتعمقة بالتحقيؽ في المحاسبة والتحقيؽ المصوب والتحقيؽ 
 6.المعمؽ في الوضعية الجبائية الشاممة  بطمبات استرداد قروض الرسـ عمى القيمة المضافة

                                                 
1
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية03 - 77المادة -  

2
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية05 -77المادة -  

3
 . مه قاوىن اإلجزاءاث الجبائيت78المادة -  

4
 المحذد لشزوط و عتباث وكيفياث مىح 2015فيفزي 10 المؤرخ في 08 مه المقزر 01 فقزة 07المادة -  

 .وسحب تفىيض اإلمضاء المقزر في مجال المىاسعاث
5
 المحذد لشزوط و عتباث وكيفياث مىح 2015فيفزي 10 المؤرخ في 08 مه المقزر 02  فقزة 07المادة -  

 .وسحب تفىيض اإلمضاء المقزر في مجال المىاسعاث
6
 المحذد لشزوط و عتباث وكيفياث مىح 2015فيفزي 10 المؤرخ في 08 مه المقزر 04  فقزة 07لمادة -  

 .وسحب تفىيض اإلمضاء المقزر في مجال المىاسعاث
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يمكف كؿ مف رئيس مركز الضرائب ورئيس المركز الجواري لمضرائب تفويض سمطة 
قرارىما إلى األعواف الموضوعيف تحت سمطتيما، وتمارس صالحيات تفويض اإلمضاء حسب 

 1الحالة، عمى شكاوى نزاعية وكذا عمى طمبات استرجاع قروض الرسـ عمى القيمة المضافة،

رئيس المصمحة الرئيسية : فمرئيس مركز الضرائب صالحية تفويض إمضائو إلى 
لممنازعات، رئيس مصمحة الشكاوى، األعواف المرسموف الذيف يمارسوف مياميـ في مكتب 

 2.الشكاوى وليـ عمى األقؿ رتبة مفتش مركزي لمضرائب

يحدد الحد األقصى لمتفويض باإلمضاء الذي يمكف لرئيس مركز الضرائب منحو بعشرة 
بالنسبة لمشكوى الواحدة أو لطمب استرداد قرض الرسـ عمى  (دج10.000.000)مالييف دينار

 3.القيمة المضافة

غير أف منح التفويض باإلمضاء يقتصر  فقط عمى رئيس المصمحة الرئيسية لممنازعات 
ورئيس مكتب االحتجاجات لمبت في الشكاوى المتعمقة بالتحقيؽ في المحاسبة والتحقيؽ المصوب 

والتحقيؽ المعمؽ في الوضعية الجبائية الشاممة  بطمبات استرداد قروض الرسـ عمى القيمة 
 4.المضافة

أما رئيس المركز الجواري لمضرائب فمو صالحية تفويض إمضائو لمبت في الشكاوى التابعة 
رئيس المصمحة الرئيسية لممنازعات، رئيس مصمحة الشكاوى، : الختصاص مصمحتو إلى 

األعواف المرسموف الذيف يمارسوف مياميـ في مكتب الشكاوى وليـ عمى األقؿ رتبة مفتش رئيسي 
 5.لمضرائب

                                                 
1
 . مه قاوىن اإلجزاءاث الجبائيت78المادة -  

2
 المحذد لشزوط و عتباث 2015فيفزي 10 المؤرخ في 08 مه المقزر 01  فقزة 08المادة -  

 .وكيفياث مىح وسحب تفىيض اإلمضاء المقزر في مجال المىاسعاث
3
 المحذد لشزوط و عتباث 2015فيفزي 10 المؤرخ في 08 مه المقزر 02  فقزة 08لمادة ا-  

 .وكيفياث مىح وسحب تفىيض اإلمضاء المقزر في مجال المىاسعاث
4
 المحذد لشزوط و عتباث 2015فيفزي 10 المؤرخ في 08 مه المقزر 04  فقزة 08لمادة ا-  

 .وكيفياث مىح وسحب تفىيض اإلمضاء المقزر في مجال المىاسعاث
 المحدد لشروط و عتبات 2015فيفري 10 المؤرخ في 08 مف المقرر 01  فقرة 09لمادة ا- 5

وكيفيات منح وسحب تفويض اإلمضاء المقرر في مجاؿ المنازعات 
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يحدد الحد األقصى لمتفويض باإلمضاء الذي يمكف لرئيس المركز الجواري الضرائب منحو 
 1.بالنسبة لمشكوى الواحدة (دج5.000.000)بخمسة مالييف دينار

وما تجدر اإلشارة إليو أنو يمكف لممفوض في أي وقت وألسباب موضوعية القياـ بسحب 
التفويض باإلمضاء الممنوح، وسحب التفويض باإلمضاء ىو مف اختصاص المسؤوؿ المفوض 

 . الذي منحو فقط

 الفرع الثاني 

 اختصاص مدير كبريات المؤسسات

يبت مدير الييئة المكمفة بتسيير المؤسسات الكبرى في كؿ الشكاوى المقدمة إليو مف 
  مف قانوف اإلجراءات الجبائية في أجؿ ستة160طرؼ األشخاص المعنوية المذكورة في المادة 

 أشير، وعندما تتعمؽ ىذه )8( أشير ابتداء مف تاريخ تقديميا، ويحدد أجؿ البت بثمانية(6)
الشكاوى بعمميات تفوؽ مبالغيا اإلجمالية مف الحقوؽ والغرامات ثالث مائة مميوف 

، يتعيف عمى مدير المؤسسات الكبرى األخذ بالرأي المطابؽ لإلدارة ) دج300.000.000(دينار
 2.(المديرية العامة لمضرائب )المركزية

كما يبت مدير المؤسسات الكبرى في طمبات استرداد مبالغ الرسـ عمى القيمة المضافة، 
، يتعيف ) دج300.000.000(عندما تتعمؽ ىذه الطمبات بمبالغ تتجاوز ثالث مائة مميوف دينار

 3.عميو األخذ بالرأي المطابؽ لإلدارة المركزية

ويمكف لمدير كبريات المؤسسات أف يفوض سمطتو في البت في الشكاوى النزاعية وطمبات 
استرداد مبالغ الرسـ عمى القيمة المضافة لألعواف الخاضعيف لسمطتو،  وذلؾ حسب الشروط 

 4.التي يحددىا بمقرر المدير العاـ لمضرائب

                                                 
 المحدد لشروط و عتبات 2015فيفري 10 المؤرخ في 08 مف المقرر 02  فقرة 09لمادة ا- 1

. وكيفيات منح وسحب تفويض اإلمضاء المقرر في مجاؿ المنازعات
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية02 و01  فقرة 5-172المادة -  2
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية03 فقرة 5-172المادة -  3
4
. مف قانوف اإلجراءات الجبائية 6-172المادة -  
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ويفوض مدير كبريات المؤسسات إمضائو لمبت في الطعوف المتعمقة بمنازعات الوعاء 
 إلى كؿ مف نائب مدير المنازعات، رئيس 1وطمبات استرداد قروض الرسـ عمى القيمة المضافة،

مكتب الشكاوى، رئيس مصمحة منازعات الوعاء والتحصيؿ، رئيس مصمحة منازعات مراجعات 
المحاسبة، األعواف المرسموف الذيف يمارسوف وظائفيـ في المكتب أو المصالح المذكورة سابقا 

 2.وليـ عمى األقؿ رتبة مفتش قسـ لمضرائب

بالنسبة  (دج100.000.000)يحدد الحد األقصى لمتفويض باإلمضاء بمئة مميوف دينار
 3.لمشكوى الواحدة أو لطمب استرداد قروض الرسـ عمى القيمة المضافة

غير أف منح التفويض باإلمضاء يقتصر فقط عمى نائب مدير المنازعات وأصحاب 
المناصب العميا الييكمية المختصيف تقنيا لمبت في الشكاوى المتعمقة بالتحقيؽ في المحاسبة 
والتحقيؽ المصوب والتحقيؽ المعمؽ في الوضعية الجبائية الشاممة  بطمبات استرداد قروض 

 4.الرسـ عمى القيمة المضافة

 الفرع الثالث

 اختصاص اإلدارة المركزية

تختص اإلدارة المركزية بالبت في مجموعتيف مف الشكاوى نص عمييما قانوف اإلجراءات 
 .الجبائية

 أوال

 اختصاص اإلدارة المركزية بالبت في الشكاوى النزاعية

                                                 
1

 المحذد لشزوط و عتباث وكيفياث مىح 2015فيفزي 10 المؤرخ في 08 مه المقزر 02لمادة ا- 

 .وسحب تفىيض اإلمضاء المقزر في مجال المىاسعاث
2

 المحذد لشزوط و عتباث وكيفياث 2015فيفزي 10 المؤرخ في 08 مه المقزر 02 فقزة 06لمادة ا- 

 .مىح وسحب تفىيض اإلمضاء المقزر في مجال المىاسعاث
 المحدد لشروط و عتبات 2015فيفري 10 المؤرخ في 08 مف المقرر 01 فقرة 06لمادة ا- 3

.  المقرر في مجاؿ المنازعاتاإلمضاءوكيفيات منح وسحب تفويض 
 المحدد لشروط و عتبات وكيفيات منح 2015فيفري 10 المؤرخ في 08 مف المقرر 04 فقرة 06ا لمادة -  4

 . المقرر في مجاؿ المنازعاتاإلمضاءوسحب تفويض 
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ألـز المشرع الضريبي مدير الضرائب بالوالية باألخذ بالرأي المطابؽ لإلدارة المركزية في 
جميع الشكاوى المقدمة في منازعات الوعاء حيث المبمغ اإلجمالي لمحقوؽ والعقوبات والغرامات 

، بمعنى أنو ال يفصؿ في الشكاوى إال  (دج150.000.000 )يتجاوز مائة وخمسوف مميوف دينار
 1.باألخذ بالرأي المطابؽ لإلدارة المركزية بعد أف تبت فييا، ويبمغ القرار إلى المكمؼ بالضريبة

كما ألـز المشرع الضريبي مدير المؤسسات الكبرى باألخذ بالرأي المطابؽ لإلدارة المركزية 
في جميع الشكاوى المقدمة في منازعات الوعاء حيث المبمغ اإلجمالي لمحقوؽ والعقوبات 

، بمعنى أنو ال يفصؿ في الشكاوى  ( دج300.000.000 )والغرامات يتجاوز ثالث مائة دينار
إال باألخذ بالرأي المطابؽ لإلدارة المركزية بعد أف تبت فييا، ويبمغ القرار إلى المكمؼ بالضريبة 

2. أشير)8(خالؿ ثمانية
 

والشكاوى النزاعية التي تختص بالبت فييا اإلدارة المركزية في ىذا المجاؿ، ىي الشكاوى 
 3:التي تيدؼ إلى االعتراض عمى

 الضرائب والتسويات المؤسسة بواسطة المصالح الضريبية حيث المبمغ اإلجمالي – 1
 . دج في مجاؿ الضرائب المباشرة 150.000.000لمحقوؽ والعقوبات يتجاوز 

 التصحيحات الضريبية التي تقوـ بيا المديريات الفرعية لمرقابة الضريبية حيث المبمغ – 2
 . دج في مجاؿ الضرائب المباشرة 150.000.000اإلجمالي لمحقوؽ والعقوبات يتجاوز 

 ثانيا

 اختصاص اإلدارة المركزية بالبت في طمبات استرداد قروض الرسم عمى القيمة المضافة 

يجب عمى المدير الوالئي لمضرائب األخذ بالرأي الموافؽ لإلدارة المركزية فيما يخص 
طمبات استرداد قروض الرسـ عمى القيمة المضافة والمتعمقة بمبالغ تتجاوز خمسيف مميوف 

 . أشير)8( وتبميغ القرار إلى المكمؼ بالضريبة خالؿ أجؿ ثمانية 1،)دج150.000.000(دينار
                                                 

 . مف قانوف اإلجراءات الجبائية02 و  01  فقرة 77المادة -  1

2
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية5-172المادة -  

    المتعمؽ بالشكاوي النزاعية24/04/2000 بتاريخ 2000/ـ ت ض/ ـ ع ض/و ـ / 191المنشور رقـ  -  3
 . (صالحيات اإلدارة المركزية )
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يجب عمى مدير المؤسسات الكبرى األخذ بالرأي الموافؽ لإلدارة المركزية  فيما يخص كما 
طمبات استرداد قروض الرسـ عمى القيمة المضافة والمتعمقة بمبالغ تتجاوز مائة مميوف 

 . أشير)8(وتبميغ القرار إلى المكمؼ بالضريبة خالؿ أجؿ ثمانية 2،)دج300.000.000(دينار

  المطمب الرابع

 التحقيق في الشكوى و إصدار القرار

     بعد تسميط الضوء عمى الشكوى مف حيث الشروط الشكمية الواجب توافرىا،   
والبيانات التي يجب أف تتضمنيا، واآلجاؿ التي يجب أف تقدـ فييا، واليدؼ المتوخى منيا، 

والجيات التي تقدـ ليا، والسمطة المختصة بالبت فييا ، نحاوؿ فيما يأتي توضيح كيفية التحقيؽ 
 .في الشكوى، وكيفية اتخاذ القرار

 الفرع األول 

 التحقيق في الشكوى

يقدـ المكمؼ بالضريبة الشكوى حسب الحالة، إما إلى مدير المؤسسات الكبرى، أو مدير 
الضرائب بالوالية، أو إلى رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري لمضرائب، فيـ 

 3.المؤىموف عموما الستقباؿ الشكاوى، ويسمـ الوصؿ الخاص بيا إلى المكمفيف بالضريبة

والتحقيؽ تحكمو قواعد تنظيمية، تتعمؽ بإلزامية إخضاع الشكوى لتحقيؽ سابؽ عمى اتخاذ 
 . القرار، وتعييف األعواف المكمفيف بإجراء التحقيؽ، والطرؽ التي يسمكيا التحقيؽ

 أوال

 إلزامية التحقيق

لزامية التحقيؽ ليست مؤكدة  يجب أف تخضع الشكاوى لمتحقيؽ قبؿ اتخاذ القرار فييا، وا 
يتـ النظر : " منو عمى01 فقرة 1-76بوضوح في قانوف اإلجراءات الجبائية، حيث نصت المادة 

                                                                                                                                            
.   مف قانوف اإلجراءات الجبائية03 فقرة 77المادة -  1
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية8-172المادة -  2
3
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية71المادة -  
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:  عمى02، ونصت في فقرتيا "في الشكاوى مف قبؿ المصمحة التي قامت بتأسيس الضرائب
 ."عيب في الشكؿيجوز البت فورا في الشكاوى التي يشوبيا "

 ثانيا

 األعوان المكمفين بالتحقيق

كقاعدة عامة التحقيؽ في الشكاوى أنيط بالمفتش الذي أسس أو ضمف تصفية الضريبة 
 وأحيانا يمكنو أف يسند مياـ 2 والمفتش المكمؼ بالتحقيؽ ىو المفتش الرئيسي،1موضوع التنازع،

التحقيؽ إلى األعواف الموجوديف تحت سمطتو، والذيف ليـ عمى األقؿ رتبة مراقب والذيف يتمتعوف 
  3.إزاء المكمؼ بالضريبة بنفس السمطات التي يتمتع بيا المفتشوف

جراءات التحصيؿ الجبري  يكوف 4وفيما يخص الشكاوى المتعمقة بصحة إجراء المتابعات  وا 
 .التحقيؽ فييا مف قبؿ القابض الذي باشر العممية محؿ التنازع

 ثالثا

 تمقي الرأي

  أو استدعاء 5يتـ التحقيؽ في الشكوى بعدة طرؽ، فيمكف أف يكوف عف طريؽ االطالع
المكمؼ بالضريبة أو باستشارة ىيئات خارج إدارة الضرائب، حيث يمكف لممفتش أف يمجا إلى 

رئيس المجمس الشعبي البمدي إلبداء رأيو في الشكوى، وبعد تكممة ىذه األعماؿ التحضيرية يحرر 
رئيس المفتشية تقريرا مبدئيا يبرز فيو الحموؿ التي يراىا مناسبة وفقا لممعطيات الموجودة لديو 
وطبقا لمنصوص القانونية السارية المفعوؿ، مع ذكر األدلة واألسانيد التي بني عمييا تقدير 

                                                 
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية1 -76المادة -  1
 09/04/1996ـ ـ ، بتاريخ / ـ ع ض/ ـو  /219التعميمة رقـ  وزارة المالية، المديرية العامة لمضرائب، - 2

. والمتعمقة بطرؽ التحقيؽ في الشكاوى التابعة الختصاص المنازعات 
.  مف قانوف الضرائب المباشرة والرسـو المماثمة1- 317المادة -  3
4
 مف قانوف اإلجراءات الجبائية 153المادة -  

.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية58- 45المواد مف -  5
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ضريبة المكمؼ بالضريبة محؿ النزاع، ويوجيو إلى السمطات الضريبية حسب الحالة التخاذ 
 1.القرار المناسب دوف أف تكوف ىذه األخيرة ممزمة بما توصؿ إليو رئيس المفتشية

 رابعا

 فحص الشكوى

كؿ تحقيؽ يجب أف يسبؽ بمعرفة العناصر المعروضة مف طرؼ الشاكي، حيث يجب 
حصر جميع نقاط النزاع، فإذا وقع إغفاؿ في اإلجابة عمى أية نقطة يكوف التحقيؽ ناقصا، 

 .ويجب أف يشمؿ التحقيؽ في جميع الحاالت شكؿ ومحتوى الشكوى

 :  من ناحية الشكل–1

  2:ىناؾ فرضيتاف يمكف أف تكونا محؿ نظر

 إذا كانت الشكوى صحيحة يكتفي باإلشارة في اإلطار الخاص مف ورقة التحقيؽ إلى –
 ".طمب مقبوؿ "الوصؼ 

إذا كانت الشكوى تتضمف سببًا أو أكثر لعدـ قبوليا ىذه تذكر بدقة وميما كاف السبب، - 
وىذه الشكاوى غير المقبولة شكال يجب أف تفحص مف حيث المحتوى، ومدير المؤسسات 

الكبرى، أو مدير الضرائب بالوالية، أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري لمضرائب، 
ىـ المؤىميف لمحكـ عمى ما إذا كانت الشكوى غير مقبولة، واألكثر مف ذلؾ يمكنيـ تطبيؽ إجراء 

 . المعترؼ بتأسيسيا، ولكنيا غير صحيحة مف حيث الشكؿ3التخفيض المباشر لمشكاوى

 :  من ناحية المحتوى–2

التحقيؽ في الشكوى يتطمب دراسة وكشؼ و تفسير الوقائع، وفحص ما إذا كانت ألفاظ 
 .وفحوى القانوف قد طبقت تطبيقا صحيحا

                                                 
. 20عزيز أمزياف، المرجع السابؽ، ص -  1
. 09/04/1996بتاريخ /ـ ـ/ـ ع ض/ـو /219التعميمة رقـ  - 2
 . مف قانوف اإلجراءات الجبائية 1-95 المادة - 3
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ففي الشكوى المقبولة شكال والمؤسسة بوضوح، يصوغ المفتش رأيا مختصرا ويحدد 
 .التخفيضات المقترحة

ذا أثار الشاكي مسألة مبدئية، يجب عمى المفتش أف يقوـ باإلثبات الدقيؽ لمبرراتو   وا 
 . ويذكر اإلجراءات القانونية التنظيمية أو القضائية التي بنا عمييا رأيو بالقبوؿ أو بالرفض

 الفرع الثاني

 ارإصدار القر

يعود لكؿ مف مدير المؤسسات الكبرى ومدير الضرائب بالوالية، ورئيس مركز الضرائب 
ورئيس المركز الجواري لمضرائب سمطة اتخاذ القرار، وذلؾ بناء عمى المعطيات القانونية 

واإلدارية المتوفرة لدييا، غير أنو إذا تعمؽ بالشكاوى التي يتـ البت فييا عمى المستوى المركزي، 
 .فإنو يتخذ القرار بناء عمى رأي اإلدارة  المركزية المطابؽ

وقبؿ اتخاذ القرار مف قبؿ السمطات الضريبية حسب الحالة، فإنو يتعيف عمييا أف تطمب 
وفقا لإلجراءات  القانونية السارية المفعوؿ مف المفتش المختص إقميميا تقديـ اقتراح كتابي في 
موضوع النزاع، يعرض ىذا االقتراح في بادئ األمر عمى رئيس مكتب المنازعات إلبداء رأيو 
كتابيا عمى نفس الوثيقة التي يجب أف تقدـ لمسمطات الضريبية بعد تأشيرىا مف قبؿ المدير 

 1.الفرعي لممنازعات

و يجب أف يكوف القرار المتخذ لو مبرراتو، بمعنى أف توضح فيو األسباب التي بني عمى 
 ويجب أف تكوف دقيقة ومحددة، واستخداـ 2أساسيا الرفض الكمي أو الجزئي بصورة مختصرة،
 .مصطمحات سيمة ومفيومة لدى المكمؼ بالضريبة

والتسبيب يسمح لممكمؼ بالضريبة معرفة ومناقشة أسباب الرفض لمشكاوى أماـ لجاف 
 . الطعف اإلدارية أو أماـ المحكمة اإلدارية

                                                 
1
 20عزيز أمزياف، المرجع السابؽ ، ص -  

2
 . مف قانوف اإلجراءات الجبائية3-79المادة -  
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شخصيا، أو إلى وكيمو بالعنواف المذكور في 1     ويتـ تبميغ القرار إلى المكمؼ بالضريبة
ويجب أف تقيد أسباب قرارات الرفض الكمي أو الجزئي في وثيقة التبميغ التي توجو إلى 2الشكوى،

 3.المكمؼ بالضريبة

 ويؤخذ ىذا التاريخ 4   ويكوف تبميغ القرار عف طريؽ رسالة موصي عمييا مع اإلشعار باالستالـ،
كبداية لحساب اآلجاؿ الممنوحة لممكمؼ بالضريبة، كي يطعف في قرارات السمطات الضريبية 

مدير كبريات المؤسسات، مدير الضرائب بالوالية، رئيس مركز الضرائب، رئيس المركز الجواري )
 .، سواء أماـ لجاف الطعف اإلدارية أو أماـ المحكمة اإلدارية(لمضرائب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 . مف قانوف اإلجراءات الجبائية3-79المادة -  1

2
 – Ministère  des Finances, Direction Générale des Impôts, Direction du contentieux, 
instruction générale sur les procédures contentieuses, 2012, p 35 . 
3
 - ibid. , p35. 

4
 . مف قانوف اإلجراءات الجبائية6-20 مف قانوف اإلجراءات الجبائية، والمادة 02 فقرة3-79المادة -  
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 المبحث الثاني 

الطعن أمام لجان الطعن اإلدارية لمضرائب المباشرة والرسوم المماثمة والرسوم عمى رقم 
 األعمال

لقد منح المشرع الفرصة لحؿ منازعات الضرائب المباشرة، عف طريؽ لجاف إدارية مشكمة 
خصيصا لمنظر في طعوف المكمفيف بالضريبة، وذلؾ قبؿ المجوء إلى القضاء، لممحافظة عمى 
دارة الضرائب، التي تتمتع بسمطات استثنائية في المتابعة،  توازف القوى بيف المكمؼ بالضريبة وا 

 1.وتحصيؿ الضرائب وفرض العقوبات والغرامات المتعمقة بذلؾ

دارة  واليدؼ مف إنشاء ىذه المجاف، ىو تقريب وجيات النظر بيف المكمؼ بالضريبة وا 
الضرائب مف جية، ومف جية أخرى حماية المكمفيف بالضريبة عندما تتعسؼ اإلدارة في فرض 

 2.الضريبة عمييـ

ويبدو أف المشرع يسعى، مف خالؿ منح الفرصة لحؿ منازعات الضرائب المباشرة عف 
طريؽ ىذه المجاف اإلدارية، إلى إيجاد جيات محايدة لمفصؿ في تمؾ المنازعات، لتحقيؽ العدالة 
الضريبية ومنع تعسؼ اإلدارة الضريبية، وتوفير الجيد و الوقت و عدـ إثقاؿ الجيات القضائية 

 .المختصة بيده المنازعات

 بحيث يتـ قبؿ المجوء إلى القضاء، إال 3وعف المجوء ليذه المجاف جعمو المشرع اختياريا،
أنو إذا لجأ المكمؼ بالضريبة إلى القضاء، فإنو ال يجوز لو  بعد  ذلؾ المجوء  إلى  لجاف   

 4.اإلدارية  الطعف

ويمجأ المكمؼ بالضريبة إلى ىذه المجاف اإلدارية، إذا كاف الغرض مف شكواه الحصوؿ  
ما االستفادة  إما عمى  استدراؾ  األخطاء  المرتكبة في  تأسيس  وعاء  الضريبة  أو حسابيا، وا 

 1.مف حؽ ناتج عف تدبير تشريعي أو تنظيمي
                                                 

1
 .  36عزيز أمزياف، مرجع سابؽ، ص –  

. 50حسيف فريجة، مرجع سابؽ، ص. د–  2
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية80المادة –  3
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية81المادة –  4
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 .اإلجراءات الجبائية  مكرر مف قانوف81وقد تـ إحداث ىذه المجاف بموجب المادة

وما تجدر اإلشارة إليو، أف الطعف أماـ لجاف الطعف اإلدارية لمضرائب المباشرة والرسـ 
عمى رقـ األعماؿ ال يعمؽ الدفع، لكف يمكف لممشتكي أف يستفيد مف التأجيؿ لمدفع  وىذا مف 

  مف الحقوؽ والغرامات المتبقية المتنازع فييا مف دوف أف %20خالؿ تسديد مبمغ يساوي نسبة 
 مه المبلغ المتىاسع فيه بعذ % 40يتجاوز المبمغ اإلجمالي المسدد خالؿ مرحمتي الطعف نسبة 

.تطبيق تخفيض جشئي
2  

المجنة الوالئية لمطعف في الضرائب المباشرة : وسوؼ نتعرض ليذه المجاف اإلدارية الثالثة
والرسـو المماثمة والرسـ عمى رقـ األعماؿ،  والمجنة الجيوية لمطعف في الضرائب المباشرة 
والرسـو المماثمة والرسـ عمى رقـ األعماؿ، والمجنة المركزية لمطعف في الضرائب المباشرة 

تشكيمتيا وسير عمميا، : والرسـو المماثمة و الرسـ عمى رقـ األعماؿ، وذلؾ مف حيث
 .اختصاصاتيا، إجراءات الطعف أماميا، طبيعة آرائيا وسمطة مدير الضرائب بالوالية

 المطمب األول 

تشكيمة وسير أعمال لجان الطعن اإلدارية لمضرائب المباشرة والرسوم المماثمة والرسوم 
 عمى رقم األعمال

 ة مكرر مف قانوف اإلجراءات الجبائية عمى تشكيمة لجاف الطعف اإلداري81نصت الماد 
 .لمضرائب المباشرة والرسـو المماثمة  والرسوـ عمى رقـ األعماؿ، ونظمت إجراءات سير أعماليا

وسنتطرؽ أوال إلى تشكيمة وسير عمؿ المجنة الوالئية لمطعف، ثـ إلى تشكيمة وسير عمؿ 
 .المجنة الجيوية لمطعف، وأخيرا إلى تشكيمة وسير عمؿ  المجنة المركزية لمطعف

 

 

                                                                                                                                            
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية80المادة –  1

وزارة المالية، المديرية العامة لمضرائب، مديرية العالقات العامة واالتصاؿ، الدليؿ التطبيقي - 2
. 100، ص 2012لممكمؼ بالضريبة، طبعة 
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 الفرع األول 

تشكيمة وسير عمل لجنة الوالئية لمطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثمة والرسوم 
 عمى رقم األعمال

 .ىنا نتناوؿ  أوال تشكيمة ىذه المجنة، ثـ إجراءات سير أعماليا

 أوال

تشكيمة المجنة الوالئية لمطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثمة والرسوم عمى رقم 
 األعمال

تنشأ لدى كؿ والية لجنة لمطعف في الضرائب المباشرة والرسـو المماثمة والرسوـ عمى رقـ 
 1:األعماؿ، تتكوف مف

محافظ حسابات يعينو مصؼ الخبراء المحاسبيف ومحافظو الحسابات - 
والمحاسبوف المعتمدوف رئيسا، وفي حالة عدـ وجود محافظ حسابات يختار أعضاء 

 .المجنة الوالئية لمطعف مف بينيـ رئيسا

 عضو مف المجمس الشعبي الوالئي- 

 ممثؿ عف المديرية الوالئية المكمفة بالتجارة برتبة نائب مدير- 

 ممثؿ عف المديرية الوالئية المكمفة بالصناعة برتبة نائب مدير- 

ممثؿ مف مصؼ الخبراء المحاسبيف ومحافظي الحسابات والمحاسبيف -
 المعتمديف

 ممثؿ عف الغرفة الجزائرية لمتجارة والصناعة الكائف مقرىا بالوالية- 

 ممثؿ عف الغرفة الجزائرية اللفالحة الكائف مقرىا بالوالية- 

                                                 

1
 . مف قانوف اإلجراءات الجبائية2 مكرر81لمادة ا-  
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المدير الوالئي لمضرائب أو حسب الحالة رئيس مركز الضرائب أو رئيس - 
المركز الجواري لمضرائب  أو ممثمييـ الذيف ليـ عمى التوالي رتبة نائب مدير أو رئيس 

 .مصمحة رئيسية

توكؿ مياـ كؿ مف كاتب الجنة ومقرر المجنة إلى عوف تكوف لديو عمى األقؿ 
 .رتبة مفتش مركزي لمضرائب يعينو المدير الوالئي لمضرائب

 مف قانوف 65و يمـز ىؤالء األعضاء بالسر الميني  المنصوص عميو في المادة 
 .اإلجراءات الجبائية

 ثانيا

إجراءات سير أعمال المجنة الوالئية لمطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثمة 
 والرسوم عمى رقم األعمال

تجتمع المجنة الوالئية لمطعف بناء عمى استدعاء مف رئيسيا مرتيف في الشير، وال يكوف 
 .اجتماعيا  صحيحا إال بحضور غالبية األعضاء

 المجنة المكمفيف بالضريبة المعنييف أو ممثمييـ، لسماع أقواليـ، حيث يجب عمييا يتستدع
 .يوما مف تاريخ االجتماع (20)أف تشعرىـ بذلؾ قبؿ عشريف

 الفرع الثاني

 المجنة الجهوية لمطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثمة والرسوم عمى رقم األعمال

 .       سنقـو بتسميط الضوء عمى تشكيمة ىذه المجنة ثـ عمى إجراءات سير أعماليا 
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 الأو

تشكيمة المجنة الجهوية لمطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثمة والرسوم عمى رقم 
 األعمال

تنشأ لدى كؿ مديرية لجنة جيوية  لمطعف في الضرائب المباشرة والرسـو المماثمة والرسـ 
 1:عمى رقـ األعماؿ، وتتكوف ىذه المجنة مف

محافظ حسابات يعينو مصؼ الخبراء المحاسبيف ومحافظو الحسابات والمحاسبوف - 
 .المعتمدوف رئيسا

 المدير الجيوي لمضرائب أو ممثمو برتبة نائب مدير -

 ممثؿ عف المديرية الجيوية لمخزينة برتبة نائب مدير- 

 ممثؿ عف المديرية الجيوية المكمفة بالتجارة برتبة نائب مدير- 

ممثؿ عف المديرية المكمفة بالصناعة في الوالية مكاف تواجد المديرية الجيوية لمضرائب  - 
 برتبة نائب مدير

 ممثؿ عف الغرفة الجزائرية لمتجارة والصناعة- 

 ممثؿ عف الغرفة الجزائرية لمفالحة الكائف مقرىا بالوالية- 

 ممثؿ عف مصؼ الخبراء المحاسبيف ومحافظي الحسابات والمحاسبيف المعتمديف- 

وتوكؿ مياـ كؿ مف كاتب المجنة ومقرر المجنة  إلى عوف تكوف لديو عمى األقؿ رتبة 
 .مفتش مركزي لمضرائب يعينو المدير الجيوي لمضرائب

      ويخضع أعضاء المجنة اللتزامات السر الميني، ألف العضو بسبب مشاركتو في 
عضوية المجنة يمكنو اإلطالع عمى معمومات تخص إدارة معينة أو أرباح تاجر، وعمى ذلؾ فإنو 

 .ممـز بالمحافظة عمى أسرار ىؤالء المكمفيف بالضريبة

                                                 

1
 .مف قانوف اإلجراءات الجبائية-  1- مكرر81لمادة ا- 
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يمـز بالسر الميني :"  مف قانوف اإلجراءات الجبائية عمى65     ولقد نصت المادة 
301بمقتضى المادة 

مف قانوف العقوبات، ويتعرض لمعقوبات المقررة في نفس المادة كؿ شخص 1
 تحصيؿ أو في المنازعات المتعمقة ومدعو أثناء أداء وظائفو أو صالحياتو لمتدخؿ في إعداد أ

 ...."بالضريبة

 ثانيا

إجراءات سير أعمال المجنة الجهوية لمطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثمة 
 والرسوم عمى رقم األعمال

تعقد المجنة الجيوية لمطعف اجتماعاتيا بناء عمى استدعاء مف رئيسيا مرتيف في الشير، 
وال يصح اجتماعيا إال بحضور غالبية األعضاء، وتستدعي المجنة المكمفيف بالضريبة المعنييف 

باالجتماع أو ممثمييـ، وذلؾ لسماع أقواليـ، وبالتالي يجب عمييا أف تستدعييـ قبؿ عشريف 
 . يوما مف تاريخ االجتماع (20)

 الفرع الثالث 

تشكيمة وسير أعمال المجنة المركزية لمطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثمة 
 والرسوم عمى رقم األعمال

 .سنسمط الضوء عمى تشكيمة المجنة ثـ عمى إجراءات سير أعماليا 

 

 

 

 

                                                 

1
 500يعاقب بالحبس مف شير إلى ستة أشير وبغرامة مف : " مف قانوف العقوبات عمى 301نصت المادة -  

و جميع األشخاص المؤتمنيف، بحكـ الواقع أو المينة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة، عمى ...  دج5.000إلى 
". أسرار أدلي بيا إلييـ وافشوىا في غير الحاالت التي يوجب عمييـ فييا القانوف إفشاؤىا ويصرح ليـ بذلؾ 
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 أوال

تشكيمة المجنة المركزية لمطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثمة والرسوم عمى رقم 
 األعمال

تنشأ لدى الوزارة المكمفة بالمالية، لجنة مركزية لمطعف في الضرائب المباشرة والرسـو 
 1: المماثمة والرسوـ عمى رقـ األعماؿ، وتتكوف ىذه المجنة مف

 .الوزير المكمؼ بالمالية أو ممثمو المفوض قانونا، رئيسا- 

 .ممثؿ وزير العدؿ، برتبة مدير عمى األقؿ- 

 . ممثؿ الوزير المكمؼ بالتجارة، برتبة مدير عمى األقؿ-  

ممثؿ عف وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تكوف لو عمى األقؿ رتبة - 
 .مدير

 ممثؿ عف المجمس الوطني لممحاسبة تكوف لو عمى األقؿ رتبة مدير- 

 ممثؿ عف الغرفة الجزائرية لمتجارة والصناعة-

 ممثؿ عف الغرفة الوطنية لمفالحة- 

 مدير كبريات المؤسسات- 

يعيف المدير الفرعي المكمؼ بمجاف الطعف لممديرية العامة لمضرائب بصفتو مقررا - 
 .لمجنة

و لقد أخضع قانوف اإلجراءات الجبائية أعضاء المجنة المركزية لمطعف في الضرائب 
 .المباشرة إلى التزاـ السر الميني

ويتكفؿ بكتابة المجنة مصالح المديرية العامة لمضرائب، والتي يعيف المدير العاـ لمضرائب 
 .أعضاؤىا

                                                 
1
 . اإلجراءات الجبائية مف قانوف2- مكرر81المادة - 
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 ثانيا

إجراءات سير أعمال المجنة المركزية لمطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثمة 
 والرسوم عمى رقم األعمال

تعقد المجنة المركزية لمطعف اجتماعاتيا بناء عمى استدعاء مف رئيسيا مرتيف في الشير، 
و ال يصح اجتماعيا إال بحضور غالبية األعضاء، وتستدعي المجنة المكمفيف بالضريبة المعنييف 

باالجتماع أو ممثمييـ، وذلؾ لسماع أقواليـ، وبالتالي يجب عمييا أف تستدعييـ قبؿ عشريف 
 . يوما مف تاريخ االجتماع (20)

كما يمكف المجنة أف تستمع حسب الحالة ألقواؿ المدير الوالئي لمضرائب المعني، أو مدير 
 .المؤسسات الكبرى، حتى يتـ تزويدىا بكؿ التفسيرات الالزمة لمعالجة  القضايا محؿ النزاع

تكوف جمسات المجنة سرية، وتصدر قراراتيا مسببة بأغمبية األصوات وفي حالة تساوي 
 1.أصوات الحاضريف يرجح الجانب الذي فيو الرئيس

 المطمب الثاني

اختصاصات لجان الطعن اإلدارية لمضرائب المباشرة والرسوم المماثمة والرسوم عمى رقم 
 األعمال

عندما يبمغ المكمؼ بالضريبة المعني بالقرار المتخذ في شكواه مف طرؼ مدير المؤسسات 
الكبرى أو مدير الضرائب بالوالية أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري لمضرائب، 
ذا لـ يرِضِو القرار أجاز لو المشرع أف يمجأ إلى لجاف الطعف  ويرضى بالقرار تنتيي المنازعة، وا 

 .اإلدارية لمضرائب المباشرة، حيث يرفع طمبو إلى المجنة اإلدارية المختصة

 

 

 

                                                 
1
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية3 2 و1 مكرر 81المادة -  
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 الفرع األول

اختصاصات المجنة الوالئية لمطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثمة والرسوم عمى 
 رقم األعمال

تختص المجنة الوالئية لمطعف في الضرائب المباشرة والرسـو المماثمة والرسوـ عمى رقـ 
األعماؿ بالنظر في طعوف المكمفيف بالضريبة، سواء الذيف تمقوا قرار الرفض الكمي أو الجزئي 
لشكواىـ، أو الذيف لـ يصدر بشأف شكواىـ أية رد، بشرط أف تحتـر آجاؿ تقديـ الطعوف وأف ال 

 .يكوف المكمؼ بالضريبة المعني قد رفع طعنا أماـ المحكمة اإلدارية

تبدي المجنة رأيا حوؿ الطمبات المتعمقة بالقضايا النزاعية التي يكوف مجموع مبالغيا مف 
 20.000.000اقؿ أو يساوي (الضرائب المباشرة والرسوـ عمى رقـ األعماؿ )الحقوؽ والغرامات

 .دج

 أياـ 10يبمغ كاتب الجمسة الرأي الذي يمضيو الرئيس إلى مدير الضرائب بالوالية في أجؿ 
 .مف تاريخ اختتاـ أشغاؿ المجنة

وتيدؼ طمبات المكمفيف بالضريبة إلى الحصوؿ عمى إما تصحيح األخطاء المرتكبة في 
 وىذا 1وعاء الضريبة أو في حسابيا أو االستفادة مف حؽ ناتج عف تدبير تشريعي أو تنظيمي،

 .يعني أف الطعف أماـ ىذه المجاف يخص منازعات الوعاء دوف منازعات التحصيؿ

ىذا يعني أف ىذه المجنة تختص بالفصؿ في جميع أوجو الخالؼ بيف المكمؼ بالضريبة 
دارة الضرائب في المنازعات المتعمقة بالضرائب، وليا أف تطمب مف كؿ مف إدارة الضرائب  وا 

 2.والمكمؼ بالضريبة تقديـ ما تراه ضروريا مف البيانات واألوراؽ

      ويكوف مف فائدة المكمؼ بالضريبة المجوء ليذه المجنة، ألنو يستفيد مف ىذا اإلجراء 
المرف المميز لمرحمة التنازع اإلدارية، كما أف تدخؿ ىذه المجاف في الحوار مف شأنو تمكيف إدارة 

                                                 
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية1– 81المادة -  1
2
. 198سالـ الشوابكة، مرجع سابؽ، ص . د-  
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الضرائب مف إجراء فحص ثاف لمشكوى المقدمة ليا والرجوع عف قرارىا األوؿ إف اقتضى األمر 
 . ويبقى باب المجوء إلى القضاء المختص مفتوحا باعتباره سمطة مستقمة عف اإلدارة1ذلؾ،

 الفرع الثاني 

اختصاصات المجنة الجهوية لمطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثمة والرسوم 
 عمى رقم األعمال

يكوف اختصاص المجنة الجيوية لمطعف في الضرائب المباشرة والرسـو المماثمة والرسـو 
عمى رقـ األعماؿ، في الطمبات الرامية لمحصوؿ، إما عمى تصحيح األخطاء المرتكبة في وعاء 

ما االستفادة مف حؽ ناتج عف تدبير تشريعي أو تنظيمي  2.الضريبة أو حسابيا، وا 

تبدي المجنة رأيا حوؿ الطمبات المتعمقة بالقضايا النزاعية التي يفوؽ مجموع مبالغيا مف 
 دج  ويقؿ أو 20.000.000 (الضرائب المباشرة والرسوـ عمى رقـ األعماؿ )الحقوؽ والغرامات

 . دج70.000.000يساوي

 أياـ 10يبمغ كاتب الجمسة الرأي الذي يمضيو الرئيس إلى مدير الضرائب بالوالية في أجؿ 
 .مف تاريخ اختتاـ أشغاؿ المجنة

 الفرع الثالث 

اختصاصات المجنة المركزية لمطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثمة والرسوم 
 عمى رقم األعمال

       تختص المجنة المركزية لمطعف في الضرائب المباشرة، بنظر الطمبات الرامية 
ما االستفادة  لمحصوؿ، إما عمى تصحيح األخطاء المرتكبة في وعاء الضريبة أو في حسابيا، وا 

 3.مف حؽ ناتج عف تدبير تشريعي أو تنظيمي

                                                 
. 179سالـ الشوابكة، مرجع سابؽ، ص . د-  1
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية1– 81المادة -  2
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية1– 81المادة -  3
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تبدي المجنة رأيا حوؿ الطمبات المتعمقة بالقضايا النزاعية التي يفوؽ مجموع مبالغيا مف 
 دج، والتي سبؽ 70.000.000 (الضرائب المباشرة والرسوـ عمى رقـ األعماؿ )الحقوؽ والغرامات

 .وأف أصدرت اإلدارة بشأنيا قرار بالرفض الكمي أو الجزئي

والطعوف التي يقدميا المكمفوف بالضريبة التابعوف لمديرية كبريات المؤسسات والتي سبؽ 
 .وأف أصدرت ىذه األخيرة بشأنيا قرار بالرفض الكمي أو الجزئي

يبمغ كاتب الجمسة الرأي الذي يمضيو الرئيس حسب الحالة إلى مدير الضرائب بالوالية أو 
 . يوما مف تاريخ اختتاـ أشغاؿ المجنة20إلى مدير كبريات المؤسسات في أجؿ 

  المطمب الثالث

إجراءات الطعن أمام لجان الطعن اإلدارية لمضرائب المباشرة والرسوم المماثمة والرسوم 
 عمى رقم األعمال

 مف قانوف اإلجراءات الجبائية لممكمؼ 80      لقد أجاز المشرع الضريبي في المادة 
 81بالضريبة المجوء إلى لجاف الطعف اإلدارية لمضرائب المباشرة المنصوص عمييا في المادة 

مكرر مف قانوف اإلجراءات الجبائية، وترسؿ الطعوف مف طرؼ المكمفيف بالضريبة إلى رئيس 
 1.لجنة الطعف

 .ما ىي شروط قبوؿ الطعف ؟ وكيؼ يتـ تقديـ الرأي ؟: والسؤاؿ المطروح ىو 

 الفرع األول 

 شروط قبول الطعن

 مف قانوف اإلجراءات الجبائية عمى عدة شروط يجب أف تتوفر 75و73لقد نصت المادتاف 
مدير كبريات المؤسسات، مدير الضرائب بالوالية، )في الشكاوى المقدمة إلى السمطات الضريبية 

                                                 
1
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية4– 80المادة -  
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، تمؾ الشروط يجب أف تتوافر في (رئيس مركز الضرائب، رئيس المركز الجواري لمضرائب
 1.الطمب المقدـ إلى المجاف اإلدارية لمطعف في الضرائب المباشرة

 وأف ال 2كما يشترط أف يكوف المكمؼ بالضريبة قد قدـ شكوى أوال إلى السمطات الضريبية،
 3.يكوف قد أحاؿ األمر عمى المحاكـ اإلدارية

ويجب عمى المكمؼ بالضريبة أف يعرض في الطمب المقدـ إلى المجاف اإلدارية لمطعف 
، (استنتاجاتو)التي جعمتو يعترض عمى الضريبة المفروضة عميو، وكذا طمباتو  (دفوعو)وسائمو

في طمبو المقدـ إلى المجاف اإلدارية لمطعف في الضرائب المباشرة، وذلؾ بأف يحدد بوضوح 
 .موضوع الشكوى

 4 أشير مف تبميغ قرار مدير الضرائب بالوالية،)04(وتقدـ ىذه الطعوف خالؿ أجؿ أربعة
أشير الممنوحة لمدير  (06)أو قرار مدير كبريات المؤسسات، أو ابتداء مف نياية ميمة

المؤسسات الكبرى أو لمدير الضرائب بالوالية لمرد عمى شكوى المكمؼ بالضريبة، أو ابتداء مف 
أشير الممنوحة لرئيس مركز الضرائب أو لرئيس المركز الجواري لمضرائب لمرد  (04)نياية ميمة

  5.عمى شكوى المكمؼ بالضريبة

وما تجدر اإلشارة إليو، أف الطعوف النزاعية التي كانت محؿ رفض كمي أو جزئي مف 
طرؼ السمطة اإلدارية المختصة ىي الوحيدة التي يمكف أف تكوف محؿ الطعف أماـ لجاف الطعف 

 6.اإلدارية لمضرائب المباشرة والرسـ عمى القيمة المضافة

 

                                                 
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية4– 80المادة ، والمادة 67ص  حسيف فريجة، مرجع سابؽ،. د–  1
2
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية71المادة –  

.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية3-80المادة –  3
ـ ع / و ـ / 11ويكوف التبميغ عف طريؽ رسالة موصى عمييا مع اإلشعار باالستالـ، أنظر المنشور رقـ –  4

.   المتعمؽ بمجاف الطعف10/06/1998 بتاريخ 1998/ـ ت ض/ ض 
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية2-76المادة -  5

6
 -Ministère  des Finances, Direction générale des impôts, Direction du contentieux, 

instruction générale sur les procédures contentieuses, 2012, p38. 
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  الفرع الثاني

 تقديم الرأي

 .وسنتناوؿ في ىذا الفرع أوال كيفية تقديـ الرأي وثانيا تبميغ الرأي

 أوال

 كيفية تقديم الرأي

تجتمع المجاف اإلدارية  لمطعف  في الضرائب المباشرة  بناء عمى استدعاء  مف رئيسيا، 
وبتوفر النصاب المحدد قانونا، فإذا ما توفر النصاب القانوني، تعقد المجنة اجتماعيا، ويبدي كؿ 
عضو رأيو في القضية المطروحة مع تقديـ األسانيد و األدلة في ذلؾ، وتناقش المجنة ىذه اآلراء، 
وبعد المداولة تصدر رأييا، وذلؾ بأغمبية الحاضريف، وفي حالة تساوي األصوات يرجح صوت 

 .الرئيس

تصدر رأييا حوؿ الطعوف المرفوعة إلييا بالقبوؿ أو بالرفض صراحة في أجؿ أربعة أشير 
ابتداء مف تاريخ تقديـ الطعف إلى رئيس الجنة، فإف لـ تبدي رأييا في ىذا األجؿ يعد ذلؾ رفضا 

 1.ضمنيا لمطعف

و يجب أف يكوف رأي المجنة معمؿ، ويجب في حالة عدـ المصادقة عمى تقرير اإلدارة أف 
 2.تحدد مبالغ التخفيض أو اإلعفاء الذي قد يمنح لمشاكي

 ثانيا

 تبميغ الرأي

وتبمغ التخفيضات أو اإلعفاءات إلى المكمؼ بالضريبة إثر انتياء اجتماع المجنة مف طرؼ 
 أياـ 10الرئيس، ويبمغ رأي  المجنة الوالئية والمجنة الجيوية إلى المدير الوالئي لمضرائب في أجؿ 

مف تاريخ اختتاـ أشغاؿ المجنة، ويبمغ رأي المجنة المركزية إلى مدير الضرائب بالوالية أو إلى 
                                                 

1
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية2 -81المادة -  

2
وزارة المالية ، المديرية العامة لمضرائب، مديرية العالقات العامة واالتصاؿ، الدليؿ التطبيقي لممكمؼ  - 

. 101، ص 2012بالضريبة، طبعة 
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 يوما مف تاريخ اختتاـ أشغاؿ المجنة،  ويبمغ القرار لممكمؼ 20مدير كبريات المؤسسات في أجؿ 
بالضريبة في أجؿ شير واحد حسب الحالة، مف طرؼ مدير المؤسسات الكبرى أو مدير 

 1.الضرائب بالوالية

تعتبر أراء المجاف نافذة  باستثناء تمؾ المخالفة صراحة ألحكاـ القانوف أو التنظيـ الساري 
المفعوؿ، أيف يكوف عمى مدير كبريات المؤسسات أو مدير الضرائب بالوالية  إصدار قرار مسبب 

  2.بالرفض بشأنو والذي يجب أف يبمغ إلى الشاكي

 المطمب الرابع 

 طبيعة أراء المجان اإلدارية لمطعن وسمطة سمطات الضرائب

     نتناوؿ في ىذه النقطة أوال طبيعة اآلراء التي تصدرىا المجاف اإلدارية لمطعف في 
 .الضرائب المباشرة، ثـ إلى سمطة السمطات الضريبية عمييا

  الفرع األول

طبيعة آراء المجان اإلدارية لمطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثمة والرسوم عمى 
 رقم األعمال

     تقـو المجاف اإلدارية لمطعف في الضرائب المباشرة بتقديـ الرأي في النزاعات 
المطروحة أماميا كما أشرنا سابقا، وبالرجوع إلى نصوص قانوف اإلجراءات الجبائية المتعمقة 
بيذه المجاف، نجد أف المشرع الضريبي نص عمى أف أراء المجاف تعتبر نافذة إال تمؾ المخالفة 

 3.صراحة ألحكاـ القانوف  والتنظيـ الساري المفعوؿ

     وعميو فإنو كقاعدة عامة يعد رأي المجاف إلزامي بالنسبة لإلدارة واالستثناء ىو ما ورد 
في الحالة المذكورة آنفا، أما بالنسبة لممكمؼ بالضريبة فال تعد آراء ىذه المجاف ممزمة لو بؿ 

 .يمكنو الطعف فييا أماـ المحاكـ اإلدارية إذا لـ يرضيو ذلؾ

                                                 
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية3- 81المادة -  1
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية4 -81المادة -  2
3
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية4 -81المادة -  
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  الفرع الثاني

سمطة سمطات الضرائب عمى أراء لجان الطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثمة 
 والرسوم عمى رقم األعمال

      يقـو مدير المؤسسات الكبرى أو مدير الضرائب بالوالية بتبميغ آراء المجاف إلى 
المكمفيف بالضريبة، ويجب أف تتطابؽ قرارات الرفض أو التخفيض الصادرة عنيـ مع أراء 

 .المجاف

لكف عندما يعتبر رأي المجنة غير مؤسس، فإف مدير المؤسسات الكبرى أو مدير الضرائب 
  1.يصدر قرار معمؿ بالرفض بشأنو ويبمغ إلى الشاكي
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 الفصل الثاني 

 الطعن القضائي

 حسب الحالة  (الشكوى)لقد نص المشرع الضريبي الجزائري عمى وجوب التظمـ اإلداري 
 أو 1إما إلى مدير الضرائب بالوالية أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري لمضرائب،

 كما منح الحؽ لممكمؼ بالضريبة بالمجوء إلى لجاف الطعف 2إلى مدير كبريات المؤسسات،
 وذلؾ قبؿ المجوء إلى 3اإلدارية لمضرائب المباشرة والرسـو المماثمة والرسوـ عمى رقـ األعماؿ،

 بصفتيا محكمة أوؿ درجة، كما منح 5 ثـ بعد ذلؾ إمكانية الطعف أماـ المحكمة اإلدارية4القضاء،
حؽ الطعف في القرارات الصادرة عف المحكمة اإلدارية أماـ مجمس الدولة عف طريؽ 

 6.االستئناؼ

 المبحث األول 

 الدعوى أمام المحكمة اإلدارية

ترفع الدعوى أماـ المحكمة اإلدارية بعريضة مف طرؼ المكمؼ بالضريبة، ويجب أف تكوف 
العريضة مستوفية لمشروط  المتعمقة  بشكميا وبمحتواىا، ويتولى القاضي الضريبي التحقيؽ في 

اإلجراءات العامة )العريضة طبقا لما ىو منصوص عميو في  قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية 
، (اإلجراءات الخاصة لمتحقيؽ)ولما ىو منصوص عميو في  قانوف اإلجراءات الجبائية  (لمتحقيؽ

ثـ يصدر القرار حسب الشكؿ المنصوص عميو في قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية والذي 
 .يرتب آثاره

 

                                                 

.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية71المادة -  1 
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية1-172المادة -  2
.  مكرر مف قانوف اإلجراءات الجبائية81المادة -  3
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية3-80المادة -  4
5
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية 82المادة –  

  مف قانوف اإلجراءات الجبائية 90 المادة - 6
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 المطمب األول

 رفع الدعوى

لرفع الدعوى أماـ المحكمة اإلدارية المختصة وجب عمى المكمؼ بالضريبة أف يكوف قد 
 .تقدـ بشكوى إلدارة الضرائب، وأف يرفع الدعوى في اآلجاؿ القانونية

 الفرع األول

 تقديم شكوى

 سمطاتأوجب قانوف اإلجراءات الجبائية عمى المكمؼ بالضريبة تقديـ شكوى، إلى اؿ
ىذا اإلجراء مف النظاـ العاـ يتعيف عمى القاضي إثارتو   الضريبية وذلؾ  قبؿ المجوء إلى القضاء،

كؿ : " جاء فيو1 25/02/2003تمقائيا، ىذا ما أقره مجمس الدولة في قرار صادر عنو بتاريخ 
 مف قانوف الضرائب المباشرة 337نزاع ضريبي يشترط فيو رفع تظمـ إداري مسبؽ طبقا لممادة 

، ىذا اإلجراء مف النظاـ العاـ يتعيف عمى القاضي ( مف قانوف اإلجراءات الجبائية82حاليا المادة)
إثارتو تمقائيا، وعدـ رفع الطعف المسبؽ يؤدي إلى عدـ قبوؿ الدعوى المرفوعة مباشرة  أماـ 

 ".القضاء

واجب حتى في منازعات التحصيؿ ويترتب عمى إغفالو عدـ  (الشكوى)والتظمـ اإلداري
 حيث جاء 22/03/1999،2قبوؿ الدعوى، ىذا ما أقره مجمس الدولة في قرار صادر عنو بتاريخ 

 : في حيثياتو ما يمي

حيث أنو يتبيف مف عناصر الممؼ بأف المدعي المستأنؼ عميو لـ  :مف حيث الموضوع"
حاليا ) مف قانوف الضرائب المباشرة398 و397يحتـر اإلجراءات المنصوص عمييا في المواد

 .( مف قانوف اإلجراءات الجبائية 154 و153

                                                 
، مجمة مجمس الدولة، عدد خاص، 006325قرار رقـ  ،25/02/2003مجمس الدولة الغرفة الثانية، في -  1

2003 .
2
، مجمة مجمس الدولة، عدد خاص، 152508، قرار رقـ 22/03/1999 مجمس الدولة الغرفة الثانية، في - 

2003 .
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ذلؾ أف دعواه القضائية لـ يسبؽ ليا تظمـ إداري كما ىو منصوص عميو في المادتيف 
 ."المذكورتيف فيي غير صحيحة شكال ويتعيف رفضيا

 الفرع الثاني

 األجل القانوني لرفع الدعوى

أوجب قانوف اإلجراءات الجبائية احتراـ األجؿ القانوني لرفع الدعوى أماـ المحكمة 
اإلدارية، وىذا اآلجؿ في مادة الضرائب يعتبر مف النظاـ العاـ، ويجب عمى القاضي إثارتو تمقائيا 

 1.في أي مرحمة مف مراحؿ إجراءات الدعوى

ففي منازعات الوعاء والتصفية، ترفع الدعوى أماـ المحكمة اإلدارية، بعريضة خالؿ أجؿ 
 2.أشير مف تاريخ تبميغ قرار السمطات الضريبية بالرفض الكمي أو الجزئي (04)أربعة 

أشير مف تاريخ انقضاء األجؿ المقرر لجواب  (04)     كما ترفع خالؿ األربعة 
 3.السمطات الضريبية عمى شكوى المكمؼ بالضريبة

أشير عند الطعف في القرارات المبمغة مف طرؼ  (04)    ويطبؽ نفس األجؿ أربعة
 4.السمطات الضريبية، بعد إبداء لجاف الطعف اإلدارية الثالث رأييا

      وتكوف الدعوى سابقة ألوانيا في حالة الطعف في قرار السمطات الضريبية  قبؿ 
 مف قانوف 77 و 2-76انقضاء األجؿ المقرر لجوابيا عمى الشكوى والمنصوص عميو بالمادتيف 

اإلجراءات الجبائية، ويصرح بعدـ قبوليا وىو ما أقره  مجمس الدولة في قرار صادر عنو 
 : حيث جاء فيو ما يمي5 02/2000/ 14بتاريخ

                                                 
1
 – Charles Debbasch, Contentieux Administratif, 7

éme
 édition, DALLOZ, paris1999, 

p 789. 
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية02 فقرة 1-82المادة -  2
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية 2-82 المادة -  3
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية 3 فقرة 1-82المادة -  4
5
، (...رسالة)، عبد العزيز أمقراف، 191060، قرار رقـ 14/02/2000مجمس الدولة، الغرفة األولى، في -  

. 38مرجع سابؽ، ص 
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 ، وأنو كاف عميو 22/02/1997حيث أف المستأنؼ بمغ بالقرار المطعوف فيو بتاريخ     " 
أشير قبؿ رفع  (4)رفع شكوى مسبقة أماـ مدير الضرائب بالوالية، وأنو كاف عميو االنتظار مدة 
 فإف 1997/ 05/04دعوى أماـ الغرفة اإلدارية لمجمس قضاء وىراف، وأنو وبرفعو دعواه بتاريخ 

ىده الدعوى تكوف سابقة ألوانيا وتستحؽ الرفض، وأنو وبالفصؿ كما فعموا، فإف قضاة الدرجة 
 ".األولى طبقوا القانوف تطبيقا سميما، وأنو يتعيف بالتالي تأييد القرار المستأنؼ 

ذا تـ رفع الدعوى بعد انقضاء أجؿ أربعة  أشير مف انتياء المدة الممنوحة (04)     وا 
 و 2-76لمسمطات الضريبية  لإلجابة عمى شكوى المكمؼ بالضريبة المنصوص عمييا بالمادتيف 

 وىذا ما أقره مجمس الدولة في قراره الصادر  فإنيا ال تقبؿ،  مف قانوف اإلجراءات الجبائية، 77
2000 / 01 /17بتاريخ 

 : حيث جاء فيو ما يمي1

لكف حيث تبيف مف دراسة الوثائؽ المرفقة أف المستأنؼ كاف قد قدـ تظمـ إلدارة       " 
 .14/08/1995الضرائب المستأنؼ عمييا بتاريخ 

وأنو لـ يرفع دعوى أماـ الغرفة اإلدارية لمجمس قضاء وىراف إال بتاريخ      
 مف قانوف الضرائب 337أشير خرقا ألحكاـ المادة  (08) أي بعد مدة تتجاوز 03/06/1996

أشير التالية لتظممو  (08)المباشرة التي تشترط أف رفع الدعوى أماـ القضاء ينبغي أف يقع خالؿ 
 .14/08/1995المقدـ بتاريخ 

حيث أنو ماداـ أف المستأنؼ لـ يحتـر اآلجاؿ المنصوص عمييا قانونا فإف قضاة أوؿ     
 ".درجة كانوا قد أصابوا عندما قرروا عدـ قبوؿ دعواه مف الناحية الشكمية 

      أما في منازعات التحصيؿ، فيجب عمى المكمؼ بالضريبة تحت طائمة البطالف، أف 
و يبت مدير 2يبادر باالعتراض في أجؿ شير اعتبارا مف تاريخ تبميغ اإلجراء المحتج عميو،

كبريات المؤسسات ومدير الضرائب بالوالية كؿ حسب مجاؿ اختصاصو في أجؿ شير واحد 

                                                 
، (...رسالة )، عبد العزيز أمقراف، 186071، القرار رقـ 17/01/2000مجمس الدولة الغرفة األولى، في  - 1

. 40مرجع سابؽ، ص
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية2 و 1-  مكرر153المادة -  2
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 ويمكف لممشتكي أف يرفع الدعوى أماـ المحكمة اإلدارية في أجؿ 1ابتداء مف تاريخ تقديـ الشكوى،
 كما يمكنو رفعيا ضد القرار 2شير واحد ابتداء مف تاريخ إبالغ قرار اإلدارة والذي لـ يرضيو،

 . الضمني بالرفض

 المطمب الثاني

 عريضة الدعوى

تفتح الدعوى أماـ المحكمة اإلدارية بعريضة تودع وتسجؿ لدى كتابة ضبط تمؾ المحكمة،  
 .فما ىو شكميا؟ وما البيانات التي يجب أف تتضمنيا؟

 الفرع األول

 شكل العريضة

يجب أف تستوفي عريضة المكمؼ بالضريبة عدة شكميات، تتمثؿ في تحرير العريضة عمى 
ورؽ عادي، وأف تكوف موقعة مف صاحبيا، وترفع الدعوى أماـ المحكمة اإلدارية مف قبؿ محاـ 

  3.مسجؿ قانونا في نقابة المحاميف

 الفرع الثاني 

 محتوى العريضة

 يجب أف تتضمف عريضة الدعوى عرضا صريحا لموسائؿ، ويجب أف ترفؽ بإشعار تبميغ 
 4.قرار السمطات الضريبية المعترض عميو

 

 

 

                                                 
1
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية1  فقرة 1 مكرر 153المادة -  

.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية2  فقرة 1 مكرر 153المادة -  2
3
.  مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية815المادة -  

 . مف قانوف اإلجراءات الجبائية2-83المادة -  4
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 أوال

 يجب أن تتضمن عريضة الدعوى عرضا صريحا لموسائل

وىذا يعني أف عريضة الدعوى يجب أف تتضمف عرضا لموقائع التي تتصؿ بالنزاع واألدلة 
 وعمى المدعي تحديد طبيعة الوسائؿ التي يذكرىا، بحيث 1التي تثبت صحة إدعاءات المدعي،

تكوف العريضة مسببة تسبيبا كافيا، وال يمكف لممكمؼ بالضريبة الخروج عف اإلطار العاـ الذي 
  2.رسمو وحدده في شكواه المقدمة إلدارة الضرائب

 ثانيا

 يجب أن ترفق العريضة بإشعار تبميغ قرار السمطات الضريبية المعترض عميه

أوجب المشرع الضريبي عمى المكمؼ بالضريبة أف يرفؽ عريضة الدعوى بنسخة مف القرار 
  3.المطعوف فيو

 المطمب الثالث 

 إجراءات التحقيق

اإلدارية يتـ التبميغ         بعد تقديـ العريضة االفتتاحية وتسجيميا في أمانة ضبط المحكمة
 ويتـ التحقيؽ فييا وفؽ إجراءات التحقيؽ العامة 4الرسمي ليا عف طريؽ محضر قضائي،

و اإلدارية، وكذا وفؽ إجراءات التحقيؽ الخاصة  المنصوص عمييا في قانوف اإلجراءات المدنية
 .المنصوص عمييا في قانوف اإلجراءات الجبائية

 

 

 
                                                 

1
 .92حسيف فريجة، مرجع سابؽ، ص . د–  

. 73عزيز أمزياف، مرجع سابؽ ، ص -  2
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية2-83المادة -  3
.  مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية838المادة -  4
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 الفرع األول

 إجراءات التحقيق العامة

    تتمثؿ إجراءات التحقيؽ العامة في إجراءات التحقيؽ المتبعة في المنازعات اإلدارية 
 :عموما، وتتميز بعدة خصائص يمكف توضيحيا في ما يأتي

 والذي يتميز بإعطاء القاضي الدور األكبر في إدارة إجراءات ذات طابع تحقيقي- 
 ويصبح سيد التحقيؽ منذ أف يتقدـ الخصـو بإدعاءاتيـ، فيو 1الدعوى، تكوف لو سمطة المبادرة،

 الذي يحدد دور وكيفية سير جمسات الحكـ، ولو أف يقدر المواعيد المناسبة لتقديـ المستندات أو 

المذكرات أو لإلطالع، كما تكوف لو سمطة إعالف قفؿ باب التحقيؽ، ويترتب عمى ذلؾ أنو 
ال يتصور أف يحكـ القاضي بسقوط الخصومة، ولو أف يصدر أوامر لإلدارة بتسميـ الممفات 

 2.واألوراؽ التي يرى ضرورتيا في التحقيؽ وذلؾ مف أجؿ تكويف قناعتو

، وىذه الخاصية تساعد القاضي اإلداري وتمكنو مف تقدير إجراءات ذات طابع كتابي- 
مدى صالحية القضية لمفصؿ فييا، حيث تكوف جميع األدلة أو أغمبيا مكتوبة، وعند اعتناؽ 

 3.القاضي حال فاصال لمنزاع فينبغي أف يستند عمى دليؿ مكتوب وموجود في ممؼ القضية

 الذي اعتبره مجمس الدولة الفرنسي مبدأ عاما في إجراءات ذات طابع حضوري  
اإلجراءات، ويترتب عميو أف ال يحكـ القاضي حتى يكوف كؿ مف المدعي و المدعى عميو قدـ 

كؿ مذكراتو وطمباتو ودفوعو في النزاع، مع إخطار الخصـ اآلخر بكؿ ما يقدمو مف وثائؽ 
ومستندات و مذكرات، وأف يكفؿ لمخصـو االتصاؿ المتساوي بالنتائج التي تجمعت مف تحقيقاتو، 

 4.وتقديـ ميعاد كاؼ لمخصـو إلمكانية الرد عمى القرائف واألدلة التي تحتوييا أوراؽ الممؼ

                                                 
 ليمى زروقي، صالحيات القاضي اإلداري عمى ضوء التطبيقات القضائية لمغرفة اإلدارية لممحكمة العميا، - 1

 .178، ص1999، سنة 54نشرة القضاء، العدد 
2
 . 186-184حسف السيد بسيوني، مرجع سابؽ، ص . د–  

3
- Gustave peiser, Droit administratif général, 20° édition, Dalloz, 2000, p238. 

4
و معوض عبد التواب، الدعوى اإلدارية وصيغيا، دار . 196حسف السيد بسيوني، مرجع سابؽ، ص .  د– 

 .386، ص1999الفكر العربي القاىرة، مصر، طبعة 
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ويترتب عمى ىذا المبدأ، استبعاد فكرة الحكـ الغيابي وجواز المعارضة فيو ألف ذلؾ 
 .يتعارض مع مبدأ حضورية اإلجراءات، وكذا استبعاد نظاـ شطب الدعوى لعدـ حضور المدعي

 :ويتـ التحقيؽ في عريضة منازعات الضرائب بإتباع اإلجراءات اآلتية

تعرض عريضة الدعوى عقب قيدىا لدى أمانة الضبط عمى رئيس المحكمة اإلدارية، الذي 
 فإذا تبيف لو مف عريضة الدعوى بأف حؿ 1يعيف التشكيمة التي يؤوؿ إلييا الفصؿ في الدعوى،

القضية مؤكد، يجوز لو أف يقرر بأف ال محؿ لمتحقيؽ، ويحيميا لمحافظة الدولة كي تودع تقريرىا 
في النزاع، وفي ىذه الحالة يأمر الرئيس بإحالة الممؼ أماـ تشكيمة الحكـ بعد تقديـ التماسات 

 2.محافظ الدولة

وأما أف يقدر أىمية التحقيؽ، وفي ىذه الحالة يقـو رئيس تشكيمة الحكـ بتعييف القاضي 
 . المقرر، الذي يتولى ميمة إعالنيا لمخصوـ، ويعمؿ عمى إعداد وتييئة المنازعة لمفصؿ فييا

حيث يحدد القاضي المقرر بناء عمى ظروؼ القضية األجؿ الممنوح لمخصـو مف أجؿ 
تقديـ المذكرات اإلضافية والمالحظات وأوجو الدفاع والردود، ويجوز لو أف يطمب مف الخصـو 

 3.كؿ مستند أو أية وثيقة تفيد في فض النزاع

يتـ تبميغ كؿ اإلجراءات المتخذة وتدابير التحقيؽ إلى الخصوـ برسالة مضمنة مع اإلشعار 
 فيقـو المستشار المقرر بتبميغ العريضة 4باالستالـ، أو عف طريؽ محضر قضائي عند الضرورة،

إلى المدعى عميو مع إنذاره بأف يودع مذكرة جوابية مصحوبة بعدد مف النسخ بقدر عدد الخصـو 
 وتمثؿ دعوة المدعى عميو إلبداء رده أو مذكرات دفاعو أو 5و ذلؾ في المواعيد التي يحددىا،

 .حضوره أماـ المستشار المقرر توطئة إلعداد تقرير لتحديد جمسة المحكمة

                                                 
1
.  مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية01 فقرة844المادة -  
 

2
.  مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية847المادة -  

.  مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية02 فقرة 844المادة -  3
.  مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية01 فقرة840المادة -  4
.  مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية02 فقرة840 المادة - 5
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ويمكف لمسمطات الضريبية أثناء التحقيؽ في الدعوى أف تقدـ طمبات فرعية، بقصد إلغاء 
  1.أو تعديؿ القرار الذي أصدرتو في موضوع الشكوى االبتدائية، وتبمغ ىذه الطمبات إلى المشتكي

وعندما تكوف القضية مييأة لمفصؿ فييا، يحدد رئيس تشكيمة الحكـ تاريخ اختتاـ التحقيؽ 
 يوما قبؿ تاريخ 15بموجب أمر غير قابؿ ألي طعف، يبمغ إلى الخصـو في أجؿ ال يقؿ عف 

  2.االختتاـ المحدد في األمر

ويكوف دور المستشار المقرر بمثابة صماـ أماف يعمؿ عمى تالفي بطالف اإلجراءات 
وتصحيحيا، فيجب عميو أف يقـو بإعداد الممؼ، ويأمر بتقديـ المستندات التي يراىا الزمة 
لمتحقيؽ في القضية، وأف يأمر بتبميغ مذكرات الدفاع مع ما قد يقدـ مف ردود عمييا بنفس 

الشروط المقررة بالنسبة لمعريضة، ويمنح الخصـو في ىذه الحالة أجال يسمح ليـ بتقوية أوجو 
 وأف يقـو بإيداع تقريره المكتوب عندما تصبح القضية مييأة لمفصؿ فييا، 3الدفاع عف طعنيـ،

ويحيؿ ممؼ القضية مرفقا بالتقرير والوثائؽ المرفقة بو إلى محافظة الدولة التي تودع تقريرىا 
المكتوب في ميعاد شير واحد مف استالـ الممؼ، والتي عمييا إعادة الممؼ والوثائؽ المرفقة إلى 

 وأف يحدد باالتفاؽ مع الرئيس تاريخ الجمسة، 4القاضي المقرر بمجرد انقضاء األجؿ الممنوح ليا،
 .سواء قدمت محافظة الدولة طمباتيا في الوقت المحدد أـ ال

ويتـ إخطار محافظة الدولة والخصوـ عمما بتاريخيا مف قبؿ أمانة الضبط، وذلؾ قبؿ 
 5.أياـ عمى األقؿ مف تاريخ انعقاد الجمسة (10)عشرة

وبعد تالوة القاضي المقرر لتقريره، يسوغ لمخصـو أو لمحامييـ إبداء مالحظاتيـ الشفوية 
 وتحاؿ القضية بعد 1 ثـ تقوـ محافظة الدولة بإبداء طمباتيا الشفوية،6دعما لمذكراتيـ المكتوبة،

 . ذلؾ لممداولة، ويحدد اليـو الذي يصدر فيو حكمو

                                                 
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية88المادة -  1
.  مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية852 المادة - 2
3
 . 233حسف السيد بسيوني، مرجع سابؽ، ص . د-  

.  مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية01 فقرة897المادة -  4
.  مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية876المادة -  5
.  مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية884المادة -  6
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ولتكويف اقتناع القاضي في التوصؿ إلى حؿ لممنازعة ، إذا تبيف لممحكمة بأف إجراءات 
 . التحقيؽ العامة غير كافية لمتحقيؽ في عريضة الدعوى، يمجأ إلجراءات التحقيؽ الخاصة

 الفرع الثاني 

 إجراءات التحقيق الخاصة

إجراءات التحقيؽ الخاصة الوحيدة التي يجوز األمر بيا في مجاؿ الضرائب المباشرة 
 2.والرسوـ عمى رقـ األعماؿ تتمثؿ في مراجعة التحقيؽ والخبرة

ىذا األخذ والرد أورده المشرع حماية لحقوؽ الدفاع، وكذلؾ لتمكيف وتسييؿ الفصؿ في 
 3.المنازعة المطروحة بكؿ موضوعية 

 أوال

 مراجعة التحقيق

ىذا اإلجراء يقرره القاضي إذا ما رأى بأف المنازعة الضريبية المطروحة عميو غير جاىزة 
 لمفصؿ فييا، وتسند عممية مراجعة التحقيؽ إلى أحد أعواف مصمحة الضرائب غير ذلؾ الذي قاـ 

 4.أو وكيمو(المكمؼ بالضريبة )بالمراقبة األولى، و ذلؾ بحضور المدعي 
يعيف العضو المكمؼ بإجراء مراجعة التحقيؽ مف قبؿ المدير الوالئي لمضرائب، ويحدد 

 5.الحكـ القاضي بيذا اإلجراء ميمة العوف والمدة التي يجب عميو أف يجري فييا ميمتو
يقـو العوف المكمؼ بمراجعة التحقيؽ بتحرير تقريرا يضمنو مالحظات المدعي ونتائج 

ويقـو المدير الوالئي لمضرائب بإيداع التقرير أمانة ضبط ، المراقبة التي قاـ بيا ويبدي رأيو
 6.المحكمة  التي أمرت بيذا اإلجراء

 

                                                                                                                                            
.  مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية899المادة -  1
2
  مف قانوف اإلجراءات الجبائية1– 85المادة -  

3
 .78 عشيش أمشيان ، مزجع سابق ، ص - 

4
 . مف قانوف اإلجراءات الجبائية1 فقرة 3- 85المادة -  

5
 . مف قانوف اإلجراءات الجبائية3 و2 فقرة  3- 85 المادة - 

6
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية5 و 4  فقرة 3-85المادة -  
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 ثالثا

 الخبرة

تمثؿ الخبرة إحدى إجراءات التحقيؽ الخاصة الرئيسية، والتي تأمر بيا المحكمة اإلدارية، 
 1.سواء أكاف ذلؾ تمقائيا أو بناء عمى طمب المكمؼ بالضريبة، أو مدير الضرائب بالوالية

تتـ الخبرة عمى يد خبير واحد تعينو المحكمة اإلدارية، غير أنيا تسند إلى ثالثة خبراء إذا 
طمب أحد الطرفيف ذلؾ، وفي ىذه الحالة كؿ طرؼ يعيف خبيره، والخبير الثالث تعينو المحكمة 

  2.اإلدارية

 وفي حالة عدـ قبوؿ الخبير 3يسير الخبرة الخبير المعيف مف طرؼ المحكمة اإلدارية،
 بواسطة أمر يصدره 4إنجاز الخبرة أو عدـ قيامو بالميمة المسندة إليو، يعيف خبير آخر في مكانو

 .يصدره رئيس الجية القضائية التي أمرت باإلجراء

تنجز الخبرة بصفة عممية تحت رئاسة الخبير المعيف مف طرؼ المحكمة اإلدارية، والذي 
ذا اقتضى  يقوـ بتحديد يوـ وساعة بدء العمميات، و يخبر مصمحة الضرائب المعنية والشاكي، وا 

 5.أياـ عمى األقؿ (10)األمر الخبيريف اآلخريف مسبقا بعشرة 

/ يتوجو الخبراء إلى مكاف إجراء الخبرة بحضور ممثؿ عف اإلدارة الجبائية وكذا الشاكي و
 6.أو ممثمو،  حيث يقوموف بالميمة المسندة إلييـ مف طرؼ المحكمة اإلدارية

يتولى عوف اإلدارة تحرير محضر ويضمنو رأيو، ويحرر الخبراء إما تقريرا مشتركا أو 
يودع محضر وتقارير الخبراء كتابة ضبط المحكمة اإلدارية، حتى يتسنى  1تقارير منفردة،

 2.يوما (20)لألطراؼ المخطرة قانونا باإلطالع عمييا في أجؿ عشريف
                                                 

.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية 1- 86المادة –  1
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية 2-86المادة –  2
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية 6-86المادة-  3
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية 5-86المادة-  4
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية 6-86 المادة- 5
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية1 فقرة 7-86المادة- 6
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ذا اعتبرت المحكمة اإلدارية بأف الخبرة كانت غير قانونية أو ناقصة، يمكنيا األمر  وا 
 3.بإجراء خبرة تكميمية جديدة، تتـ وفقا لمشروط المحددة أعاله

 المطمب الرابع 

 إصدار القرار

يتطمب النطؽ بالقرار حضور جميع القضاة الذيف اشتركوا في المداولة لما في ذلؾ مف 
تمسكيـ برأييـ في مواجية الخصوـ، ويتضمف القرار بيانات إلزامية، كما يجب أف يبمغ لألطراؼ 

 .لترتيب آثاره وىي تنفيذه، ما لـ يطعف فيو خالؿ اآلجاؿ القانونية

     فإذا كاف ضد إدارة الضرائب، فعمى السمطات الضريبية تنفيذه،  وذلؾ بأف تضع تحت 
ذا كاف لمصمحة إدارة الضرائب، فعمى  تصرؼ المكمؼ بالضريبة التخفيضات المعمف عنيا، وا 
المكمؼ بالضريبة تنفيذه، وتكوف اإلجراءات التي قامت بيا إدارة الضرائب قصد تحصيؿ ديوف 

 4.الخزينة صحيحة وتستمر في مباشرتيا

     وبإمكاف المكمؼ بالضريبة أف يستأنؼ ىذا القرار أماـ مجمس الدولة إذا لـ يرِضو، 
 وما تجدر اإلشارة إليو ىو 5.كما يجوز إلدارة الضرائب أيضا أف تستأنؼ قرار المحكمة اإلدارية

  6.أف االستئناؼ ال يوقؼ تنفيذ القرار المتخذ مف طرؼ المحكمة اإلدارية

 

 

 

                                                                                                                                            
1
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية2 فقرة 7-86المادة-  

.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية8-86 المادة- 2
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية 10-86 المادة- 3
 

. 87عزيز أمزياف، مرجع سابؽ، ص-  4
.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية91  و 90المادة -  5
.  مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية908المادة -  6
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   المبحث الثاني  

 الطعن باالستئناف أمام مجمس الدولة

    يمكف الطعف في القرارات الصادرة عف المحكمة اإلدارية في مجاؿ منازعات الضرائب 
في مجاؿ  ، وىو الطعف األكثر استعماال في قرارات المحكمة اإلداريةباالستئنافالمباشرة 

 .الضرائب المباشرة

 المطمب األول 

 إجراءات الطعن باالستئناف أمام مجمس الدولة

      توجد جية قضائية واحدة الستئناؼ األحكاـ الصادرة عف المحكمة اإلدارية وىي 
  وتكوف إجراءات الطعف باالستئناؼ أماـ مجمس الدولة وفقا ألحكاـ قانوف 1مجمس الدولة،

 2.اإلجراءات الجبائية وقانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية

      تودع عريضة االستئناؼ أمانة ضبط مجمس الدولة، وذلؾ في اآلجاؿ المحددة 
 .قانونا

 الفرع األول

 إيداع عريضة االستئناف

      يرفع الطعف بعريضة مكتوبة وموقعة، تودع أمانة ضبط مجمس الدولة، ويقوـ أميف 
الضبط بعرضيا عمى رئيس مجمس الدولة الذي يحيميا إلى رئيس غرفة والذي يقـو بتعييف 

ويأمر المستشار المقرر بتبميغ العريضة برسالة مضمنة مع اإلشعار 3المستشار المقرر،
 مع إخباره 4باالستالـ، أو عف طريؽ محضر قضائي عند االقتضاء، إلى كؿ مستأنؼ ضده،

وجوب إيداع مذكرة برده مصحوبة بعدد مف النسخ بعدد الخصوـ، خالؿ شيريف مف يـو التبميغ، 

                                                 
1
  مف قانوف اإلجراءات الجبائية90 المادة - 

.  مف قانوف اإلجراءات الجبائية90 المادة -  2
3
.  مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية844المادة -  

.  مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية840المادة -  4
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ال فإف الحكـ الذي يصدر يعتبر حضوريا، وكما تبمغ العريضة تبمغ المذكرات التكميمية المقدمة  وا 
 1.مف الطرفيف

 الفرع الثاني

 ميعاد رفع االستئناف

2 يرفع الطعف في خالؿ شيريف مف تاريخ تبميغ القرار المطعوف فيو باالستئناؼ،
ويحسب  

 وال يمكف مد الميعاد ألنو في مجاؿ منازعات الضرائب المباشرة تطبؽ 3ميعاد االستئناؼ كامال،
المقتضيات الواردة في قانوف اإلجراءات الجبائية، ويسري ميعاد الشيريف بالنسبة إلدارة الضرائب 

 . اعتبارا مف اليـو الذي يتـ فيو التبميغ لمدير الضرائب بالوالية

  4. و يجب أف يتـ التبميغ مف طرؼ أميف الضبط لمجمس الدولة إلى جميع األطراؼ

 المطمب الثاني 

 شروط قبول االستئناف أمام مجمس الدولة

 .يجب توا فر مجموعة مف الشروط تتعمؽ بالمستأنؼ وأخرى تتعمؽ باالستئناؼ

 الفرع األول 

  الشروط المتعمقة بالمستأنف

يشترط في القرار المطعوف فيو باالستئناؼ أماـ مجمس الدولة، أف يكوف قرارا ابتدائيا 
 ويشترط في الطاعف باالستئناؼ أماـ مجمس الدولة، أف يكوف 5صادرا عف المحكمة اإلدارية،

  6.حائزا لصفة وأىمية التقاضي ولو مصمحة في ذلؾ

                                                 
  مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية841المادة -  1
 . مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية950المادة -  2
 . مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية405المادة -  3
 . مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية895المادة -  4
5
. 01-89 مف القانوف العضوي 10والمادة . قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية مف 902المادة –  

.  مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية65 و 13المادة -  6



 65 

 الفرع الثاني 

 الشروط المتعمقة باالستئناف

    لكي يقبؿ الطعف باالستئناؼ أماـ مجمس الدولة، ال بد مف توافر شروط شكمية تتمثؿ 
 في، أف 

 وأف تتضمف 1تكوف عريضة الطعف موقعة مف طرؼ محاـ مقبوؿ لدى مجمس الدولة،
 .بيانات معينة

 أوال

 توقيع عريضة الطعن من طرف محام مقبول لدى مجمس الدولة

وىذه 2.إف النيابة عف الخصوـ ال تكوف إال بواسطة محاميف مقبوليف لدى مجمس الدولة
النيابة وجوبية، فمو تـ إيداع العريضة مف طرؼ صاحبيا دوف أف ينيب عنو محاميا مقبوال أماـ 
مجمس الدولة كاف طعنو غير مقبوال، ىذا بالنسبة لألفراد، أما بالنسبة لمدولة فقد أعفاىا المشرع 

 3.مف ىذا اإلجراء، ويمثميا الوزير المعني أو الموظؼ صاحب الوكالة في ىذا الشأف

 ثانيا

 بيانات عريضة الطعن

و أف 4يجب لقبوؿ عريضة الطعف باالستئناؼ أف تكوف مستوفية لمجموعة مف البيانات،
ذا 5ترفؽ بصورة رسمية مف القرار المطعوف فيو،   و أف ترفؽ بإيصاؿ دفع الرسوـ القضائية، وا 

 6.كانت اإلدارة ىي المستأنفة، فيي معفاة مف تمؾ الرسوـ

                                                 
.  مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية905المادة -  1
.  مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية905المادة -  2
3
.   مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية827المادة  - 

 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 15المادة -  4
.  مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية819المادة -  5
.  مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية17المادة -   6
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إف االطالع عمى نسخة القرار المطعوف فيو وعمى أوجو الطعف ىي التي تمكف قاضي 
رساؿ الممؼ مباشرة  مجمس الدولة مف التقرير في بعض الحاالت بأف ال محؿ لمتحقيؽ، وا 

 .لمحافظة الدولة لتبدي مالحظاتيا قبؿ الفصؿ فييا

    أما اشتراط احتواء العريضة عمى موجز لموقائع وعمى األوجو التي يبنى عمييا الطعف، 
فإنو يعد ضمانا لجدية الطعف ويمكف المستأنؼ عميو مف الرد عمى كؿ وجو مف األوجو المؤسس 

 1.عمييا

 المطمب الثالث 

 سمطة مجمس الدولة

إف الطعف باالستئناؼ في حالة قبولو ينقؿ المنازعة برمتيا إلى الجية االستئنافية، وال يفيـ 
نما تكوف مقيدة بحدود طمبات المستأنؼ في  مف ذلؾ أف سمطة الجية االستئنافية تكوف مطمقة وا 

 2.عريضة االستئناؼ

 الفرع األول

 الفصل في النزاع من جديد

إف الطعف باالستئناؼ أماـ مجمس الدولة في قرارات المحكمة اإلدارية، يسمح لو بالفصؿ 
فيو مف جديد سواء مف حيث الوقائع أو مف حيث القانوف، وىو ما يعرؼ باألثر الناقؿ لمطعف 

 وىذا تطبيقا لمبدأ التقاضي عمى درجتيف، وىو مف المبادئ األساسية التي يقـو 3باالستئناؼ،
 4.عمييا نظاـ التقاضي أماـ القضاء

                                                 
. 83بشير محمد، مرجع سابؽ، ص -  1
2
 .277حسف السيد بسيوني ، مرجع سابؽ، ص. د-  

راغب الحمو، القضاء اإلداري، دار المطبوعات . ،  ود348شادية إبراىيـ المحروقي، مرجع سابؽ، ص . د-  3
 . 589، ص 1995الجامعية، اإلسكندرية، مصر،  طبعة 

. 120حسيف فريجة، مرجع سابؽ، ص. د-  4
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. وال بد أف يكوف ىدؼ المستأنؼ ىو إلغاء قرار المحكمة اإلدارية أو التعديؿ في منطوقو
ويعيد مجمس الدولة الحكـ في القضية التي سبؽ أف حسمتيا المحكمة اإلدارية وذلؾ بالتزامو 

 1:بمجموعة مف الضوابط أىميا

 .التقيد بالطمبات الواردة في طمب االستئناؼ -

 .فحص المسائؿ التي سبؽ عرضيا عمى المحكمة دوف أف يتطرؽ لفحص مسائؿ جديدة-  

 ومف المبادئ األساسية التي تحكـ الطعف  باالستئناؼ، أنو ال يؤدي إلى إيقاؼ تنفيذ حكـ 

 .2أوؿ درجة

 الفرع الثاني 

 عدم قبول طمبات جديدة

      سمطة مجمس الدولة تكوف مقيدة بحدود طمبات المستأنؼ في عريضة االستئناؼ، 
وذلؾ باستثناء إذا ما تعمقت الخصومة بأمر مف األمور التي تتعمؽ بالنظاـ العاـ، كما في حاالت 

 3.االختصاص والتي يمكنو التصدي ليا ولو لـ يطمبيا المستأنؼ

     إف التقيد بالطمبات الواردة في طمب االستئناؼ، ينبع مف المبدأ القائؿ  بأف دور 
قاضي االستئناؼ ال بد أف يقتصر عمى مراقبة عمؿ قاضي أوؿ درجة، أو عمى األكثر تصحيح 

 كما ال يممؾ مجمس الدولة الفصؿ في طمبات جديدة تقدـ إليو ألوؿ مرة، ألف 4،ىذا العمؿ
االستئناؼ ال يطرح عمى  محكمة الدرجة الثانية  إال ما رفع عنو االستئناؼ  مف  قضاء  

محكمة  أوؿ  درجة، فينقؿ إلييا موضوع الطمب القضائي بأطرافو وموضوعو وأسبابو التي أبداىا 
 5.المستأنؼ أماـ محكمة أوؿ درجة

                                                 
. 350شادية إبراىيـ المحروقي، مرجع سابؽ، ص . د–  1
.  مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية908المادة -  2
. 278حسف السيد بسيوني، مرجع سابؽ، ص . د-  3
 .350شادية إبراىيـ المحروقي، مرجع سابؽ، ص . د–  4
5
. 122حسيف فريجة، مرجع سابؽ، ص . د–  
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 المطمب الرابع

صدار القرار  التحقيق وا 

     يجب التطرؽ في ىذا المطمب أوال إلى التحقيؽ في الطعف، ثـ إلى إصدار القرار 
 .الفاصؿ في النزاع

 الفرع األول 

 التحقيق

يغمب عمى سير التحقيؽ في الطعف باالستئناؼ أماـ مجمس الدولة الطابع الكتابي 
ويشرؼ عمى التحقيؽ المستشار المقرر كما ىو معموؿ بو أماـ المحكمة اإلدارية،  واالستقصائي،

فإذا تبيف لمجمس الدولة أف التحقيؽ الذي أجرتو المحكمة اإلدارية غير كاؼ، يجوز لو أف يأمر 
فيتولى المستشار المقرر ميمة إعالف الخصوـ، ويعمؿ عمى إعداد ، بإجراء التحقيقات الالزمة

وتييئة المنازعة لمفصؿ فييا، وعميو أف ال يقصر في استعماؿ السمطات التي خوليا لو القانوف 
في مواجية اإلدارة خاصة، إلعداد القضية لمفصؿ فييا، فإذا رأى أف القضية أصبحت جاىزة 

لمفصؿ فييا، فإنو يودع تقريره ويحيؿ الممؼ لمحافظة الدولة وتتمتع ىذه األخيرة بميمة شير لكي 
 .تقدـ  تقريرىا

فبعد انتياء األجؿ الممنوح لمحافظة الدولة لتقديـ مذكراتيا سواء قدمتيا أـ لـ تقدميا، فإنو 
يتـ تحديد جمسة النظر في الطعف باالتفاؽ بيف المستشار المقرر ورئيس مجمس الدولة، ويتـ 

أياـ مف  (08)إخطار محافظة الدولة والخصـو بتاريخيا مف طرؼ أمانة الضبط، ويكوف ذلؾ قبؿ
انعقاد الجمسة عمى األقؿ، ويكوف إرساؿ مذكرات الحضور إلى المحاميف برسالة  موصى عمييا 

 . مع اإلشعار باالستالـ

تنعقد جمسة الغرفة بمجمس الدولة عالنية بحموؿ األجؿ، فيتولى المستشار المقرر تالوة 
ثـ تبدي محافظة الدولة رأييا في  تقريره، و يمكف محامي كؿ طرؼ أف يقدـ مالحظاتو الشفوية،

القضية، وتحاؿ القضية بعد ذلؾ لممداولة، وأخيرا يصدر مجمس الدولة قراره في االستئناؼ في 
 .                                جمسة عمنية
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 الفرع الثاني 

 إصدار القرار

عقب المداولة، يتـ النطؽ بالقرار في جمسة عمنية، بحضور جميع القضاة الذيف اشتركوا 
 :في المداولة، وال يخرج مجمس الدولة في قراره عند نظره الطعف باالستئناؼ عف أحد أمور ثالثة

 .تأييد القرار المستأنؼ، إذا جاء متفقا مع صحيح القانوف والواقع: األمر األوؿ

إلغاء القرار المستأنؼ، متى ثبت لمجمس الدولة أف ىناؾ قصورا شاب القرار : األمر الثاني
 .المطعوف فيو

تعديؿ القرار المستأنؼ، وذلؾ في حالة كوف العيب الذي لحؽ بالقرار : األمر الثالث
 .المطعوف فيو ال يصؿ إلى درجة إلغائو كمية، و إنما يحتاج إلى تعديمو ليتفؽ و صحيح القانوف

ويبمغ قرار مجمس الدولة بواسطة كتابة الضبط إلى محامي كؿ مف المكمؼ بالضريبة 
دارة الضرائب بموجب كتاب موصى عميو بعمـ الوصوؿ، ويبمغ ىذا القرار بنصو الكامؿ إلى  وا 
 .المحكمة اإلدارية التي أصدرت القرار المطعوف فيو، بواسطة محافظ الدولة لدى مجمس الدولة

ويعاد ممؼ الدعوى بالكيفية نفسيا إلى المحكمة اإلدارية التي أصدرت القرار المطعوف 
 .فيو

ويكوف قرار مجمس الدولة نيائيا وحائزا لحجية الشيء المقضي فيو، ينيي المنازعة 
الضريبية، إف ىذا الطابع النيائي لمقرار الصادر عف مجمس الدولة، ال يمكف الطعف فيو إال 
بواسطة طريقي الطعف غير العادييف المتمثميف في ألتماس إعادة النظر وفي تصحيح الخطأ 

 .المادي، الذيف تـ حصرىما في إطار ضيؽ، كما تـ إخضاعيما لشروط محددة قانونا
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 الخاتمة 

الطعف النزاعي في مجاؿ الضرائب المباشرة والرسـو المماثمة يمر بمرحمتيف؛ مرحمة الطعف 
اإلداري ويكوف بالمجوء إلزاميا بشكوى إلى إدارة الضرائب، ثـ بعدىا اختياريا إلى لجاف الطعف 
ذا لـ يرضي ذلؾ المكمؼ بالضريبة  اإلدارية لمضرائب المباشرة والرسـ عمى القيمة المضافة، وا 

فيحؽ لو المجوء إلى القضاء اإلداري برفع دعوى أماـ المحكمة اإلدارية واستئناؼ القرار الصادر 
 .عنيا في حالة عدـ رضائو بو أماـ مجمس الدولة

ومف دراسة ىذه الطعوف يتضح أف الفصؿ في الشكوى مف قبؿ السمطات الضريبة يكوف 
بناء عمى التحقيؽ الذي تتواله المفتشية التي تتابع الممؼ الضريبي لممكمؼ بالضريبة وىذا يجعؿ 
المكمؼ بالضريبة ال يثؽ في حكـ ىو خصـ لو في نفس الوقت،  كما أف إجراءات الطعف أماـ 
القضاء بطيئة وغير واضحة، حيث تطبؽ نصوص قانوف اإلجراءات الجبائية، وفي ما لـ يرد 

 .بشأنو نص تطبؽ أحكاـ قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية
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