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  املشاكل و احللول - اإللكرتونيةجباية املعامالت 
  
  *امعة الشلف جب  -ب– اضرأستاذ حم عــزوز عـلي .د

  : ملخص
اإلحاطة مبختلف جوانب  أجل ية  لذا ومنجباية املعامالت اإللكرتونتعاجل هذه الورقة موضوع      

من خالل  مالت اإللكرتونيةحتدت فرض ضريبة على املعاهذا املوضوع سنتطرق يف احملور األول إىل 
صعوت مرتبطة بتحديد اهلوية ، استخدام النقود اإللكرتونية، صعوبة إثبات التعامالت والعقوددراسة 

، أما يف احملور الثاين إشكالية فرض رسوم مجركية على املعامالت اإللكرتونية الدولية و وتعيني النشاط
ً بعض احللول املقرتحة ملعاجلة املسنتطرق إىل    .عامالت اإللكرتونية جبائيا

 .اجلباية االلكرتونية، النقود االلكرتونية، املعامالت االلكرتونية، : الكلمات املفتاحية
  
  :دمةـمق
شهد العامل خالل العقد األخري من القرن املاضي ثورة حقيقية يف تقنية املعلومات واالتصاالت        

حيث شكلت العوملة  االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،أثرت بدرجة كبرية على كافة جماالت احلياة 
  .ت منعطفا هاما يف احلياة االقتصاديةوظهور االنرتن

ويف إطار العوملة والتطور التكنولوجي اهلائل الذي يعرفه عاملنا اليوم برزت للوجود العديد من        
ئية ، حيث أصبحت النظم اجلبائية ملختلف القضا اجلبائية احلديثة اليت أثرت سلبا على اإليرادات اجلبا

الدول عاجزة عن مسايرا، ويف مقدمتها التحدت اليت تفرضها التجارة اإللكرتونية ، فجل األعمال 
ت اليت اخرتقت احلدود السياسية واجلغرافية بني إلكرتونية من خالل شبكة االنرتن أصبحت تنفذ بطريقة

رية اليت جلبتها هذه الشبكة إال أا خلقت حتدي كبري أمام اإلدارة الشعوب والدول ، ورغم املزا الكب
، للوقوف على هذه الظاهرة وحتليلهاو ، اجلبائية خاصة فيما يتعلق ملعامالت يف التجارة اإللكرتونية 

  :لطرح اإلشكالية الرئيسية التالية فإننا مدعون 

                                                 
* azzouz_fisc@yahoo.fr   

mailto:azzouz_fisc@yahoo.fr
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على املعامالت اإللكرتونية ، وماهي احللول ماهي أهم التحدت واملعوقات اليت تواجه فرض الضرائب 
    ؟ املقرتحة ملواجهة املشكلة 

تتطلب منا التطرق إىل هذا املوضوع بشكل تفصيلي  هذه،إن معاجلة وحتليل إشكالية البحث           
  :حمورين رئيسينيقمنا بصياغتها يف  النقاط،من خالل تبيان مجلة من 

  .على املعامالت اإللكرتونية حتدت فرض ضريبة : األول احملور -
  .قرتحة ملعاجلة املعامالت اإللكرتونية جبائيااملبعض احللول  :الثاين  أما احملور  -

  
  .حتدت فرض ضريبة على املعامالت اإللكرتونية: ولاحملور األ

لقد شهدت التجارة اإللكرتونية منوا سريعا للغاية خالل السنوات األخرية خاصة مع تنامي       
مليار  150حوايل  1999تعمال االنرتنت ، حيث بلغت قيمة التجارة الدولية اإللكرتونية سنة اس

من إيراداا  04%، ونتيجة لذلك فقد فقدت الوالت املتحدة األمريكية لوحدها ما يعادل  1دوالر
تواجه حتدت الضريبية ، ونتيجة هلذا التطور الكبري الذي عرفته التجارة الدولية فإن سلطات الضرائب 

عديدة وخطرية ، مثل التحول من استعمال املعامالت الورقية كالفواتري ووصوالت التسليم إىل 
  .املعامالت االفرتاضية اليت ترتك آرا أقل يصعب حتديدها 

  :التجارة اإللكرتونية ما يليجباية املعامالت يف  ةعمليتتمثل أهم التحدت اليت تعرفها       
  :ات التعامالت والعقودصعوبة إثب -1

ا تواجه معظم احلكومات مشكلة إثبات التعاقدات نظرا لطبيعة العقود اإللكرتونية اليت يتم حتريره      
نظم وأساليب التوثيق اإللكرتوين ، وعليه فإنه يف ظل غياب إطار تشريعي للتعامالت  ستخدام

اسبة نتيجة التحول من العمليات الورقية اإللكرتونية تطرح مشاكل مرتبطة بطرق اإلثبات ومسك احمل
اليت تسمح لإلدارة اجلبائية بتعقب آر هذه العمليات إىل العمليات ) فواتري ومستندات حماسبية(

  .االفرتاضية
  :استخدام النقود اإللكرتونية -2

ية يف سوف حتل مبرور الزمن حمل النقود احلقيق 2لكرتونيةرى بعض االقتصاديني أن النقود اإلي     
معامالت األفراد، حيث ستحتوي الرقائق املوجودة يف البطاقات اإللكرتونية على أرصدة األموال  
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األمر الذي سوف يزيد من  دفع املستحقات وتسوية احلسات،األفراد ، وسوف تستخدم يف
  .3الصعوت اليت تواجهها السلطات القائمة على الضرائب

ونية تنفذ بدون تسجيل حماسيب ولتايل متنح  جمال ضف إىل ذلك أن املدفوعات اإللكرت   
واسع للتهرب اجلبائي ،ومنه فإن العمليات اليت تتم تسويتها عن طريق النقود اإللكرتونية الترتك آر 

  . لنقود اإللكرتونية عرب االنرتنتصار ممكنا تسليم املدفوعات  وتتفاقم هذه املشكلة اكثر لوحماسبية 
  :بطة بتحديد اهلوية وتعيني النشاطصعوت مرت    -3

تواجه دول العامل حتد رئيسيا نتيجة عدم وجود آليات حمددة إلخضاع التعامالت اإللكرتونية       
للقواعد اجلبائية ، ويرجع ذلك لصعوبة حتديد اهلوية ، إذ اليرى طريف التعامالت اإللكرتونية كل منهما 

التهرب اجلبائي بعدم تسجيل هذه  األطراف ذلك ألغراضقد يستغل هؤالء  األخر ، ونتيجة لذلك
ضف إىل ذلك التحول حنو إنتاج منتجات رقمية ،حيث أن هناك عدد ،املعامالت يف الدفاتر احملاسبية 

من املنتجات مثل الصور الفوتوغرافية ،والتسجيالت الصوتية ،و اإلستشارات الطبية واملالية واخلدمات 
، مما يشكل حتد  ل عليها مباشرة من  خالل االنرتنتبيقية ميكن حاليا احلصو التعليمية والربامج التط

ن تنشأ متجر إفرتاضي فيما خيص املعاملة اجلبائية هلذه املنتجات ، كما أنه أصبح مكان الشركات أ
 وتستطيع من خالله أن تعرض وتبيع منتوجاا ، كما ، أصبح مكان الزئن أن يتجولوا على االنرتنت

يف هذا املتجر وأن يطلبوا خدمات معينة وأن يستفسروا عن أسعار املنتوجات املعروضة مع إحة عدة  
فرص أمامها لتحديد طرق الشحن والدفع اليت يفضلوا وبيان التكلفة اإلمجالية يف كل حالة ، مما 

ة ميكن اإلعتماد بت اضية وهل ميكن إعتبارها كمنشأةيطرح أكثر من إشكال خبصوص املنشأة اإلفرت 
حتديد من عليها كأساس لإلسناد اجلبائي ، ومع غموض فكرة اإلختصاص اجلبائي ، سوف يصعب 

  .جيب عليه دفع الضريبة أو حتصيل األموال 
  :قصور يف العالقة بني هيكل النظام اجلبائي ومستحدت تقنيات املعلومات -4

) 03(ء اجلبائي ، ويتحدد ذلك من خالل ثالث وهذا ما يكون له ثري سليب على كفاءة األدا      
فجوات رئيسية يف العالقة بني كل من مفردات اهليكل اجلبائي وتكنولوجيا املعلومات ، وهذا ما 

  :يوضحه الشكل التايل
  
  



  01/2015العدد  -جملة الردة القتصادت األعمال
 

~ 76 ~ 
 

  .العالقة بني هيكل النظام اجلبائي وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات): 01(الشكل رقم 
  

  
  

، 02،العدد02دلال اإللكرتونية،جملة التنمية،ا،الضرائب يف عامل األعمرأفت رضوان وآخرون:املصدر
  .14:،ص2000الكويت،جويلية 

  
يف العديد من مقاالته منهجا أكثر تفصيال لتشريع "  Lessing" اجلبائي واملفكر  كما قام     

م التعامالت حتكتتمثل نقطة البدء لديه يف وجود أربع أنواع من القيود اليت  اإللكرتوين،الفضاء 
  :، ميكن تلخيصها يف الشكل التايل ونية بني الوحدات املختلفةاإللكرت 
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  .تشريع األعمال اإللكرتونية وقوده املختلفة): 02(الشكل رقم 

  
  

، الكويت،جويلية 02،العدد02لدال اإللكرتونية،جملة التنمية،ارأفت رضوان وآخرون،الضرائب يف عامل األعم:املصدر
  .16:،ص2000

  
ً إذ      املتعلقة بفرض الضرائب على املعامالت اإللكرتونية  ميكن تلخيص احلدود العامة للمشكلة ا

     :فيما يلي
وهذا يعين احتمال عدم  التجاري،املكان لنسبة للنشاط  أوالتجارة االلكرتونية تلغي فكرة املوقع  - أ

  .الكشف على مصدر النشاط 
  .  املختص لعالقات وااللتزامات الضريبية وتثري مشكلة النظام القانوين  - ب
التجارة االلكرتونية املتحركة من حيث خوادمها التقنية قد اجر حنـو الـدول ذات الـنظم الضـريبية   - ت

  .تشجيعا  واألكثر األسهل
فرض الضرائب على هذا النمط اجلديد يتطلب اسرتاتيجيات ضـريبية خمتلفـة يف املتابعـة والكشـف   - ث

  . ودوليا  إقليميام تعاو وتنسيقا واجلمع  وااله
:إشكالية فرض رسوم مجركية على املعامالت اإللكرتونية الدولية -5  

مشكلة التعريفة اجلمركية على املعامالت اإللكرتونية ال تزال حمل نظر وخالف بني من يطالب  إن      
نرتنت، وقد تعرض املؤمتر اإلعفاء منها كلية، ومن يطالب بفرضها علي أي معاملة تتم من خالل اإل

لألعضاء يف منظمة التجارة العاملية يف اإلعالن الصادر هلذه ) 2001الدوحة نوفمرب (الوزاري الرابع 
املسألة حتديداً ، حيث أشري إىل أن األعضاء قد أحيطوا علمًا مبا مت من أعمال بواسطة الس العام 

واتفقوا على االستمرار يف  1998من مايو سنة  20 واجلهات املعنية األخرى منذ اإلعالن الوزاري يف
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ل على أن التجارة يبرمج العمل يف شأن التجارة اإللكرتونية وأن ما مت من أعمال حىت اآلن دل
اإللكرتونية قد ترتب عليها ظهور حتدت وفرص جديدة يف التجارة لألعضاء يف كل مراحل التنمية، 

أفضل بيئة مشجعة للتطور املستقبلي للتجارة اإللكرتونية ويكلفون مهية إنشاء ورعاية  األعضاءويقر 
الس العام بدراسة االتفاقات املؤسسية املناسبة للتعامل مع برمج العمل وأن يعد تقارير حول التطور 

.يف دوراته القادمة الالحق يقدم إىل املؤمتر الوزاري  
  

  .عامالت اإللكرتونية جبائيابعض احللول املقرتحة ملعاجلة امل: احملور الثاين
يف ظل التحول املتسارع حنو عامل األعمال اإللكرتونية ، شرعت السلطات احلكومية يف العديد       

من الدول يف التفكري يف إمكانية تطبيق القواعد الضريبية التقليدية على التعامالت اإللكرتونية ،وكذا 
فرض ضريبة من التعامالت، وأقرتحوا يف هذا اال  ضرورة صياغة تشريعات جديدة تواكب هذا النوع

  )Bit tax( طبيق ضريبة البيت تعلى االستهالك بدال من فرضها على الوحدات اإلنتاجية وكذا 
، واليت حتسب على أساس كثافة التحويل اإللكرتوين للمعلومات من  1994سنة ظهرتضريبة البيت  (

إلضافة إىل حماولة تصور إطار عام للضرائب يف عامل ) املستعلمة  )Bits(خالل عدد البيتس 
  .لكرتونية املعامالت اإل

  : االستهالكفرض ضريبة على  -1
يهدف هذا املقرتح إىل التحول من فرض الضريبة على الدخل إىل فرض ضريبة على            

ه الضريبة يف هذو امللكية ، حيث أن كل منها منخفض املرونة وصعب إخفائه وتساعد  االستهالك
مجع الضرائب من املتهربني من دفعها ، حىت أوالئك الذين حيققون دخوال مرتفعة من التعامالت غري 

  . 4حيث يقومون نفاق هذه الدخول ي حال من األحوال االنرتنتامللموسة عرب شبكة 
اإللكرتونية أن فرض الضرائب على التجارة  )OCDE(  منظمة التعاون والتنمية االقتصادية وترى 

ينبغي أن يستند إىل مبادئ الشفافية والتيقن والفعالية والكفاءة وعدم التمييز، وهناك توافق دويل يف 
على التجارة عرب احلدود ينبغي أن تطبق يف الوالية اليت  االستهالكاآلراء على أن قواعد فرض ضرائب 

ضرائب من أجل مراقبة وجباية ضرائب لسلطات ال، وهناك آليات قائمة ومعروفة  االستهالكيتم فيها 
  .املتعلقة ملنتجات املادية  حىت عندما تباع هذه املنتجات يف الصفقات عرب احلدود  االستهالك
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وهناك فكرة أخرى مطروحة للنقاش ، وهي إمكانية فرض ضريبة على املستهلك من خالل الشركات 
الشركات مبحاسبة عمالئها على التعامالت مبعىن أن تقوم هذه  ،  )ISP(اليت تقدم خدمة األنرتنت

بتحويل هذه اليت جيروا عرب األنرتنت ، أي تفرض ضريبة مبيعات على املعامالت املختلفة مث تقوم 
أي أا وسيط بني كل من احلكومة واملستهلكني ، وتثري هذه الفكرة العديد من  الضريبة إىل احلكومة ،

رب ذلك مع قوانيني السرية مالت اإللكرتونية للعمالء ، ومدى تضااملواضيع املتعلقة بطرق تتبع املعا
كذلك فإنه من املتوقع أن يؤدي ذلك إىل زدة األعباء امللقاة على كاهل املستهلكني واألمن،

وعليه فقد ، ISP   فباإلضافة إىل  مثن السلعة واخلدمة سوف يقوم املستهلكون بدفع ضريبة للشركات،
خاصة إذا قامت هذه الشركات بفرض أعباء ضريبية  ،منو التجارة اإللكرتونية يؤدي ذلك إىل عرقلة 

  .مرتفعة
  :  )Bit- tax(تطبيق ضريبة البيت  -2

 انتقالهي أحد احللول املقرتحة لتنظيم املعامالت اليت تنطوي على  Bit- tax(5(ضريبة البيت       
، أو نقلها استخدامهاالرقمية اليت ميكن  إلكرتوين للبيات ويتم حتصيلها على أساس كمية البيتس

معدات ذات مواصفات خاصة يف األجهزة املختلفة اليت تقوم بنقل املعلومات ويتطلب ذلك وجود 
  .خاصة بقياس البيات على أساس البيتس   )الكمبيوتر الفاكس ، وغريها (

ات يف عامل اليوم، حيث تعد وقد نبعت هذه الفكرة من األمهية القصوى اليت حتتلها املعلومات والبي
وتبادل املعلومات هو النشاط الرئيسي هلذه البيئة ، وعلى الرغم من  فانتقالدعامة البيئة اجلديدة ، 

ذلك فإن املكاسب املتولدة عن هذا النشاط غري منظور حيث أنه التوجد رقابة كافية أو رصد م هلذا 
  .لدول املختلفةالنشاط ولتايل فهي مصدر ثروة التنتفع به ا

السلع  انتقالوميكن إعتبار ضريبة البيت من بني أفضل احللول املقرتحة لفرض ضريبة على        
واخلدمات اإللكرتونية عرب األنرتنت ، حيث أن هذه السلع يتم حتويلها إىل كمية من البيتس وتتم عملية 

سوف تتمكن من حصر العدد الفعلي من البيتس  Bit- tax، ولتايل فإن  االنرتنتعرب  انتقاهلا
  .الذي مت نقله وتقوم بفرض ضريبة عليه 
، حيث أن فرض هذه الضريبة ستنطوي عليه العديد  االنتقاداتوقد وجهت هلذه الفكرة العديد من 

من املشاكل ، حيث أن حتديد قيمة الضريبة املفروضة وفقا لكمية البيتس املنتقلة قد ينطوي على نوع 
من اخلداع ، فقد تكون السلعة أو اخلدمة املنقولة من عدد صغري من البيتس ولتايل يتم فرض قيمة 



  01/2015العدد  -جملة الردة القتصادت األعمال
 

~ 80 ~ 
 

ضريبية قليلة ، ويف الوقت نفسه قد تكون قيمة بيع هذه السلعة أو اخلدمة مرتفعة، وقد يكون األمر 
لتزامات ضريبية أكرب تتكون السلعة أو اخلدمة من عدد كبري من البيتس ولتايل ختضع ال ماخمتلفا، عند

ويف الوقت نفسه تكون قيمة بيع هذه السلعة منخفضة ، ولتايل فإن ذلك يتطلب حماولة لتطوير 
على نوع معني من  االنتقالاملقرتح حىت ميكنه التغلب على هذه العقبة اليت قد تؤدي اقتصار عملية 

  .االرتفاعن قيمة بيعه غاية يف السلع واخلدمات وهو الذي الحيتوي على عدد كبري من البيتس ولك
   :اإلطار العام املقرتح للضرائب يف عامل املعامالت اإللكرتونية  -3

لحة ألمهية وجود إطار عام متكامل حيقق املظهرت احلاجة الواضحة و  دراسته،يف إطار ما متت       
يف كافة  واالجتماعية صاديةاالقتاألهداف املنشودة للنظام الضرييب  والذي يعد حجر الزاوية يف التنمية 

  .دول العامل
اإلطار العام املقرتح ، ويتضمن اإلطار املفاهيمي ، اإلطار اإلجرائي ، اإلطار  التايلويوضح الشكل 

    .التشريعي ، واإلطار التنفيذي 
  

  .اإلطار العام لتطبيق الضرائب على املعامالت اإللكرتونية): 03(مالشكل رق
   

  

  

  

  

  

  ،02،العدد02ان وآخرون،الضرائب يف عامل األعمال اإللكرتونية،جملة التنمية،الدرأفت رضو :املصدر
  .27: ،ص2000الكويت،جويلية  



  01/2015العدد  -جملة الردة القتصادت األعمال
 

~ 81 ~ 
 

السائدة يف عامل الضرائب حيتاج إىل مما الشك فيه أن العديد من املفاهيم :  اإلطار املفاهيمي .1
ولوجية ، ويشتمل ذلك على سبيل إعادة مراجعة بصورة حتقق إتساق هذه املفاهيم مع املتغريات التكن

  :احلصر املفاهيم التالية  املثال ال
ر املعلومات على شبكة ا امتداد مفهوم التواجد ليشمل مقمفهوم اإلقليمية ، ويقصد هن-

  .األنرتنت  وليس قصرها على مفهوم التواجد املكاين 
على املستوى العاملي  مفهوم العدالة الضريبية اتساعويقد هنا : مفهوم العدالة الضريبية  -

يف  اختاللبصورة تضمن تقليل حركة األفراد والشركات من األجانب ، ومن جانب أخر عدم وجود 
  .أسعار احلصول على السلع نتيجة الوسط الذي يتم تسليمها من خالله

حيث أنه يف إطار تزايد وتنامي السلع املادية وحتول بعض هذه : مفهوم السلع واخلدمات  -
ىل خدمات ، فإن هذه املفاهيم حتتاج إىل إعادة الصياغة مبا اليفرق بني نشاط جتاري وآخر السلع إ

نوع السلعة املتداولة ، حيث ميكن تغيري أشكال بعض السلع من الصورة املادية إىل الصورة بناءا على 
  ).ي يمها كملف رقمد تسليمها كصورة ورقية أو عند تسلغرافية عنو الصورة الفوت(اإللكرتونية 

مهما حاولنا تطبيق أساليب القياس فإن قضية إقرار الوئق والعقود : اإلطار التشريعي.  3-2
اإللكرتونية ستبقى هي مربط الفرس يف إطار إطالق طاقات التجارة اإللكرتونية ولتايل فإن اإلطار 

  :التشريعي حيتاج إىل إعادة صياغة ويراعى يف ذلك مايلي 
حيث أن نظم التجارة اإللكرتونية احلالية وما تشهده من تطور جتعل : لكرتونية إقرار التوقيعات اإل -

اإللكرتونية أكثر صعوبة يف التزوير من النظم الورقية ، مما يتطلب وجود آليات تشريعية تقر التوقيعات 
  .هذه التوقيعات اإللكرتونية 

ة ، فإا ميكن أن تصل إىل درجة هي األخرى بضمان درجات سرية مناسب: التعاقدات اإللكرتونية  -
 ملة دون احلاجة ألي إثبات أخرىعالية من إثبات احلق ، ولتايل فإا ميكن أن تكون مرجعية كا

وبتكامل هذه العقود اإللكرتونية مع حق التحقق اإللكرتوين الذي سنشري له الحقا ، فإنه ميكن 
  .لى من العقود الورقيةمراجعة العقود فورا مبا جيعل هلذه العقود حجية أع

، ها أحد املوارد املطلوبة محايتهاالتشريعات اخلاصة بتأمني املوارد التكنولوجية بوصف -
  .يعتمد عليها  ويشتمل ذلك كلمة السر مثال ، وكذلك قواعد البيات والبحث فيها بوصفها مرجعية
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قيام مأموري الضرائب مبراجعة  اعتمد النظام الضرييب يف املقام األول على:اإلطار التنفيذي.  3-3
الدفرتية الواردة يف ميزانية املؤسسات والشركات وحساب األرح واخلسائر على الوئق األصلية القيود  

، لكن التحول إىل نظم القيد اإللكرتوين والعقود اإللكرتونية وما قد يتبادر إىل الذهن من إمكانية 
لتحقق اإللكرتوين من خالل تبادل الرسائل اإللكرتونية بني نظام ل اقرتاحتعديل هذه العقود ، يوجب 

الشركة حتت الفحص الضرييب و الشركات اليت تعاملت معها شراءا وبيعا ، حيث يتم التعامل 
اإللكرتوين بني الطرفني كالمها  جمهز إلكرتونيا بصورة حتقق تنفيذ هذا التعامل ، كم أن أحد الطرفني 

بينما ) املصروفات(األساسية أو بقيمة أعلى  إثبات التعامل سواءا لقيمةيف  أساسية رغبةستكون له 
مما يشكل نظاما رقابيا ) اإليرادات(يلجأ الطرف األخر إىل قيده بقيمته األصلية أو بقيمة أقل 

  .متكامال
موجود لدى الطرفني وميكن التحقق منه من خالل رسالة إلكرتونية يتم إن القيد اإللكرتوين 

من طرف اجلهة حتت الفحص مبعرفة مأمور الضرائب ويتم الرد عليها ويتطلب ذلك األسلوب  إرساهلا
وجود مايسمى حق التحقق اإللكرتوين ، وميكن برجمته أوتوماتيكيا بصورة حتقق عدم حتميل اجلهة 

  .األخرى أي أعباء إدارية للرد
ملراجعة احلديثة أو م ايقوم مأمور الضرائب مبراجعة العقود اإللكرتونية ستخدام نظ

الضرائب يف التحقق من صحة أحد التعاقدات فإنه يقوم لضغط على  مأمورويف حالة رغبة التقليدية،
زر خاص يقوم رسال رسالة إىل الشركة اليت مت التعامل معها، وهي مسجلة يف العقد اإللكرتوين ، 

  .الشركة اليت مت التعامل معها  تتضمن هذه الرسالة طلب إرسال نسخة من العقد كما هو خمزن لدى
نسخة من  رساليف حالة إقرار هذا احلق يكون الرد من حاسب  الشركة املتعامل معها 

صورة العقد كما هي مسجلة لدى الشركة ، ويتم املقارنة بني العقدين ، وبناءا على هذه املقارنة ميكن 
    :ص ذا النظام التايل  اإلطار اخلاويوضح الشكل  بول أو رفض املعاملة،ق

  
  
  
  
  



  01/2015العدد  -جملة الردة القتصادت األعمال
 

~ 83 ~ 
 

  .اخلاص بنظام التحقق اإللكرتويناإلطار ): 04(مالشكل رق       

  
Source : Bernard castagnède, précis de fiscalité international, paris, 2002. 

  
املرتبطة بتحصيل الرسوم  األنشطةدأبت العديد من الدول اىل تقسيم : اإلطار اإلجرائي 4-4

املختلفة  األنشطةاخل، إال أن تشابك ...الضرائب  ةني عدة جهات متنوعة كاجلمارك وإدار والضرائب ب
اىل توكيل بعض أنشطة قطاع معني ليقوم به قطاع أخر ،وقد جند على سبيل املثال مصلحة  أدى

اجلمارك تقوم بتحصيل ضريبة املبيعات على الواردات من املستوردين عند نقطة الفحص اجلمركي ، 
 تقدير مصلحة اجلمارك ائيا ، لكن مع دخول التجارة اإللكرتونية وإمكانية دخول السلع غري ويعترب

إما إعفاء هذه السلع من : املادية دون العبور على املنافذ اجلمركية ، فإننا أمام أحد حلني مجركيني  
عليها عند قيام مأمور  ما خيل مببدأ املساواة الضريبية ، أو فرض ضرائب مجركية الضرائب اجلمركية وهو

تقنيات  إجيادالضريبة العامة ملراجعة السنوية حلسات الشركات واملؤسسات من خالل حماولة 
، وهذا عن طريق مراقبة انسياب السلع واخلدمات عرب املنافذ اجلمركية إلخضاع تلك املنتجات الضريبية

االنرتنت،إال أن هذا املقرتح يصطدم للدولة،او غرب مؤسسات الرقابة واإلشراف على استقبال وبث 
  .6لضغط العاملي لتحرير التجارة وإزالة القيود اجلمركية

آليات جديدة إلخضاع املنتجات األسلم قد يكون يف توحيد اجلهود من أجل إجياد   االجتاهإال أن 
 املراحل املختلفة اإللكرتونية للضريبة وكذا توحيد اجلهات اليت تقوم بتحصيل الضريبة وتكامل أعماهلا يف
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نظمة اليت يتم فيها وذلك لضمان احلصول على اإليرادات وحتقيق العدالة الضريبية  بغض النظر عن امل
  .  التحصيل 

  

  :خالصة و توصيات
، ودخولنا عامل اتمع  االتصالإن التطور الكبري الذي يعرفه عاملنا اليوم يف خمتلف جماالت        

ود اجلغرافية دون معىن ، ومع تزايد وترية التعامالت اإللكرتونية من جهة الرقمي أصبحت معه احلد
غالبية الدول النامية ومنها اجلزائر على البنية األساسية للتحكم يف مثل هذه املعامالت  وافتقار

إىل والصفقات ، برزت معها قضا ومشاكل عديدة أمهها مشكلة إخضاع هذه املعامالت الرقمية 
ات اجلباية ابتداء من حتديد الوعاء إىل غاية التحصيل الفعلي هلا ، وهذا رغم اجلهود قواعد وإجراء

الت القضية مل الكبرية املبذولة يف هذا اال دف إجياد حلول ولو مؤقتة هلذه املشكلة إال أنه ما ز 
ود الدولية يف تسوى بصورة ائية،حيث ختلق التجارة اإللكرتونية حتدت نوعية حتتاج إىل توحيد اجله

  :خمتلف امليادين لتقدمي احللول ، ومن بني هذه التحدت جند
مشروعية املستندات اإللكرتونية ، وإمكانية قبول التوقيع اإللكرتوين ، وهل املراجعة  -

 .الضريبية اإللكرتونية ممكن إجراؤها
ن مشروعية بعض التعامالت اإللكرتونية خاصة وأن بعض األنشطة اإللكرتونية تكو  -

 .مشروعة يف دولة ما وحمرمة يف دولة أخرى مثل املراهنات والقمار
من هي الدولة صاحبة احلق يف فرض الضريبة على الصفقات اإللكرتونية اليت تتم بني  -

 .طرفني أو أكثر ينتمون ألكثر من دولة واحدة
ا جزء كبري من التجارة اإللكرتونية يعترب جتارة غري منظورة ، ولتايل يصعب حصره -

 .وحتديدها
عدم التجانس بني مبادئ الضريبة التقليدية و إمكانية املعاجلة الضريبية ألمناط التجارة  -

  .اإللكرتونية
  :ومن خالل العرض السابق ميكن أن نقدم التوصيات التالية

 .يتوجب على احلكومات أن تعمل على رفع كفاءة إدارا الضريبية واجلمركية  -
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ل حديثة من جهة والعمل على تنمية مهارات موظفيها بوسائهذه اإلدارات  جتهيز  -
 .وإجياد برامج لضمان السرية واليقني يف مثل هذه املعامالت من جهة أخرى

عدم التسرع يف إخضاع التجارة اإللكرتونية للضرائب املختلفة يف ظل التوجه الدويل حنو  -
 .إلغاء القيود عن التجارة الدولية

 .عالم واالتصال احلديثة يف التعامالت الضريبيةاالعتماد على تكنولوجيات اإل -
  

  
  :واملــراجعوامش ـاهل

                                                 
 2001،  01العدد  38لة التمويل والتنمية ، الد ، العوملة والنمل األبيض الذي ينخر يف بنية الضرائب ، جم  نزيفيتو  - 1
.34:، ص   

هي عبارة عن قيمة نقدية خمزنة على وسيلة الكرتونية مدفوعة مقدما وغري مرتبطة حبساب : النقود اإللكرتونية أو العملة الرقمية -2
  .ل واسع من غري من قام صدارها وتستعمل كأداة للدفع بنكي ، وحتظى بقبو 

  .15:، ص 2003بوزريعة ، اجلزائر ، صر مراد ، فعالية النظام الضرييب بني النظرية والتطبيق ،دار هومة ،  - 3 
 ة،الدار اجلامعي-قضا-نظم-سياسات:شكري رجب العشماوي،اقتصادت الضرائب -سيد عبد العزيز عثمان -4

  603:،ص2007،مصر،
وحتسب على أساس كثافة التحويل اإللكرتوين للمعلومات من خالل عدد البيتس  1994ظهرت سنة : ضريبة البيت -5

  ).حجم امللف لقياس اإللكرتوين(املستعملة 
الالذقية، لطيف زيود ،حتدت التجارة اإللكرتونية للنظم الضريبية،جملة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، جامعة  -6

  .30:،ص03:،العدد27:سور،الد
عبد ايد قدي ، النظام اجلبائي اجلزائري وحتدت األلفية الثالثة ، امللتقى الوطين األول حول االقتصاد اجلزائري يف األلفية  -7

  .2002ماي  21-20الثالثة ، جامعة البليدة ، 
8- Bernard castagnède, précis de fiscalité international, paris, 2002. 

، برمج الندوات املتخصصة حول التجارة  -حتدت النظامني الضرييب واجلمركي  –يونس عرب ، التعاقد والدفع اإللكرتوين  -9
  .، اخلرطوم 2002اإللكرتونية ، معهد التدريب واإلصالح القانوين ، ديسمرب 

10- doc.abhatoo.net.ma/IMG/doc/dro30.doc 
11- http://www.un.org/arabic/conferences/ffd/mediainfo/presskit6.htm 

وثيقة ، " ADIL"  ةاملساعدة على التعشري اجلمركي للبضائع عند االسترياد لطريقة اإللكرتوني" املندجمة املسماة  التعرفة -12
  .2003صادرة عن وزارة املالية ،إدارة الضرائب املباشرة وغري املباشرة ، املغرب،

  .2000، الكويت،جويلية،02،العدد02رأفت رضوان وآخرون،الضرائب يف عامل األعمال اإللكرتونية،جملة التنمية،الد -13
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