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تحديات التجارة اإللكترونية لمنظم الضريبية
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الممخص

 وازالة القيود،تعتبر ثورة المعمومات األساس في ظيور ونمو العولمة القائمة عمى تحرير تجارة السمع والخدمات

.الجمركية والحدود االقتصادية لمدولة

 مما يسيم في االعتماد عمى شبكة االتصاالت في دعم ومساندة،وتحويل األسواق المحمية إلى سوق عالمية مفتوحة
 مقابل ذلك نالحظ أن ظيور التجارة اإللكترونية قد خمق تحديات اقتصادية بما فييا التحديات الضريبية،التجارة العالمية
.لمنظم الضريبية في مختمف الدول المتقدمة منيا والنامية
لقد أوجز ىذا البحث تمك التحديات بنوعييا وسمط الضوء عمى عدم قدرة نظام ضريبة الدخل أو الضرائب غير

 كما حدد،المباشرة األخرى عمى مجاراة التطور الحاصل في ميدان التجارة اإللكترونية سواء في الدول المتقدمة أو النامية
المالمح األساسية آللية المعالجة الضريبية المستقبمية واألسس الواجب أخذىا بعين االعتبار لتحقيق التوازن بين تطور
.التجارة اإللكترونية والتغير المطموب في النظم الضريبية
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ABSTRACT

Ñ

The information revolution is considered the basis for the appearance and the
development of globalization which depends on the decontrol of trade commodities and
services, leading to the elimination of the restrictions of customs and the international
economic boundaries. This led to changing the national markets into an international open
market. Dependence on the internet helps to support international trade. Moreover,
appearance of electronic commerce has created economic challenges including the taxation
systems in all developed and developing countries.
This research summarizes these challenges and focuses on the inability of the income
taxation system, or indirect taxes to follow the development in the electronic commerce in all
countries. It also identifies the main features for future taxation manipulation, and the
measures that should be taken to achieve balance between the development of the electronic
commerce and the necessary change in the taxation systems.

مقدمة:

مع ظيور ثورة المعمومات وتطور االتصاالت ،ومع سيادة النظام االقتصادي العالمي الجديد القائم عمى العولمة

وتحرير تجارة السمع والخدمات وانعكاساً لما سبق مع سعي الدول المتقدمة اقتصادياً وتزايد ضغطيا عمى الدول النامية

إلزالة الحدود والقيود الجمركية ،برزت وتنامت التجارة اإللكترونية بصورة ممحوظة وتزايد عدد مستخدمي اإلنترنت كأداة

تسويقية تحقق الكثير من المزايا لكل من طرفي العالقة التجارية– المستيمك والمنتج– كما تزايد بصورة متسارعة عدد

العارضين لمسمع والخدمات عبر ىذه الشبكة.

مشكمة

البحث:

تعتبر شبكة اإلنترنت الدعامة األساسية في البنية التحتية لمتجارة اإللكترونية ،حيث تدور بيا ومن خالليا

جميع المحاور الضرورية إلتمام الصفقات التجارية من عرض السمع والخدمات ،المفاوضات حول جودتيا وأسعارىا،
إبرام العقود التجارية الخاصة بيا ،آليات السداد اإللكترونية بواسطة الشبكات والنقود اإللكترونية ،وغير ذلك كما
أصبحت إمكانية تقديم الخدمات واالستشارات القانونية ،الضريبية ،المالية ،المحاسبية ،الطبية واليندسية ميسرة
وسيمة.
مقابل ذلك حققت ىذه األنماط سابقاً وتحقق مستقبالً دخالً عالياً ألطراف التعامل التجاري بغض النظر عما إذا

كانت ىذه من األنماط المنظورة ذات الوثائق والثبوتيات والمستندات التي يسيل حصرىا إحصائيا أو ضريبياً ،أو كانت
من األنماط غير المنظورة التي ال تترافق بوجود المستندات والوثائق ،مما يخمق تحدياً واضحاً أمام النظم الضريبية في

البمدان المختمفة.

استناداً لما سبق يرى الباحث أن مشكمة بحثو تكمن في كيفية حصر ىذه األنشطة ،تحديد الدخول الناتجة عنيا،

وفي كيفية معالجتيا ضريبياً في سورية.

منهجية البحث:

يعتمد الباحث عمى المنيج الوصفي التحميمي ،وذلك عن طريق دراسة وتحميل الدراسات السابقة في مجال المعالجة

الضريبية لمتجارة اإللكترونية في الدول التي طبقت ىذا النموذج ،تمييداً لوضع تصور مقترح لممعالجة الضريبية المستقبمية

ألنشطة التجارة اإللكترونية في سورية.

فرضيات البحث:

يرى الباحث ضرورة اإلجابة عمى الفرضيتين اآلتيتين:

-1
-2

يفتقر النظام الضريبي السوري حالياً إلمكانية معالجة أنشطة التجارة اإللكترونية المستقبمية.
تخمق التجارة اإللكترونية تحديات عامة وأخرى خاصة لمنظم الضريبية.

أهمية البحث:

تنبع أىمية البحث من المحاور اآلتية:

 تزايد االىتمام العالمي بالتجارة اإللكترونية وفتح األسواق والغاء القيود والحواجز الجمركية. -تزايد عائدات التجارة اإللكترونية وأرباحيا مما يميد الطريق لنشوء وظيور مطارح ضريبية جديدة.

 -نشوء مخاطر التيرب الضريبي اإللكتروني ،مما يضيف مشكمة جديدة معقدة ألشكال التيرب الضريبي التقميدي.

 حرمان الدول النامية ومنيا سورية من إيرادات ضريبية ناتجة عن التجارة اإللكترونية في حال عدم التنبو ليذاالموضوع وحصره واعادة تأىيل النظام الضريبي والبنية التحتية لإلدارة المالية بصورة سريعة من خالل أتمتتيا.

أهداف البحث:

ييدف ىذا البحث إلى تسميط الضوء عمى مشكالت المعالجة الضريبية لمتجارة اإللكترونية باإلضافة إلى تقديم

مقترحات وحمول مبدئية ألىمية حصر النشاط التجاري اإللكتروني من حيث األشخاص الذين يزاولون ىذا النشاط ،الدخل
المتحقق ليم وآلية إخضاعيا لضريبة الدخل في سورية.

الدراسات السابقة:

من أىم الدراسات السابقة التي تناولت التجارة اإللكترونية بالبحث والتحميل وامكانية المعالجة الضريبية لعائداتيا

مايمي( :د .إبراىيم عبد الحفيظ عبد اليادي ،ص.)198:
أ -دراسة شرويكمر زتيرل:

ركزت ىذه الدراسة في عام  1995عمى إمكانية الحصر الضريبي ألرباح التجارة اإللكترونية في ظل عدم وجود

مستندات تثبت صحتيا من حيث الحجم والدقة آخذين باالعتبار ما يمي:
 -1كيف يتم دفع الضرائب عمى األرباح المكتسبة من التجارة اإللكترونية.
 -2كيفية الحفاظ عمى عوائد التجارة اإللكترونية وعدم الحد منيا.

 -3ضرورة سن تشريعات قانونية تسمح بالمراجعة الضريبية لمتجارة اإللكترونية.
 -4أىمية االحتفاظ بسجالت ضريبية لدى أطراف التعامل اإللكتروني.
ب– في عام  /6991قام روزن وميشيل

بدراسة حممت عنوان العوائق الحكومية المحتممة تجاه التجارة اإللكترونية ،ركزت ىذه الدراسة عمى ضرورة الحد من

ىذ ه العقبات سواء الضريبية أو القانونية التي من شأنيا حماية حقوق الدولة من عوائد التجارة اإللكترونية أو حماية
المستيمك أو حماية الحقوق الفكرية وغيرىا ،التي تؤدي في نياية المطاف إلى عرقمة نمو التجارة اإللكترونية أو قد تؤدي

برأييم إلى إيقافيا وشميا
ج -دراسة شارب جون:

أجريت ىذه الدراسة في عام  1996وقد وسمت بالعنوان التالي "الضرائب واجبة األداء والمشاكل الدولية المتزايدة

تجاه تحصيل الضريبة عمى التجارة اإللكترونية" تفيد ىذه الدراسة أن المعالجة الضريبية لمتجارة اإللكترونية لن تعتمد مبدأ
إقميمية الدخل أساساً أو فكرة وجود المنشأة الدائمة وأشارت النييار األسس التقميدية في فرض الضريبية.

د– دراسة ممز ايمينور:

ركزت ىذه الدراسة عمى استغالل المؤسسات والتجار الذين يسوقون بضائعيم عبر شبكة اإلنترنت لثغرة عدم مواكبة

وقصور التشريعات القانونية لنمو وتزايد حجم التجارة اإللكترونية وتحقيق عائد إضافي ناتج عن التيرب من االلتزامات

الضريبية.

هـ :دراسة فينيمان ومارشال:

ركزت ىذه الدراسة عمى قصور القانون الضريبي الدولي لموضوع التجارة اإللكترونية وأكدت عمى إبرام االتفاقيات

الضريبية الدولية لممساىمة في مواجية التحديات الضريبية لمتجارة اإللكترونية.
و– دراسة هوالند غراهام في عام :6991

أجريت ىذه الدراسة في نيوزيمندا بعنوان التجارة اإللكترونية – اإلطار الضريبي المقترح ،وقد أكدت ىذه الدراسة

عمى أن المعالجة الضريبية لمتجارة اإللكترونية وفق األسس التقميدية المحمية في كل دولة سوف يقود إلى ازدواج ضريبي
دولي وسيسيم في زيادة التيرب الضريبي ،إضافة إلى اإلضرار بمصالح بعض الدول وال سيما النامية منيا.

مفهوم التجارة اإللكترونية:

تعتبر التجارة اإللكترونية نموذجاً اقتصادياً يالئم مفيوم العولمة االقتصادية التي تقوم عمى إزالة القطرية والحدود

اإلقميمية لمدول أمام التحرير الشامل لتجارة السمع والخدمات وحرية االنتقال لأليدي العاممة.

لقد رافق الشروع بممارسة التجارة اإللكترونية الكثير من التحديات القانونية التي تحتاج إلعادة نظر السيما ما يتعمق
بأمن المعمومات ،التوقيع اإللكتروني ،وسائل السداد اإللكتروني ،التعاقد اإللكتروني ،الممكية الفكرية وغيرىا .بالمقابل خمقت
تحدياً نوعياً لمنظم الضريبية.

تُعرف التجارة اإللكترونية ( )E-Commerceبأنيا إدارة وتنفيذ األنشطة التجارية المتعمقة بالسمع والخدمات
بواسطة تحويل المعطيات عبر شبكة اإلنترنت ( .)Internetفي ىذا الصدد يرى الكثيرون ضرورة التفريق بين مفيومي
التجارة اإللكترونية واألعمال اإللكترونية ،خاصة وأن بعضاً يخمط بينيما ويراىما مترادفين ،فاألعمال اإللكترونية تعتبر

أوسع نطاقاً من التجارة اإللكترونية ،حيث تشمل األنشطة المؤتمتة سواء كانت إدارية ،مالية ،إنتاجية ،رقابية وغيرىا وال

ت نحصر بالعالقة ما بين البائع والزبون بينما تطال عالقة المنشأة بوكالئيا وموظفييا وعمالئيا ومن أمثمتيا المصنع
المؤتمت ،البنك اإللكتروني ،الحكومة اإللكترونية باإلضافة إلى أية منشاة تعتمد شبكة إنترنت إلدارة أعماليا ،بالمقابل
فالتجارة اإللكترونية تنحصر بالبيع والشراء وطمب الخدمة وتمقييا إلكترونياً.

لذلك فإن من أىم أنماط التجارة اإللكترونية تمك التي تربط بين الوحدات االقتصادية أو المؤسسات فيما بينيا ،B2B

وتمك التي تربط بين الوحدات االقتصادية والمستيمكين  ،B2Cإضافة إلى أنماط أخرى تربط الحكومة بالوحدات االقتصادية
 ،G2Bوالحكومة بالمستيمكين مباشرة .G2C

تطور التجارة اإللكترونية:

تعتبر شبكات اإلنترنت ،اإلنترانيت واالكسترانت أىم أدوات التجارة اإللكترونية ،وقد تزايد عدد مستخدمي ىذه
الشبكات بسرعة ممحوظة ،فبينما كان عدد مستخدمي اإلنترنت  171مميون نسمة حتى أيار من عام  ،1999ازداد إلى
( )226مميون نسمة في عام  2222وفق دراسة نشرتيا مجمة إنترنت العالم العربي في حين أظيرت دراسات أخرى أن
ىذا العدد وصل إلى ( )422مميون نسمة وىو في تنام مستمر.

من ناحية أخرى فإن ىذا الرقم الكبير من مستخدمي اإلنترنت عالمياً ال يفصح عن التركز النوعي واإلقميمي ليم

حيث أظيرت الدراسات أن اكثر من  % 56منيم في الواليات المتحدة ،حوالي  % 24منيم في كندا ،وذلك وفق
إحصائيات عام  1999وأكثر من ( )%15في الدول االسكندنافية ،الباقي موزع في ألمانيا وفرنسا وايطاليا ،كما بمغ

نصيب الواليات المتحدة من التجارة اإللكترونية في عام  )% 87( 1997من حجميا العالمي مقابل ( )%8ألوروبا
و( )%4لمشرق األقصى و ( )%1لباقي الدول.
لقد رافق زيادة عدد مستخدمي اإلنترنت نمواً نوعياً في محتوى المواقع العاممة عمى شبكات اإلنترنت حيث تمت

إضافة خدمات إلكترونية جديدة مثل االتصاالت اإللكترونية ،األخبار العامة ،معمومات ترويجية وتسويقية ،تسوق عمى
الخط وغيرىا.
إن تقارير المؤسسات العممية الميتمة بالبحث العممي تؤكد الزيادة الكبيرة في حجم التجارة اإللكترونية ،فقد ازداد

حجم مبيعات شركة  ،Dellوىي شركة تعمل في عالم تقنية المعمومات إلى الضعف في عام  1998مقارنة بالسنوات

السابقة ،وقد بمغ حجم الزيادة السنوي في المبيعات ( )19مميون دوالر يومياً في الربع األول من  ،1999ثم قفز إلى

( )32مميون دوالر يومياً في الربع األخير من العام نفسو ،كما حققت شركة  Travelocityمبيعات عمى الخط بمبمغ
( )128مميون دوالر خالل الربع األول من عام  ،1999أي ما يعادل زيادة نسبية تعادل  % 156من مبيعاتيا في
الربع األول من عام .1998

من جية أخرى أسيمت التجارة اإللكترونية في زيادة عدد عمالئيا بشكل ممفت لالنتباه وفي زيادة حجم االستثمارات

التي وصمت إلى ( )122بميون دوالر في الربع األخير من عام  1998وقد أفادت تقارير التجارة األمريكية لعام 1998
أن حجم التجارة اإللكترونية المتوقعة بين قطاعات األعمال سيزداد إلى ( )322بميون دوالر في عام  2222ثم أكدت
التقارير ذاتيا أنو تم تجاوز ىذا الرقم بكثير خالل العام المذكور.
من جية أخرى فقد تطور حجم التعامل اإللكتروني بين مؤسسات األعمال والمستيمكين خالل الفترة الممتدة من

الربع األخير من عام  1999وحتى نياية الربع الثالث من عام  2222موزعة بصورة ربع سنوية كما يمي (األرقام
بباليين الدوالرات).
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مزايا التجارة اإللكترونية:
منيا:

إن اعتماد التجارة اإللكترونية نمطاً رئيساً لمتجارة بين مختمف األطراف ( )B2Bأو ( )B2Cيحقق مزايا قيِّمة

 -1تحقيق المواءمة بين ثورة المعمومات والطرق التسويقية الحديثة من خالل توسيع قاعدة عرض السمع والخدمات ،توفير
فرص أفضل لتسويق المنتجات بتكاليف أقل من التسويق التقميدي نظ اًر لمدخول إلى األسواق العالمية ،تحقيق سرعة
أكبر في إنجاز العقود وابراميا( .د.إبراىيم عبد الحفيظ ،ص .)212

 -2خمق السوق العالمي المفتوح وتجاوز األسواق التقميدية ،مما جعل العالم سوقاً مشتركة مفتوحة أمام المستيمك والمنتج
أينما كان موقعيما الجغرافي .يمكننا القول إن التجارة اإللكترونية تحقق اتفاقيات الجات والجاتس

من دون المجوء إلى مفاوضات بين األطراف المختمفة باعتبارىا تمغي البعد المكاني سواء فيما يتعمق بالمنتج أو

المستيمك (الالجغرافية) (حازم رحاحمة ،حازم خصاونة ،ص.)11
 -3إتاحة الفرصة أمام المشروعات المتوسطة والصغيرة لدخول األسواق العالمية.
 -4تحقيق درجة تنافس كبيرة بين المنتجين من خالل التركيز عمى الجودة والتميز باإلنتاج أو الخروج من األسواق.
 -5تمبية خيارات المستيمكين بسيولة وتجاوز البعد الزمني فيما تمكن التجارة اإللكترونية الشركات من فيم احتياجاتيم
ورغباتيم ،مما يسيم في تصميم المنتجات بما يتناسب معيا وتحقيق درجة أعمى من الرضا
لدى الزبائن.

 -6زيادة كفاءة العمل التجاري والخدمي ،وذلك كون التجارة اإللكترونية تممك إمكانات تسويقية وبنى تحتية تقنية متطورة
وضخمة تساعد في دعم برامج التأىيل اإلداري وتنمية الموارد البشرية.
 -7توفير كم ىائل من المعمومات يتيح الفرصة أمام المستثمرين الختيار البديل األفضل.
 -8توفير فرص عمل نوعية خاصة بالحاسوب والبرمجيات وغيرىا.

التجارة اإللكترونية واألسواق العربية:

تواجو التجارة اإللكترونية العربية التحديات اآلتية:
 -1تعتبر المغة العربية أبرز التحديات التي تواجو التجارة اإللكترونية العربية حيث إن نسبة استخدام المغة العربية عمى
شبكة اإلنترنت ال تتعدى  % 2.5من مساحة االستخدام الكمية ليذه الشبكة (دراسة عمى اإلنترنت موقع نسيج).

 -2فقدان الثقة وانخفاض الوعي بأدوات التجارة اإللكترونية السيما وسائل السداد من خالل بطاقات االئتمان.
 -3عدم الثقة بالحماية األمنية لممعمومات عبر شبكة اإلنترنت.

 -4عدم توفير البنى التحتية التقنية التي تُسيم في رفد وتوسيع قاعدة العمل بالتجارة اإللكترونية العربية ،إضافة إلى عدم
توفر الكادر التقني المؤىل لمتعامل بالتجارة اإللكترونية.
 -5عدم وجود اإلطار القانوني الناظم لمتجارة اإللكترونية والمشكالت التجارية التي قد تشتق منيا.

 -6عدم التميز والقدرة عمى االستمرار بالمنافسة ألن وجود موقع عربي عمى شبكة اإلنترنت غير قادر عمى التطور الدائم
وعمى المنافسة والتميز يعادل تماماً عدم وجوده.

من ناحية أخرى فقد حققت بعض مؤسسات األعمال العربية وال سيما قطاع البنوك تجاو اًز لمشكمة المغة من خالل

استخدام برمجيات وحمول ثنائية إحداىا العربية ودخمت سوق التجارة اإللكترونية مثل بنوك اإلمارات العربية وبعض

المكتبات اإللكترونية المصرية ،وتعد مشروعات األسواق اإللكترونية في دبي والسعودية والكويت واألردن عتبات ومنصات
الستضافة مواقع البيع اإللكتروني.
كما حاولت اإلمارات العربية تجاوز تحدي أمن المعمومات وسريتيا من خالل منح ميمة التجارة اإللكترونية إلى

مؤسسة اإلمارات لالتصاالت وىي مؤسسة خاصة ،لذلك تكون اإلمارات العربية المتحدة قد تجاوبت مع المبادئ التوجييية
العالمية في ترك ىذا لمقطاع الخاص (جريدة الحياة المندنية ،ص.)12

الجدير بالذكر أن أدوات وطرق التجارة التقميدية لن تصمد كثي اًر في وجو التجارة اإللكترونية ،وال سيما فيما يتعمق بقطاع

الخدمات الحكومية والمالية واالتصاالت والشحن وغيرىا ،لذلك ال يجوز تجاىل التقنيات الحديثة وأتمتة األنشطة والدخول في
معترك التجارة اإللكترونية.

اإلشكاليات الضريبية لمتجارة اإللكترونية:
لدى تفحص موضوعات التجارة اإللكترونية يمكن أن نواجو االحتماالت اآلتية:
 -1طرفي التعامل التجاري اإللكتروني ينتميان لبمد واحد (تجارة إلكترونية داخمية) حيث يمكن حصر ىؤالء األشخاص
ويمكن مراقبة انسياب السمع والخدمات (تجارة منظورة) ويمكن ضبطيا ضريبياً ومعالجتيا بالضريبة المناسبة ،مثل ضريبة
الدخل (قارن مع رأفت رضوان ،ص  )348ىذا النوع من األنماط التجارية اإللكترونية يطمق عميو بعض تسمية
الصفقات التجارية اإللكترونية (محمد شريف توفيق ،نعيم حنا ،ص  )48حيث يتم التعاقد عمييا وسداد ثمنيا إلكترونياً

إال أنيا تسمم بطرق تقميدية عبر المنافذ الجمركية.

 -2طرفي التعامل التجاري اإللكتروني (مورد وزبون ،مصدر ومستورد) ينتميان لبمدين مختمفين أو طرفين ينتميان لبمدين
مختمفين وطرف ثالث ينتمي لبمد آخر (التجارة غير المنظورة) ،ىذا الشكل من التعامل التجاري اإللكتروني يخمق تحدياً

نوعياً أمام النظم الضريبية نظ اًر لصعوبة ضبطو ومراقبتو ،ولكن البد من متابعة انسياب السمع والخدمات من خالل
المنافذ الجمركية لمدولة ومعالجتيا بالرسوم الجمركية ليا برأي بعض منيم إال أن ىذا الرأي يصطدم بالضغط العالمي

لتحرير التجارة وازالة القيود الجمركية كما يرى الباحث ،لذلك البد من التوجو نحو فرض ضريبة المبيعات (رسم اإلنفاق
الكمالي) مع األخذ بعين االعتبار طبيعة ىذه السمع ودرجة كماليتيا أو ضرورتيا بيدف التخفيف عن المستيمك والحفاظ

عمى مستوى معيشتو (قارن مع د.أحمد منير نجار ،ص.)12:
 -3طرفي التعامل التجاري اإللكتروني مؤسستين أجنبيتين ووسيط محمي (وكيل بالعمولة) حيث ال يتعدى دور الوسيط
(الوكيل) تقريب وجيات النظر وتوفير القبول والرضا بينيما فيما يتعمق بمواصفات ىذه السمع والخدمات.

إن عمولة وكالء البيع يمكن أن تعالج بضريبة الدخل إال أن المشكمة تكمن في صعوبة حصر موضوع التكميف (مطرح
الضريبة) نظ اًر لغياب المستندات الورقية التي تثبت تحقق الواقعة.

ىذا النوع من التجارة اإللكترونية يمثل تحدياً أمام المشرع الضريبي عالمياً.

 -4نمط تجارة الخدمات واالستشارات اإللكترونية السيما الطبية ،المحاسبية ،القانونية ،الحقوقية ،الصحف والمجالت ،الخدمات
المالية ،األلعاب– المباريات وغيرىا ،التي تتم من خالل شبكة اإلنترنت ،ىذا ما يعرف بالصفقات اإللكترونية الكاممة كونيا تتم
منذ اإلعالن عنيا وحتى التعاقد عمييا وسداد ثمنيا إلكترونيا ،لذلك تعرف بالسمع غير الممموسة أو السمع االفتراضية (محمد
شريف توفيق– نعيم حنا ص .)41
يعتبر ىذا النمط من التجارة اإللكترونية من أعقد وأصعب األنماط في المعالجة الضريبية ليا حيث تفتقر إلى
المستندات والتسجيل في الدفاتر والوجود المادي (المكاني) لممارستيا عمى اعتبار أن مزاولة ىذه المين يمكن أن تتم عبر

شبكة اإلنترنت من دون وجود مكان تجاري خاص بيا.

 -5التجارة اإللكترونية بين مؤسسات األعمال والحكومة أو بين المستيمكين والحكومة تعتبر من أسيل أنماط التجارة
اإللكترونية معالجةً بضريبة الدخل نظ اًر ألن الحكومة ممثمة بمؤسساتيا المختمفة تعتبر طرفاً فييا ويمكن حصر حجم
المبيعات أو حجم اإلنفاق وتقدير األرباح الصافية الناتجة عنيا بصورة أو بأخرى (رأفت رضوان.)1999 ،

إن المعالجة الضريبية لمتجارة اإللكترونية يمكن أن تؤدي إلى االزدواج الضريبي المحمي (اإلقميمي) الذي يعرف

عمى أنو فرض أكثر من ضريبة واحدة عمى ذات المكمف وعمى ذات المطرح خالل المدة نفسيا داخل إقميم جغرافي واحد،
أما االزدواج الضريبي الدولي فيو فرض أكثر من ضريبة من قبل عدة دول عمى ذات المكمف وعمى المطرح نفسو خالل
دورة مالية واحدة (قارن مع د.عصام بشور ،المالية العامــة).
إن تجنب االزدواج الضريبي محمياً يعتبر أم اًر سيالً من خالل تطبيق نظام الضرائب النوعية كما ىو الحال في

سورية ،حيث يخضع كل مصدر نوعي من مصادر الدخل الضريبية لضريبة نوعية خاصة بو ،فمثالً تخضع الرواتب
واألجور لضريبة الرواتب واألجور ،يخضع ريع العقارات لضريبة ريع العقارات ،وتعالج الفوائد المالية بضريبة ريع رؤوس
األموال ،بينما يخضع دخل المكمفين بمختمف أصنافيم طبيعيين أو اعتباريين لضريبة الدخل بشقييا :ضريبة الدخل
المقطوع وضريبة الدخل عمى األرباح الحقيقية ،بالمقابل يحتاج تجنب االزدواج الضريبي الدولي إلى إبرام اتفاقيات منع
االزدواج الضريبي دولياً.

َّ
لكن نظام التجارة اإللكترونية والغاء الرسوم الجمركية والحدود االقتصادية بين الدول من خالل تحرير تجارة السمع

والخدمات يجعل من المعالجة الضريبية محمياً أو عالمياً مسألةً شائكة ،إذا ما أخذنا بعين االعتبار إمكانية منع االزدواج
الضريبي محمياً أو دولياً عمى اعتبار أن ىناك تحديات موضوعية قانونية تواجو ىذه المسألة ،السيما فيما يتعمق باعتماد
مبدأ إقميمية الدخل أو مبدأ عالمية اإليراد ،حيث يرى بعض أن اإلنفاق عمى شراء سمع استيالكية ذات طبيعة كمالية تعتبر

مطرحاً لضريبة اإلنفاق بالمقابل ،فإن قيمة مبيعات الشركة من ىذه السمع تعتبر مطرحاً لضريبة الدخل من قبل الدولة التي
يوجد فييا مقر الشركــة ،لذلك نالحظ أن الصفقة تكون خضعت لمعالجتين ضريبتين ،مما قد يؤدي إلى انكماش في حجم

التجارة اإللكترونية ،وىذا ما يتنافى مع تحرير التجارة وتنميتيا (قارن مع د.إبراىيم عبد الحفيظ عبد اليادي– ص .)229
ل ذلك يرى الباحث أن المعالجة الضريبية ألنماط التجارة اإللكترونية يقع بين مبدأي إقميمية الضريبة وعالمية اإليراد
(التبعية السياسية لممكمف) ،فبينما يركز مبدأ إقميمية الضريبة عمى فرض الضريبة عمى مكان تحقق الدخل بغض النظر
عن جنسية المكمف بو ويحرم الدولة من ضريبة يمكن فرضيا عمى شخص يحقق دخالً عبر خدماتو عمى شبكة اإلنترنت

من خالل عممو كوسيط بين مؤسسات أكانت تقع مراكزىا خارج حدود بمده عمى اعتبار أن تحقق الدخل يرتبط بمكان وجود
المنشأة ،نالحظ أنو عمى العكس من ذلك فإن عالمية اإليراد يسمح بفرض ضريبة عمى دخل المواطن بغض النظر عن

منشئو سواء تحقق داخل الدولة أو خارجيا
عالمياً لقد رفض الرئيس األمريكي بيل كمينتون فرض ضريبة عمى صفقات التجارة اإللكترونية عبر اإلنترنت مؤيداً

رفضو بقولو " كيف نذبح اإلوزة التي تبيض ذىباً"( .د .محمد شريف توفيق ،د .نعيم حنا – ص  )52لذلك أصدر

الكونغرس األمريكي ما يعرف بقانون الحرية الضريبية لإلنترنت ).(The Internet Freedom Act
الذي يتضمن النقاط اآلتية:
آ  -إعفاء التجارة اإللكترونية من الضرائب المحمية والفيدرالية.
ب -اعتبار اإلنترنت منطقة تجارة حرة.
ج  -تكوين لجنة استشارية ميمتيا تحديد كيفية معالجة التجارة اإللكترونية ضريبياً.

في بريطانيا صدر قانون منع االحتكار المسمى بقانون المنافسة الذي يوصي بما يمي:

 - 1حماية اإليرادات الضريبية السيادية من خطر االنخفاض.
 - 2عدم التسرع بمعالجة التجارة اإللكترونية ضريبياً.

 - 3السعي لمتحول إلى مجتمع يقوم عمى األتمتة وتكنولوجيا المعمومات.
في أستراليا وبناء عمى تقرير لجنة الحسابات العامة والمراجعة التابعة لمبرلمان األسترالي تبين مايمي:
- 1التخضع صناعة البرمجيات لضريبة المبيعات.
 - 2تردي اإليرادات الضريبية من مبيعات الجرائد والمجالت نتيجة لتحول الجميور إلى صناعة األخبار والمعمومات
اإللكترونية المعفاة من الضريبة.

 - 3إعفاء السمع المستوردة بواسطة البريد التي التزيد قيمتيا عن  1222دوالر من الضريبة والرسوم الجمركية.
- 4إعفاء الموسيقا المحممة إلكتروني ًا من الضرائب والرسوم الجمركية ،بينما تخضع عمميات استيراد االسطوانات لضريبتي
المبيعات والرسوم الجمركية.

لذلك نالحظ أن االتجاه العام لدى الحكومات المختمفة ينطوي عمى إعفاء أنشطة التجارة اإللكترونية من المعالجة

الضريبية ،وذلك تشجيعاً لتحرير تجارة السمع والخدمات وبيدف عدم وضع قيود ومعوقات أمام نموىا ألن التجارة

اإللكترونية بطبيعتيا عالمية ال يعيقيا البعد الجغرافي أو الزمني.

المعالجة الضريبية لألرباح التجارية في سوريا:

البد عند فرض ضريبة معينة في سوريا من توافر الركنين الموضوعيين اآلتيين:

 - 1المكمف بالضريبة :يمكن أن يعرف المكمف بالضريبة عمى أنو " الشخص الطبيعي أو االعتباري المقيم أو غير المقيم
بغض النظر عن جنسيتو الذي يحقق دخالً خاضعاً لمضريبة في دولة ما" .إن التعريف السابق ينطمق من مبدأ إقميمية

الضريبة الذي يقوم عمى ربط فرض الضريبة بمكان تحقق الدخل بغض النظر عن جنسية المكمف بيا ،وذلك بيدف

منع االزدواج الضريبي (قارن مع قانون الدخل رقم  24لعام  ،2223المادة رقم .)3-2-1

- 2مطرح الضريبة :يقصد بمطرح الضريبة الموضوع ،الواقعة ،الشيء أو الحدث الخاضع لممعالجة بضريبة ما وغالباً
ماتسمى الضريبة باسم مطرحيا مثل ضريبة الدخل ،ضريبة الرواتب وغيرىا (قارن مع قانون ضريبة الدخل رقم 24

لعام  ،2223المادة رقم .)1

مما سبق يرى الباحث أنو لفرض ضريبة عمى التجارة اإللكترونية فال بد من تحميل الدخل الناتج عنيا كما يمي:

أ.

فالدخل الناتج عن التجارة اإللكترونية لشخص طبيعي أو اعتباري يمارس عممو في سوريا الناتج عن تعاممو مع
شخص طبيعي أو اعتباري خارج سوريا عبر شبكة اإلنترنت يفترض أن يخضع لضريبة الدخل ،وذلك إذا كان نشاطو
يتمثل في بيع أو تصدير سمعة أو تقديم خدمة انطالقاً من مبدأ إقميمية الضريبة.

ب .أما إذا كان نشاط التاجر السوري يتجمى في استيراد مادة أو سمعة من األسواق العالمية بواسطة شبكة اإلنترنت فإن
عممو يمكن أن يخضع لمضرائب الجمركية أو لضريبة المبيعات التي يرى الباحث فييا بديالً لمضرائب الجمركية خاصة

وأن تمك الضرائب تشكل تحدياً ومعوقاً لمتجارة اإللكترونية.

ج .الدخل الناتج عن عمولة وكالء البيع في سوريا تعالج كذلك بضريبة الدخل عمى األرباح ولكن إذا كان ىذا الوكيل
طرفاً في التعامل التجاري اإللكتروني فسوف نواجو مشكمة غياب المستندات الورقية وحصر المطرح بصورة صحيحة
السيما في ظل وجود إدارات ضريبية غير محوسبة.

فقد نصت المادة رقم ( )1من القانون رقم ( )24لعام  2223عمى أن "األرباح الصافية الناتجة عن ممارسة
المين والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية تخضع لضريبة الدخل عمى األرباح".
من جية أخرى فقد نصت المادة رقم ( )3من القانون رقم ( )24لعام  2223عمى أن الضريبة تفرض عمى أرباح

األشخاص الطبيعيين واالعتباريين الناجمة عن أعماليم في سورية وذلك في محل ممارستو العمل بتاريخ 1/1من كل عام.

مما سبق يالحظ الباحث أن المشرع الضريبي السوري لم يضمن قانون ضريبة الدخل وتعديالتو أية إشارة لكيفية
المعالجة الضريبية لعوائد التجارة اإللكترونية التي ال توجد عنيا إحصاءات دقيقة من جية ،والتي ال تزال في بداياتيا في
سورية وفي الكثير من الدول النامية.
كما يالحظ الباحث أن المشرع الضريبي السوري أخذ بمبدأ إقميمية الضريبة عمى الدخل المحقق ضمن أراضييا

بغض النظر عن شخصية المكمف بيا سواء كان سورياً ،عربياً أو أجنبياً شريطة أن يتصف ىذا الدخل بالتكرار والدورية

وأن يتخذ المكمف منو وسيمة لكسب العيش أي أن ي توفر ركن االحتراف في ممارسة ىذا النشاط لمصمحتو الشخصية

وليس لحساب غيره.
من زاوية أخرى يالحظ الباحث تركيز المشرع الضريبي عمى مبدأ المنشأة الدائمة التي تمنح الحق لمدولة بفرض

ضريبة الدخل عمييا انطالقاً من سيادة الدولة عمى أراضييا إال أن ىذا المبدأ التقميدي في فرض ضرائب الدخل أصبح

ميدداً باالنقراض نظ اًر ألن الشخص الطبيعي أصبح قاد اًر عمى ممارسة أو مزاولة نشاط معين من خالل شبكة اإلنترنت

(التجارة اإللكترونية) دون توفر أو وجود كيان مادي لمنشأتو ،ودون أن يكون وكيل شركة معينة أو ممثميا مقيم إقامة دائمة

في بمد ما فمن خالل جياز الحاسوب الشخصي المحمول يمكن لشخص ما أن يعقد الكثير من الصفقات وىو في طريقو

من بمد آلخر خالل رحمة لو في الطائرة أو الباخرة أو غيرىا.

وىنا يثار التساؤل اآلتي ما الدولة صاحبة الحق في فرض الضريبة عمى ىذا النشاط؟ .ىل ىي الدولة التي توجد
فييا المنشأة ص احبة الخدمة أو منتجة السمعة؟ أم الدولة التي تستورد ىذه السمعة؟ أم الدولة التي ينتمي ليا الوكيل أو
الممثل؟.

بعض أن حل ىذا اإلشكال يكمن في تبني مبدأ عالمية اإليراد أي التركيز في المعالجة الضريبية عمى
كما يرى
ٌ
جنسية المكمف أو إقامتو بغض النظر عن مصدر اإليراد أو مكان تحققو بحيث تفرض الضريبة عمى السوري مثال أو عمى
كل شخص غير سوري مقيم إقامة دائمة في سوريا بغض النظر عن مصادر دخمو وأماكن تحققيا ،مما قد يميد الطريق

برأي الباحث لحدوث االزدواج الضريبي الدولي الذي ال يمكن حمو إال باالتفاقيات البينية بين الدول المختمفة ،والذي من

جية أخرى يخمق صعوبات كبيرة في وجو تحرير التجارة العالمية ونمو التجارة اإللكترونية التي تسعى مختمف الدول السيما

المتقدمة منيا إلى إزالة كل ما من شأنو عرقمتيا وما يؤدي إلى انكماشيا سعياً منيا لتحقيق السوق العالمية أمام منشآتيا

الصناعية نظ اًر لما تتميز بو من قدرات تنافسية كبيرة يصعب عمى معظم المنشآت الصناعية في الدول النامية تحقيق
التميز لمنتجاتيا أماميا ،مما يعرضيا برأي الباحث لخطر الزوال ويضيف مشكمة جديدة لمشاكل االقتصاد الوطني فييا.

نتائج البحث:

تحول التجارة اإللكترونية األسواق المحمية إلى أسواق عالمية ،مما يزيد الضغط عمى المنتجين والمستيمكين بآن

واحد ،عمى المنتجين من خالل منافسة الشركات العالمية األخرى والتركيز عمى الجودة لمبقاء واالستمرار،
عمى المستيمكين من خالل إلغاء دور المستيمك العادي التقميدي وفتح المجال واسعاً أمامو الختيار السمع من السوق
العالمي عبر شبكة اإلنترنت.

من جية أخرى تخمق التجارة اإللكترونية منافسةً عالميةً في وجو مزاولي مينة االستشارات التي اعتادت أن تعمل

دون منافسة خارجية (د .إبراىيم عبد الحفيظ ص .)214

لذلك تخمق التجارة اإللكترونية تحديات نوعية تحتاج إلى توحيد الجيود الدولية في مختمف الميادين لتقديم الحمول
ليا منيا:
·

تفرز التجارة اإللكترونية مشكالت جديدة تتعمق بتغيير المفاىيم التقميدية مثل الواقعة أو الحدث ،اإلقامة ،المنشأة

الدائمة ،التقادم ،تاريخ إبرام العقد( ،فرق التوقيت بين اليابان وأمريكا) .أو تتعمق بضرورة تطوير وتحديث القوانين
التقميدية لمعالجة تمك المشاكل نظ راً لقصور القواعد القانونية التقميدية عن ذلك فمث الً  :توقيع عقد
في يوم  4 / 1الساعة الثانية صباح اً بتوقيت أمريكا مع عميل ياباني يعني أن تاريخ العقد بالنسبة

لميابان  4 / 2وليس . 4 / 1
·

ماجنسية المحكمة المختصة بفض النـزاعات بين أطراف التعامل التجاري اإللكتروني الواحد المتواجدين في أقاليم
جغرافية مختمفة؟.

·

مامشروعية التعامل بالتجارة اإللكترونية خاصة وأن بعض األنشطة قد تكون مشروعة في دولة ومحرمة في دولة
أخرى مثال (المراىنات والقمار مشروعة في والية نيفادا األمريكية وغير مشروعة في واليات أخرى)؟ (د .محمد شريف

توفيق ،د 2نعيم فييم حنا – ص.)44:
·

كيف يمكن منع غسيل األموال إذا سمح بتداول ىذه األموال عن طريق البطاقات الذكية Smart Cards؟ .بيذا
الصدد حددت اليابان سقف التداول بالبطاقات الذكية بـ  5222دوالر فقط.

·

ىل المستند اإللكتروني مقبول قانوناً ،وماحال التوقيع اإللكتروني وىل المراجعة اإللكترونية لمبيانات المالية ممكنة

بالمراجعة التقميدية؟.

·

ماالحكومة صاحبة الحق في فرض الضريبة عمى صفقات التجارة اإللكترونية التي تتم بين طرفين أو اكثر ينتمون
ألكثر من دولة أو جنسية واحدة؟.
من جية أخرى يمكن لمباحث تحديد مشكالت وتحديات التجارة اإللكترونية لمنظم الضريبية بصورة خاصة كما يمي:

- 1إن جزءاً كبي اًر من التجارة اإللكترونية يعتبر تجارة غير منظورة من الصعب حصرىا وتحديدىا.
- 2صعوبة إجراء الرقابة الخارجية عمى عمميات التجارة اإللكترونية.

 - 3عدم توفر المستندات وأدلة اإلثبات الكافية لحصر حجم التجارة اإللكترونية وعائداتيا.
 - 4التناقض بين تسييل إجراءات التجارة اإللكترونية ،والمساىمة في تنميتيا وبين المعالجة الضريبية ليا وخمق معوقات
وعراقيل لنموىا.

- 5عدم مواكبة التشريعات الضريبية المحمية عمى مستوى الدولة لمنمو السريع في التجارة اإللكترونية بمختمف أشكاليا.
 - 6عدم وجود تنسيق قانوني دولي واتفاقيات مشتركة لتجنب االزدواج الضريبي الدولي وحماية حقوق الدول ،وال سيما
النامية منيا في الحصول عمى إيراداتيا الضريبية الصحيحة وغير المنقوصة من التجارة اإللكترونية ،خاصة وأن

التجارة اإللكترونية تتطمب بيئة قانونية معقدة تحتاج لدراسة واعية دقيقة.

 – 7عدم التجانس بين مبادئ الضريبة التقميدية وامكانية المعالجة الضريبية ألنماط التجارة اإللكترونية.

التوصيات:

من خالل العرض السابق يوصي الباحث بما يمي:

.1

ضرورة التنبو إلعادة النظر في النظام الضريبي السوري فيما يتعمق بضريبة الدخل ،رسم اإلنفاق الكمالي (ضريبة
المبيعات) بما يالئم نظام التجارة اإللكترونية.

.2

عدم التسرع في إخضاع التجارة اإللكترونية لمضرائب المختمفة في ظل التوجو الدولي نحو تحرير تجارة السمع
والخدمات.

 .3ضرورة إعادة تأىيل البنى التحتية لمدوائر المالية في سورية من حيث أتمتتيا وربطيا بشبكة اإلنترنت تحسباً لالزدواج
الضريبي المحمي أو العالمي.

 .4العمل عمى إعادة تأىيل الكادر بما يواكب ثورة المعمومات واالتصاالت.
 .5التوجو نحو ضريبة المبيعات عمى حساب الرسوم الجمركية نظ اًر ألن تحرير التجارة يقتضي تخفيف أو إلغاء القيود
والرسوم الجمركية.

.6

التوجو نحو ضريبة اإليراد العام عمى حساب الضرائب النوعية مع الدخول في االتفاقيات الدولية لمنع االزدواج

الضريبي الدولي واالنتقا ل من مبدأ التبعية االقتصادية لمدخل (إقميمية الضريبة) إلى مبدأ التبعية السياسية (عالمية
اإليراد).
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