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 : الملخص

إن إمكانية فرض ضريبة على التجارة االلكترونية يزداد االهتمام به من قبل الحكومات في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء، وإن  
اهتمام منطقي من قبل الحكومات وهيئات فرض الضريبة على وجه الخصوص في البلدان النامية بالتآكل الضريبي المحتمل في  هناك  

عتبار القاعدة الضريبية الناتج من انتهاج التجارة االلكترونية اذا لم تحور األحكام والتشريعات الضريبية المحلية والدولية لتأخذ بنظر اال
قتصادية المهمة و كيفية مواكبتها، إن تركيبة نظام فرض الضرائب هو الوسيلة الوحيدة لزيادة العوائد الالزمة لتمويل  هذه التطورات اال

 .اإلنفاق الحكومي على السلع والخدمات التي يحتاجها المجتمع
لتسهيل عمليات الدفع و التسويات الناجمة عن  ومن أهم االستنتاجات التي توصل اليها البحث افتقار البنية المالية و النقدية المناسبة  

التعامالت في التجارة االلكترونية، حيث يجب تطوير الخدمات المالية و تعزيز النظام االئتماني و دعم معايير التحويالت المالية حيث 
 .يمكن تسيير التسويات للحسابات و المدفوعات الناجمة عن التجارة االلكترونية

  :المـقدمة

السلع يشير   وتوزيع  وبيع  انتاج  فيها  بما  التجارية  التعامالت  لتسهيل  الحاسوب  يشير  استخدام شبكات  إلى  االلكترونية  التجارة  تعبير 
المنتجات والخدمات الرقمية، من النصوص والصوت  المناسبة التي تباع من خاللها  البيئة  والخدمات، حيث تقدم التجارة االلكترونية 

منتجات كال والفيديو وغيرها من المحتويات التي يمكن ان يعبر عنها كسلسلة من االرقام واالصفار، كما تفتح وتشمل هذه الخدمات وال
التجارة االلكترونية جديدة لتسويق السلع والخدمات للمستهلكين مجاالت وسبال مباشرة وتخلق وتنشئ فرصا مشابهة لتعامالت التجار 

كال وبذلك فان التجارة االلكترونية تمثل نتيجة مباشرة الستثمار الطاقات الذهنية  .ير الرقمية  تتضمن من المنتجات والخدمات الرقمية وغ
الشركات منتجاتها من سلع وخدمات،  فيها  البشري، حيث يتم اعداد صفحات على شبكة االنترنت تعرض  للعنصر  الفكرية  والقدرات 

روني ووسائله المتعددة، بحيث توضح خصائص المنتجات ومزاياها، وتتيح  مستخدمة كل فنون وأدوات العرض التي يتيحها الحاسب االلكت
للمشترين فرص استعراض استخدامات السلعة ومزاياها ليتم بعد ذلك االتصال الى انعقاد العقد الذي اصطلح بين البائع والمشتري وصوال 

لتواصل بين األطراف بوسيلة مسموعة ومرئية عبر شبكة على تسميته بـ"العقد االلكتروني"، حيث يتالقى فيه القبول بااليجاب بفضل ا
ينعقد بها أو الوسيلة التي  دولية مفتوحة لالتصال عن بعد، فالعقد االلكتر عقد عادي اال أنه يكتسب الطابع االلكتروني من الطريقة التي

 يتم ابرامه من خاللها  وقدر حجم التجارة االلكترونية عبر العالم. 

ور السريع للتجارة االلكترونية وعلى وجه حول الخصوص بيع السلع والخدمات عبر االنترنت نقاشا حول األنظمة وقد اثار هذا التط
علمية الضريبية التي يمكن ان تستخدم لحكمها، اذ ان االنتفال من البيئة التجارية المادية الى البيئة اإللكترونية المرتكزة على المعرفة ال

 ما يتعلق بفرض الضرائب و االنظمة الضريبية.طرح مسائل هامة و خطيرة في 

المادية التي يمكن   التقليدية التي تقوم في االغلب على السلع  فالتجارة االلكترونية والعولمة تشكالن تحديا واضحا لالنظمة الضريبية 
 حصرها و تتبعها. 

ضريبية نتيجة تطور النشاط التجاري االلكتروني فعلى وتواجه اإلدارات الضريبية في أنحاء العالم كافة مهمة صعبة لحماية عائداتها ال 
،  2003سبيل المثال قدرت خسائر الواليات المتحدة األمريكية من حصيلة ضريبة المبيعات نتيجة التجارة بنحو ثالثة مليارات دوالر عام  

اضطالع مجتمع األعمال بالتطوير، األمر الذي   وفي الوقت نفسه تحاول هذه اإلدارات عدم إعاقة التنمية المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة أو
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يثير تساؤالت كبيرة: هل يجب ان تفرض ضريبة على التجارة االلكترونية؟ واذا كانت االجابة بنعم فما الصعوبات التي تواجه فرض 
 الضريبة على التجارة في عالم االلكتروني؟

خصوص الضرائب على التجارة االلكترونية في التصريح الوزاري الصادر ومن جهة أخرى فلقد عبرت منظمة التجارة العالمية عن رأيها ب
والذي تضمن االتفاق على عدم فرض ضرائب جمركية على التبادل االلكتروني، كما تعرض   1998عن مجلس المنظمة في نيسان  

على استمرار سياسته في عدم فرض   لهذا الموضوع مرة أخرى ليؤكد  ٢٠٠١المؤتمر الوزاري الرابع للمنظمة والمنعقد في الدوحة عام  
 الضرائب الجمركية حتى انعقاد المؤتمر الخامس الذي يجب على المجلس ان يقدم خالله توصياته واقتراحاته بهذا الشأن. 

المتحدة االمريكية في عام   الواليات  اقرت  فقد  للدول توجهات ومواقف مختلفة،  قانون حرية  الضرائب  على    ١٩٩٨في حين كانت 
ترنت فرض ثالث سنوات من التأجيل والتعليق على الضرائب المفروضة على االنترنت من قبل الواليات، ثم ما لبث ان ُأجل التطبيق اإلن

 سنوات أخرى.  4لمدة  2002ثم أجل مرة اخرى في نيسان عام  2001لمدة سنتين آخريين في تشرين الثاني عام 

 فوائد التجارة اإللكترونية

 :لمؤسسةفوائد عائدة على ا -1
 إنها منتشرة بشكل عالمي وسهولة الوصول إلى العمالء املورديـن في جميع أنحاء العالم  •
 %.90تكلفة قليلة من حيث املعالجة والتخزيـن والتوزيع فقد تكون أقل بمقدار  •
 .تحسيـن سلسلة التوريد لتقليل تأخير إعداد قوائم الجرد والتكلفة •
 .مميزة للزبائنالتخصيص من خالل عمل عروض  •
 .توفير الوقت والجهد من خالل نظام فعال •
 .إدارة المخزون بشكل أفضل •
 :فوائد عائدة على الزبائن -2
 .حرية اختيار وتصفح املنتجات بسهولة •
 بإمكانية الحصول على منتجات فريدة عبر اإلنترنت  •
 فوائد عائدة على المجتمع : -3
 ل أتقليل ازدحام المروري من خالل العمل داخل المنز  •
 بزيادة الخدمات العامة المقدمة من خالل الحكومة اإللكترونية •

 واقع التجارة اإللكترونية في األردن

أكد مستشار وخبير التجارة اإللكترونية في الشرق األوسط سليم حماد، وجود الكثير من المعطيات لمستقبل واعد للتجارة اإللكترونية في  
مليار دوالر خالل    21والذي بلغ نحو    2025مليار دوالر بحلول عام    50جارة اإللكترونية إلى  الشرق األوسط، متوقعا أن يرتفع حجم الت

 .، وفقا لمعظم التقارير المتخصصة2020عام 
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ـل يشـمل حيـث تعتبـر اإلعالنات الممولة أحـد أهـم وسـائل التسـويق اإللكتروني للشـركات األفراد وهـذا لـم يقتصـر علـى التسـويق التجـاري ب
 تصويـر أللفـكار المعتقدات اآلراء السياحية  

 ماهية التهرب الضريبي 

يـه لصالـح الخزينـة العامـة للدولـة بوسـائل مختلفـة قـد تكـون مشـروعة  وهـو أن يتخلـص الشـخص المكلف مـن دفـع الضريبـة المستحقة عل
 أو غيـر مشـروعه. 

 التجارة االلكترونية والدخل الناجم عنها 

لقد أدت العولمة االقتصادية من خالل استخدام شبكة االنترنت إلى إيجاد صور جديدة من األنشطة التجارية وظھور أسواق مفتوحة  
باألعمال التجارية وتداولھا بين التجار والمستھلكين ، وھذا األمر اوجد بالضرورة صيغا مستحدثة لتوثيقھا واثبات مشروعيتھا وواسعة للقيام  

ووجودھا الفعلي،ونتج عن ذلك ظھور صيغ ونماذج لعقود تجارية تتفق وبيئة التجارة االلكترونية وعند تحديد طبيعة ھذه العقود فإنھا قد  
ة و دولية وذلك رھن بالتنظيم القانوني المحدد لذلك، مع ذلك ولكونھا تجري بين أطراف تتواجد في أماكن مختلفة في  تكون عقودا داخلي

العالم،فمستخدم الخدمة يقيم في بلد ويبرم عقدا مع مورد أو مجھز للخدمة في بلد أخر،يلحق ذلك متعھد التخزين الذي يقيم في بلد  
 لطابع الدولي لھذا العقد وما ينتج عن ذلك من أثار والتزامات قانونية. ثالث،فان ھذا يوضح إلى حد كبير ا

 أوال : العقود االلكترونية، تعريفها، صورها:

 لقد تعددت التعريفات للعقد االلكتروني وكانت التعريفات تتجھ منحيين وهما  

 التالقي عن بعداتفاق يتقابل فيھ اإليجاب والقبول على شبكة دولية لالتصاالت ويتحقق ھذا  -1
اتفاق يعبر عن اإليجاب فيھ ببيع أشياء أو تقديم خدمات على طريقة اإلذاعة المرئية المسموعة وسط شبكة دولية لالتصاالت عن  -2

 بعد ويالقيھ القبول عن طريق اتصال األنظمة المعلوماتية عن بعد.

باستخدام وسائل االتصال عن بعد بدون وجود مادي فعلي لطرفي  إال إن ھذا التعدد ال يخرج عن كونه اتفاقا يبرم بصورة كلية أم جزئية
 العقد ويمكن التعبير عن اإليجاب والقبول الصادر عن ھذين الطرفين بوسائل االتصال التي تعد واسطة أساسية لتنفيذ أي معاملة تجارية.

ھو في كل األحوال تالقي اإليجاب الصادر من طرف وھذا اليعني إن العقد االلكتروني لھ أركانھ الخاصة المختلفة عن العقد العادي ف 
)البائع أو مزود الخدمة( بالقبول الصادر من المستھلك وذلك بوسائط الكترونية تفترض تباعد الوجود المادي لطرفي العقد ينصب على 

 محل لھذا العقد وھو الخدمة أو السلعة الرقمية وغير الرقمية. 

المتسمة بالمرونة والسرعة في التطور والنمو نجد أن ھناك العديد من المحاوالت الدولية للخروج بصيغة   ونتيجة لطبيعة التجارة االلكترونية
ونموذج لتنظيم دولي لشكل عقد التجارة االلكترونية، ويعد ابرز الجھود الدولية ما أصدرت لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي  

، إذ قدمت نموذجا لتوحيد 1996لألمم المتحدة للقانون التجارة اإللكترونية ( والذي تم إقراره عام  والمسمى )القانون النموذجي    1996عام  
ن القواعد القانونية المعمول فيھا في مجال التجارة االلكترونية وتسري على األنشطة التجارية الداخلية والخارجية على حد سواء والھدف م
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التحضيرية مساعدة الدول األعضاء في األمم المتحدة في دمجھ في قوانينھا الداخلية حتى وضع ھذا القانون النموذجي وحسب أعمالھ  
 يصبح جزءا من تشريعھا الداخلي أو يتم التصديق عليھ بوصفھ معاھدة دولية في إطار األمم المتحدة.

وى العقد ذاتھ ينصب في انتقال قيم اقتصادية  والصفة الدولية للعقد االلكتروني ال تقتصر فقط على أطراف العقد ومكان إقامتھم وإنما محت
وثروات عبر الحدود بين الدول ولذا تتجاوز أثاره القانونية االقتصاد الداخلي للدولة بسبب حركة االستيراد والتصدير للمنتجات والسلع  

برم عن بعد إذ ال يبرم بين أشخاص والخدمات عبر الحدود الجغرافية واالفتراضية التي يصعب تحديدھا الكترونيا،إلى جانب أن العقد ي
حاضرين في ذات المكان وإنما في أماكن متعددة في ذات الزمان وبواسطة وسائط الكترونية سواء أكان ھؤالء األطراف يتبعون دولة  

رونية المستخدمة  واحدة أم دول متعددة، وھنا البد من اإلشارة إلى طبيعة ھذا العقد ،ھل إن ھذهّ  الخصائص المرتبطة بالوسائل االلكت
أثرت على تكييف العقد المبرم قانونا،الجواب لذلك انھ في الحقيقة ال يخرج عن األساس الذي يقوم عليھ العقد التجاري التقليدي المنظم 

التعبير عن إرادت القانون الداخلي للدولة والقائم على ركن الرضا،فالعقد االلكتروني يبرم بمجرد أن يتبادل المتعاقدان  يھما دون  حسب 
 الحاجة ألي إجراء أخر. 

 االتجاهات الدولية والداخلية القانونية من الضرائب على التجارة االلكترونية 

مة تباينت االتجاھات التشريعية الدولية والداخلية في التعامل مع معامالت التجارة االلكترونية ضريبيا وعلى الرغم إن معظم الدول المتقد
ونية الخاصة بممارسة التجارة االلكترونية كأعمال تجارية إال إن األمر لم يكن على ذات المستوى من التنسيق قد أصدرت التشريعات القان

والتقنين فيما يتعلق بموضوع إخضاع اإليرادات الناجمة عن ھذه التجارة للضرائب، فعلى الصعيد الدولي نجد إن منظمة التجارة العالمية  
في مؤتمر ھافانا والخاصة بتنظيم القيود المالية والجمركية   ١٩٤٧ويات اتفاقية الجات المبرمة عام  قد أكدت سياساتھا على تنفيذ محت

 على التداول التجاري في النطاق الدولي. 

 ق لقد نصت ھذه االتفاقية على ضرورة تحرير التجارة العالمية من القيود المتعلقة بالضرائب والرسوم التي تقيد انتقال رؤوس األموال وتعي
التي التنمية االقتصادية العالمية على مستوى التجارة الدولية،وقد امتد تأثير ھذه االتفاقية على العديد من دول العالم التي وقعت عليھا و 

السلع   لم توقع بعد،إن محتوى ھذه االتفاقية يتناول الضرائب التقليدية الفعلية القائمة)الضرائب الجمركية والرسوم المتعلقة باستيراد وتصدير
والبضائع على وجھ الخصوص( إلى جانب التأثيرات المتعلقة باإلعفاءات والحوافز الضريبية لتشجيع االستثمارات وخاصة األجنبية،إن  
ھذا االتجاه يؤكد بما ال يدعو للشك عدم فرض الضرائب على التداوالت التجارية االلكترونية اتفاقا وبرنامج المنظمة التي تمثل احد  

الثالثية للنظام االقتصادي الدولي المعاصر والمتضمن إلى جانبھا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي،وقد أكدت ھذا االتجاه األضالع  
،على إن التجارة االلكترونية تسري عليھا القواعد المستقرة  ١٩٩٨منظمة التنمية والتعاون االقتصادي في المؤتمر الذي انعقد في كندا عام 

 نوني وخاصة اتفاقية الجات واالتفاقيات التجارية األخرى التي أصدرتھا المنظمة . في التنظيم القا

أما منظمة التنمية والتعاون االقتصادي فإنھا قد ركزت بشكل كبير على تنظيم الجوانب االقتصادية وخاصة الضريبية لموضوع التجارة 
ا إلى إصدار  الكترونيا،فقد عمدت  المبرمة  والتعاقدات  في  االلكتروني  قد ساھمت  إنھا  القول  بھذا،ويمكن  الخاصة  الدراسات  لعديد من 

 التأسيس لقيام نظام ضريبي دولي من خالل عدة اتجاھات:

: استخدام شكل الضرائب التقليدية كمدخل لتنظيم ضريبي دولي فقد عقدت المعاھدة الخاصة بالنموذج القانوني للضرائب على الدخل  أوال
وقد أقرت ھذه المعاھدة المعايير الضريبية العامة للنموذج القانوني لضريبة الدخل وخاصة مبدأي اإلقامة   ١٩٦٣في مؤتمر المنظمة عام  
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واإلقليمية، ونتيجة لھذا اإلقرار أخذت معظم النظم الضريبية بھما من خالل التشريعات الداخلية ما أدى إلى ظھور مشكلة واجھتھا اغلب 
دفع المنظمة إلى وضع الحلول من خالل النص في العديد من مؤتمراتھا على اعتماد اتفاقيات   ھذه النظم وھي االزدواج الضريبي،مما

من منع االزدواج الضريبي الثنائية أو اعتماد سياسة اإلعفاءات الضريبية لألفراد والشركات إلى جانب اعتماد معايير محددة لمبدأ اإلقامة  
 دية المباشرة بين المقيم وبلد اإلقامة.خالل معايير الجنسية والموطن والعالقة االقتصا 

: من خالل المشاكل الضريبية التي برزت بسبب مظاھر العولمة االقتصادية،فعلى الرغم من إن المعايير والنموذج القانوني الذي ثانيا
نماذج قانونية التفاقيات منع قدمتھ المنظمة في تنظيم قانون الضرائب على الدخل كقانون نموذجي تأخذ بھ النظم الضريبية وفي وضع  

االزدواج الضريبي يمكن أن تؤدي العتبار األمر قابال للتطبيق على المستوى الفردي لكل دولة أو في إطار ثنائي بين دولتين، إال إنھا 
ارة االلكترونية فقد  في المقابل تمثل مجموعة مبادئ ومعايير متفق عليھا دوليا ومطبقة بشكل واسع،ونتيجة لذلك وكأثر مباشر لنمو التج

تزايدت حاالت التھرب الضريبي وظھور ما يسمى بالجنات الضريبية مما شكل حالة من التنافس الضريبي بين الدول تدعى بالتنافس 
الضريبي المؤذي الجتذاب رؤوس األموال األجنبية وزيادة رصيد العمالت األجنبية والتي تعتمد معايير ضريبية مخففة أو عدم اعتماد 

ودعت إلى وضع قائمة   ١٩٩٨لمعايير الضريبية الدولية،لذا قامت منظمة التنمية والتعاون االقتصادي في مؤتمرھا في أوتاوا /كندا عام  ا
سوداء بالدول المعتبرة كجنات ضريبية والتي ال تأخذ بالمعايير التي نصت عليھا المعاھدة  الخاصة بالنموذج القانوني للضرائب على  

 وتحديد اإلجراءات التي تقوم فيھا دول المنظمة ضد ھذه الدول.  ١٩٦٣الدخل لعام 

إن ھذا الدور التنظيمي يمكن لھ أن يكون مؤثرا في تنظيم التحاسب الضريبي لدخل التجارة االلكترونية خاصة وان ھناك اتجاھات دولية 
ن ھناك العديد من اإلشكاليات التي ستحدث على  أخرى تنادي بفرض الضرائب على ھذا النشاط االقتصادي بسبب النمو الواضح لھا،وا 

قناعة بان   إلى  الدولي كدول توصلت  المستوى  الداخلي وعلى  السلطات الضريبية  الداخلية خاصة عند المقارنة بين واقع  المستويات 
موقف دول االتحاد األوربي   المتغيرات التقنية في طرق التجارة تتطلب مستوى متقدم من التنسيق الدولي الضريبي، وفي ھذا اإلطار يبرز

التي تعود إلى تنظيم استخدام التجارة االلكترونية وعدم ترك األمر عرضة لعدم التنظيم وحدوث حاالت االستغالل وذلك من خالل فرض 
ضاع معامالت القيمة المضافة  على المنتجات االلكترونية التي يجري شراؤھا داخل دول االتحاد األوربي عن طريق االنترنت كوسيلة إلخ

 التجارة االلكترونية للضرائب ، ويمكن اعتبار ھذا األمر توجھا نحو اعتماد سياسة ضريبية على معامالت التجارة االلكترونية،في المقابل
ستحدثة  نجد ان الواليات المتحدة األمريكية تدعو إلى تحرير التجارة االلكترونية من فرض الضرائب عليھا سواء بالصور التقليدية او الم

 من خالل القانون الذي أصدره الكونغرس األمريكي والخاص بتحرير االنترنت من الضرائب 

  ١٩٩٨والذي نص على منح الشركات األمريكية العاملة على االنترنت إيقافا ضريبيا لمدة ثالث سنوات ابتداء من تأريخ تشريعھ عام
 ة وذلك لعد أسباب نص عليھا القانون الخاص بتحرير اإلنترنت و هي :  ثم صدرت عدة قوانين الحقة مددت لھذه الفتر  ٢٠٠١ولغاية 

   .إن اغلب الشركات العاملة على االنترنت والمؤثرة بشكل كبير ھي شركات أمريكية .1
 إن نمو شبكة االنترنت وتطور التجارة االلكترونية يرفضان وضع القيود المالية  .2
الضرائب عن االنترنت سيوفر اإلمكاني .3 إبعاد  لعدم فرض قيود مالية عليھم مما إن  الالزمة  الضمانات  للحصول على  ات لألفراد 

 .سيوسع نطاق األنشطة االقتصادية المتحققة عند استعمال ھذه التكنولوجيا
التجارة بكافة  .4 لھذه  الجديدة  الصورة  الضرائب عليھا سيعيق نموھا وعدم اكتمال  للتجارة وان فرض  قد اوجد االنترنت شكال جديدا 

ومع ذلك فان العديد من النظم الضريبية األخرى قد عمدت إلى وضع معايير يمكن االستناد إليھا في حل  ئصھا المستحدثةخصا
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مشاكل التجارة االلكترونية وخاصة معيار موقع المال ومكان إبرام العقد تمھيدا للتحاسب الضريبي ، وان لم يصل األمر إلى مستوى  
ما ھي اقرب للتوجيھات العامة كما ھو الحال في كل من كندا واستراليا التي أوجدت لجانا خاصة  إصدار التشريعات القانونية وإن

بوضع المعايير المحددة لمزاولة األنشطة التجارية على شبكة االنترنت، أما االتجاھات القانونية المعتمدة من الدول العربية في ھذا  
ھا الخاصة بتنظيم التجارة االلكترونية وخاصة الدول التي اعتمدت على التقنيات  اإلطار،فقد نظمت العديد من الدول العربية قوانين

الحديثة في معامالتھا االقتصادية كالقانون الخاص بحكومة دبي االلكترونية، إال إن ھذا األمر واجھ صعوبات تطبيقية في العديد  
دول المتقدمة وذلك يعود ألسباب عديدة اقتصادية وتنظيمية من الدول العربية بشكل جعلها بعيدا عن مستويات التنظيم القانوني لل

ترجع إلى طبيعة النظام االقتصادي واإلداري السائد في الدول العربية، وخاصة في مجال التنظيم الضريبي، ورغم اعتماد المعايير 
افية للتأقلم مع النمو التكنولوجي وذلك لعدت  الضريبية الدولية في معظم الدول العربية إال أنھا أنظمة ال زالت تتميز بعدم المرونة الك

 أسباب:
للتحاسب الضريبي والتي تمثل عائقا   • المكلفين الخاضعين  صعوبات تتعلق باإلجراءات اإلدارية الداخلية الخاصة بحصر وتحديد 

 محدد. كبيرا على المستوى الداخلي فكيف باستخدام شبكة االنترنت والخروج على المفھوم اإلقليمي التقليدي ال
قصور التشريعات الضريبية الحالية وعدم وجود المبادئ الضريبية الواضحة التي يمكن تطبيقھا على إيرادات التجارة االلكترونية  •

 دون حدوث مشاكل االزدواج الضريبي الدولي والداخلي وحاالت التھرب الضريبي لسھولة إخفاء الدخل المتحقق من التجارة االلكترونية 
تاج المعرفة إلى عملية ربحية ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الحصول على موارد المعرفة،يقابل ذلك ارتفاع كلف إنشاء تحول عملية إن •

البنية التحتية لطرائق المعلومات فائقة السرعة مع خاصية التغير المستمر لتقنيات المعلومات واالتصاالت بشكل يفوق التخطيط 
 العربية  التقني من قبل الدول والجھات الحكومية

 االتجاهات الفقهية وإشكاليات الضرائب على التجارة االلكترونية 

يثير موضوع فرض الضرائب وتحصيلھا على الدخل المتحقق من عقود التجارة االلكترونية تباينا واضحا في وجھات النظر،فقد ظھرت 
مغايرة ترفض ذلك باالستناد إلى الحجج والتبريرات المؤيدة لكل  آراء عديدة قدمھا الباحثون والكتاب تؤيد فرض الضرائب في مقابل آراء  

 . اتجاه وكما سيتبين ذلك

 اآلراء الرافضة لفرض الضريبة على التجارة االلكترونية 

  استندت ھذه اآلراء إلى أن بيئة التجارة االلكترونية تعد بيئة اقتصادية مفتوحة،تشجع النشاط التجاري المستجد كي ينمو ويتطور وان 
العديد من  ھناك  يبرز خصائصھا كاملة،خاصة وان  النمو ولن  إعاقة ھذا  إلى  المستحدثة سيؤدي  أم  التقليدية  الضرائب عليھا  فرض 
الصعوبات ال زالت تعيق تنفيذ السياسات الضريبية للدول في نطاق الضرائب الفعلية القائمة ولو أضيف إليھا نشاط التجارة االلكترونية 

ال تفاقم  إلى  القائمة على  ألدى  الفعلية  المبيعات بصورتھا  الضريبة على  بين  إن ھناك عدم تطابق واضح  المثال  مشاكل،فعلى سبيل 
رقمية المبيعات التقليدية وعدم قابليتھا للتطبيق في نطاق التجارة االلكترونية التي تتميز بتعدد البائعين مع عرض اكبر للسلع والخدمات )ال

من الدول تكون محال لممارسة ھذه األنشطة التجار ية مما يصعب تطبيق الضريبة على المبيعات،وھذا    وغير الرقمية( بين عدد كبير
يتزامن مع مفھوم مھم وھو تعدد المعايير الضريبية وتماثلھا التي تطبقھا النظم الضريبية في معظم دول العالم مما يعني تحقق االزدواج 

 ية وفرض الضرائب على التجارة االلكترونية سيؤدي إلى تزايد ھذه المشكلة وتوسعھا. الضريبي على مستوى النظم الضريبية التقليد
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إلى جانب إن الضريبة تمثل سلطة الدولة المھمة التي تفرضھا في مجالھا السيادي والجغرافي مستندة إلى معايير قانونية )الجنسية( و 
نوني الذي تقوم عليه التجارة اإللكترونية التي تتقاطع ومفھومي الجغرافية  إقتصادية )اإلقليمية( وهذان المفهومان يتعارضان واألسس القا

 والسيادة التقليدية مما يؤدي إلى االنفصال الواضح بين السلطات الضريبية واألنشطة االقتصادية القائمة في بيئة التجارة االلكترونية. 

 لكترونية إشكاليات الجانب النظري للمحاسبة الضريبية في بيئة التجارة اإل 

تتمثل في غياب المفاهيم وقو اعد حساب الوعاء الضريبي التي تأخذ في الحسبان الطبيعة الراديكالية الجديدة للتجارة اإللكترونية، اذ  
يتطلب ذلك تصميم وإقرار نظام تحاسب ضريبي لعمليات التجارة اإللكترونية أو تطوير نظام التحاسب الضريبي ليشمل عمليات التجارة 

 لكترونية اإل

 أنواع الضرائب على التجارة االلكترونية

على الرغم من الصعوبات التي يطرحھا موضوع الضرائب على التجارة االلكترونية ،إال انھ العتبارات عديدة ال يمنع األمر من البحث 
ك نوعين من الضرائب يمكن البحث في ماھية الصور الضريبية التي يمكن أن تفرض على دخل التجارة االلكترونية،ويمكن القول إن ھنا

 في فرضھما  

  األول : الضرائب اإللكترونية

وھي صورة مستحدثة من الضرائب تعتمد المفاھيم االلكترونية وبشكل يتفق و مقتضيات التجارة االلكترونية وتعد وسيلة يمكن اللجوء إليھا  
كترونية( الذي لم تستطع  اغلب الدول السيطرة عليھا وتنظيم عملھا وفقا لمنع أو إيقاف ما يسمى )نزيف الموارد المتحققة عبر التجارة االل

لتشريعاتھا الداخلية،إلى جانب إن فرضھا يؤدي إلى المساواة في الخضوع للضرائب ،فليس من المساواة أن تفرض الضرائّب وتحصل من 
ية باستخدام طرق التجارة االلكترونية وعاء الضريبة ،ويتمثل إرباح األعمال التجارية التقليدية وعدم تحقق ذلك تجاه من يحقق إرباحا تجار 

 في الوحدات الرقمية التي تشكل في مجموعھا المعلومات والصفقات والمحادثات والبرامج التي تتداول عبر وسائل االتصال المتطورة . 

ية،التي يكون وعائھا األموال واألصول المادية  وتشبه ھذه الضريبة ما تفرضه العديد من الدول من ضرائب على استخدام الطرائق الخارج
كالطرق والجسور واألراضي التي تمر عليھا وسائل النقل المختلفة،إذ تفرض الضريبة على األموال واألصول غير المادية )الوحدات 

 الرقمية( ويتحدد سعر الضريبة استنادا إلى كل وحدة رقمية متداولة. 

اللجنة األوربية المشكلة   ھذا النوع من الضرائب وأوصت باعتمادھا ويكون    ١٩٩٨لمناقشة فرض الضرائب االلكترونية عام  قد أيدت 
 سعرھا نسبيا أو تصاعديا ويتحدد ذلك طبقا لمعايير عديدة : 

 فيما يتعلق بخطوط االتصاالت الدولية تفرض الضريبة على أساس نسبة من التدفقات الرقمية بين نقطتي االتصال. .1
الخطوط التي تنقل منھا الوحدات الرقمية )التي تتكون منھا المعلومات( مؤجرة فتكون الضريبة بسعر ثابت على أساس إذا كانت   .2

 الوحدة الرقمية للطاقة المحملة ضمن الخط الذي جرى تأجيره. 
بالنسبة لكل نقطة   إن كان خط االتصال داخليا ،تفرض الضريبة بسعر تصاعدي يأخذ باالعتبار متوسط إجمالي التدفقات الرقمية .3

 .تحويل محلية
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وتعد إن ھذه الضريبة وعلى وفق ما ينادي فيھا تعتبر مقابال للتكلفة الحدية للتزاحم الناتج عن النفاذ غير الرشيد لالتصاالت االلكترونية،  
المنشأة مما ليس لھ عالقة بمجال    حافزا لممارسة الرقابة اإلدارية بالنسبة لألنشطة المتحققة عبر االنترنت التي يقوم فيھا العاملون في

إذ  العمل،وقد تعرضت ھذه الضريبة إلى العديد من االنتقادات أھمھا ،أنھا ال تأتي حصرا على الوحدات الرقمية الخاصة بالتداوالت التجارية،
عاقة لنمو التجارة أن االتصاالت تكون متعددة األغراض منھا التجاري ومنھا خالف ذلك،ويضاف إلى ذلك ما يمكن أن تشكلھ من إ 

االلكترونية ،إلى جانب ما تثيره من صعوبات تتعلق بماھية الجھة التي تتولى تحصيل الضريبة ،فھل الحصيلة حكر على الجھة التي 
 .حصلت عليھا أم يجري توزيع العوائد بين الدول المختلفة التي جرت عبرھا االتصاالت الدولية

 الثاني : الضرائب التقليدية:

تجاه يدعو إلى اقتراح فرض الضرائب المطبقة فعال والمستقر معاييرھا وأنظمة تطبيقھا وتحصيلھا،إلى جانب إمكانية إيجاد الحلول  وھذا اال
 .للصعوبات التي قد تنشأ إن طبقت على التجارة االلكترونية

لذي يحصل عليھ أصحابه من  الضريبة على االستھالك يكون محل ھذه الضريبة على استھالك السلع من خالل إنفاق الدخل ا •
التعامالت الخفية عبر شبكة اإلنترنت، ويمكن فرض ھذه الضريبة باعتماد أسلوب الشركات الوسيطة، بمعنى أن تقوم الشركات  
التي يقومون فيھا من خالل وسائل المراقبة   التجارية  التعامالت  المزودة لخدمة االتصال بشبكة االنترنت بمحاسبة عمالئھا عن 

بالرقم السري لكل مشترك في الحصول على خدمة االنترنت، وتتولى الشركة عملية توريد مقدار الحصيلة للدولة، وعلى    الخاصة
الرغم كون ھذه الضريبة سھلة التحصيل لإلدارة الضريبية إال أنھا تؤدي إلى مخالفة قوانين الخصوصية التي توفرھا الشركات المزودة 

دة األعباء على المستھلك الذي يدفع ثمن السلعة وقيمة الضريبة وقيمة االشتراك  للدخول إلى  لخدمات االنترنت، إلى جانب زيا
 اإلنترنت. 

الضريبة على المبيعات ،وتعد من أھم أنواع الضرائب غير المباشرة لما تتميز فيھ من سھولة الفرض والتحصيل ،وقد طبقت ھذه  •
تندت في ذلك ألحكام المحاكم األمريكية التي عدت الشركة التي تبيع البرامج  الضريبة بعض الواليات األمريكية كضرائب محلية واس

الجاھزة موجودة في الوالية التي تحصل فيھا على مقابل الستعمال بعض حقوقھا داخل الوالية كاسمھا التجاري أو عالمتھا التجارية،مما  
 خل الوالية والتي يجري بيعھا عبر شبكة االنترنت. يعني منح الحق للوالية في تحصيل الضريبة من مبيعات ھذه الشركة دا

الضرائب  يعني منح الحق للوالية في تحصي الضريبة من مبيعات ھذه الشركة داخل الوالية والتي يجري بيعھا عبر شبكة االنترنت   •
نية،فرغم أن السلع والخدمات  الجمركية ،وتعتبر من أكثر الضرائب مالئمة لالستعمال من قبل النظم الضريبية لدخل التجارة االلكترو 

قد تكون رقمية أو غير رقمية ،إال إن ھناك نسبة كبيرة من السلع غي الرقمية يجري تداولھا عبر االنترنت من خالل إجراء التعاقدات  
التي تخضع ودفع المقابل إال أنھا تبقى تعتمد على الطرق التقليدية في النقل وتسليم السلع فھي تخضع للضريبة لذات االعتبارات  

لھا أي سلعة أخرى تعبر الحدود أو الخط الجمركي ،أي إن الواقعة المنشأة للضريبة قد تحققت بالعبور المادي للحدود الجمركية،وفي  
ھذا النطاق نجد إن قانون تحرير االنترنت من الضرائب األمريكي يرفض فرض الضرائب الجمركية على البضائع الرقمية التي تنتقل 

الدولية)االنترنت(إذ إن المعلومة غير قابلة لالقتطاع الضريبي بحسب القانون األمريكي،وان ما يخضع للضريبة ھو    عبر الشبكة
والتنمية  التعاون  االتجاه منظمة  ھذا  الصلبة  وتدعم  نقلھا واستيرادھا كاألقراص  المعلومات وجرى  فيھا ھذه  التي وضعت  المادة 

ق عند عدم فرض الضرائب الجمركية على البضائع الرقمية المنتقلة عبر االنترنت مقارنة االقتصادية ذ ليس من خسارة مھمة تتحق
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بالسلع المنتقلة عبر الحدود الجغرافية بين الدول،ويمكن القول بوجاھة ھذا الرأي إن تم األخذ فيھ كمرحلة أولية يتم بموجبھا تنظيم  
 .استخدام االنترنت واألنشطة االقتصادية المتداولة عبره

 مفهوم التجارة اإللكترونية

 التجارة اإللكترونية هي عملية بيع وشراء سلعة أو خدمة عبر اإلنترنت، وتحويل األموال والبيانات إلتمام عملية البيع، وقد ُتعرف باسم 
مستهلك إلى مستهلك آخر، أو  التجارة عبر اإلنترنت، وقد تكون هذه التجارة من شركة إلى شركة، أو من الشركة إلى المستهلك، أو من 

من مستهلك إلى شركة، ويمكن إجراء التجارة اإللكترونية عبر أجهزة الكمبيوتر أو األجهزة اللوحية أو الهواتف الذكية، وذلك من خالل  
تجارة اإللكترونية التسّوق عبر قائمة الطلبات عبر اإلنترنت، وقد أصبح اآلن من الممكن بيع أو شراء منتج أو خدمة من خالل معامالت ال

عبر اإلنترنت، بما في ذلك الكتب والموسيقى وتذاكر الطائرة والخدمات المالّية مثل االستثمار في األسهم والخدمات المصرفّية وتعد 
مالت  التجارة اإللكترونية عملية غير مكلفة ماديًّا من حيث عدم وجود حاجة إلى مكان فعلّي لعرض البضائع أو التوفير من حيث المعا

يادة المالّية، كما أنَّه يمكن بيع بضائع ال يمكن بيعها في المتاجر الفعلّية األمر الذي أّدى إلى توّسع وجودها في السوق مما ساعد على ز 
 حجم المبيعات. 

 فرض الضرائب على التجارة اإللكترونية

يعتمد ذلك على الدول في حال كانت تبحث عن مصدر  إنَّ فرض الضرائب على المشتريات عبر اإلنترنت ال يزال محل خالف، بحيث 
جديد لإليرادات أو تعاني من ضائقة مالية أم ال، والبعض يرى أنَّ فرض الضريبة على التجارة اإللكترونية غير عادل كونه قطاع جديد 

لبيع بالتجزئة وجعل تّجار اإلنترنت يحتاج للتوّسع والتطوير، وقد يرى آخرون أنَّه من غير العدل أيًضا فرض الضرائب فقط على تجار ا
يحتلون ميزة إضافية عنهم، كما أنَّ فرض الضريبة على هذا النوع من المبيعات يكون حسب القوانين والتشريعات التي تفرضها الدولة،  

اءة هذا السوق وقدرته على  فمثاًل في الواليات المتحدة األمريكية لم تفرض في البداية أي ضرائب على التجارة اإللكترونية للتأكد من كف
 .النمو والتطّور دون فرض الضرائب

 كيف تؤثر التجارة اإللكترونية على الضرائب؟ 

التجارة  الضرائب على  في كيفية فرض  المتبعة  نفسها وسياستها  الدولة  يعتمد على أسس  اإللكترونية  التجارة  الضريبة على  تأثير  إنَّ 
فرض ضرائب محددة على التجارة اإللكترونية مناسبة لها، كما تقوم بالتأكيد على عدم وجود اإللكترونية، فتقوم بعض الدول بمراعاة  

تمييز أو تسهيل عليها مقارنة بالتجارة في السوق الفعلّي، ومن الضرائب التي تفرض على التجارة اإللكترونية ضريبة الدخل والضريبة 
لضرائب، فقد تفرض عند مرحلة معينة من مراحل انتقال السلعة ووصولها الجمركية وضريبة المبيعات، وهناك عّدة طرق لفرض تلك ا

 إلى المستهلك أو تفرض متتابعة عند كل المراحل. 

 تأثير الضرائب السلبّي على التجارة اإللكترونّية :

 يكون تأثير الضريبة السلبّي على التجارة اإللكترونّية، كما يأتي:

 م اإلنترنت نفسه نظًرا لعدم رغبة المستهلكين بدفع الضرائب على مشترياتهم. قد تعمل الضرائب على الحّد من استخدا •
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 قد تؤثر الضرائب على خصوصية بيانات المستهلك لما سيطلب منه معلومات لتقدير الضريبة وتحصيلها. •

 تأثير الضرائب اإليجابّي على التجارة اإللكترونّية

 ترونّية، كما يأتييكون تأثير الضريبة اإليجابّي على التجارة اإللك

 زيادة اإليرادات للدولة لحل مشاكلها مثل البطالة وغيرها أو استخدامها في تمويل خدماتها •
 تحقيق توازن في سلوك المستهلك بين التجارة التقليدية واإللكترونية •

 :المصادر والمراجع
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Abstract: 

The possibility of imposing a tax on electronic commerce is increasing in interest by governments in both developed and 

developing countries, and there is a logical interest by governments and taxation bodies in particular in developing countries 

with the potential tax erosion in the tax base resulting from the adoption of electronic commerce if it is not The local and 

international tax provisions and legislation have been modified to take into account these important economic developments 

and how to keep pace with them. The composition of the taxation system is the only way to increase the revenues necessary 

to finance government spending on goods and services needed by society . 

One of the most important conclusions reached by the research is the lack of an appropriate financial and monetary structure 

to facilitate payments and settlements resulting from transactions in electronic commerce, where financial services must be 

developed, the credit system should be strengthened, and the standards for financial transfers supported, where it is possible 

to conduct settlements for accounts and payments resulting from electronic commerce . 
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