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 حتديد وعاء رضيبة القيمة املضافة واملشكالت املرتبطة به

 )دراسة حتليلية يف ضوء آراء الفقه والتشريعات الضريبية املقارنة وأحكام القضاء(

 إعداد

   صالح حامد حممد حسهنيد . 

 مىجز عه البحث

عد الضرائب مـ أهؿ أدوات السقاسة الؿالقة والتل تستخدمفا الدولة لتحؼقؼ العديد ت  

سفؿ داة ت  أمـ األهداف سقاء الؿالقة أو االقتصادية أو االجتؿاطقة أو حتك السقاسقة. ففل 

عد مـ  تحؼقؼ االستؼرار االقتصادي وتقزيع الؿقارد االقتصادية   كؿا أاها ت  بػعالقة يف

أهؿ وسائؾ تحؼقؼ الحصقؾة الؿالقة يف إيرادات الدولة الحديثة   كؿا أن لفا دورًا 

اجتؿاطقًا خطقرًا وهق إطادة تقزيع الدخؾ الؼقمل بقـ فئات الؿجتؿع بؿا يساهؿ يف 

 قاسل داخؾ الؿجتؿع.تحؼقؼ االستؼرار االجتؿاطل والس

اها تػرض إعد ضريبة الؼقؿة الؿضافة أحد أهؿ أشؽال الضريبة غقر الؿباشرة إذ وت  

طؾك تداول السؾع أو الخدمات أو طـد إكػاق الدخؾ يف شراء السؾع والخدمات . وطؾك 

الرغؿ مـ اسؿفا الضريبة طؾك الؼقؿة الؿضافة إال أاها ال تػرض طؾك مجرد إضافة الؼقؿة 

ج بؾ تػرض طؾك واقعة استفالك السؾعة أو الخدمة ويتؿ احتساهبا وفؼًا لؾتغقر لؾؿـت
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 . الذي صرأ طؾك ققؿة السؾعة أو الخدمة طـد استفالكفا أو تداولف

تـاول البحث مقضقع تحديد وطاء ضريبة الؼقؿة الؿضافة والؿشؽالت الؿرتبطة بف   

ثارت يف القاقع العؿؾل  واستعرض تحديد الشخص الخاضع لؾضريبة والؿشؽالت التل

بخصقص بعض األشخاص االطتبارية كالؼطاع العام والجؿعقات الخقرية والشركات 

الؼابضة   كؿا أن البحث قد أوضح مققػ التشريعات الؿؼاركة والؼضاء مـ تحديد 

كطاق ضريبة الؼقؿة الؿضافة وأن االتجاه السائد هق التقسع يف تحديد وطاء هذه الضريبة 

كطاقفا إال ما استثـل بـص خاص بف   فضالً طـ استعراض بعض  واليخرج طـ

الؿشؽالت الؿرتبطة بالسؾع والخدمات كحالة التقريد بالمؼابؾ والؿؼابؾ بالتقريد 

والتقريد الؿختؾط   واستعرض البحث يف الـفاية صرق تحديد وطاء ضريبة الؼقؿة 

 يبقة.الؿضافة مثؾ صريؼة الخصؿ واإلضافة وصريؼة الػاتقرة الضر

  الػاتقرة الضريبقة   السؾع والخدمات    ضريبة الؼقؿة الؿضافة  الكلمات المفتاحوة :

 .  الشخص الخاضع لؾضريبة
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Abstract :  

Taxes are one of the most important financial policy tools that the state uses to 

achieve many goals, whether financial, economic, social, or even political. It is a tool that 

effectively contributes to achieving economic stability and distributing economic 

resources. It is also one of the most important means of achieving the financial outcome 

in the revenues of the modern state. It also has a serious social role, which is the 

redistribution of national income among the groups of society in a way that contributes 

to achieving social and political stability within society. Value-added tax is one of the 

most important forms of indirect tax, as it is imposed on the circulation of goods or 

services, or when income is spent on the purchase of goods and services. Despite its 

name, the value-added tax is not imposed on merely adding the value of the product. 

 Rather, it is imposed on the incident of consumption of the good or service, and it is 

calculated according to the change that occurred in the value of the good or service 

when it was consumed or traded.   

The research dealt with the issue of determining the value-added tax base and the 

problems associated with it, and reviewed the determination of the person subject to 

the tax and the problems that arose in practice regarding some legal persons such as the 

public sector, charities and holding companies. The research also clarified the position of 

comparative legislation and the judiciary on determining the scope of the value-added 

tax and that The prevailing trend is to expand the determination of the base of this tax 

and leave its scope except for what is excluded by a special text, in addition to reviewing 

some problems related to goods and services, such as the case of supply in exchange for 

supply and mixed supply, and the research in the end reviewed methods for 

determining the VAT base, such as the method of deduction and addition and the 

method Tax invoice. 

 

Key words: Value-Added Tax, Goods And Services, Tax Invoice, Taxable Person. 
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 مقدمة

لؿالقة والتل تستخدمفا الدولة لتحؼقؼ العديد ت عد الضرائب مـ أهؿ أدوات السقاسة ا

مـ األهداف سقاء الؿالقة أو االقتصادية أو االجتؿاطقة أو حتك السقاسقة. ففل أداة ت سفؿ 

بػعالقة يف تحؼقؼ االستؼرار االقتصادي وتقزيع الؿقارد االقتصادية   كؿا أاها ت عد مـ 

لة الحديثة   كؿا أن لفا دورًا أهؿ وسائؾ تحؼقؼ الحصقؾة الؿالقة يف إيرادات الدو

اجتؿاطقًا خطقرًا وهق إطادة تقزيع الدخؾ الؼقمل بقـ فئات الؿجتؿع بؿا يساهؿ يف 

 تحؼقؼ االستؼرار االجتؿاطل والسقاسل داخؾ الؿجتؿع.

وتتعدد التؼسقؿات الؿتعؾؼة بالضرائب إال أن أهؿفا هق الضرائب الؿباشرة وغقر 

ؿالل كحق صقاغة الؿعايقر الؿختؾػة لؾتػرقة بقـ هذيـ الؿباشرة  وقد أكربى الػؼف ال

الـقطقـ مـ الضرائب مـفا الؿعقار الؿالل والؿعقار االقتصادي والؿعقار اإلداري إال أاها 

جؿقعفا هبا أوجف كؼص واكتؼاد  ولذا استؼر الػؼف الؿالل الؿعاصر طؾك معقار طؿؾل 

أن الضريبة إذا كاكت تػرض طؾك  لؾتػرقة بقـ الضرائب الؿباشرة وغقر الؿباشرة وهق

الدخؾ أو رأس الؿال أو الثروة فناها تعد ضريبة مباشرة   بقـؿا إذا كاكت تػرض طؾك 

 اإلكػاق أو التداول فناها تعد ضريبة غقر مباشرة.

وت عد ضريبة الؼقؿة الؿضافة أحد أهؿ أشؽال الضريبة غقر الؿباشرة إذ إاها تػرض 

أو طـد إكػاق الدخؾ يف شراء السؾع والخدمات . وطؾك  طؾك تداول السؾع أو الخدمات

الرغؿ مـ اسؿفا الضريبة طؾك الؼقؿة الؿضافة إال أاها ال تػرض طؾك مجرد إضافة الؼقؿة 

لؾؿـتج بؾ تػرض طؾك واقعة استفالك السؾعة أو الخدمة ويتؿ احتساهبا وفؼًا لؾتغقر 
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 .(4)أو تداولفا الذي صرأ طؾك ققؿة السؾعة أو الخدمة طـد استفالكفا

والضريبة طؾك الؼقؿة الؿضافة تعد التطقر الطبقعل لضريبة االستفالك وقد ضفرت 

الحاجة إلقفا مع تشابؽ الحقاة االقتصادية وتغؾغؾ الدولة يف طدة مجاالت واحتقاجاهتا 

الؿتزايدة لتدبقر مقارد مالقة تؿؽـفا مـ تغطقة كػؼاهتا   ولذا بدأ التػؽقر يف صقاغة كقع 

يد ومتطقر مـ الضرائب يتسؿ بالشؿقلقة والعؿقمقة ويحؼؼ الحصقؾة الؿرجقة فؽان جد

 .(2)ذلؽ بداية ضفقر الضريبة طؾك الؼقؿة الؿضافة

وقد أصبح وجقد كظام تشريعل متؽامؾ لضريبة الؼقؿة الؿضافة شرصًا أساسقًا 

دولل لالكضؿام لعضقية االتحاد األوربل   بؾ إن صـدوق الـؼد الدولل والبـؽ ال

يعترباها طـصرًا هامًا مـ طقامؾ اإلصالح الؿالل واالقتصادي داخؾ الدول األطضاء. 

وقد اطتؿد صـدوق الـؼد الدولل طدة تقصقات يف مجال صقاغة التشريعات الؿـظؿة 

 : (3)لؾضريبة طؾك الؼقؿة الؿضافة وأاها البد أن تراطك فقفا الضقابط التالقة

بداًل مـ تعدد األسعار مـعًا لحدوث التشقهات  : وجقد سعر واحد لؾضريبة أولً 

االقتصادية مـ كاحقة ولؾحد مـ حاالت التفرب واإلفالت مـ الضريبة مـ كاحقة 

أخرى. وأيضًا ألن تقحقد السعر يبسط دفاتر وفقاتقر الؿؽؾػقـ ويسفؾ مراجعتفا   

ت بشلن فضالً طـ أن الؿعامؾة التؿققزية لؾسؾع الؿختؾػة تخؾؼ مجااًل لإلشؽالقا

الؿعامؾة السؾقؿة لؾبـقد التل تؼع طؾل الحدود بقـ فئات متشاهبة .فػل الؿؿؾؽة الؿتحدة  

                                                        

   "الضريبة طؾك الؼقؿة الؿضافة يف التشريع الؿصري والؿؼارن : دراسة تحؾقؾقة مؼاركة "د. رمضان صديؼ :  (4)

 46  ص  2147العربقة   الؼاهرة    دار الـفضة

(2) Alain Charlet and Jeffrey Owens   " : An International Perspective on VAT  " , Tax Notes International , 
VOL 59 , N.12 , September 20, 2010, p. 943 

(3)  Ine Lejeune : The EU VAT Experience: What Are the Lessons?" , TAX ANALYSTS , 2011, PP 266, 267 
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طؾل سبقؾ الؿثال   كشلت مـازطات بشلن ما إذا كان يـبغل التعامؾ مع تعؿقؼ أسس 

الؿـزل طؾل أاها إصالحات )خاضعف لؾضريبة( أو أاها مجرد تؿديد )وبالتالل ال تخضع 

ضريبة الؼقؿة الؿضافة الفقلـدية ثعبان السؿؽ الؿدخـ يخضع لؾضريبة لؾضريبة( ؟!ويف 

بؿعدل مـخػض يف حقـ يخضع سؿؽ السؾؿقن الؿدخـ لؾسعر العام وهذا مـ شلكف 

إثارة العديد مـ اإلشؽالقات بقـ الؿؽؾػ واإلدارة الضريبقة إذ يصر الؿؽؾػ أن الصـػ 

 .(4)لصـػ لؾسعر العاميخضع لؾسعر الؿخػض بقـؿا تصر اإلدارة طؾك خضقع ا

 : التقسع يف طؿقمقة الضريبة والتضققؼ مـ كطاق اإلطػاءات. ثاىوًا

 : تقحقد حد التسجقؾ لجؿقع الؿؽؾػقـ. ثالثًا

: استخدام مبدأ الؿؼصد الذي بؿقجبف يؽقن سعر الضريبة طؾك الصادرات  رابعًا

 صػر   وتػرض الضريبة بالسعر العام طؾك القاردات.

 ؿاد طؾك صريؼة الػاتقرة الضريبقة  وبذلؽ يؿؽـ خصؿ الؿدخالت .خامسًا: االطت

: تقحقد اإلدارة الضريبقة والسعل لدمج  إداريت ضريبة الدخؾ والؼقؿة  سادسًا

 الؿضافة لتعزيز فعالقة تطبقؼ الـظام الضريبل.

: التـسقؼ بقـ إدارة ضريبة الدخؾ والؼقؿة الؿضافة مـ كاحقة وإدارة الجؿارك  سابعًا

كاحقة أخرى ووجقد أرقام تعريػقة مقحدة لؾؿؽؾػقـ يف تؾؽ اإلدارات لؾحد مـ  مـ

 التالطب وإلططاء صقرة متؽامؾة طـ حجؿ األطؿال الحؼقؼل لؽؾ مؽؾػ.

( قد أوصت OECDالتعاون االقتصادي والتـؿقة )  وتجدر اإلشارة إلك أن مـظؿة

لؼقؿة الؿضافة كستعرضفا بضرورة مراطاة طدة مبادئ طـد صقاغة قاكقن لؾضريبة طؾك ا

                                                        

(1) Liam Ebrill, Michael Keen, Jean-Paul Bodin, and Victoria Summers  : " The Modern VAT " , 
INTERNATIONAL MONETARY FUND(IMF) , WASHINGTON  , D.C.,  2001, p.p 78 , 79. 
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 مـ خالل الجدول التالل :

 (4) (OECDمبادئ إعداد قاىون القومة المضافة )

 (Neutralityالحقادية )

 ويؼصد بف  أن تراطل الضريبة ما يؾل :

أن تؽقن الضرائب محايدة ومـصػة بقـ أشؽال التجارة الؿختؾػة -

 )التؼؾقدية واإللؽرتوكقة( دون تؿققز يف الؿعامؾة.

تؽقن الؿعامؾة لألكشطة الؿختؾػة خاضعة لالطتبارات االقتصادية  أن-

 ولقست الضريبقة.

أن يخضع دافعق الضرائب يف حاالت مؿاثؾة والذيـ يؼقمقن -

 بؿعامالت مؿاثؾة لؿستقيات مؿاثؾة مـ الضرائب.

 (Efficiencyالؽػاءة )

ية ويؼصد بف تؼؾقؾ تؽالقػ االمتثال لدافعل الضرائب والتؽالقػ اإلدار

لؾسؾطات الضريبقة إلك أقؾ حد مؿؽـ وهق ما يطؾؼ طؾقف االقتصاد يف 

 كػؼات التحصقؾ

 القؼقـ والبساصة

(Certainty and 

Simplicity) 

ويؼصد بف أن تؽقن الؼقاطد الضريبقة واضحة وسفؾة الػفؿ حتك يتؿؽـ 

دافعق الضرائب مـ معرفة الؿعامؾة الضريبقة بسفقلة  بؿا يف ذلؽ معرفة 

 أيـ وكقػ يتؿ حساب الضريبة.متك و

 الػعالقة والعدالة

(Effectiveness and 

Fairness) 

ويؼصد بف أن تحتقي الـصقص الضريبقة طؾك ما يؼؾؾ مـ احتؿالقة 

التفرب أو تجـب دفع الضريبة  مع صقاغة كافة التدابقر التل تستخدم 

مع هذه الؿخاصر   وأن يؽقن مقطد تحصقؾ الضريبة متـاسبًا   لؿقاجفة

 ضروف الؿؽؾػ والـشاط الذي يؿارسف.

 (Flexibilityالؿروكة )
ويؼصد بف أن تؽقن أكظؿة الضرائب مركة وديـامقؽقة لضؿان مقاكبة 

 التطقرات التؽـقلقجقة والتجارية.

                                                        

(1) OECD : “ELECTRONIC COMMERCE: TAXATION FRAMEWORK CONDITIONS”, A Report by the Committee 
on Fiscal Affairs, as presented to Ministers at the OECD Ministerial Conference, “A Borderless World: 
Realising the Potential of Electronic Commerce” on 8 October 1998. , P4. 
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واالتجاه الذي بدأ يسقد يف مجؿقطة دول االتحاد األوروبل هق زيادة معدالت  

قض يف ضريبة الشركات ) مثؾ التشقؽ  الؿجر  أسعار ضريبة الؼقؿة الؿضافة مع تخػ

ثؾ بؾغاريا   لقتقاكقا   الققكان  السقيد  لقكسؿبقرج( أو ضريبة الدخؾ لألفراد ) م

  كؿا استخدمت بعض الدول يف االتحاد فؽرة زيادة اإليرادات مـ     سؾقفاكقا( روماكقا

تل يدفعفا أصحاب ضريبة الؼقؿة الؿضافة  لؾحد مـ مساهؿات الضؿان االجتؿاطل ال

 .(4)األطؿال والؿقضػقن ) بؾغاريا   الؿجر   ألؿاكقا   السقيد( 

وقد حذت دول الخؾقج حذو باقل الدول التل اكضؿت إلك مضؿار ضريبة الؼقؿة 

الؿضافة واطتؿدت دول مجؾس التعاون الخؾقجل إصار مقحد لتطبقؼ ضريبة الؼقؿة 

قارد مالقة مستدامة تساطد الدولة يف تحؼقؼ وذلؽ لتقفقر وتدبقر م(2)% 5الؿضافة بـسبة 

 أهداففا التـؿقية مـ كاحقة ولتعقيض الـؼص يف أسعار الـػط مـ كاحقة أخرى. 

وتـؼسؿ دول العالؿ فقؿا بقـفا فقؿا يتعؾؼ بصقاغة ققاكقـ ضريبة الؼقؿة الؿضافة مابقـ  

 : (3)فريؼقـ 

 ا باآليت :ويشؽؾ الؼاطدة العريضة وتتسؿ تشريعاهت الفريق األول

 تبـك مػفقم مقسع لؾشخص الخاضع لؾضريبة بؿا فقفا الجفات الحؽقمقة .   -

                                                        

(1) Ine Lejeune :” The EU VAT Experience: What Are the Lessons?”, OP.cit , P261. 

  3/5/4438 وتاريخ 54/ م رقؿ الؽريؿ الؿؾؽل بالؿرسقم االتػاققة طؾك السعقدية العربقة الؿؿؾؽة صادقت( 2)

 وتاريخ443/م رقؿ الؽريؿ الؿؾؽل بالؿرسقم الداخؾل الضريبل كظامفا الؿؿؾؽة وأصدرت

 رقؿ والدخؾ لؾزكاة العامة الفقئة إدارة جؾسم بؼرار لؾـظام التـػقذية الالئحة وكذلؽ هـ 2/44/4438

 .44/42/4438 وتاريخ 3839

 طؾك الؿرتتبة اآلثار لؿقاجفة% 45 إلك الؿضافة الؼقؿة ضريبة سعر مـ طدلت قد الؿؿؾؽة أن مالحظة مع

 .كقروكا جائحة تػشل
(3)  Ine Lejeune  : “The EU VAT Experience: What Are the Lessons?”, OP.Cit, P.281. 
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 رفع حد التسجقؾ -

 سعر ضريبل مقحد .  -

 حاالت كادرة لتحديد سعر صػر لبعض التقريدات . -

 وتعد السقيد واسرتالقا وسـغافقرا وكققزيالكدا مـ ضؿـ هذا الػريؼ.

 تسؿ تشريعاهتا باآليت :: ويشؽؾ الؼاطدة الضقؼة وت الفريق الثاين

 تعريػ ضقؼ لؾشخص الخاضع لؾضريبة. -

 حد التسجقؾ مـخػض. -

 األسعار متعددة . -

 حاالت متعددة لؾتقريدات الخاضعة لسعر صػر. -

 وجقد العديد مـ اإلطػاءات. -

 ويعد االتحاد األوروبل وكـدا مـ أهؿ الدول التل تتبـك هذا االتجاه.

ـ الضرائب يف أن الؿشؽالت الؿرتتبة طؾك وتؽؿـ األهؿقة يف دراسة هذا الـقع م

فرض وتطبقؼ هذه الضريبة تتزايد يف القاقع العؿؾل خاصة يف الدول الـامقة يف ضؾ وجقد 

تداخؾ بقـ التشريعات الؿختؾػة أو طدم وجقد تـظقؿ قاكقين لؿقضقع معقـ أو محاولة 

قكقة وطؿؾقة البعض اإلفالت مـ تطبقؼ الؼاكقن طؾقف  ولذا فنن إفراد دراسات قاك

 متخصصة لفذه الؿشؽالت يعد مـ األهؿقة بؿؽان خاصة يف الدول الـامقة.

وتزداد األهؿقة العؾؿقة لدراسة هذا الؿقضقع يف الدول الـامقة خاصة يف ضؾ احتدام 

الجدل حقل تطبقؼ الؼقاطد الػـقة الخاصة هبذه الضريبة وهؾ يتؿ االطتؿاد طؾك الؼقاطد 

التؿقيؾ الدولقة وطؾك رأسفا صـدوق الـؼد الدولل أم يتؿ الؿحددة مـ قبؾ ممسسات 

التطبقؼ التدريجل لفذه الؼقاطد مـ خالل استخدام ققاطد فـقة تخدم االقتصاد الؿحؾل 
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 .(4)لؾدول الـامقة؟!

تتؿثؾ إشؽالقة البحث يف كقػقة مقاجفة الؿشؽالت الؿرتتبة طؾك تطبقؼ قاكقن الؼقؿة 

افة وإيجاد الحؾقل الؿـاسبة لفذه الؿشؽالت . ولذا يحاول البحث اإلجابة طـ الؿض

 التساؤالت التالقة :

مـ هق الؿؽؾػ بضريبة الؼقؿة الؿضافة ؟ وهؾ هـاك فرق بقـف وبقـ الؿؿقل ؟ ومـ 

الؿتحؿؾ الـفائل بعبء هذه الضريبة؟ وبالـسبة لألشخاص االطتبارية كقػقة فرض 

لؼابضة وشركاهتا التابعة ؟ والجؿعقات الخقرية هؾ تعػك يف كؾ الضريبة طؾك الشركة ا

األحقال مـ الخضقع لضريبة الؼقؿة الؿضافة؟ وما القضع بالـسبة لؾؿشروطات 

 الؿشرتكة )الؽقكسقرتققم(؟

وبالـسبة لؾسؾع والخدمات  ما حؽؿ الؿعامالت الؿختؾطة أو الؿركبة ؟ وما الحؾ يف 

ون وجقد سؾعة أو خدمة كؿا هق الحال يف التربطات حالة وجقد مؼابؾ مادي مدفقع د

 هؾ تخضع لؾضريبقة أم ال؟! وما الحؾ يف حال تقريد سؾع أو خدمات مجاكًا ؟!

 وما هل الطرق الؿتبعة طالؿقًا يف تحديد وطاء ضريبة الؼقؿة الؿضافة؟!

 يفدف البحث إلك تحؼقؼ ما يؾل :

ك التجارب الدولقة يف مقاجفة الؿشؽالت الؿرتتبة طؾك فرض تسؾقط الضقء طؾ - أولً 

 ضريبة الؼقؿة الؿضافة.

                                                        

   دمشؼ   العربقة الؿقسقطة هقئة   " التؽامؾل ودورها الؿضافة الؼقؿة طؾك الضريبة ":  العؽام خقر محؿد.د( 4)

 . 41 ص   2115
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استعراض بعض التطبقؼات الؼضائقة الدولقة لؿقاجفة الؿشؽالت الؿرتتبة طؾك  - ثاىوًا

 فرض ضريبة الؼقؿة الؿضافة ومحاولة االستػادة مـفا.

وصـدوق الـؼد   OECDؾ معرفة تقصقات الؿـظؿات الدولقة الؿتخصصة  ) مث -ثالثًا 

 ( يف مجال صقاغة ققاكقـ الضريبة طؾك الؼقؿة الؿضافة . IMFالدولل 

اتبع الباحث الؿـفج االستـباصل والؿـفج االستؼرائل ألن التؽامؾ بقـفؿا مـ أهؿ 

طقامؾ كجاح البحث العؾؿل وأضاف لفؿا الؿـفج الؿؼارن الستعراض التجارب 

 ة والتطبقؼات الؼضائقة يف هذا الؿجال ومحاولة االستػادة مـفا.الدولق

 وعلى هدي ما تقدم جاءت خطة البحث على النحو التالي :

 الؿبحث األول : تحديد الشخص الخاضع لؾضريبة

 الؿطؾب األول : الشخص الطبقعل وشروط خضقطف لؾضريبة.    

 طتباري والؿشؽالت الؿرتبطة بف.الؿطؾب الثاين : الشخص اال    

 الؿبحث الثاين : الـطاق الؿقضقطل لسريان الضريبة ومشؽالتف.

 الؿطؾب األول : الؿؼصقد بالسؾع والخدمات.   

 الؿطؾب الثاين : الؿشؽالت الؿرتبطة بتحديد السؾع والخدمات.   

 الؿبحث الثالث : صرق احتساب وطاء الضريبة طؾك الؼقؿة الؿضافة.

 لؿطؾب األول : صريؼة الخصؿ.ا    

 الؿطؾب الثاين : صريؼة اإلضافة .   

 الؿطؾب الثالث : صريؼة الػاتقرة الضريبقة.    
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هذا ولؿا كاكت الـصقص الؼاكقكقة محدودة ومتـاهقة والققائع والؿشؽالت غقر 

محدودة وال متـاهقة فال أستطقع الؼقل بلن البحث قد أحاط بؽافة الؿشؽالت الؿرتبطة 

قطاء ضريبة الؼقؿة الؿضافة ولؽـ حسبل أين اجتفدت وحاولت استعراض أهؿ ب

الؿشؽالت التل تثقر يف القاقع العؿؾل حتك كتابة هذه السطقر . وأرجق مـ أساتذيت 

األفاضؾ والؼارئ الؽريؿ أن يؾتؿسقا لل العذر إن كان هـاك كؼص أو خطل أو سفق  يف 

البشر ولقال الـؼص ما طرف الؽؿال الذي مقضقطات هذه الدراسة ألن هذا مـ صبقعة 

 هق هلل وحده.

 ،،، وآخر دعواي أن الحمد هلل رب العالمون
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 المبحث األول 

 تحديد الشخص الخاضع للضريبة
ي عد تحديد الـطاق الشخصل لضريبة الؼقؿة الؿضافة مـ األهؿقة بؿؽان إذ مـ خاللف 

األحقال لقس الؿتحؿؾ  يؿؽـ التعرف طؾك الؿؽؾػ بدفع الضريبة والذي يف أغؾب

مـ كاحقة  ومـ كاحقة  هذا  -الؿباشرة غقر الضرائب يف الحال هق كؿا –الـفائل هبا 

أخرى تػقد دراسة هذا الؿقضقع يف التعرف طؾك الشروط القاجب تقافرها يف الؿؽؾػ 

 والؿشؽالت الؼاكقكقة والعؿؾقة الؿرتتبة طؾك بعض حاالت الؿؽؾػقـ.

 ث طؾك الـحق التالل: ولذا تؿ تؼسقؿ خطة البح

 : الشخص الطبقعل وشروط خضقطف لؾضريبة. المطلب األول         

 : الشخص االطتباري والؿشؽالت الؿرتبطة بف. المطلب الثاين         

تـتفل الشخص الطبقعل هق ذلؽ الشخص الذي تبدأ شخصقتف الؼاكقكقة بالؿقالد و

بالقفاة ويؽقن أهالً الكتساب الحؼقق والتحؿؾ بااللتزامات . ويف مجال الضريبة طؾك 

الؼقؿة الؿضافة فنن الشخص إذا كان يؿارس كشاط االتجار أو التعامؾ بالسؾع أو 

الخدمات الخاضعة لضريبة الؼقؿة الؿضافة فنكف يخضع لتؾؽ الضريبة . وبعبارة أخرى 

صًا تجاريًا أو صـاطقًا أو مفـقًا أو تؼديؿ خدمات فنكف إذا كان الشخص يؿارس كشا

يخضع لضريبة الؼقؿة الؿضافة مالؿ يقجد كص بخالف ذلؽ   وذلؽ ألن األصؾ يف 

كطاق سريان ضريبة الؼقؿة الؿضافة هق التقسع يف وطائفا لقشؿؾ كافة السؾع والخدمات 

 إال ما استثـل بـص خاص.

الشخص  الصادر طـ االتحاد األوروبل  ةيعّرف تقجقف ضريبة الؼقؿة الؿضافو
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أي شخص يؿارس بشؽؾ مستؼؾ يف أي مؽان أي كشاط "الخاضع لؾضريبة بلكف 

ورغؿ وجقد هذا  .(4)"اقتصادي   بغض الـظر طـ الغرض أو الـتائج مـ هذا الـشاط

التقجقف إال أن التشريعات األوروبقة تختؾػ فقؿا بقـفا يف تعريػ الشخص الخاضع 

تختؾػ التشريعات يف بؾجقؽا و فـؾـدا وإيطالقا والتػقا والربتغال والسقيد  لذا لؾضريبة و

والؿؿؾؽة الؿتحدة يف الؿؿارسة العؿؾقة   وقد كشلت مشاكؾ يف تحديد الققت الذي 

يجعؾ فقف الـشاط االقتصادي الشخص ممهالً لؾخضقع لؾضريبة )األطؿال التحضقرية 

 . (2) أو دراسات الجدوى(

الشخص لتعريػ  (3)االتػاققة الخؾقجقة الؿقحدة لضريبة الؼقؿة الؿضافةوقد تعرضت 

بلكف أي شخص صبقعل أو اطتباري   طام أو خاص   أو أي شؽؾ آخر مـ أشؽال 

وأن الشخص الخاضع لؾضريبة هق الشخص الذي يزاول كشاصًا اقتصاديًا  .الشراكة

التسجقؾ لغايات الضريبة بصػة مستؼؾة هبدف تحؼقؼ الدخؾ  ويؽقن مسجالً أو مؾزما ب

 .وفؼًا ألحؽام هذه االتػاققة

والـشاط االقتصادي هق الـشاط الذي يؿارس بصقرة مستؿرة ومـتظؿة ويشؿؾ 

الـشاط التجاري   أو الصـاطل  أو الزراطل   أو الؿفـل  أو الخدمل أو أي استعؿال 

 .مؿتؾؽات مادية أو غقر مادية  وأي كشاط مؿاثؾ آخر

قن األيرلـدي يف تعريػ الشخص الخاضع لضريبة الؼقؿة الؿضافة إذ وقد تقسع الؼاك

                                                        

 : التالل الـحق طؾك لؾضريبة الخاضع الشخص تعريػ يجري( 4)

‘‘any person that independently carries out in any place any economic activity, whatever the purpose or 
results of that activity.’ , Article 9 of the VAT directive, Council Directive 2006/112/EC, Available at : 
http://ec.eur opa.eu/taxation customs/taxation/vat/key_documents/index_en.htm  

(2)  Ine Lejeune  : “The EU VAT Experience: What Are the Lessons?”, OP.Cit, P.200. 

 .االتػاققة مـ األولك الؿادة( 3)
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طرفف بلكف كؾ شخص يزاول كشاصًا بصػة مستؼؾة . مؿا يعـل أن أي شخص خاضع 

لؾضريبة أيًا كان رقؿ أطؿالف . ويف مؼابؾ هذا االتجاه التقسعل ذهبت معظؿ تشريعات 

لـشاط ا مزاولة طؾك طالوة–األخرى إلك وضع ضقابط لفذا األمر بحقث يشرتط 

 بالتسجقؾ مؾزمًا أو مسجالً  ويؽقن لؾضريبة خاضعًا الـشاط يؽقن أن –االقتصادي 

 (4)األوروبل االتحاد دول ومعظؿ والباهؿا البقسـة االتجاه هذا تتبـك التل الدول ومـ

 .(2)والؼاكقن اإلمارايت

ػ هق الشخص الؿؽؾفنن  (3)ووفؼًا ألحؽام قاكقن ضريبة الؼقؿة الؿضافة الؿصري 

الطبقعل أو الشخص الؿعـقي خاًصا كان أو طاًما الؿؽؾػ بتحصقؾ وتقريد الضريبة 

لؾؿصؾحة سقاء كان مـتًجا  أو تاجًرا  أو ممدًيا لخدمة خاضعة لؾضريبة بؾغت مبقعاتف 

حد التسجقؾ الؿـصقص طؾقف يف هذا الؼاكقن  وكؾ مستقرد  أو مصدر  أو وكقؾ تقزيع  

عة لؾضريبة مفؿا كان حجؿ معامالتف وكذلؽ كؾ مـتج أو مستقرد لسؾعة أو خدمة خاض

( الؿرافؼ لفذا الؼاكقن مفؿا كان 4لسؾعة أو خدمة مـصقص طؾقفا يف الجدول رقؿ )

 .حجؿ معامالتف

أكف ألغراض  (4)وقررت الالئحة التـػقذية لـظام ضريبة الؼقؿة الؿضافة السعقدي 

الخاضع لؾضريبة يف الؿؿؾؽة هق الشخص تطبقؼ الـظام وهذه الالئحة  يعد الشخص 

                                                        

 .58 ص   السابؼ الؿرجع:  صديؼ رمضان. د( 4)

 .الؿضافة الؼقؿة ضريبة شلن يف 2147 لسـة 8 رقؿ اتحادي بؼاكقن الؿرسقم مـ األولك الؿادة( 2)

 الرسؿقة بالجريدة والؿـشقر   2146 لسـة 67 رقؿ الؿصري الؿضافة الؼقؿة ضريبة قاكقن مـ األولك الؿادة( 3)

 .2146 سبتؿرب 7 يف( ج) مؽرر( 35) العدد

 الالئحة مـ األولك الؿادة( 4)
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الذي يؿارس كشاصًا اقتصاديًا مستؼالً بؼصد تحؼقؼ الدخؾ  وتؿ تسجقؾف ألغراض 

ضريبة الؼقؿة الؿضافة يف الؿؿؾؽة أو اطترب مؾزمًا بالتسجقؾ ألغراض ضريبة الؼقؿة 

 .الؿضافة فقفا وفؼًا لؾـظام وهذه الالئحة

لتـػقذية لؼاكقن ضريبة الؼقؿة الؿضافة اإلمارايت وذهبت الؿادة األولك مـ الالئحة ا

الشخص الخاضع لؾضريبة هق الشخص الطبقعل أو االطتباري وهق كؾ شخص إلك أن 

 .مسجؾ أو مؾزم بالتسجقؾ لغايات الضريبة بؿقجب الؿرسقم بؼاكقن

ومـ خالل االستعراض السابؼ يتضح أن الشخص الطبقعل لؽل يخضع لضريبة 

ن هـاك شرط بديفل وهق ضرورة احرتاف مؿارسة ومزاولة الـشاط   الؼقؿة الؿضافة فن

ولؽـ هذا الشرط بؿػرده ال يؽػل إذ يشرتط طالوة طؾك ذلؽ أن تؽقن هذه الؿؿارسة 

 والؿزاولة لؾـشاط تتؿ باستؼاللقة   فضالً طـ ضرورة بؾقغ حد التسجقؾ الالزم قاكقكًا .

 شروط بالشرح والبقان. وكحاول مـ خالل السطقر التالقة تػصقؾ هذه ال

 احتراف النشاط  : -أولً 

ويؼصد هبذا الشرط أن الشخص يزاول الـشاط االقتصادي باحرتافقة أي يتخذ مـ هذا 

الـشاط مصدرًا لؾؽسب واالرتزاق  وهق ما يرتبط بػؽرة الؿؿارسة الؿعتادة والؿتؽررة 

يستؼؾ بتؼديرها قاض  لؾـشاط   وتؼدير فؽرة االحرتاف تعد مـ األمقر القاقعقة التل

الؿقضقع حسب ضروف ومالبسات كؾ حالة طؾك حدة. ولذا ققام الشخص ببقع شلء 

مـ مؿتؾؽاتف الؿـؼقلة الخاصة كالسقارة مثالً فنكف ال ي عد محرتفًا لـشاط اقتصادي ومـ 

ثؿ ال يخضع لضريبة الؼقؿة الؿضافة. وكػس األمر يؼال بالـسبة لؾشخص الذي يمدي 

 ضل مؼابؾ أو هدف تحؼقؼ ربح مـفا .خدمة دون تؼا

والـشاط االقتصادي الذي يشرتط أن يحرتفف الشخص يؼصد بف كؾ األكشطة التل 
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يؿارسفا الشخص الخاضع لؾضريبة سقاء أكان  مـتجًا لؾسؾعة أو الخدمة أو تاجرًا أو 

 مؼدمًا لفذه الخدمة بؼصد تحؼقؼ دخؾ مـ هذا الـشاط .

أشؿؾ مـ الـشاط التجاري ألكف يشؿؾ جؿقع األكشطة ويعد الـشاط االقتصادي أطؿ و

التجارية والؿفـقة والخدمقة ولذا فنن كؾ كشاط تجاري يعد كشاصًا اقتصاديًا ولقس 

العؽس . ولذلؽ كجد معظؿ التشريعات تـص طؾك مزاولة الـشاط االقتصادي ولقس 

الـققزيؾـدي وهـاك طدة ممشرات تستخدمفا بعض التشريعات مثؾ التشريع    التجاري .

(   ققؿة Continuityيؿؽـ مـ خاللفا معرفة الـشاط االقتصادي مثؾ االستؿرارية)

 .(4)( Active Control(  التحؽؿ الػعال )Profit(   الربح )Valueالؿعامالت )

ولذا فنن العؿؾ العارض ال يعد مجااًل الحرتاف الـشاط االقتصادي ومـ ثؿ ال 

ببقع أثاث مـزلف لتدبقر كػؼاتف الخاصة أو ققام أحد يخضع لؾضريبة مثؾ ققام الشخص 

الؿزارطقـ ببقع جزء مـ مقاشقف أو الؿحصقل لتدبقر كػؼات الؿعقشة . وبعبارة مقجزة 

فنن الضريبة طؾك الؼقؿة الؿضافة تػرض طؾك اإلكػاق االستفالكل ولقس طؾك الـشاط 

 .(2)االستفالكل

لؽـف مرتبط بالـشاط األصؾل مثؾ ولؽـ أحقاكًا يزاول الشخص كشاصًا طرضقًا و

الؿحامل الذي يؼدم االستشارات الؼاكقكقة ثؿ يطؾب مـف إلؼاء كدوة طـ الؿؿارسة 

العؿؾقة لؿفـة الؿحاماة لشباب الخريجقـ بؿؼابؾ ففـا طؾك الرغؿ مـ كقن الـدوة تعد 

ف كشاصًا طرضقًا إال أاها يف ذات الققت مرتبطة بالـشاط األساسل ومـ ثؿ تلخذ حؽؿ

                                                        

(1)  Alan A. Tait : “Value Added Tax : International Practice and Problems” International Monetary Fund 
Washington, D.C.,1988,P.P368 – 369.  
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 وتخضع لؾضريبة.

 سقليت كؿا –وقد يؽقن الشخص غقر خاضع لضريبة الؼقؿة الؿضافة كقكف تابعًا 

 طؾك اكطبؼ متك ففـا دخؾف لتحسقـ إضايف بـشاط قام ولؽـف -التالقة الصػحات يف شرحف

بة الؼقؿة لضري سقخضع فنكف باستؼاللقة ومارسف االقتصادي الـشاط صػة الـشاط هذا

ذلؽ الطبقب الذي يعؿؾ يف إحدى الؿستشػقات بعؼد طؿؾ ففـا الؿضافة . ومثال 

الؿؼابؾ الذي يحصؾ طؾقف يعد راتبًا صالؿا تقافرت التبعقة ومـ ثؿ ال يخضع هذا الراتب 

لضريبة الؼقؿة الؿضافة   ولؽـ إذا رغب هذا الطبقب يف تحسقـ دخؾف وقام بافتتاح طقادة 

الذي يحصؾ طؾقف كتقجة استشاراتف الطبقة  خاصة بعد أوقات طؿؾف الرسؿقة ففـا الؿؼابؾ

 تعد مؼابؾ خدمة وتخضع لؾضريبة.

ولؽـ إذا كان شخص يؿارس هقاية الرسؿ وقام ببقع جزء مـ أطؿالف الػـقة لقتؿؽـ 

مـ شراء أدوات الرسؿ ففـا ال يعد هذا كشاصًا اقتصاديًا ومـ ثؿ ال يخضع مؼابؾ هذا 

 البقع لؾضريبة طؾك الؼقؿة الؿضافة.

ذا فؼد قضل بلن الـشاط الذي يزاولف شخص يؿتؾؽ يخت يؿارس فقف هقايتف يف ول

الصقد وقام بتلجقر هذا القخت لالستػادة مـ مبؾغ االيجار يف االكػاق طؾك صقاكة القخت 

 .(4)ال يعد كشاصًا اقتصاديًا ألكف لؿ يفدف مـ هذا التلجقر الحصقل طؾك دخؾ مـتظؿ

قة بقـ الفقاية واحرتاف الـشاط يعتؿد طؾك كؾ حالة ويف رأيـا الخاص أن مسللة التػر

طؾك حدة ووفؼ ضروففا ومالبساهتا ويؿؽـ االستعاكة ببعض الؿعايقر االسرتشادية مثؾ 

طدد العؿؾقات التل تؿ الؼقام هبا   الؿدد الزمـقة ومدى تؼارهبا   الؿؼابؾ الؿدفقع  . وكؾ 

                                                        

(1) HR 25 january 1984 mnr.22/224,BNB1984/90  
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ديرها قاض الؿقضقع وفؼ ضروف كؾ هذه األشقاء تعد مـ أمقر القاقع التل يستؼؾ بتؼ

 حالة.

 ويثور التساؤل هنا حول مدى اشتراط مشروعوة النشاط للخضوع للضريبة؟!

كؼقل أن هذا الؿقضقع قد أثار جداًل يف الػؼف واكؼسامًا يف الرأي بقـ اتجاهقـ لؽؾ 

قؼ مـفؿا حجتف ومـطؼف   وما كقد اإلشارة إلقف أن هذا االختالف أثقر أيضًا يف ضؾ تطب

الضريبة طؾك الدخؾ ومدى اشرتاط الؿشروطقة يف الـشاط الذي يـتج الدخؾ الخاضع 

لؾضريبة . وكحاول مـ خالل السطقر التالقة استعراض هذيـ الرأيقـ ثؿ كعرض لرأيـا 

 الشخصل.

 الرأي األول  رفض اخضاع النشاط غور المشروع للضريبة:

الـشاط غقر الؿشروع لؾضريبة يرى أكصار هذا الرأي أن السؿاح بنخضاع إيرادات 

بؿثابة اطرتاف ضؿـل مـ الدولة بؿشروطقة هذا الـشاط وهق ما يجعؾ هـاك تـاقض 

واضح بقـ تشريعات الدولة الداخؾقة إذ كقػ تعاقب الدولة مـ يتاجر بالؿقاد الؿخدرة 

 جـائقًا ثؿ تخضع إيراداتف مـ هذا الـشاط غقر الؿشروع لؾضريبة ؟!

 ضاع إيرادات النشاط غور المشروع للضريبة :الرأي الثاين : اخ

ويرى أكصار هذا الرأي أكف البد مـ اخضاع إيرادات األكشطة غقر الؿشروطة لؾضريبة 

وإال ستحدث كتائج غقر مـطؼقة فؽقػ يؽقن مـ يزاول كشاط غقر مشروع يف وضع 

أفضؾ مؿـ يزاول كشاصًا مشروطًا؟! وكلن الدولة تعاقب مـ يؿارس األكشطة 

شروطة وتؽافئ أصحاب األكشطة غقر الؿشروطة. ويرد أكصار هذا الرأي طؾك الؿ

مخالػقفؿ بلن تحصقؾ الضريبة مـ تؾؽ األكشطة ال يعد اطرتافًا ضؿـقًا مـ الدولة 

بؿشروطقتفا ألن هـاك فرق بقـ تجريؿ الـشاط وبقـ الؿحاسبة طؾك اإليرادات الـاتجة 
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وهق ما يؿـع التؿققز بقـ (4)حقاد الضريبل مـف. فضالً طـ أن هـاك مبدأ راسخ وهق ال

 األكشطة.

 : رأينا يف الموضوع 

كرى أن كال الرأيقـ بف جاكب مـ الحؼقؼة ولؽـ يشقبف التعصب وذلؽ ألن اإلجابة 

طؾك هذا التساؤل تؼتضل بـا التػرقة بقـ أمريـ : األول طدم مشروطقة الـشاط ذاتف   

 ة تؽقن لؾؼقاكقـ الؿـظؿة لف.الـشاط مشروع  ولؽـ الؿخالػ : والثاني

بالـسبة لؾـشاط غقر الؿشروع أصالً كتجارة الؿخدرات أو مؿارسة الدطارة أو بقع 

الؿسروقات  ففذه أكشطة يف حد ذاهتا مخالػة لؾـظام العام وال يؿؽـ تصقر أن يؼدم مـ 

ؾتسجقؾ يؼقم هبا صقاطقة واختقارًا بؽتابة مصدر دخؾف يف االقرارات الضريبقة أو يتؼدم ل

إذا بؾغت مبقعاتف حد معقـ  ومـ ثؿ فنن هذه األكشطة تخرج طـ كطاق الخضقع 

 لؾضريبة. 

مـ أن االستقراد غقر الؿشروع لؾؿقاد الؿخدرة ) شحـة   ومـ أمثؾة ذلؽ ما قضل بف

مقرفقـ تؿ إدخالفا إلك ألؿاكقا( إلك السقق الؿحؾل والؿعاقب طؾقفا جـائقًا تعد بعقدة 

م التقجقف السادس لالتحاد األوروبل والؿتعؾؼ بػرض الضريبة  . وهذا تؿامًا طـ أحؽا

يعـل  أكف ال تقجد ضريبة تػرض يف هذه الحالة وإال أدت إلك كتائج غقر مـطؼقة . وال 

يخؾ هذا االستـتاج بصالحقات الدول األطضاء يف فرض طؼقبات مـاسبة فقؿا يتعؾؼ 

كؾ ما يصاحب ذلؽ مـ طقاقب   وال سقؿا  بؿخالػة ققاكقـفا الؿتعؾؼة بالؿخدرات   مع

 . (2)الغرامات

                                                        

(1)  SP van Zyl : "THE VALUE ADDED TAX IMPLICATIONS OF ILLEGAL TRANSACTIONS" , VOL 14 ,No 4 ,2011 , 
P339. 

(2)  Case C-294/82 Judgment of the Court (Einberger v. Hauptzollant Freiburg), 28 February 1984. 
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وبالتالل فالسؾع الؿحظقر تؿامًا استقرادها وتسقيؼفا داخؾ الدولة أو مجؿقطة مـ 

 التقجقف أحؽام طـ تؿامًا وبعقدة مشروطة غقر سؾع هل -األوروبل كاالتحاد –الدول 

 .(4)الؿضافة لؼقؿةا لضريبة خضقطفا طـ لؾحديث المجال ثؿ ومـ لالتحاد السادس

ويف قضقة أخرى متعؾؼة بالعؿالت الؿزيػة تؿ ادخال كؿقات مزيػة مـ الدوالر 

األمريؽل مـ إيطالقا إلك ألؿاكقا رأت الؿحؽؿة أن استقراد العؿؾة الؿزيػة سقاء القصـقة 

أو األجـبقة محظقر يف جؿقع الدول األطضاء ألكف يمدي إلك طؼقبات بؿقجب 

 .(2)  وبالتالل فنكف يؼع خارج كطاق ضريبة الؼقؿة الؿضافة التشريعات الجـائقة

وأما الـشاط الؿشروع يف ذاتف وأتك الخؾؾ مـ مخالػة الؼقاكقـ واألكظؿة والؾقائح 

ففذا ال يعـل إفالتف مـ الخضقع لؾضريبة مثؾ الؿحامل الذي يزاول مفـة الؿحاماة دون 

لػة الـظامقة لؾؿؿارسة إال أن الـشاط يف أن يؽقن مؼقد بالـؼابة ففـا طؾك الرغؿ مـ الؿخا

ؽ التاجر الذي يبقع سؾع مفربة حد ذاتف مشروع وبالتالل يخضع لؾضريبة   وكذل

أو يف مؽان غقر مرخص يخضع أيضًا لؾضريبة وذلؽ ألن العربة يف الضرائب (3)مؼؾدة أو

 بقاقع الحال.

 غقر ذاهتا حد يف كاكت اإذ الخدمة أو السؾعة أن -كميده– (4)وقد أشار جاكب مـ الػؼف

استثـاًء ويف حاالت محددة فنن الؿؼابؾ الؿدفقع  بتداولفا يسؿح الؼاكقن ولؽـ مشروطة

يخضع لؾضريبة حتك لق خالػ االستثـاء . ومثال ذلؽ الصقدلل الؿرخص لف ببقع بعض 

                                                        

(1)  Case C-269/86 Judgment of the Court (sixth chamber) (Mol v Inspecteur der Invoerrechten en 
Accijinzen)  5 July 1988. 

(2) Case C-283/95 Judgment of the Court (Sixth Chamber) (Karlheinz Fischer and Finanzamt 
Donaueschingen), 11 June 1998. 

(3) Astrid Alicia Verdugo   : "Illegal Importation and Customs VAT Liability  " , Master thesis , Faculty of 
Business Law , Lund University , Sweden ,2011 , p 16 
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ن األدوية الؿخدرة بـاًء طؾك روشتة صبقة  ولؽـ تؿ اكتشاف أكف يبقعفا لؽؾ مـ يطؾبفا دو

ضقابط   وأيضًا الطبقب الذي يجري طؿؾقات اجفاض يف طقادتف لؽؾ مـ يطؾب مـف 

ذلؽ دون مراطاة لؾضقابط التل حظرت الؾجقء لإلجفاض إال يف حالة الخطقرة طؾك 

حقاة األم   فػل هذيـ الؿثالقـ يخضع الؿؼابؾ لؾضريبة والمجال لؾتػرقة بقـ الـشاط 

لؽ فرصة لإلفالت والتفرب مـ تطبقؼ أحؽام الؿشروع وغقر الؿشروع وإال سقؽقن ذ

 الؼاكقن ومؽافلة لؾؿخالػ.

مـ الئحة الجؿارك فنن الشخص الؿستقرد لؾسؾع هق  64ويف السقيد ووفؼًا لؾؿادة 

الؿسئقل طـ سداد الضريبة الجؿركقة وكذلؽ ضريبة الؼقؿة الؿضافة حتك لق تؿ 

ايقر الؿتبعة داخؾ الدولة. ويف مصادرة السؾع لؽقاها غقر مشروطة أو غقر مطابؼة لؾؿع

الدكؿارك   فان الشخص الؿسمول طـ دفع ضريبة الؼقؿة الؿضافة  طؾك االستقراد وفؼا 

لؾػصؾ الرابع يف قاكقن الجؿارك هق الؿستقرد لؾسؾع مـ أماكـ خارج االتحاد 

األوروبل   ويف هقلـدا   األشخاص الذيـ يؿؽـ تعققـفؿ أو االطرتاف بلاهؿ مسمولقن 

مـ تقجقف ضريبة الؼقؿة  214دفع ضريبة الؼقؿة الؿضافة لالستقراد بؿقجب الؿادة  طـ

الؿضافة الؿعاد صقاغتفا هق أي شخص يؿؽـف تؼديؿ البضاطة إلك الجؿارك   أيضا 

يؿؽـ أن يؽقن وكقؾ الجؿارك الذي يجعؾ البقان الجؿركل باسؿف وطؾل حسابف 

 .(4)د.الخاص ولؽـ كقابة طـ صرف آخر   مثؾ الؿستقر

ويف إحدى التطبقؼات الؼضائقة قضل بخضقع استقراد شحـة مـ العطقر الؿؼؾدة 

لضريبة الؼقؿة الؿضافة واستـدت الؿحؽؿة يف أسباهبا إلك أن العطقر الؿؼؾدة يؿؽـ أن 

                                                        

(1) Astrid Alicia Verdugo   : "Illegal Importation and Customs VAT Liability  " , OP.CIT , PP 9-10. 



–

  446    

تـافس العطقر األصؾقة    ومـ ثؿ يعد أمر غقر طادل طدم إخضاع تؾؽ السؾع الؿزيػة 

اآلخريـ يدفعقن ضريبة الؼقؿة الؿضافة طؾل استقراد السؾع لؾضريبة يف حقـ أن التجار 

 .(4)الؿتداولة قاكقكًا

اطتبار الؿعامالت التل تـطقي طؾل مـتجات مزيػة أو مؼؾدة أاها  -يف رأيـا -ويؿؽـ  

تـتفؽ حؼقق الؿؾؽقة الػؽرية ألصحاهبا. غقر أن أي حظر يرتتب طؾل ذلؽ ال يرتبط 

صفا األساسقة  بؾ بتلثقرها الضار طؾل حؼقق األصراف بطبقعة هذه الؿـتجات أو بخصائ

الؿعـقة والتل تتؽبد خسائر جراء هذا األمر   ومـ ثؿ ففذه السؾع تخضع لضريبة الؼقؿة 

 –الؿضافة وال مجال هـا لؼقاسفا طؾك السؾع غقر الؿشروطة قاكقكًا والؿحظقر تداولفا 

 . ةمـطؼق غقر لـتائج األمر هذا ألدى وإال – كالؿخدرات

وكتقجة لؾخطقرة الؿرتتبة طؾك تداول السؾع غقر الؿشروطة  فنن الدول مؾزمة باتخاذ 

 التدابقر الالزمة لؾحد مـ هذه الظاهرة ومقاجفتفا  .

فؿثالً الدول األطضاء يف االتحاد األوروبل مؾزمة باتخاذ التدابقر الالزمة لؿؽافحة 

ة الؿالقة يف أوروبا   طؾل الـحق الغش وأي أكشطة غقر مشروطة أخرى تمثر طؾل الؿصؾح

التـػقذية االكتؼالقة( مـ  لالئحةا 281( )الؿادة 2( )4) 325الؿـصقص طؾقف يف الؿادة 

 : (2)الؿعاهدة الؿتعؾؼة بسقر طؿؾ االتحاد األوروبل والتل جرى كصفا طؾك الـحق التالل 

وطف أخرى يؼقم االتحاد والدول األطضاء بؿؽافحة الغش وأي أكشطف غقر مشر -4"

تمثر طؾل الؿصالح الؿالقة لالتحاد مـ خالل تدابقر تتخذ وفؼا لفذه الؿادة   بحقث 

تؽقن رادطة وفعالة يف تحؿؾ الحؿاية يف الدول األطضاء   ويف جؿقع ممسسات 

                                                        

(1)   Case C-3/97   Judgement of the Court (first chamber) (Court of Appeal (England) v John Charles 
Goodwin and Edward Thomas Unstead). 

(2)  Consolidated version of the treaty on the functioning of  the European Union, 2008  p.188. 
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 االتحاد وهقئاتف ومؽاتبف ووكاالتف.  

الؿالقة تتخذ الدول األطضاء كػس التدابقر لؿؽافحف الغش الذي يؿس الؿصالح  -2

 . "لالتحاد يف التصدي لالحتقال الذي يؿس مصالحفا الؿالقة الخاصة 

وخالصة الؼقل أكف يشرتط لػرض ضريبة الؼقؿة الؿضافة مؿارسة الشخص لـشاط 

 اقتصادي طؾك سبقؾ االحرتاف ولقس طؿال طرضقًا فضالً طـ كقكف كشاط مشروع.

 الستقالل : -ثاىوًا 

لشخص كشاصف االقتصادي دون أن يخضع لإلشراف ويؼصد هبذا الشرط أن يزاول ا

أو الرقابة أو التبعقة مـ قبؾ شخص آخر   وذلؽ ألن ما يحصؾ طؾقف الشخص التابع يعد 

راتبًا أو أجرًا وبالتالل ففق لقس محؾ لؾخضقع لضريبة الؼقؿة الؿضافة وإن كان يخضع 

ذي يعؿؾ تحت لضريبة الدخؾ. ولذا فنن طضق مجؾس اإلدارة إلحدى الؿمسسات وال

إشراففا ولحساهبا ويتصرف كقابة طـ مجؾس اإلدارة وتحت مسئقلقتف   كؿا أكف ال 

يتحؿؾ مخاصر األطؿال االقتصادية   حقث أكف يتؾؼك أجًرا ثابًتا ال يعتؿد طؾك حضقره يف 

هق ال يؿارس كشاًصا اقتصادًيا بشؽؾ  -االجتؿاطات أو طؾك ساطات طؿؾف الػعؾقة 

 .(4)مستؼؾ

تعريػ  2147لسـة  67د يف قاكقن ضريبة الؼقؿة الؿضافة الؿصري رقؿ وقد ور

ل أو الشخص الؿعـقي خاًصا كان الشخص الطبقعالؿؽؾػ يف الؿادة األولك بلكف 

سقاء كان مـتًجا  أو تاجًرا   طاًما الؿؽؾػ بتحصقؾ وتقريد الضريبة لؾؿصؾحة أو

 ممدًيا لخدمة خاضعة لؾضريبة. أو

                                                        

(1)  European Court of Justice, case C-420/18 , 13 June 2019 
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كقة مـ الالئحة التـػقذية لـظام ضريبة الؼقؿة الؿضافة السعقدي وقد كصت الؿادة الثا

يعد "طؾك ضرورة أن يتؿتع الشخص الخاضع لؾضريبة باالستؼاللقة إذ كصت طؾك 

هو الشخص الذي يمارس ىشاصًا الشخص الخاضع لؾضريبة يف الؿؿؾؽة 

 ."اقتصاديا  ًمستقالً بقصد تحقوق الدخل

بع لضريبة الؼقؿة الؿضافة هق تخػقػ العبء والحؽؿة مـ طدم خضقع الشخص التا

طـ أرباب األطؿال وكذلؽ العؿال   فضالً طـ أن الـشاط األساسل لرب العؿؾ خاضع 

 لضريبة الؼقؿة الؿضافة .

 بلوغ حد التسجول : -ثالثًا 

يعد التسجقؾ مـ أهؿ الضقابط التل تعتؿدها التشريعات الؿؼاركة يف تحديد الؿؽؾػقـ 

ة الؼقؿة الؿضافة   وذلؽ الطتبار طؿؾل وهق صعقبة تتبع كؾ الخاضعقـ لضريب

الؿتعامؾقـ وإلزامفؿ بتؼديؿ االقرارات الضريبقة الدورية وفحصفا وهق ما يؽؾػ مبالغ 

صائؾة فضالً طـ كقكف مخالػ ألحد مبادئ فرض الضريبة أال وهق االقتصاد يف كػؼات 

 التحصقؾ.

اكب الػؼف ألكف يجعؾ الؿؽؾػ غقر وإن كان معقار حد التسجقؾ قد اكتؼد مـ ج

الؿسجؾ يف وضع تـافسل أفضؾ مـ الؿؽؾػ الؿسجؾ   فضالً طـ أكف يؼقم طؾك تحديد 

تحؽؿل لحد التسجقؾ . ولؽـ يؿؽـ التخػقػ مـ وصلة هذا االكتؼاد إذا روطل يف 

ويؿؽـ اإلضافة لذلؽ .تحديد حد التسجقؾ أن يؽقن شامالً ألكرب شريحة مـ الؿؽؾػقـ

م التسجقؾ يف ضريبة الؼقؿة الؿضافة يؿؽـ الؿؽؾػ مـ حسؿ ضريبة الؿدخالت أن كظا

 .(4)التل سبؼ وأن دفعفا بعؽس غقر الؿسجؾ الذي يحرم مـ هذه الؿقزة

وتختؾػ الدول فقؿا بقـفا يف تحديد حد التسجقؾ   ويقضح الجدول التالل حد 

                                                        

(1)  Michael Keena and  Jack Mintz : " The optimal threshold for a value-added tax " , Journal of Public 
Economics, VOL 88  , 2004 , P.P 559- 560. 
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 .  التسجقؾ يف بعض الدول

 (1جدول رقم )

 (1)ة القومة المضافة لمجموعة مختارة من الدولحد التسجول يف ضريب 

 حد التسجقؾ ) بالدوالر األمريؽل ( الدولة

 32111 ألباكقا

 8311 الـؿسا

 25111 كـدا

 الصقـ
 لألكشطة اإلكتاجقة 424111

 لؾتقزيع 247111

 8111 كرواتقا

 4561 الدكؿارك

 اكدوكقسقا

 لؾخدمات 54211

 لألكشطة اإلكتاجقة 413111

 مبقعات التجزئة 413111

 اليقجد حد لؾتسجقؾ إيطالقا

 269111 القابان

 ال يقجد حد لؾتسجقؾ بقرو

 481111 السـغال

 ال يقجد حد لؾتسجقؾ السقيد

 82811 الؿؿؾؽة الؿتحدة

 61111 ألؿاكقا

                                                        

(1)  Michael Keena and  Jack Mintz : " The optimal threshold for a value-added tax " , OP.CIT, P561. 
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ومـ خالل مطالعة البقاكات القاردة بالجدول السابؼ كالحظ اختالف الدول فقؿا بقـفا 

حد التسجقؾ   فؿـفا مـ ال يضع حدًا لؾتسجقؾ مثؾ إيطالقا وبقرو والسقيد فقؿا يتعؾؼ ب

وبالتالل يؾتزم جؿقع الؿخاصبقـ بلحؽام الؼاكقن بالتسجقؾ لدى اإلدارة الضريبقة وهذا 

الؿسؾؽ مـ شلكف إرهاق كؾ مـ الؿؽؾػقـ واإلدارة الضريبقة . ومـ الدول مـ يضع حد 

وبالتالل مـ لؿ يتجاوز رقؿ أطؿالف هذا الحد ففق  لؾتسجقؾ يسري طؾك جؿقع الؿتعامؾقـ

غقر مؾزم بالتسجقؾ ومـ أمثؾة الدول التل اكتفجت ذلؽ ألباكقا والـؿسا وكـدا والقابان 

والؿؿؾؽة الؿتحدة. وأخقرًا هـاك دول تؿقز يف حد التسجقؾ بقـ األكشطة اإلكتاجقة وبقـ 

 الخدمات وبقـ التقزيع مثؾ الصقـ واكدوكقسقا.

مصر اتبع قاكقن ضريبة الؼقؿة الؿضافة فؽرة تحديد حد التسجقؾ وذلؽ بؿبؾغ ويف 

 :والتل جرى كصفا طؾك الـحق التاللجـقف وورد ذلؽ يف الؿادة السادسة طشر  511111

يمدي خدمة خاضعة لؾضريبة بؾغ  طؾك كؾ شخص صبقعل أو اطتباري يبقع سؾعة أو "

خدمات الخاضعة لؾضريبة والؿعػاة مـفا جاوز إجؿالل ققؿة مبقعاتف مـ السؾع وال أو

ألػ جـقف  أن  511خالل االثـل طشر شفًرا السابؼة طؾك تاريخ العؿؾ هبذا الؼاكقن مبؾغ 

يتؼدم إلك الؿصؾحة بطؾب لتسجقؾ اسؿف وبقاكاتف طؾك الـؿقذج الؿعد لفذا الغرض 

ـ تبؾغ ققؿة وذلؽ خالل ثالثقـ يقما مـ تاريخ بؾقغ رقؿ مبقعاتف حد التسجقؾ  وأما م

مبقعاتف هذا الؿبؾغ بعد تاريخ العؿؾ هبذا الؼاكقن يف أية سـة مالقة أو جزء مـفا أن يتؼدم 

لؾؿصؾحة لتسجقؾ اسؿف طؾك الـحق الؿشار إلقف  وال يسري االلتزام بالتسجقؾ طؾك 

الشخص الطبقعل الذي ال يباشر كشاط بقع سؾعة أو أداء خدمة إذا بؾغت مبقعاتف الحد 

القف وطؾل كؾ مستقرد لسؾعة أو خدمة خاضعة لؾضريبة بؼصد االتجار أو مصدر الؿشار 

أو وكقؾ تقزيع أن يسجؾ كػسف لدى الؿصؾحة مفؿا كان حجؿ معامالتف. وقد أجازت 
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لؾشخص تؾؽ الؿادة لقزير الؿالقة تعديؾ حد التسجقؾ الؿشار إلقف. وقد أجاز الؼاكقن 

تسجقؾ أن يتؼدم إلك الؿصؾحة لتسجقؾ اسؿف الطبقعل أو الؿعـقي الذي لؿ يبؾغ حد ال

وبقاكاتف صبًؼا لؾشروط واألوضاع واإلجراءات التل تحددها الالئحة التـػقذية  ويعترب يف 

 .(4)حالة التسجقؾ مـ الؿؽؾػقـ الؿخاصبقـ بلحؽام هذا الؼاكقن

قة طـ ويف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية فؼد أفرد الـظام والئحتف التـػقذية أحؽامًا تػصقؾ

التسجقؾ وأحؽامف  إذ قررت الؿادة الثالثة مـ كظام ضريبة الؼقؿة الؿضافة السعقدي أن 

يؽقن الخاضع لؾضريبة مؾزمًا بالتسجقؾ تبعًا ألكشطتف االقتصادية التل يؿارسفا يف 

الؿؿؾؽة   وأحال لالتػاققة الؿقحدة لضريبة الؼقؿة الؿضافة لدول مجؾس التعاون 

التسجقؾ .  وقررت الالئحة التـػقذية طؾك كؾ شخص مؼقؿ يف  الخؾقجل يف تحديد حد

الؿؿؾؽة وغقر مسجؾ لدى الفقئة  أن يؼقم يف اهاية كؾ شفر بنجراء حساب تؼديري 

لؼقؿة تقريداتف السـقية  خالل االثـل طشر شفر الالحؼة   وفؼًا لؾؿتطؾبات الؿـصقص 

لؿتققعة حد التسجقؾ اإللزامل فعؾقف طؾقفا يف االتػاققة ًويف حال تجاوزت ققؿة تقريداتف ا

أن يتؼدم إلك الفقئة   بطؾب التسجقؾ خالل ثالثقـ مـ اهاية ذلؽ الشفر وفؼا لؾؿادة 

. وقد قررت الالئحة التـػقذية إلزام كؾ شخص غقر مؼقؿ (2)الثامـة مـ هذه الالئحة

  يؼقم هبابالؿؿؾؽة وغقر مسجؾ لدى الفقئة ومؾزم بسداد الضريبة طـ التقريدات التل 

يقمًا مـ تاريخ أول 31التل يستؾؿفا يف الؿؿؾؽة أن يتؼدم لؾتسجقؾ يف الفقئة خالل  أو

  ويف حال تخؾػ الشخص طـ التؼدم  (3)تقريد يؽقن مؾزمًا فقف بسداد الضريبة طـف

                                                        

 .الؿصري الؿضافة الؼقؿة ضريبة قاكقن مـ 48 الؿادة( 4)

 التـػقذية الالئحة مـ الرابعة الؿادة( 2)

 التـػقذية الالئحة مـ الخامسة الؿادة( 3)
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بطؾب لؾتسجقؾ لدى الفقئة فؾفا أن تؼقم بتسجقؾف دون أن يتؼدم بطؾب ذلؽ . ولؾفقئة 

ب الؿؽؾػ بتلجقؾ تاريخ كػاذ التسجقؾ إلك تاريخ الحؼ طؾك أال الؿقافؼة طؾك صؾ

 .(4)يتجاوز الشفر التالل لتاريخ تؼديؿ الطؾب

 : (2)ويؿؽـ أن كػرق بقـ كقطقـ مـ التسجقؾ وهؿا

 التسجول اإللزامي :

جؿقع الؿـشآت أو الؽقاكات التل تقّرد سؾع وخدمات خاضعة لضريبة الؼقؿة 

 الـظام بحسب مؾزمة سعقدي ريال 375,111 طـ السـقية إيراداهتا تتخطك  الؿضافة

مع العؾؿ أن جؿقع  م 2147 ديسؿرب 21 قبؾ الؿضافة الؼقؿة ضريبة يف بالتسجقؾ

الؿـشآت الخاضعة لؾضريبة والتل تتجاوز ققؿة تقريداهتا الخاضعة لضريبة الؼقؿة 

  سقتؿ إطػاؤها الؿضافة حد التسجقؾ االلزامل وال تتخطك الؿؾققن ريال سعقدي سـقيًا

 م .2148ديسؿرب  21مـ متطؾبات التسجقؾ حتك 

 التسجول الختواري :

تعترب الؿـشآت التل تقرد سؾع وخدمات خاضعة لضريبة الؼقؿة الؿضافة تزيد 

ريال سعقدي  ممهؾة لؾتسجقؾ االختقاري يف ضريبة  487,511إيراداهتا السـقية طـ 

تقاري فقائد كبقرة لؾؿـشآت ألاها تسؿح بخصؿ الؼقؿة الؿضافة. كؿا يقفر التسجقؾ االخ

 .ضريبة الؿدخالت

 الممثل الضريبي وىظام التكلوف العكسي :

درجت التشريعات الضريبقة الؿؼاركة طؾك تعققـ مؿثؾ ضريبل أو وكقؾ داخؾ الدولة 

                                                        

 التـػقذية الالئحة مـ السادسة الؿادة( 4)

   األولك الـسخة   والدخؾ لؾزكاة العامة الفقئة   السعقدية العربقة الؿؿؾؽة يف الؿضافة الؼقؿة ضريبة دلقؾ( 2)

 43 ص  2147 كقفؿرب
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لؾؿقرد الخارجل ويؽقن مؾزمًا بتحصقؾ الضريبة وتقريدها لإلدارة الضريبقة وذلؽ 

حؼ الخزاكة العامة . ويف حال طدم التؿؽـ مـ ذلؽ فنن متؾؼل السؾعة أو  ضؿاكًا ألداء

 الخدمة هق الؿؽؾػ بدفع الضريبة يف هذه الحالة وهق ما يعرف بـظام التؽؾقػ العؽسل.

يجب طؾك كؾ مـ قاكقن ضريبة الؼقؿة الؿضافة أكف  47فػل مصر قررت الؿادة 

سؾع أو أداء خدمات خاضعة شخص غقر مؼقؿ وغقر مسجؾ بالؿصؾحة  يؼقم ببقع 

يؿارس  وال البالد داخؾ مسجؾ غقر لشخص الجدول وضريبة الؿضافة الؼقؿة لضريبة

كشاصا يف مؼر ثابت يف مصر  أن يعقـ مؿثال أو وكقال طـف يف مصر يؽقن مسئقال طـ الؼقام 

بجؿقع التزامات الؿؽؾػ الؿـصقص طؾقفا يف هذا الؼاكقن  بؿا يف ذلؽ التسجقؾ وسداد 

ويجب  لضريبة والضريبة اإلضافقة والغرامات الؿػروضة بؿقجب أحؽام هذا الؼاكقن.ا

طؾك الشخص الؿؼقؿ أن يتلكد مـ أن الشخص غقر الؿؼقؿ قد قام بتعققـ مؿثؾ لف أو 

وكقؾ طـف يف مصر ويف حالة طدم ققام الشخص غقر الؿؼقؿ بذلؽ يؾتزم الؿؼقؿ الؿتعامؾ 

ضرائب الؿستحؼة وفؼا ألحؽام هذا الؼاكقن إلك معف بسداد الضريبة وغقرها مـ ال

 .الؿصؾحة دون إخالل بحؼف يف الرجقع طؾك الشخص غقر الؿؼقؿ

ويف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية قررت الالئحة التـػقذية لـظام ضريبة الؼقؿة الؿضافة 

طؾك الشخص الخاضع لؾضريبة غقر الؿؼقؿ  أن يعقـ مؿثؾ ضريبل لف . و يؽقن الؿؿثؾ 

يبل مسمواًل بالتضامـ مع الشخص الخاضع لؾضريبة طـ سداد أي ضريبة حتك الضر

. وطؾك كؾ (4)التاريخ الذي تعؾـ الفقئة طـ تققػف طـ تؿثقؾ الشخص الخاضع لؾضريبة

شخص غقر مؼقؿ يف الؿؿؾؽة ومؾزم بالتسجقؾ فقفا أن يستخدم كؿقذج صؾب التسجقؾ 

                                                        

 المضافة القيمة ضريبة لنظام التنفيذية الالئحة من 00 المادة  (1)
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ضريبل معتؿد   وطـد تغققر الؿؿثؾ الؿعد مـ قبؾ الفقئة  بـػسف أو بقاسطة مؿثؾ 

يقمًا مـ  21الضريبل يجب إخطار الفقئة العامة لؾزكاة والدخؾ بذلؽ األمر خالل 

. وأجازت الالئحة كذلؽ لؾشخص الخاضع لؾضريبة أن يعقـ (4)تاريخ حدوث التغققر

وكقالً طـف مع ضرورة اخطار الفقئة بذلؽ ويظؾ الشخص الذي طقـ وكقالً طـف مسئقاًل 

 .(2)صػة شخصقة طـ  كافة التزاماتفب

و يطبؼ التؽؾقػ العؽسل طؾك الؿؽؾػ الؿسجؾ لدى اإلدارة الضريبقة إذا ما قام 

باستقراد خدمة الزمة لؿؿارسة كشاصف الخاضع لؾضريبة فقعامؾ طؾك اطتبار كقكف مستقرد 

التل ومقرد يف آن واحد وتحصؾ مـف الضريبة فقرًا   ويـطبؼ ذات األمر طؾك الخدمات 

 (3)يؼدمفا الؿركز الرئقسل يف الخارج إلك الػروع والؿـشآت التابعة لف يف دولة أخرى.

مـ قاكقن ضريبة الؼقؿة الؿضافة الؿصري هذا الؿعـك إذ  32وقد وأجؿؾت الؿادة 

إذا قام شخص غقر مؼقؿ وغقر مسجؾ بالؿصؾحة ببقع خدمة داخؾ "كصت طؾك أكف 

مقة أو هقئة طامة أو اقتصادية كشاصف أو لجفة حؽقالبالد لؿسجؾ غقر الزمة لؿزاولة 

أية جفة أخرى  يؾتزم الؿستػقد مـ الخدمة بحساب الضريبة الؿستحؼة طؾقفا  أو

وسدادها لؾؿصؾحة خالل ثالثقـ يقًما مـ تاريخ البقع يف حالة طدم ققام الشخص غقر 

سجؾ باستقراد الؿؼقؿ وغقر الؿسجؾ بتعققـ مؿثؾ لف أو وكقؾ طـف ويف حالة ققام الؿ

خدمة الزمة لؿؿارسة كشاصف الخاضع لؾضريبة فنكف يعامؾ كؿستقرد ومقرد لتؾؽ 

الخدمة يف ذات الققت وىف حالة طدم أداء الضريبة وضريبة الجدول يف الؿقطد الؿحدد 

 ."تستحؼ الضريبة اإلضافقة ويتؿ تحصقؾفا مع الضريبة وبذات إجراءاهتا

                                                        

 .4  3  فؼرة 9 الؿادة   الؿضافة الؼقؿة ضريبة لـظام التـػقذية ئحةالال( 4)

 .الؿضافة الؼقؿة ضريبة لـظام التـػقذية الالئحة مـ 77 الؿادة( 2)

 .447 ص   السابؼ الؿرجع:  صديؼ رمضان.د( 3)
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الخدمات االلؽرتوكقة طرب مـصات إلؽرتوكقة تعؿؾ  ويف الحاالت التل يتؿ فقفا تزويد

كقسقط طـ الؿقرديـ غقر الؿؼقؿقـ  فنن هذه الؿـصات ستؽقن هل الجفة الؿسمولة 

 .طـ احتساب ققؿة الضريبة  ولقس مـ يـقب طـفؿ مـ الؿقرديـ غقر الؿؼقؿقـ

ق طبارة طـ مجؿقطة مـ األشخاص أو األمقال التل تتجؿع الشخص االطتباري ه

لتحؼقؼ غرض معقـ. واألصؾ صالؿا أن الشخص االطتباري يزاول كشاصًا اقتصاديًا فنكف 

يؽقن خاضعًا لضريبة الؼقؿة الؿضافة مثؾف مثؾ الشخص الطبقعل تؿامًا . ولؽـ أحقاكًا 

بارية لضريبة الؼقؿة تثقر بعض التساؤالت حقل مدى خضقع بعض األشخاص االطت

الؿضافة . وكحاول مـ خالل هذا الؿطؾب استعراض بعضًا مـ هذه التساؤالت مـ 

 خالل استعراض تجارب بعض الدول والتطبقؼات الؼضائقة يف هذا الشلن.

 السلع والخدمات التي يقدمها القطاع الحكومي: -أولً 

ارسفا الفقئات والجفات ثار جدل يف الػؼف الؿالل حقل مدى خضقع األكشطة التل تؿ

  حقث ذهب رأي إلك طدم مـطؼقة هذا التساؤل ألن (4)الحؽقمقة لضريبة الؼقؿة الؿضافة 

الجفات الحؽقمقة التل  تؼدم الخدمات أو السؾع لؾجؿفقر  تسعك لتؼديؿفا بلسعار 

مـخػضة خاصة لؾػئات األولك بالرطاية ومـ ثؿ مـ غقر الؿـطؼل إخضاطفا لضريبة 

                                                        

 : التالقة الؿراجع طؾك الباحث اطتؿد الؿقضقع هذا حقل( 4)

- Rita de la Feria: " The EU VAT Treatment of Public Sector Bodies: Slowly Moving in the Wrong Direction", 
Durham Research , Durham University , UK, March 2015 , P.P 149 : 165 

- Copenhagen Economics & KPMG: "VAT in the Public Sector and Exemptions in the Public 
Interest," Taxation Studies 0037,2011, Directorate General Taxation and Customs Union, European 
Commission. 

- Pierre-Pascal Gendron, : "Value-Added Tax Treatment of Public Sector Bodies and Non-Profit 
Organizations: A Developing Country Perspective," International Tax Program Papers 0514,, 2005, 
Institute for International Business, Joseph L. Rotman School of Management, University of Toronto. 

https://ideas.repec.org/p/tax/taxstu/0037.html
https://ideas.repec.org/p/tax/taxstu/0037.html
https://ideas.repec.org/s/tax/taxstu.html
https://ideas.repec.org/p/ttp/itpwps/0514.html
https://ideas.repec.org/p/ttp/itpwps/0514.html
https://ideas.repec.org/s/ttp/itpwps.html
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ؿضافة ألن هذا مـ شلكف رفع ثؿـ السؾعة أو الخدمة الؿؼدمة . بقـؿا ذهب رأي الؼقؿة ال

ثان إلك أن األكشطة التل تؿارسفا الجفات الحؽقمقة البد مـ اخضاطفا لضريبة الؼقؿة 

الؿضافة حقث حدث تطقر يف الدور االقتصادي الذي تؿارسف الدولة وأصبحت العديد 

سعار الخدمات والسؾع التل تؼدم لؾجؿفقر  مـ الجفات والفقئات الحؽقمقة تحدد أ

وفؼًا لؼقى العرض والطؾب فضالً طـ أن الؼطاع العام أصبح مـافس ققي لؾؼطاع 

الخاص يف هذا الؿجال ومـ ثؿ فؿـ غقر الؿـطؼل إطػاء األكشطة التل يؿارسفا الؼطاع 

مـ شلكف العام بقـؿا ذات األكشطة إذا قدمفا الؼطاع الخاص تخضع لؾضريبة  ألن هذا 

 إحداث تشقه وخؾؾ باألسقاق.

ومؿا تجدر اإلشارة إلقف أن الؼضاء يف االتحاد األوروبل يتبـك معقارًا يف هذا الصدد 

مػاده أن الخدمة أو السؾعة التل تؼدمفا الجفة الحؽقمقة إذا كاكت تؼدمفا بقصػفا سؾطة 

ؼضاء والتقثقؼ ذات سقادة فناها ال تخضع لؾضريبة ) مثؾ خدمات الدفاع واألمـ وال

  بقـؿا إذا كاكت تؾؽ السؾعة  (4) وترخقص بـاء الؿؼابر وتخصقص األراضل  ...(

الخدمة تؼدم مـ قبؾ الؼطاع العام و الؼطاع الخاص ويف إصار مـ الؿـافسة يف السقق  أو

 .(2)فناها تخضع لؾضريبة

كشطة وقد أقرت الؿػقضقة األوروبقة طدة تقصقات يف هذا الشلن وذلؽ بتؼسقؿ األ

 :(3)الحؽقمقة إلك طدة أقسام طؾك الـحق التالل

                                                        

(1) -see for example: 
-   Case 235/85, Commission v. Netherlands, [1986] ECR 1471  
- Case 231/87,Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Fiorenzuola d'Arda and others v Comune di 

Carpaneto Piacentino and others, 17 October 1989. 
- ECJ Case C-102/08 , 4 June 2009.  

(2) See cases C-276/97, Commission v. France, [2000] ECR I-6251; C-358/97, Commission v. Ireland, [2000] 
ECR I-6301; C-359/97, Commission v. United Kingdom, [2000] ECR I-6355; C-408/97, Commission v. 
Netherlands, [2000] ECR I-6417; C-260/98, Commission v. Greece, [2000] ECR I-6537. 
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الـػؼات الحؽقمقة التحقيؾقة والؿتعؾؼة بنطادة تقزيع الدخؾ الؼقمل أو مراطاة  -4

 الػئات محدودة الدخؾ ال تخضع لضريبة الؼقؿة الؿضافة.

الخدمات الحؽقمقة التل ال يـافس فقفا الؼطاع الخاص مثؾ خدمات الدفاع  -2

 العامة ال تخضع لؾضريبة. والؼضاء والخدمات

السؾع والخدمات التل تؼدمفا الحؽقمة بلقؾ مـ تؽؾػتفا ويـافسفا فقفا الؼطاع  -3

 الخاص ولؽـ بغرض خدمة فئات معقـة ففذه أيضًا ال تخضع لؾضريبة.

السؾع والخدمات التل تؼدمفا الحؽقمقة ويـافسفا فقفا الؼطاع الخاص ويتؿ تحديد  -4

 ذه تخضع لضريبة الؼقؿة الؿضافة.سعرها وفؼًا لؼقى السقق فف

وبالـسبة لؼاكقن ضريبة الؼقؿة الؿضافة الؿصري فنكف قد سار طؾك مبدأ أن العربة 

بالـشاط االقتصادي الذي يتؿ مزاولتف بغض الـظر طـ صػة الؼائؿ بف وبالتالل تخضع 

ا ستثـل األشخاص االطتبارية التل تزاول كشاصًا اقتصاديًا لضريبة الؼقؿة الؿضافة إال م

بـص خاص مثؾ الخدمات العامة ) كالتعؾقؿ أو الصحة أو الؼضاء( حتك لق تؿ تحصقؾ 

رسقم مؼابؾ أداء هذه الخدمات ألن مثؾ هذه الخدمات يؽقن هدففا تحؼقؼ الصالح 

( الػؼرة  3العام ولقس الربح . وهذا ما كصت طؾقف صراحة الالئحة التـػقذية يف الؿادة ) 

 – 4أكف ال يعترب مـ قبقؾ الخدمات الخاضعة لؾضريبة  : .... الرابعة  التل قررت 

 .(4)( الحؽقمقة الجفات تمديفا التل الخدمات

 الؿبقعات ضريبة قاكقن ضؾ يف –بؾ إن مصؾحة الضرائب الؿصرية يف تعؾقؿاهتا 

                                                        

 مارس 7 يف  ( أ) تابع 55 العدد    الؿصرية ئعالققا يف الؿضافة الؼقؿة ضريبة لؼاكقن التـػقذية الالئحة كشر تؿ( 4)

2147. 
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 أمقرها تسققر يف الستعؿالفا سؾع مـ اإلدارية الجفات تـتجف ما أن إلك تذهب  - السابؼ

. وكذلؽ إيجارات (4)تخضع لؾضريبة ال  التداول أو لؾبقع محالً  تؽقن أن دون قةالؿرفؼ

الؿـاجؿ التل تمول لؾخزاكة العامة لؾدولة تخضع لضريبة الؼقؿة الؿضافة ألاها تخرج طـ 

بؼائؿة السؾع والخدمات الؿعػاة مـ  28كطاق اإلطػاء الؿـصقص طؾقف يف البـد رقؿ 

 . (2)ؼة لؾؼاكقنضريبة الؼقؿة الؿضافة الؿراف

ولذا فؼد قضل بلكف إذ كان الثابت باألوراق أن الؿطعقن ضده األول قد أدى الخدمة 

الشركة العامة لؾثروة  -الؿؽؾػ هبا باطتباره الؿؼاول الذى أوكؾت إلقف جفة اإلسـاد 

 –م 4996/  3/  27الطاطـة بؿقجب طؼد الؿؼاولة الؿربم بقـفؿا والؿمرخ  -الؿعدكقة 

 تحؿقؾ وهك مـف الثالث البـد يف طؾقفا الؿـصقص الؿفؿة - باألوراق قرتفص الؿرفؼ

ؿحاجر بؿعداتف وكؼؾفا لؾجفة التل يحددها الطرف ال تػجقر طؿؾقة طـ الـاتجة األتربة

 " أكف طؾك أيضًا البـد ذات يف كص كؿا....  الؼالب بسقاراتف – الطاطـة الشركة –األول 

 األول الطرف يتحؿؾفا العؼد هذا مقضقع األطؿال طـ الؿبقعات ضريبة سريان حالة يف

 الؿبؾغ يف الؿتؿثؾة الؿبقعات ضريبة ققؿة الخدمة هذه طؾك استحؼ وقد – الطاطـة –

 طؾك الحجز لف كظقراً  أوقعت والتك الثاكقة ضدها الؿطعقن الؿصؾحة قبؾ مـ بف الؿطالب

 مـ ضريبةال بتحصقؾ تزمالؿؾ هق األخقر كان وإن فنكف ثؿ ومـ.  األول ضده الؿطعقن

                                                        

 السابؼ الؿرجع   صديؼ رمضان. د لدى إلقفا مشار   2115 – 41 – 2 بتاريخ 2115 لسـة 24 رقؿ تعؾقؿات(  4)

 .67 ص  
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دة مـفا   كؿا الؿستػق الجفة تؾؽ إلك بالػعؾ بلدائفا قام وقد أكف إال   الخدمة إلقف الؿمدى

 مصؾحة لصالح الؿستحؼة ضريبةقضك طؾقف بؿؼتضك التزامف سالػ البقان بلداء ال

 قبؾ ضريبةلؾ الؿـشئة القاقعة بذلؽ تحؼؼت وقد   الثاكقة ضدها الؿطعقن الضرائب

 طؾقف حؽؿ أن بعد لؿحصؾفا ضريبةال أداء األخقرة هذه طؾك بات بؿا   الطاطـة شركةال

ؿستحؼة لفا وفؼًا لؿا سؾػ بقاكف . دون أن يـازع أو يطعـ فقؿا ال لؾؿصؾحة بتقريدها

قضك بف طؾقف يف هذا الشلن . فنن الحؽؿ الؿطعقن فقف إذ التزم هذا الـظر فنكف يؽقن قد 

بغقر أن يـال مـ ذلؽ ما أثارتف الشركة الطاطـة مـ مـازطات وافؼ صحقح الؼاكقن   و

بشلن العؼقد التل أوردت تؼديؿفا لؾؿحؽؿة   والتل ال أثر لفا يف قضاء الحؽؿ الؿطعقن 

فقف  ولؿ تتخذ ثؿة إجراء بادطاء تزوير طبارات أضقػت إلقفا   السقؿا وأاها لؿ تـؾ شقئا 

والذى اطتربه الحؽؿ  4996/  3/  27ريخ مـ طؼد االتػاق الؿربم بقـ الطرفقـ بتا

  .(4)الؿطعقن فقف مـ أساكقد قضائف

وقد سار كظام ضريبة الدخؾ السعقدي والئحتف التـػقذية طؾك هذا الـفج إذ قررت 

الالئحة التـػقذية أن أي كشاط تؿارسف جفة حؽقمقة بصػتفا سؾطة طامة  لـ يعد كشاصا 

يعد مـ قبقؾ مؿارسة الـشاط االقتصادي   .الئحةاقتصاديا وفؼا ألغراض الـظام وهذه ال

ققام جفة حؽقمقة بلكشطة تـطقي طؾك الؼقام بتقريدات لسؾع أو لخدمات بصػة غقر 

وبالتالل ال تعد الخدمات العامة شؽال مـ أشؽال الـشاط  .(2)صػتفا كسؾطة طامة

  تخضع االقتصادي  وأي سؾع أو خدمات مؼدمة مـ الحؽقمة باطتبارها سؾطة طامة ال

                                                        

 .2145- 2- 26 جؾسة   ق 77 لسـة 4869 رقؿ الطعـ( 4)

 .التـػقذية الالئحة مـ الخامسة الػؼرة 9 الؿادة( 2)
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 .(4)بالتالل لضريبة الؼقؿة الؿضافة

ولكن يثور التساؤل إذا ما تم إسناد مهمة أداء بعض الخدمات العامة للجمهور إلى 

بعض الجهات ىوابة عن الدولة هل تخضع الرسوم المدفوعة هنا لضريبة القومة 

 المضافة؟!

 يرى الباحث أن يتم التفرقة بون فرضون :

اد هذا األمر إلحدى الجفات الحؽقمقة ففـا ال تخضع هذه أن يتؿ إسـ الفرض األول

الخدمة لضريبة الؼقؿة الؿضافة باطتبار أن تلديتفا مرتبط بتحؼقؼ الصالح العام وتسققر 

 الؿرفؼ ولقس تحؼقؼ الربح.

: أن يتؿ إسـاد هذا األمر لؾؼطاع الخاص مثؾ ) خدمات فحص  الفرض الثاين

 الشخصقة كالبطاقات الحؽقمقة القثائؼ ضبع إاهاء –السقارات قبؾ الرتخقص 

 الخدمات طؾك الحصقل طؿؾقة تسفؾ إلؽرتوكقة تطبقؼات إكشاء – السػر وجقازات

ن تحؼقؼ الربح أل الؿضافة الؼقؿة لضريبة تخضع الخدمات تؾؽ أن كرى ففـا(  الحؽقمقة

 أصبح هدفًا أساسقًا لذلؽ األمر.

 الهادفة للربح()الجهات غور    الجمعوات الخورية -ثاىوًا 

تعد الجؿعقات الخقرية مـ الجفات التل ال هتدف إلك تحؼقؼ الربح إذ أن هدففا  

تؼديؿ الؿعقكة لبعض الػئات ذات االحتقاج . وتحرص معظؿ الدول طؾك تشجقع العؿؾ 

الخقري واألهؾل لديفا ألن هذا مـ شلكف الحػاظ طؾك الرتابط الؿجتؿعل فضالً طـ أن 

                                                        

 الرابعة الؿادة مشاورات إصار يف الؿختارة الؼضايا يرتؼر – السعقدية العربقة الؿؿؾؽة ":  الدولل الـؼد صـدوق( 4)

 .23 ص   2149  سبتؿرب 49\294 رقؿ الؼطري التؼرير   "2149 لعام
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يؽًا أساسقًا لؾحؽقمة يف تحؼقؼ األمـ الؿجتؿعل والقصقل هذه الجفات تعد شر

 لؾػئات التل قد التصؾ إلقفا خدمات الدولة.

وتذهب معظؿ الؼقاكقـ الضريبقة إلك إطػاء األكشطة التل تؼقم هبا تؾؽ الجفات مـ 

الخضقع لؾضريبة أو تؼرير معامؾة تػضقؾقة لفا. ففذه الجفات بحسب األصؾ ال تخضع 

ولؽـ ال يعـل ذلؽ أن يؿتد األمر لإلطػاء مـ ضريبة الؼقؿة الؿضافة ألن  لضريبة الدخؾ

الدول تختؾػ فقؿا بقـفا حقل هذا األمر . فؿثالً يف معظؿ دول االتحاد األوروبل يتؿ 

إطػاء التقريدات الخاصة بتؾؽ الجفات مـ الخضقع لضريبة الؼقؿة الؿضافة   بقـؿا يف 

يدات لضريبة الؼقؿة الؿضافة    ويف كـدا تخضع اسرتالقا وكققزيالكدا تخضع التقر

التقريدات لضريبة الؼقؿة الؿضافة ولؽـ بسعر مختؾػ طـ السعر العام. ولذا يعرتض 

البعض طؾك فؽرة إطػاء تعامالت الجفات التل ال هتدف إلك تحؼقؼ الربح مـ الخضقع 

والعدالة والبساصة لضريبة الؼقؿة الؿضافة ألن هذا يتعارض مع مبادئ الحقاد والؽػاءة 

 .(4)التل تتسؿ هبا ضريبة الؼقؿة الؿضافة

)مع مراطاة  فمـ قاكقن ضريبة الؼقؿة الؿضافة الؿصري أك ( 92)  وقد قررت الؿادة

حؽؿ الؿادة الثامـة مـ قاكقن اإلصدار ال تسري االطػاءات الضريبقة الؿـصقص طؾقفا 

لؿ يـص طؾك االطػاء  ما(  الؿضافة ؿةالؼق يف الؼقاكقـ والؼرارات األخرى طؾك الضريبة )

 مـفا صراحة( .

ومـ خالل استؼراء الـص سالػ الذكر وبالرجقع لالئحة التـػقذية يتضح أن 

التقريدات التل تؼقم هبا الجفات غقر الفادفة لؾربح تخضع لضريبة الؼقؿة الؿضافة إذ ال 

                                                        

(1)  Pierre-Pascal Gendron, ‘‘How Should the United States Treat Government Entities, Nonprofit 
Organizations, and Other Tax-Exempt Bodies Under a VAT?’’, 63 Tax L. Rev. )2: 2010(, pp. 400-508. 
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يتحؼؼ بؿجرد  يقجد كص صريح يعػقفا وذلؽ ألن مـاط فرض ضريبة الؼقؿة الؿضافة

بقع السؾعة أو تؼديؿ الخدمة  بغض الـظر طـ الفدف مـ الـشاط وما إذا كان يفدف 

قاكقن الضريبة طؾك الدخؾ ولقس قاكقن  لتحؼقؼ الربح أم ال ألن ذلؽ األمر محط اهتؿام

 ضريبة الؼقؿة الؿضافة.

 الشركات القابضة : -ثالثًا 

يؽقن لفا سقطرة مالقة وإدارية طؾك  يؼصد بالشركات الؼابضة هل تؾؽ الشركات التل

 شركات أخرى مرتبطة هبا وتسؿك بالشركات التابعة. 

ويف القاقع العؿؾل فنن الشركات الؼابضة إما أن يؽقن دورها الؿشاركة والسقطرة 

طؾك رأس مال الشركات التابعة دون مزاولة أي كشاط خاص هبا وإما أن يتعدى دورها 

وإدارة الؿحػظة الؿالقة لؾشركات التابعة . فػل الحالة األولك إلك الؼقام بؿزاولة الـشاط 

ال تعد الشركة الؼابضة مؽؾػًا وبالتالل ففل غقر معـل بتحصقؾ ضريبة الؼقؿة الؿضافة 

وتقريدها لإلدارة الضريبقة ومـ م ال يحؼ لفا الؿطالبة بخصؿفا كضريبة مدخالت   أما 

تالل مؾتزمة بتحصقؾ الضريبة وتقريدها ويحؼ لفا يف الحالة الثاكقة فناها تعد مؽؾػًا وبال

 .(4)خصؿ ضريبة الؿدخالت

يف طدة أحؽام لفا أن الشركة الؼابضة إذا  (2)(CJEUوقد قضت محؽؿة العدل األوروبقة)

قامت باستثؿار جزء مـ أمقالفا يف شركات تابعة وقامت بشراء أسفؿ وطؿؾقات استحقاذ 

التل تؽبدهتا باطتبارها مارست كشاصًا فنكف يحؼ لفا خصؿ ضريبة الؿدخالت  

                                                        

(1)  Madeleine Merkx : “ VAT and Holding Companies: Position Finally Clear “ , EC Tax Rev. (2016) ,. 
Available at https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3112110  

(2) Court of Justice of the European Union 
 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3112110
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_en
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 . بقـؿا ال يحؼ لفا خصؿ أية مبالغ يف حالتقـ هؿا : (4)اقتصاديًا

إذا كاكت الخدمات التل تؼقم هبا الشركة الؼابضة  لشركاهتا التابعة تقريدات معػاة   -4

 (2))مثؾ مـح الؼروض (

كان دورها فؼط إذا كاكت الشركة الؼابضة ال تشارك يف إدارة الشركة التابعة و -2

 الؿشاركة يف رأس الؿال.

( الؿقجقدة يف Vega Internationalويف إحدى التطبقؼات العؿؾقة قامت الشركة األم)

( ببطاقات لتزويد السقارات Vega Polandالـؿسا بتزويد فرطفا الؿقجقد يف بقلـدا )

خدمة مالقة  Vega International%  وهؽذا تؼدم 2والشاحـات بالقققد مؼابؾ رسقم قدرها 

طـ صريؼ التؿقيؾ الؿسبؼ لشراء القققد ففؾ تعد هذه الخدمة مـ  Vega Polandإلك 

األوروبقة طؾك هذا   الخدمات الؿالقة الؿعػاة مـ الضريبة ؟! أجابت محؽؿة العدل

التساؤل  بلن الطريؼة التل تعؿؾ هبا الشركة األم مع فرطفا يف بقلـدا هل  بـػس الطريؼة 

ا ممسسة مالقة أو ائتؿاكقة طادية وبالتالل تعامؾ كخدمة مالقة معػاة مـ التل تعؿؾ هب

 .(3)ضريبة الؼقؿة الؿضافة

وتختؾػ التشريعات فقؿا بقـفا يف معامؾة الشركة الؼابضة وشركاهتا التابعة طؾك اطتبار 

                                                        

 : التالقة األحؽام الؿثال سبقؾ طؾك اكظر( 4)

- CJEU 20 June 1991, C-60/90, ECLI:EU:C:1991:268. 
-  CJEU 16 July 2015, C-109/14, ECLI:EU:C:2015:496 , 
-  CJEU 13 March 2008, C-437/06, ECLI:EU:C:2008:166. 

 الثالثة الؿادة يف قررت إذ الـفج ذات طؾك مصر يف الؿضافة الؼقؿة ضريبة لؼاكقن التـػقذية الالئحة سارت وقد(  2)

 الشركات بقـ تتؿ التل اإلقراض طؿؾقات لؾضريبة الخاضعة الخدمات قبقؾ مـ دتع ال أكف الخامسة الػؼرة مـفا

 .البعض بعضفا بقـ فقؿا أو   لفا التابعة والشركات األم أو الؼابضة

(3)  case C-235/18 (Vega International Car Transport and Logistic) , 15 May 2019. 
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أاهؿ مؽؾػ واحد أم كؾ مـفؿ يعد مؽؾػ طؾك حدة . فػل لبـان يتؿ معامؾتفا كلاها 

حد متك بؾغت حد التسجقؾ وذلؽ ألن كشاصفا مرتبط بالشركات التابعة مؽؾػ وا

ومؽؿالً لف   بقـؿا يف مصر يتؿ اطتبار كؾ مـفؿ مؽؾػ طؾك حدة  وذلؽ ألن الؿعامالت 

التل تتؿ بقـ الشركة الؼابضة وشركاهتا التابعة تتؿ بقـ أشخاص قاكقكقة متؿايزة وكؾ 

 .(4)شركة لفا شخصقة اطتبارية مستؼؾة

 المشروعات المشتركة ) الكوىسورتووم( : -بعًا را

ويؼصد هبا مجؿقطة الشركات التل تتجؿع لتحؼقؼ غرض معقـ وتسؿك بالؿجؿقطة 

وتعد صرفًا واحدًا يف تعامالهتا مع الغقر . وطادة ما يؽقن هدف إكشاء هذه التحالػات هل 

طقط سؽؽ تجؿقع أكرب قدر مـ رؤوس األمقال إلكجاز مشروطات ضخؿة ) كنكشاء خ

 ....( .  - كفربائقة صاقة تقلقد محطات بـاء – أكػاق مرتو – مطارات –حديدية 

 يف خاصة – (2)وتعد شركات الؿجؿقطة وسقؾة مثؾك لتؼؾقؾ فؽرة األطباء الضريبقة

   الضريبقة اإلدارة مقاجفة يف لفا واحد مؿثؾ تعققـ يتؿ حقث  - الؿضافة الؼقؿة ضريبة

 لتجزئة هـا الػرصة تعطك ال حقث الضريبل التجـب لؿؽافحة الةفع وسقؾة تعد أاها كؿا

تػادي حد التسجقؾ   فضالً طـ ل الؿتحالػة الشركات بقـ الؿشروع ومشرتيات مبقعات

 أاها تسفؾ مفؿة اإلدارة الضريبقة يف تتبع الؿعامالت التل تتؿ بقـ شركات الؿجؿقطة .

  فـجد مثالً أن دواًل   (3)ه الؿجؿقطةوتختؾػ الدول فقؿا بقـفا يف االطرتاف بػؽرة هذ

مثؾ بريطاكقا وإيطالقا والـرويج وسـغافقرة تعرتف بػؽرة شركة الؿجؿقطة  مع اختالففا 

                                                        

 – 41 – 4 جؾسة   678 – 2 – 37 مؾػ   835 رقؿ التشريعو الػتقى لؼسؿل العؿقمقة الجؿعقة فتقى( 4)

 .73 ص   السابؼ الؿرجع   صديؼ رمضان. د لدى إلقفا مشار  2116

(2)  Kenneth Vyncke : “ EU VAT Grouping from a Comparative Tax Law Perspective “ , EC Tax Review , 
Volume 18, Issue 6 (2009) pp. 299 – 309. 

(3)  Kenneth Vyncke : “ VAT Grouping in the European Union: Purposes, Possibilities and 
Limitations“ , IBFD , International VAT Monitor; 2007; Vol. 18; iss. 4; pp. 250 - 261 

https://kluwerlawonline.com/Journals/EC+Tax+Review/19
https://kluwerlawonline.com/journalissue/EC+Tax+Review/18.6/2553
https://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay?docid=LIRIAS1857162&context=L&vid=Lirias&lang=en_US&tab=default_tab
https://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay?docid=LIRIAS1857162&context=L&vid=Lirias&lang=en_US&tab=default_tab
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 الؿركز وجقد أو –يف وضع الضقابط الخاصة هبا  ) مثؾ شروط التؽامؾ االقتصادي 

 تعامالت وجقد – مـػصؾة فروع وجقد – الؿشروع وحدة – الدولة يف الرئقسل

 ....(- حؼقؼقة

بقـؿا الؿشرع الؿصري ال يعرتف بػؽرة الؿجؿقطة الضريبقة وبالتالل  تظؾ كؾ شركة 

داخؾ الؿجؿقطة مستؼؾة يف التزاماهتا الضريبقة وأن تراطل مصؾحة الضرائب فؽرة 

 االرتباط بقـ أطضاء الؿجؿقطة طـد تحديد ققؿ التعامالت فقؿا بقـفؿ.

ضريبة الؼقؿة الؿضافة بػؽرة الؿجؿقطة الضريبقة  ويعرتف الؿـظؿ السعقدي يف كظام

مـ الالئحة والحادية طشرة , العاشرة  الرابعة مـ الـظام والؿقاد  إذ أجازت الؿادة

يجقز لشخصقـ اطتباريقـ أو أكثر تؼديؿ التـػقذية تسجقؾ الؿجؿقطة الضريبقة  حقث 

لؿؿؾؽة  إذا صؾب تسجقؾ كؿجؿقطة ضريبقة ألغراض ضريبة الؼقؿة الؿضافة يف ا

 :استقفقا الؿتطؾبات اآلتقة

 أن يؽقن كالً مـفؿا مؼقؿًا بالؿؿؾؽة ويزاول كشاصًا اقتصاديًا. -

امتالك خؿسقن يف الؿائة أو أكثر مـ رأس الؿال لؽؾ شخص اطتباري  أو السقطرة  -

طؾك خؿسقـ يف الؿائة( أو أكثر مـ حؼقق التصقيت أو الؿؾؽقة لؽؾ األشخاص 

ة مـ كػس الشخص أو الؿجؿقطة  ويف أي مـ الحاالت السابؼة  االطتبارية الؿؿؾقك

 وسقاء بشؽؾ مباشر أو غقر مباشر.

 أن يؽقن أحدهؿ طؾك األقؾ خاضعًا لؾضريبة. -

أن يؼدم صؾب تشؽقؾ مجؿقطة ضريبقة مـ قبؾ شخص خاضع لؾضريبة  ويعد هذا  -

الـاشئة الشخص مؿثالً لؾؿجؿقطة الضريبقة ومسئقاًل حقال االلتزامات والحؼقق 

طؾك الؿجؿقطة كقابة طـ جؿقع أطضاءها  دون اإلخالل بالؿسمولقة التضامـقة لبؼقة 

 .أطضاء الؿجؿقطة



–

  466    

 المبحث الثاوي  

 الىطاق المىضىعي لسريان الضريبة ومشكالته

تعد ضريبة الؼقؿة  الؿضافة أحد أهؿ أشؽال الضرائب غقر الؿباشرة والتل تتسؿ بلن 

الؿستفؾؽ الـفائل  و قد استؼر قضاء محؽؿة الـؼض طؾك    الؿتحؿؾ الحؼقؼل بعبئفا هق

 السؾعة مستفؾؽ طاتؼ طؾك يؼع ضريبةأن الـصقص قاصعة الداللة طؾك أن طبء هذه ال

مدى وأن   ضريبةلؾ الخاضعة الخدمة مـ والؿستػقد  يف محصقر دوره الخدمة م 

ص معظؿ الؼقاكقـ ولذا تحر (4) .الضرائب مصؾحة إلك وتقريدها الؿستػقد مـ تحصقؾفا

الضريبقة طؾك تحديد وطاء هذه الضريبة طؾك كحق يشؿؾ كافة أكقاع السؾع والخدمات 

تحؼقؼًا لؿبدأ العدالة الضريبقة مـ كاحقة وتحؼقؼًا لػؽرة شؿقل القطاء الضريبل مـ 

كاحقة أخرى. بؾ إن األكظؿة الضريبقة تعؿؾ طؾك تحؼقؼ الؿساواة يف الؿعامؾة بقـ السؾع 

ات يف السقق الؿحؾل سقاء الؿـتجة محؾقًا أو الؿستقردة مـ الخارج تطبقؼًا والخدم

لؿبدأ طدم التؿققز الذي تتبـاه مـظؿة التجارة العالؿقة ومـ قبؾفا اتػاققات الجات   فضالً 

 طـ أن مـ أهؿ مبادئ إطداد ضريبة الؼقؿة الؿضافة هق فؽرة الحقاد الؿالل .

بعض االطتبارات التل تدفع الؿشرع الداخؾل مـ  ولؽـ ال يؿـع هذا األمر مـ وجقد

 -الضرورية خاصة –إقرار بعض الؿعامالت التػضقؾقة لبعض أكقاع السؾع والخدمات 

 الؿعامؾة يف التؿققز طدم بشرط وذلؽ الخارج مـ الؿستقردة أو محؾقًا الؿـتجة سقاء

                                                        

 : التالقة الطعقن الؿثال سبقؾ طؾك اكظر( 4)

 .2146- 4 – 48 جؾسة   ق 77 ةلسـ 45493 رقؿ الطعـ -

 .2146-4-44 جؾسة   ق 85 لسـة 6646 رقؿ الطعـ -

 .2146-2 -47 جؾسة   ق 78 لسـك 44484 رقؿ الطعـ -
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 .إلقف اإلشارة السابؼ الؿالل الحقاد مبدأ واتباع

هذا الؿبحث إلؼاء الضقء طؾك فؽرة السؾع والخدمات باطتبارهؿا  و كحاول مـ خالل

محقر القطاء الضريبل لؾؼقؿة الؿضافة فضالً طـ الؿشؽالت الؿتعددة التل يثقرها هذا 

األمر مثؾ مؽان تلدية الخدمة وتؼديؿ السؾعة    وفؽرة التقريد سقاء بؿؼابؾ أو بدون 

   وكذلؽ التؼديؿ اإللؽرتوين لؾسؾع  مؼابؾ    و الؿعامالت الؿركبة أو الؿختؾطة

والخدمات وغقرها مـ الؿشؽالت التل أفرزها القاقع العؿؾل. ولذا تؿ تؼسقؿ هذا 

 الؿبحث طؾك الـحق التالل: 

 الؿؼصقد بالسؾع والخدمات.المطلب األول :          

   الؿشؽالت الؿرتبطة بتحديد السؾع والخدمات.المطلب الثاين :           

يعد تحديد الؿؼصقد بالسؾع والخدمات مـ األهؿقة بؿؽان وذلؽ كظرًا لؿا يحؼؼف 

هذا األمر مـ اكضباط يف تحديد الؿعامؾة الضريبقة فػل بعض الدول تؽقن معظؿ 

القاردات مـ السؾع خاضعة لؾضريبة بقـؿا القاردات مـ الخدمات يتؿ إطػاء  بعضفا 

بارات يؼدرها الؿشرع يف تؾؽ الدول. وبالرغؿ مـ إمؽاكقة تحديد الػرق بقـ السؾعة الطت

والخدمة يف معظؿ الحاالت إال أكف يؽقن صعبًا يف حاالت أخرى . فؿثالً طؿؾقة شراء 

مالبس تعد سؾعة   بقـؿا تؼديؿ استشارة قاكقكقة تعد خدمة   ولؽـ يف مثال آخر إذا وافؼ 

ت إحدى الجفات )خدمة( ولؿ يؼتصر األمر طؾك ذلؽ بؾ مفـدس طؾك صقاكة سقارا

امتد إلك تقريد قطع غقار لإلصالح )سؾعة( ففـا تؽققػ العؿؾقة كؾفا هؾ يعد تقريد سؾع 

أم خدمات؟!   وذلؽ الختالف الؼقاطد الؿتعؾؼة بالؿعامؾة الضريبقة سقاء مـ حقث 
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ما كاكت الؿعامؾة التل تؿت الؿؽان أو وقت التحصقؾ وتقريد الضريبة . ثؿ ما الحؾ إذا 

جزء مـفا يعد معػل والجزء اآلخر خاضع هؾ يتؿ إطػاء الؿعامؾة بلكؿؾفا ؟! أم تخضع 

 لؾضريبة؟! ولذا فنن تحديد مػفقم لؾسؾعة أو الخدمة يعد مـ األهؿقة بؿؽان.

وما تجدر اإلشارة إلقف هـا أن هذا األمر يعد مـ األمقر الؿختؾػ يف صقاغتفا يف معظؿ 

كقـ ضريبة الؼقؿة الؿضافة يف العالؿ فبعض الدول يستخدم مصطؾح التقريد بصػة ققا

وكـدا وكققزيالكدا بؾ إن روسقا يف قاكقن   وجـقب أفريؼقا (4)مثؾ أيرلـدا و بريطاكقا  طامة

  turnover( oborot(الؼقؿة الؿضافة لديفا تستخدم مصطؾح غريب وهق ) الدوران( 

والخدمات مثؾ قاكقن ضريبة االستفالك القاباين ويذهب  والبعض اآلخر يستخدم السؾع

 .(2)جزء آخر إلك استخدام مصطؾح تقريد السؾع وتقريد الخدمات مثؾ الؼاكقن الػركسل

ومؿا تجدر اإلشارة إلقف أن محؽؿة العدل األوروبقة تجعؾ األولقية يف تػسقر مػفقم 

ولذا   .(3)دولة معقـة داخؾ االتحاد التقريد وفؼًا لؼاكقن الجؿاطة األوروبقة ولقس لؼاكقن 

يحظر تػسقر مػاهقؿ الؿجؿقطة طؾك أساس الؼاكقن القصـل يف تحديد الؿعامالت 

الخاضعة لؾضريبة   وال يعتؿد تقجقف ضريبة الؼقؿة الؿضافة طؾك مػاهقؿ قاكقن العؼقد   

ضريبة هق حؼ .  ولذا  التقريد الخاضع لؾ(4)ولؽـف يستخدم اهًجا اقتصادًيا بداًل مـ ذلؽ

                                                        

 : التالل الـحق طؾك الربيطاين الؿضافة الؼقؿة ضريبة قاكقن مـ الرابعة الؿادة كص يجري الؿثال سبقؾ طؾك( 4)

Scope of VAT on taxable supplies. 
(1)VAT shall be charged on any supply of goods or services made in the United Kingdom, where it is a 

taxable supply made by a taxable person in the course or furtherance of any business carried on by 
him. 

- A taxable supply is a supply of goods or services made in the United Kingdom other than an exempt 
supply.  

(2) David Williams    " Value-Added Tax “ , Tax Law Design and Drafting )volume 1; International Monetary 
Fund: 1996; Victor Thuronyi, ed.) Chapter 6 , P .5 

(3) ECJ, July 15, 1964, Case 6/64 (Costa/Enel), E.C.R. 1964. 
(4) ECJ, Oct. 4, 1995, Case C-291/92 (Ambrecht), E.C.R. 1995, I-2775; ECJ, Jan. 16, 2003, Case C-315. 
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التصرف يف السؾعة كؿالؽ وهق أوسع بؽثقر مـ مػفقم كؼؾ الؿؾؽقة . وكان سبب إثارة 

هذا الؿقضقع هق تؿسؽ السؾطات الضريبقة البؾجقؽقة بتطبقؼ أحؽام الؼاكقن الؿدين 

لؿؽافحة التجاوزات والتجـب الضريبل   حقث وفًؼا ألحؽام الؼاكقن الؿدين البؾجقؽل 

ل تستـد إلك أساس قاكقين مزيػ ل ال تستـد إلك أساس قاكقين أو التتعترب العؼقد الت

غقر قاكقين باصؾة والغقة   و يعترب االحتقال طؾك الدولة البؾجقؽقة يف مجال الضرائب  أو

بؿثابة اكتفاك لؾـظام العام وبالتالل   لؿ يتؿ كؼؾ الؿؾؽقة بقـ أي مـ الطرفقـ. وكتقجة 

. وهق ما (4)لبة بشؽؾ قاكقين بائتؿان ضريبة الؿدخالتلذلؽ   ال يؿؽـ ألي صرف الؿطا

رفضتف محؽؿة العدل األوروبقة ولؿ تعتد بف  ألكف يتجاهؾ أسبؼقة وأولقية قاكقن الجؿاطة 

األوروبقة   فضالً طـ أن مػاهقؿ الؼاكقن الؿدين القصـل هل يف القاقع غقر ذات صؾة ألن 

الً   لف مػاهقؿف وسقاقف الخاص طؾك الـحق التشريع األوروبل يشؽؾ كظاًما قاكقكًقا مستؼ

 السالػ بقاكف.

 مفهوم السلع :

السؾعة بصػة طامة كؾ شلء لف واقع مادي مؾؿقس يؿؽـ تداولف   ولؽـ مػفقمفا 

يختؾػ تبعًا لؾؿجال الذي تستخدم فقف ولؽـ ما يؿقز مصطؾح السؾع هـا أن هذا 

مـ مدلقلف يف فروع الؼاكقن الؿصطؾح يف مجال ضريبة الؼقؿة مدلقلف أوسع وأشؿؾ 

األخرى مثؾ الؼاكقن التجاري والؼاكقن الؿدين . فؿثالً يف الدكؿارك وفـؾـدا يؿتد تعريػ 

 .(2)تقريد السؾع لقشؿؾ تقريد الطاقة مثؾ الؽفرباء أو الحرارة أو التربيد 

                                                        

(1) Robert F. van Brederode : “Third-Party Risks and Liabilities in Case of VAT Fraud in the EU”, 
INTERNATIONAL TAX JOURNAL , January–February 2008 , P 45. 
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 وقد تبـل قاكقن ضريبة الؼقؿة الؿضافة يف مصر هذا االتجاه الؿقسع يف مػفقم السؾع

قعقة أو مـتج حققاين أو زراطل السؾعة بلاها كؾ مادة صبحقث طرفت الؿادة األولك مـف 

صـاطل بؿا يف ذلؽ الطاقة الؽفربائقة  سقاء كاكت محؾقة أو مستقردة  ويسرتشد يف  أو

تحديد مسؿك السؾعة بؿا يرد بشلاها بؿالحظات وكصقص البـقد الؿبقـة باألقسام 

 عريػة الجؿركقة الؿعؿقل هبا.والػصقل القاردة بجداول الت

 التك السؾع أحد طؾك " الثالجات "ولذا فؼد قضل بلكف إذا كان الؿشرع قد أصؾؼ لػظ 

 481 رقؿ الجؿفقرية رئقس لؼرار الؿرافؼ( ب) رقؿ الجدول مـ ثاكقًا البـد تضؿـفا

 –(  مؽرر)  48 رقؿ بالعدد 4994/  5/  43 يف الرسؿقة بالجريدة الؿـشقر 4994 لسـة

دل سعر والذى – القاقعة طؾك الؿـطبؼ  إلك طؾقفا الؿبقعات ضريبة أورد السؾع التك ط 

 مـ أكثر سعتفا بغقرها أو بالؽفرباء تعؿؾ تربيد وأجفزة ثالجات - 2: ....  وهك% 21

 وما والػـادق والؿستشػقات التجارية الؿحال أو الؿـازل يف مـفا يستخدم ما قدم 42

ؿشرع مـ اشرتاط أن تؽقن سعة تؾؽ ال بف أردفف بؿا يتؼقد الصالقا هذا أن إال   يؿاثؾفا

قدم مؿا الزمف اكصراف تطبقؼ ذلؽ الـص إلك صائػة الثالجات  42الثالجات أكثر مـ 

التل تؼاس بالؼدم دون غقرها مـ الثالجات   وإذ كاكت الثالجات 

راق مؿا هل ثالجات لحػظ الؿقتك وخؾت األو الـزاع مقضقع الؿبقعات ضريبة محؾ

 لؾسعر وفؼًا الؿبقعات ضريبةيثبت أاها تؼاس بالؼدم   ولق أراد إخضاع هذه السؾعة ل

 السعر لفذا تخضع ال فناها ثؿ ومـ   طؾقفا الـص أطجزه لؿا الجدول هبذا إلقف الؿشار

لؾسؾع الؿصـعة  بالـسبة العام لألصؾ وفؼًا الؿبقعات طؾك ضريبةال لسعر تخضع وإكؿا

 العامة ضريبةتقردة صبؼًا لـص الؿادتقـ الثاكقة والثالثة مـ قاكقن المحؾقًا أو الؿس

 طـ خروجفا طؾك الدلقؾ غقاب حال% 41 بقاقع 4994 لسـة 44 رقؿ الؿبقعات طؾك
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 ملمقرية تؼديرات بتليقد وقضك الـظر ذلؽ فقف الؿطعقن الحؽؿ خالػ وإذ   األصؾ هذا

  % 21 بقاقع السؾعة تؾؽ طؾك تالؿبقعا ضريبة ة التل قدرت سعرالؿختص الضرائب

 .(4)الؼاكقن تطبقؼ يف أخطل قد يؽقن فنكف

 (2)وكذلؽ الؼاكقن اإلمارايت تبـك الؿػفقم الؿقسع لؾسؾع إذ قررت الالئحة التـػقذية 

أن السؾع هل الؿؿتؾؽات الؿادية التل يؿؽـ تقريدها بؿا يف ذلؽ العؼارات والؿقاه 

 .ذا الؼراروجؿقع أكقاع الطاقة التل يحددها ه

 :  توريد السلع

 :كؼؾ مؾؽقة السؾع أو حؼ التصرف هبا مـ شخص آلخر يشؿؾ طؾك سبقؾ الؿثال -4

 .أ. كؼؾ مؾؽقة السؾع بؿقجب اتػاققة خطقة أو شػقية ألي بقع

 .ب. كؼؾ مؾؽقة السؾع بؿؼابؾ بشؽؾ إلزامل وذلؽ وفؼًا لؾتشريعات السارية

حؼ التصرف بلي أصقل ال يعترب أكف  ( مـ هذه الؿادة  فنن كؼؾ4ألغراض البـد ) -2

 .تقريد لسؾع إال إذا تؿؽـ الشخص اآلخر مـ التصرف فقفا كؿالؽ

إبرام طؼد بقـ صرفقـ يرتتب طؾقف كؼؾ السؾع يف وقت الحؼ يعترب تقريدًا لؾسؾع إذا  -3

كص العؼد طؾك كؼؾ مؾؽقة السؾع أو قصد لـؼؾ مؾؽقة السؾع أو كؼؾ مؾؽقة السؾع يف 

 .الؿستؼبؾ

 :رب التقريدات التالقة تقريدًا لؾسؾعتعت -4

 .تقريد الؿقاه . أ

                                                        

 .2143-  44 – 44 جؾسة   ق 74 لسـة 4813 رقؿ الطعـ( 4)

 .اإلمارايت الؿضافة الؼقؿة ضريبة لؼاكقن التـػقذية الالئحة مـ والثاكقة األولك الؿادة( 2)
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 . تقريد العؼارات بؿا يف ذلؽ أي طؼد بقع أو تلجقر. ب

تقريد جؿقع أكقاع الطاقة وتشؿؾ الؽفرباء والغاز  بؿا يف ذلؽ الغاز الحققي . ت

وغاز الػحؿ وغاز الـػط الؿسال والغاز الطبقعل وغاز الـػط والغاز الؿـتج وغاز 

والغاز الطبقعل الؿعاد تؽقيـف وغاز الـػط الؿسال الؿعالج  محطات التؽرير

بالحرارة وأي خؾقط غازات  سقاء تؿ استعؿالفا لإلضاءة أو الحرارة أو التربيد 

 .أو تؽققػ الفقاء  أو أي أغراض أخرى

ويعد تحديد ما يعد سؾعة وتؽققػفا الؼاكقين مـ أمقر القاقع التل يستؼؾ هبا قاضل 

ة قاضك الؿقضقع يف ففؿ القاقع يف الدطقى لقست مطؾؼة ورأيف يف سؾطالؿقضقع ولؽـ 

هذا الصدد لقس رأيا قطعقا وإكؿا يجد حده مـ صحة الؿصدر الذى استؼك مـف الدلقؾ 

طؾك وجقد ذلؽ القاقع بلن يؽقن دلقالً حؼقؼا لف أصؾف الثابت يف األوراق وأن يؽقن 

ن ذلؽ وكان الثابت مـ تؼرير الخبقر استخالصف سائغا غقر مـاقض لؾثابت فقفا . لؿا كا

أكف خؾص يف مدوكاتف أن السؾع التك قامت الشركة الطاطـة  2114/  2/  29الؿمرخ 

وفؼا لؾتعاقد  "أدوية بؾؽ  "وردت تحت كظام  "كبسقالت  "باستقرادها طبارة طـ 

ريؽا الؿربم بقـفا وبقـ شركة مقتاسقريؾ األمريؽقة والتل قامت بتصـقع تركقبتفا يف أم

وأن الشركة الطاطـة قامت فؼط بتعبئة وتغؾقػ  "كبسقالت أدوية فقتامقـ  "ومتؿثؾة يف 

تؾؽ الؽبسقالت   مؿا ال يعترب تحقيالً إلك مـتج جديد  كؿا أورد تؼرير لجـة الخرباء 

الؿـتدبة أمام محؽؿة االستئـاف أن الؿستحضرات محؾ الـزاع التك استقردهتا الشركة 

رى تعديؾ اإلقرارات الضريبقة بشلاها هل مصـعة يف شؽؾ مستحضر الطاطـة والتل ج

 4955لسـة  427صقدلل وفؼًا لطبقعتفا وهك أدوية مسجؾة وفؼا ألحؽام الؼاكقن رقؿ 

وتعديالتف وقرارات وزير الصحة   كؿا أورد تؼرير لجـة الخرباء الثاكقة الؿـتدبة أمام ذات 
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ق الؿؼدرة طـ تعديؾ إقرارات الطاطـة الؿحؽؿة يف كتقجتف أكف بخصقص ققؿة الػرو

 "جـقف والتك تؿ احتساهبا طؾك أن أصـاف  4471451٧46الضريبقة والبالغ مؼدارها 

طبارة طـ مؽؿالت غذائقة ولقست أدوية   فنكف تؿ االكتؼال إلك مؼر اإلدارة  "الػقتاماديـ 

أن هذه األصـاف  الؿركزية لؾشئقن الصقدلقة وقررت مديرة إدارة تسجقؾ األغذية الطبقة

طبارة طـ مستحضر صقدلل بشرى وأاها مستحضرات دوائقة ولقست غذائقة   وخؾصت 

 وفؼا% 625 4 بػئة الؿـطبؼة ضريبةهذه التؼارير جؿاطفا إلك أكف وىف هذه الحالة فنن ال

وبالتالل فال أحؼقة لؾؿصؾحة الؿطعقن ضدها  الؿبقعات ضريبة بؼاكقن الؿرفؼ لؾجدول

رارات الضريبقة الؿؼدمة مـ الشركة الطاطـة وما كتج طـفا مـ فروق يف تعديؾ اإلق

ضريبقة بؾغت مؼدارها الؿبؾغ سالػ البقان وتربأ ذمة الطاطـة مـ هذا الؿبؾغ   وكان ال 

يـال مؿا تؼدم وحسبؿا تضؿـف تؼارير الخرباء ققام الشركة الطاطـة بتعبئة وتغؾقػ تؾؽ 

عد ذلؽ تغققرا يف صبقعتفا إلك مـتج صـاطل الؿستحضرات يف شؽؾ طبقات   إذ ال ي

 التـػقذية الالئحة مـ " 36 "جديد حسب التقصقػ الؿشار إلقف يف الؿادة 

 مـ(  4)  الػؼرة أحؽام تطبقؼ يف " أكف مـ طؾقف كصت فقؿا الؿبقعات ضريبة لؼاكقن

لتؽرار أو التـؼقة و اأ التعبئة طؿؾقة السؾعة حالة يف تغققراً  يعترب ال الؼاكقن مـ( 47) الؿادة

لؿا كان ما تؼدم فنن الحؽؿ الؿطعقن فقف إذ أيد الحؽؿ االبتدائل الصادر برفض  "

الدطقى استـادًا أن الؿستحضر الؿستقرد مؽؿؾ غذائل ولقس دوائك واصرح تؼارير 

الخربة سالػة البقان دون أن يعرض يف أسبابف الرد طؾك الحجج التل ساقتفا التؼارير 

تقصؾت إلقف مـ كتقجة باطتبارها صادرة مـ جفات فـقة متخصصة قد  وبـت طؾقفا ما

يصعب طؾك قاضك الؿقضقع تـاولفا دون االستعاكة بلولئؽ الخرباء الؿتخصصقـ يف 

هذا الؿجال   فضالً طـ أكف لؿ يؽشػ طـ الؿصدر الذى أقام طؾقف قضاءه مخالػًا لتؾؽ 
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  وهق ما أطجز محؽؿة الـؼض طـ مراقبتف  الـتقجة التل اكتفت إلقفا التؼارير سالػة البقان

وصحة ما تساكد إلقف يف قضائف مؿا يعقبف بالؼصقر يف التسبقب الذى جره إلك مخالػة 

  (4) .الؼاكقن والخطل يف تطبقؼف

وقد اطتربت مصؾحة الضرائب الؿصرية أن برامج الحاسب اآللل الؿحؿؾة طؾك 

تج صـاطل والسؿاح بخصؿ ما سبؼ اسطقاكات أو غقرها تخضع لؾضريبة باطتبارها مـ

 .(2)سداده مـ ضريبة طؾك الؿدخالت

وما تجدر اإلشارة إلقف هـا أن الـؼقد يف حد ذاهتا ال تخضع لضريبة الؼقؿة الؿضافة 

وإكؿا الؿعامالت التل تتؿ طـ صريؼ الـؼقد وكذلؽ األمر ما يؼقم مؼام الـؼد مثؾ 

وات ماهل إال أدوات ائتؿان هذه األداألوراق التجارية كالشقؽات والؽؿبقاالت ألن 

وفاء لؾؿعامالت  وال تعد يف ذاهتا سؾعة أو خدمة. بؾ ويؿتد األمر أيضًا إلك حقازة  أو

األوراق الؿالقة ) كاألسفؿ والسـدات( التل تتلثر بلداء كشاط الشركة ذاتف وال يؿؽـ 

 .(3)اطتبارها سؾع أو خدمات تخضع لؾضريبة

صرية إلك أن األرباح الـاتجة طـ بقع أو شراء العؿؾة وتذهب مصؾحة الضرائب الؿ

مـ البـقك أو شركات الصرافة معػاة مـ الخضقع لضريبة الؼقؿة الؿضافة   ومـ ثؿ  فنن 

فروق العؿؾة التل يف حقزة الؿـشلة )الػـدق( والـاتجة مـ إطادة تؼققؿفا ال تخضع 

ؿستحؼة طـ تؾؽ اإليرادات لؾضريبة طؾك الؼقؿة الؿضافة صالؿا تؿ سداد الضريبة ال

                                                        

 .2145- 5- 28 جؾسة   ق 83 لسـة 44942 رقؿ الطعـ( 4)

 .227 و 226 ص   السابؼ الؿرجع:  صديؼ ضانرم. د( 2)

 تداول طؿؾقات استبعدت حقث الؿصري الؿضافة الؼقؿة ضريبة لؼاكقن التـػقذية الالئحة مـ األولك الؿادة اكظر( 3)

 .لؾضريبة الخضقع مـ الؿالقة األوراق
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)مؼابؾ الخدمة الخاضعة( وفؼًا لألسعار الؿعؾـة يف تاريخ تحؼؼ القاقعة الؿـشئة 

  بقـؿا إيجار األماكـ الؿخصصة لرتكقب ماكقـات الصرف اآللل يخضع  (4)لؾضريبة

 .(2)لؾضريبة

 مفهوم الخدمات :

ويـتػع بف  الخدمات بصػة طامة كؾ شلء غقر مادي وغقر مؾؿقس يؿؽـ تداولف

الشخص بؿؼابؾ أو بعبارة أخرى كؾ ما ال يعد سؾعة . ومػفقم الخدمات طادة ما يؽقن 

متسع يف معظؿ التشريعات الضريبقة لقشؿؾ أي تقريد خاضع لؾضريبة وال يدخؾ ضؿـ 

السؾع   ومـ أمثؾة ذلؽ تعريػ االتحاد األوروبل لؾخدمات بلاها أي معامؾة ال تشؽؾ 

ريع الربيطاين الذي يعترب الخدمة أي تقريد غقر تقريد السؾع صالؿا بقعًا لسؾعة   والتش

يتؿ بؿؼابؾ   وكذلؽ الحال يف كققزيالكدا الخدمة أي شلء غقر السؾع والـؼقد   والتشريع 

 .(3)األمريؽل يؼرر أيضًا أن الخدمات هل أي تقريد بخالف تقريد السؾع

لؿػفقم الخدمات حقث طرفت وقد سار التشريع الؿصري طؾك ذات االتجاه الؿقسع 

أي طؿؾ يتؿ الؼقام بف وال الؿادة األولك مـ قاكقن ضريبة الؼقؿة الؿضافة الخدمة بلاها 

 يؼع ضؿـ تصـقػ السؾع  سقاء كان محؾًقا أو مستقرًدا. 

إذا كان الثابت باألوراق أن الـشاط الذى يؼقم الؿستلكػ بشغؾف تسؾقؿ وقد قضل بلكف 

                                                        

 مصؾحة   الخدمات لبحقث العامة اإلدارة   الضريبقة لؾبحقث الؿركزية اإلدارة   الضريبقة  البحقث كتاب( 4)

 – 2- 42  بتاريخ 312 رقؿ لإلدارة القارد الؽتاب طؾك رداً    2147 -2 – 25 بتاريخ   الؿصرية الضرائب

2147. 

 .السابؼ الؿرجع( 2)

(3) David Williams    " Value-Added Tax “ , Tax Law Design and Drafting )volume 1; International Monetary 
Fund: 1996; Victor Thuronyi, ed.) Chapter 6 , P .25 
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راده مـ الخارج أو بشرائف مـ السقق الؿحؾك إلك شركة مصر الغزل الذى يؼقم باستق

القسطك لؾغزل والـسقج لتتقلك بدورها تحقيؾف إلك كسقج لحسابف فنن هذا العؿؾ يـدرج 

 .  (4)ضريبةالذى يخضع لؾ "خدمات التشغقؾ لؾغقر"ضؿـ 

 العامة ضريبةوقضل أيضًا بلكف إذا كان الـص يف الؿادة األولك مـ قاكقن ال

 أحؽام تطبقؼ يف يؼصد " أن طؾك م4994 لسـة 44 رقؿ بالؼاكقن الصادر الؿبقعات طؾك

:  الخدمة....  مـفا كؾ قريـ الؿقضحة التعريػات اآلتقة والعبارات باأللػاظ الؼاكقن هذا

قة مـ الؿادة الثاك الػؼرة يف والـص   " لفا الؿرافؼ( 2) رقؿ بالجدول واردة خدمة كؾ هك

 الؿرافؼ( 2) رقؿ بالجدول القاردة الخدمات طؾك ضريبةوتػرض ال "ف الثاكقة مـف طؾك أك

 بف الؿعؿقل 4997 لسـة 2 رقؿ الؼاكقن مـ الثالثة الؿادة يف والـص – " الؼاكقن لفذا

 القاردة الخدمات   الجدول هذا إلك وتضاف... " أكف طؾك م4992/  3/  5 مـ اطتباراً 

ـص يف الجدول ) ه ( الؿشار إلقف ضؿـ الخدمات ل )ه( الؿرفؼ هبذا الؼاكقن   والبالجدو

خدمات التشغقؾ لؾغقر  "(  44( سالػ البقان تحت بـد )  2الؿضافة إلك الجدول رقؿ ) 

يدل طؾك أن هذه العبارة جاءت طامة مطؾؼة بحقث تتسع لؽافة خدمات التشغقؾ التل  "

تمدى لصالح الغقر إذ لؿ يخص الؿشرع خدمات معقـة مـفا بالخضقع 

 الخدمات طؾك تطبقؼفا قصر فنن ثؿ ومـ   أخرى خدمات دون الؿبقعات ضريبةل

 مخصص بغقر لعؿقمف وتخصقصًا الـص لؿطؾؼ تؼققداً  يعترب بالجدول القاردة الؿسؿاة

 الؿسؿاة الخدمات طؾك ضريبةال فرض اقتصار الؿشرع أراد لق وإذ   يجقز ال مؿا وهق

التل أراد مـفا خضقع كافة الخدمات  لؾغقر التشغقؾ خدمات طبارة أورد لؿا بالجدول

                                                        

 .2145-5-28 جؾسة   ق 84لسـة 44877 رقؿ الطعـ( 4)
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لؾؿعقار العام يف هذا الصدد . ويؽقن لؼاضك  وفؼًا ضريبةالتل تمدى لؾغقر لفذه ال

الؿقضقع السؾطة يف تحديد هذا الؿػفقم طؾك الخدمة محؾ الؿـازطة متك كان ذلؽ 

 (4) .كافقًا وخاضعًا لرقابة محؽؿة الـؼض

الخدمات بلاها أي شلء يؿؽـ تقريده غقر د طرف فؼ  (2)وكذلؽ التشريع اإلمارايت

  .السؾع

 :  توريد الخدمات

 :يعد تقريدًا لؾخدمات كؾ تقريد ال يعترب تقريدًا لؾسؾع بؿا يف ذلؽ أي مـ اآليت

 .مـح حؼ أو التـازل طـف أو إيؼافف أو تركف .4

 .تقفقر تسفقؾ أو مقزة .2

االتػاق طؾك الؼقام بلي طدم الؿشاركة يف أي كشاط أو طدم السؿاح يف حصقلف أو  .3

 .كشاط

 كؼؾ حصة ال تؼبؾ التجزئة يف سؾعة .4

كؼؾ أو ترخقص الحؼقق غقر الؿادية  مثؾ حؼقق الؿملػقـ والؿخرتطقـ والػـاكقـ   .5

والحؼقق يف العالمات التجارية والحؼقق التل تعتربها تشريعات الدولة ضؿـ هذه 

 .الػئة

ن طدم إفالت بعض الؿعامالت والفدف مـ هذه التعريػات الؿقسعة لؾخدمة ضؿا

مـ الخضقع لؾضريبة   وبالتالل إذا ثار خالف حقل معامؾة معقـة مـ حقث كقاها سؾعة 

                                                        

 . إلقف اإلشارة سابؼ الطعـ( 4)

 .اإلمارايت الؿضافة الؼقؿة ضريبة لؼاكقن التـػقذية الالئحة مـ والثالثة األولك الؿادة( 2)
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يدخؾ تؾؼائقًا إلك مػفقم الخدمات صالؿا لؿ يستثـ بشؽؾ خاص مـ الخضقع لؾضريبة 

 مؿا يسفؿ يف تحؼقؼ العدالة مـ كاحقة وشؿقلقة القطاء السابؼ ذكرها مـ كاحقة أخرى.

 كان تقديم السلع والخدمات :م

يعد تحديد مؽان تؼديؿ السؾعة أو الخدمة مـ األهؿقة بؿؽان حقث يتؿ وفؼًا لف 

تحديد القالية الضريبقة لؾدولة فقؿا يتعؾؼ بػرض الضريبة . وتختؾػ دول العالؿ يف 

عقار تحديد الؿعقار أو الؿبدأ الذي يتؿ االطتؿاد طؾقف يف فرض الضريبة   فؿـفا مـ يتبـك م

 الؿصدر ومـفا مـ يتبـك معقار القجفة أو الؿؼصد.

أن الضريبة تػرض طؾك كافة التعامالت   (Origination Basis) ويؼصد بؿعقار الؿصدر

بغض الـظر  (4)أو التقريدات التل تتحؼؼ داخؾ حدود الدولة أي أن العربة بؿؽان اإلكتاج

 طـ الؿؽان الذي تستفؾؽ فقف السؾعة أو الخدمة .

سؿ هذا الؿعقار بالسفقلة يف التطبقؼ إذ ال تضطر اإلدارة الضريبقة إلك إمساك ويت

حسابات أو ققائؿ لؾصادرات والقاردات حقث أن الصادرات وحدها هل التل ستخضع 

ضريبة محؾقة طؾك إكتاج السؾع  لؾضريبة وبعبارة أخرى ستصبح ضريبة الؼقؿة الؿضافة

 الخدمات. أو

دة مـ القطاء الضريبل ومـ ثؿ فنن الحصقؾة الضريبقة ولؽـ هذا الؿعقار يضقؼ بش

الؿرجقة ستؽقن أقؾ ما يؿؽـ خاصة لؾدول التل تعاين مـ مشاكؾ يف اإليرادات وخاصة 

مـ الـؼد األجـبل وجعؾ صادرات الدولة يف مـافسة غقر متؽافئة يف السقق العالؿل إذ 

يؽقن مدطاة لؾتحايؾ حقث سرتفع أسعارها بؿؼدار فرض الضريبة  فضالً طـ هذا األمر 

                                                        

(1) Bert Mesdom :” VAT and Cross-Border Trade: Do Border Adjustments Make VAT a Fair Tax?”, Tax 
Analysts, 2011 , P.192 
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سقعؿد الؿصدر إلك تخػقض ققؿة صادراتف لتؼؾقؾ ققؿة الضريبة الؿستحؼة بقـؿا سقعؿد 

الؿستقرد إلك رفع ققؿة وارداتف حتك يتؿؽـ مـ اسرتداد أو خصؿ الضريبة السابؼ دفعفا 

 بالخارج   وهق ما يؿؽـ أن تػعؾف الشركات الدولقة بقـ فروطفا طـ صريؼ سقاسة تحقيؾ

 األسعار.

( فتؽقن العربة فقف بؿؽان استفالك Destination Basisأما معقار الؿؼصد أو القجفة)

. ولذا ال تػرض الضريبة وفؼًا لفذا الؿعقار طؾك (4)السؾعة أو الخدمة ولقس مؽان اكتاجفا 

الصادرات بقـؿا تػرض طؾك القاردات بؾ مـ الؿؿؽـ أن يتؿ تحديد سعر الضريبة بصػر 

رات حتك تتؿؽـ مـ اسرتداد ضريبة الؿدخالت.  ولذا فنن خدمات شحـ طؾك الصاد

الصادرات ) الـقلقن الربي والبحري والجقي( تخضع لؾضريبة بسعر صػر باطتبارها 

خدمة مصدرة لؾخارج صالؿا تؿ تؼديؿ الؿستـدات الدالة طؾك ذلؽ   بقـؿا الخدمات 

ـ فناها تخضع لؾضريبة بالسعر األخرى التل تمدى لؾسؾع الؿصدرة مثؾ الـؼؾ والتخزي

 .(2)العام

ولذا يعد مـ األهؿقة بؿؽان تحديد ما يعد مـ الصادرات وما يعد مـ القاردات. 

فضالً طـ إحؽام الرقابة طؾك حدود الدولة حتك ال يساء استخدام فؽرة الصادرات 

ل السرتداد مبالغ ضريبقة بحجة كقاها ضريبة مدخالت. وتزداد هذه الصعقبة يف الدو

والتل تسؿح بحرية  -كاالتحاد األوروبل-التل تتبـك فؽرة االتحادات االقتصادية 

تداول واكتؼال السؾع والخدمات بقـ دول االتحاد دون قققد  األمر الذي يصعب  مـ 

 الرقابة طؾك الصادرات مـ السؾع والخدمات.

                                                        

(1) Bert Mesdom :” VAT and Cross-Border Trade: Do Border Adjustments Make VAT a Fair Tax?”, , 
OP.CIT,P.192 

 . لؾبحقث الؿركزية اإلدارة   الؿصرية الضرائب مصؾحة   2147 لسـة 24 رقؿ تعؾقؿات( 2)
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جقة حقث ومـ أهؿ مؿقزات هذا الؿعقار تحؼؼ فؽرة الحقاد يف مجال التجارة الخار

 ستخضع القاردات لذات الؿعامؾة التل تخضع لفا السؾع الؿحؾقة دون تؿققز.

تتبـك العديد مـ الدول معقار الؿؼصد أو القجفة كظرًا لؾؿزايا الؿرتتبة طؾقف وال تؾجل و

لؿعقار الؿصدر إال لقجقد اطتبارات معقـة كقجقد اتحاد جؿركل أو الرغبة يف فرض 

. ولؽـ هذا الؿعقار وإن كان لف قبقل واكتشار فقؿا يتعؾؼ (4)الضريبة طؾك صادرات محددة

ألكف مـ  (2)قبقاًل بالـسبة لؾخدمات وخاصة مجال التجارة اإللؽرتوكقةبالسؾع إال أكف أقؾ 

الصعقبة بؿؽان فرض الضريبة طؾك الؿستفؾؽ الـفائل بقـؿا تبـل معقار الؿصدر هـا قد 

يساطد يف حؾ هذه اإلشؽالقة وذلؽ بنلزام البائع أو مؼدم الخدمة بتقريد الضريبة طـد 

 االت التفرب أو التجـب الضريبل .إجراء أي طؿؾقة مؿا يسفؿ يف تؼؾقؾ ح

 الؿصدر بقـ الجؿع أي –إلك أن تبـل الؿعقار الؿختؾط  (3)وتذهب بعض الدراسات

 يتؿ بحقث – الؿتحدة والقاليات كروسقا – االتحادية لؾدول األكسب هق – والؿؼصد

 بقـؿا االتحاد داخؾ األقالقؿ أو القاليات بقـ تتؿ التل التعامالت يف الؿصدر معقار اتباع

ارجقة. وهذا االقرتاح تؿ تؼديؿف يف الخ الدول مع تتؿ التل لؾتعامالت الؿؼصد معقار يتبع

االتحاد األوروبل بحقث يتؿ التػرقة بقـ التعامالت التل تتؿ بقـ مـشلة وفرد وهذه يطبؼ 

طؾقفا معقار الؿصدر   بقـؿا التعامالت التل تتؿ بقـ مـشلتقـ فالعربة بالؿستفؾؽ الـفائل 

 أي معقار الؿؼصد ولؽـف لؿ يطبؼ حتك اآلن الختالف وجفات الـظر حقلف.

                                                        

(1) David Williams    " Value-Added Tax “ , Tax Law Design and Drafting )volume 1; International Monetary 
Fund: 1996; Victor Thuronyi, ed.) Chapter 6 , P .9 

(2)  David R. Agrawal and William F. Fox :” Taxes in an E-Commerce Generation”, CESIFO WORKING PAPER 
NO. 6050, AUGUST 2016 , P.5 

(3) David Williams    " Value-Added Tax “ , Tax Law Design and Drafting )volume 1; International Monetary 
Fund: 1996; Victor Thuronyi, ed.) Chapter 6 , P .9 
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فؼد تبـك معقار الؿؼصد أي الؿؽان الذي يتؿ فقف استفالك  وبالنسبة للقاىون المصري

 الضريبةالسؾعة أو الخدمة إذ قررت الؿادة الخامسة مـ قاكقن ضريبة الؼقؿة الؿضافة أن 

داء الخدمة بؿعرفة الؿؽؾػقـ يف كافة مراحؾ تداولفا تستحؼ بتحؼؼ واقعة بقع السؾعة أو أ

ًا كاكت وسقؾة بقعفا أو أدائفا أو تداولفا بؿا يف ذلؽ أيوفًؼا ألحؽام هذا الؼاكقن و

 القسائؾ اإللؽرتوكقة.

وتستحؼ الضريبة بالـسبة لؾسؾع الؿستقردة  أًيا كان الغرض مـ استقرادها  يف مرحؾة 

ؼ القاقعة الؿـشئة لؾضريبة الجؿركقة  كؿا تستحؼ يف اإلفراج طـفا مـ الجؿارك بتحؼ

كافة مراحؾ تداولفا داخؾ البالد بعد اإلفراج طـفا. وتستحؼ الضريبة ) ضريبة الؼقؿة 

 يؽقن ما ذلؽ يف بؿا استقرادها مـ الغرض كان ايا الؿستقردة لؾسؾع الؿضافة (

 الجؿارك مـ اطـف اإلفراج مرحؾة يف الخاص االستخدام أو الشخصل لالستفالك

تستحؼ يف كافة مراحؾ تداولفا داخؾ  كؿا الجؿركقة لؾضريبة الؿـشئة القاقعة بتحؼؼ

البالد بعد اإلفراج طـفا وتطبؼ يف شلن السؾع الؿستقردة الؼقاطد الؿتعؾؼة باألكظؿة 

 الجؿركقة الخاصة وذلؽ فقؿا لؿ يرد بشلكف كص خاص يف هذا الؼاكقن

بالـسبة لؾخدمات الؿستقردة بتحؼؼ واقعة تلدية  وتستحؼ ضريبة الؼقؿة الؿضافة

 الخدمة إلك متؾؼقفا يف مصر أي كاكت القسقؾة التل تمدى هبا

وال تستحؼ ضريبة الؼقؿة الؿضافة طؾك السؾع العابرة بشرط أن يتؿ الـؼؾ تحت رقابة 

 مصؾحة الجؿارك ووفؼا لؾؼقاطد الؿؼررة بؼاكقن الجؿارك

ؿؽؾػ باستعؿال السؾعة أو االستػادة مـ الخدمة بغرض ويعترب يف حؽؿ البقع ققام ال

االستفالك الشخصل أو االستخدام الخاص أو التصرف فقفا بلي مـ التصرفات 

 الؼاكقكقة.
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وقررت الؿادة السادسة أيضًا أن تخضع لؾضريبة بسعر )صػر( السؾع أو الخدمات 

 ك خارج البالد.التل تصدرها مشروطات الؿـاصؼ والؿدن الحرة واألسقاق الحرة إل

كؿا تخضع ضريبة الؼقؿة الؿضافة بسعر )صػر( السؾع أو الخدمات القاردة لفذه 

الؿشروطات الالزمة لؿزاولة الـشاط الؿرخص بف داخؾ الؿـاصؼ والؿدن الحرة 

 واألسقاق الحرة طدا سقارات الركقب.

( 6مـ الؿادة ) قف الػؼرة الثاكقةوقررت الؿادة السابعة أكف مع طدم اإلخالل بؿا تـص طؾ

مـ هذا الؼاكقن  تستحؼ ضريبة الؼقؿة الؿضافة طؾك ما يرد مـ سؾع أوما يمدي مـ 

خدمات خاضعة لؾضريبة وفؼا ألحؽام هذا الؼاكقن إلك الؿـاصؼ والؿدن واألسقاق 

 الحرة : الستفالكفا الؿحؾل داخؾ هذه األماكـ.

تل تشؿؾ مديـة بلكؿؾفا يف ويعترب االستقراد بغرض االتجار داخؾ الؿـاصؼ الحرة ال

 حؽؿ االستفالك الؿحؾل.

كؿا تستحؼ ضريبة الؼقؿة الؿضافة طؾك ما يستقرد مـ سؾع أو خدمات خاضعة 

لؾضريبة وفؼا ألحؽام هذا الؼاكقن مـ الؿـاصؼ والؿدن واألسقاق الحرة إلك السقق 

 الؿحؾل داخؾ البالد.

ؼ والؿدن الحرة معامؾة وتعامؾ الخدمات والسؾع الؿصـعة يف مشروطات الؿـاص

 السؾع الؿستقردة مـ الخارج طـد سحبفا لالستفالك أو االستعؿال الؿحؾل.

وقد أفردت االتػاققة الخؾقجقة لضريبة الؼقؿة الؿضافة أحؽامًا لؿؽان التقريد لؾسؾع 

 : (4)والخدمات وذلؽ طؾك الـحق التالل

                                                        

 .22 حتى 10 من المواد (1)
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 مؽان وجقدها بتاريخ يؼع مؽان تقريد السؾع الذي يتؿ دون كؼؾفا أو ارسالفا يف -

 .وضعفا بتصرف العؿقؾ

يؼع مؽان تقريد السؾع الذي يتؿ مع كؼؾفا أو إرسالفا مـ قبؾ الؿقرد أو لحساب  -

 .العؿقؾ يف مؽان وجقدها طـد بدء الـؼؾ أو اإلرسال

يؼع مؽان تقريد السؾع البقـقة الذي يتؿ مع كؼؾفا أو أرسالفا مـ دولة طضق إلك دولة  -

 :دولة التل يـتفل فقفا كؼؾ السؾع أو االرسال يف الحاالت اآلتقةطضق أخرى  يف ال

 .إذا كان العؿقؾ خاضع لؾضريبة -أ

( مـ هذه الؿادة  إذا كان العؿقؾ غقر خاضع 2مع طدم االخالل بلحؽام البـد ) -ب

لؾضريبة وكان الؿقرد مسجال يف الدولة التل يؼقؿ العؿقؾ هبا أو مؾزما بالتسجقؾ 

 .فقفا

تقريد السؾع البقـقة التل يتؿ مع كؼؾفا أو إرسالفا دون الرتكقب أو التجؿقع  يؼع مؽان -

مـ قبؾ مقرد مسجؾ لغايات الضريبة يف دولة طضق لصالح طؿقؾ غقر مسجؾ 

وجقد السؾع بتاريخ بدء الـؼؾ  لغايات الضريبة يف دولة طضق أخرى  يف مؽان

ا الؿقرد خالل أية فرتة اإلرسال  شريطة طدم تجاوز ققؿة إجؿالل تقريدات هذ أو

ريال سعقدي أو ما يعادلفا مـ طؿالت دول  375٫111اثـل طشر شفر مبؾغ )

الؿجؾس( يف الدولة التل يتؿ التقريد إلقفا  ويرتتب طؾك تجاوز ققؿة اجؿالل 

 .التقريدات هذا الؿبؾغ ققام الؿقرد بالتسجقؾ يف تؾؽ الدولة

لك دولة طضق أخرى مـ خالل يف حال طدم إثبات كؼؾ السؾع مـ دولة طضق إ -

( مـ هذه االتػاققة والؼقاكقـ 6االمتثال بااللتزامات الؿـصقص طؾقفا يف الؿادة )

 .الؿحؾقة  يؼع مؽان التقريد يف مؽان وجقد السؾع بتاريخ بدء الـؼؾ أو اإلرسال



–

  484    

يف حال تؿ تقريد السؾع دون كؼؾ أو إرسال ثؿ ثبت الحؼا كؼؾ أو إرسال هذه السؾع  -

( مـ هذه الؿادة  يحؼ 4لة طضق يف الحاالت الؿـصقص طؾقفا بالبـد )إلك دو

لؾدولة التل يـتفل فقفا الـؼؾ أو االرسال اسرتداد الضريبة مـ الدولة العضق التل بدء 

فقفا الـؼؾ أو االرسال وفؼ آلقة التحقيؾ اآللل الؿباشر الؿتبعة يف الجؿارك أو أي 

 .آلقة أخرى تؼرها الؾجـة القزارية

د مؽان تقريد الغاز والـػط والؿقاه مـ خالل كظام التقزيع طرب خطقط االكابقب  يع -

وتقريد الؽفرباء  مـ خاضع لؾضريبة مؼر تلسقسف يف دولة طضق إلك تاجر خاضع 

 .لؾضريبة مؼر تلسقسف يف دولة طضق أخرى  واقعا يف مؼر تلسقس التاجر الخاضع

ل كظام التقزيع طرب خطقط االكابقب  يعد مؽان تقريد الغاز والـػط والؿقاه مـ خال -

وتقريد الؽفرباء  إلك شخص غقر تاجر خاضع لؾضريبة  واقعا يف مؽان االستفالك 

 .الػعؾل

يؼع مؽان تقريد الخدمات الذي يتؿ مـ قبؾ مقرد خاضع لؾضريبة يف محؾ إقامة  -

 .الؿقرد

طؿقؾ يؼع مؽان تقريد الخدمات الذي يتؿ مـ قبؾ مقرد خاضع لؾضريبة لصالح  -

 .خاضع لؾضريبة يف محؾ إقامة العؿقؾ

يؼع مؽان تقريد خدمات تلجقر وسائؾ الـؼؾ بقـ مقرد خاضع لؾضريبة وطؿقؾ غقر  -

 .خاضع لؾضريبة يف مؽان وضع هذه القسائؾ تحت تصرف العؿقؾ

يؼع مؽان تقريد خدمات كؼؾ السؾع والركاب والخدمات الؿرتبطة هبا يف مؽان بدء  -

 .الـؼؾ

 .يد الخدمات الؿرتبطة بالعؼارات يف مؽان تقاجد هذه العؼاراتيؼع مؽان تقر -
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يعد مؽان تقريد خدمات االتصاالت السؾؽقة والالسؾؽقة والخدمات الؿقردة  -

 .إلؽرتوكقا واقعا يف مؽان االستعؿال الػعؾل لفذه الخدمات أو االستػادة مـفا

 :يؼع مؽان تقريد الخدمات التالقة يف مؽان التـػقذ الػعؾل هبا -

 .خدمات الؿطاطؿ والػـادق وتعفدات تؼديؿ الطعام والؿشروبات.4

 .الخدمات الثؼافقة والػـقة والرياضقة والتعؾقؿقة والرتفقفقة.2

الخدمات الؿرتبطة بالسؾع الؿـؼقلة الؿقردة مـ مقرد خاضع لؾضريبة مؼقؿ يف .3

 .دولة طضق إلك طؿقؾ غقر خاضع لؾضريبة مؼقؿ يف دولة طضق أخرى

 

مـ الؿتػؼ طؾقف أن وطاء ضريبة الؼقؿة الؿضافة يشؿؾ السؾع والخدمات التل  

يحددها الؼاكقن  وتخضع لؾتداول ولؽـ وكتقجة تعؼد الحقاة االقتصادية وتشابؽفا 

و خدمة يحدث أحقاكًا تداخؾ يف الؿعامالت إذ قد تحتقي الؿعامؾة القاحدة طؾك سؾعة 

بالؿعامالت الؿختؾطة يف ذات الققت أو سؾع متعددة  وخدمات متـقطة وهق ما يسؿك 

والتل تحتاج إلك تػـقد لؾـصقص الؼاكقكقة لؿعرفة التؽققػ الصحقح لفا     والؿتعددة

وأحقاكًا يؽقن هـاك تقريد بال مؼابؾ  كؿا هق الحال يف التقريد الؿجاين لؾسؾع 

ت ) شراء سؾعة والحصقل طؾك األخرى مجاكًا أو االشرتاك والخدمات يف األوكازيقكا

يف خدمة الـت لؿدة شفر ويلخذ العؿقؾ شفر مجاكًا ( وما الحؾ يف حالة وجقد مؼابؾ 

مادي مدفقع دون وجقد سؾعة أو خدمة كؿا هق الحال يف التربطات هؾ تخضع لؾضريبقة 

ؾل تحتاج إلك استؼراء مققػ أم ال؟! الشؽ أن هذه الؿشؽالت التل تثقر يف القاقع العؿ

التشريعات الؿؼاركة والتطبقؼات الؼضائقة لؾتؿؽـ مـ حؾفا. وكحاول مـ خالل السطقر 

 التالقة استعراض بعضًا مـ هذه الؿشؽالت :
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 أولً التوريدات المختلطة والمتعددة:

( تؾؽ التقريدات الؿؽقكة مـ سؾع Mixed Suppliesيؼصد بالتقريدات الؿختؾطة )

يف ذات الؿعامؾة القاحدة مثؾ أن يؼقم شخص بتقريد قطع غقار لسقارات  كؼؾ  وخدمات

البضائع ألحد الؿصاكع مع الؼقام بخدمة الصقاكة الدورية لفا.  أما التقريدات الؿتعددة 

Composite or Multiple Supplies)   ) فقؼصد هبا تؾؽ الؿعامالت التل تحتقي طؾك تقريد

الخدمات يف ذات الققت وكؾ كقع مـ هذه التقريدات يؼرر  أكقاع مختؾػة مـ السؾع أو

 لفا الؿشرع معامؾة خاصة هبا .

اء بؽقاها تقريد حوتزداد الصعقبة هـا إذا ما قام الؿؽؾػ بعؿؾ تقريدات متعددة لإلي

أو التخػقض يف السعر الؿؼرر إلحدى مؽقكات هذا  (4)واحد لالستػادة مـ اإلطػاء

زئة طؿؾقة التقريد إلك طؿؾقات مـػصؾة لتؼؾقؾ الؼقؿة الخاضعة التقريد   أو أن يؼقم بتج

 .(2)لؾضريبة

وتتبع معظؿ الؼقاكقـ يف العالؿ قاطدة ممداها أن تعامؾ كؾ سؾعة أو خدمة طؾك أاها 

مستؼؾة طـ غقرها مـ السؾع والخدمات األخرى التل يؼدمفا ذات الؿقرد متك أمؽـ 

. (3)فنكف يعتد بػؽرة العـصر الغالب أو الرئقسل  الػصؾ بقـفا   وإذا تعذر الػصؾ بقـفا 

وتطبقؼًا لذلؽ يف قضل بلن تقفقر الخطقط الجقية الربيطاكقة لقجبات غذائقة لعؿالئفا 

أثـاء الرحالت ال يعد تقريدًا مـػصالً يخضع لؾضريبة بؾ هق يتؿ بصقرة طرضقة مرتبطة 

 . (4)سعر األساسل بالرحؾة ومـ ثؿ ال تعد مـ خدمات الؿطاطؿ التل تخضع لؾ

                                                        

(1) David Williams    " Value-Added Tax “ , Tax Law Design and Drafting ,OP.CIT , P .27. 
(2)  Alan Schenk, Victor Thuronyi and Wei Cui : “Value Added Tax: A comparative  approach “ , Cambridge 

Tax Law Series , Cambridge University Press , February 2015 , P.P 125 – 135. 

 .242 ص   السابؼ الؿرجع:  صديؼ رمضان.د( 3)

(4)    British Airways v C & E Commissioners (No. 1) CA [1990] STC 643. 

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Alan%20Schenk&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Victor%20Thuronyi&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Wei%20Cui&eventCode=SE-AU
https://www.accaglobal.com/us/en/technical-activities/technical-resources-search/2007/january/ba-cande.html
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بتؼديؿ طروض لؾؿشرتكقـ لديفا يف الباقات   Sky Broadcasting Ltd وقامت شركة 

التؾقػزيقكقة  بلن مـحتفؿ مجؾة شفرية هبا مقاطقد إذاطة الربامج وأرادت الشركة أن 

تستػقد مـ السعر الؿـخػض لؾؿجالت يف قاكقن ضريبة الؼقؿة الؿضافة  ولؽـ الؿحؽؿة 

وتخضع الؿعامؾة هـا وفؼًا  واطتربت أن هذا يعد امدادًا طرضقًا مر رفضت ذلؽ األ

 . (4)لؾعـصر الغالب وهق البث التؾقػزيقين لؾسعر العام الؿؼرر يف هذا الصدد

وقضل أيضًا بلن ققام إدارة أحد الػـادق بتـظقؿ رحالت لؾـزالء وبرامج ترفقفقة لفؿ 

لسعر العام وال يؿؽـ قبقل الؼقل أن واصطحاهبؿ مـ و إلك الػـدق  تخضع لؾضريبة با

ألن خدمات الـؼؾ    هذه األمقر تدخؾ ضؿـ تقريد خدمات الـؼؾ الؿعػاة مـ الضريبة

 .(2)هـا بؿثابة طؿؾقات طرضقة

وتعرضت محؽؿة العدل األوروبقة لؿسللة تطرح كثقرًا يف القاقع العؿؾل  متعؾؼة 

شراء مـتجات بـػس السعر بالعروض الؿؼدمة مـ بعض السالسؾ التجارية بخصقص 

بالتؼسقط لؿدد ترتاوح بقـ ستة أشفر وسـة وذلؽ مـ خالل استخدام البطاقات 

االئتؿاكقة التل تصدرها البـقك لفذا الغرض ) بطاقات مشرتيات(   واألصؾ أن هذه 

العؿؾقة تؼقم طؾك أن البـؽ يدفع لصاحب تؾؽ السالسؾ التجارية مبؾغًا يؼؾ طـ الؿبؾغ 

الػاتقرة الؿعطاة لؾؿشرتي   ويؼقم الؿشرتي بعد ذلؽ بسداد هذا الثؿـ وهق الؿدون يف 

ما يعد الؿؽسب الحؼقؼل لؾبـؽ   ولذا فنن الضريبة تػرض هـا وفؼًا لؾؿبؾغ الؿدون يف 

 .(3)الػاتقرة بالػعؾ ولقس ما قبضف صاحب السالسؾ التجارية مـ البـؽ 

                                                        

(1) British Sky Broadcasting Ltd v C & E Commissioners [1994] VATTR 1 (VTD 12394) 
(2) TP Madgett (TP) & RM Baldwin (t/a Howden Court Hotel) v C & E Commissioners ., CJEC Cases C-

308/96 & C-94/97, [1998] STC 1189. 
(3) Commissioners of Customs and Excise v Primback Ltd , ECJ ,(Case C-34/99). [2001] BVC 315.  

https://www.accaglobal.com/us/en/technical-activities/technical-resources-search/2007/january/sky-cande.html
https://www.accaglobal.com/us/en/technical-activities/technical-resources-search/2007/january/sky-cande.html
https://www.accaglobal.com/us/en/technical-activities/technical-resources-search/2013/january/tc-madgett-baldwin.html
https://www.accaglobal.com/us/en/technical-activities/technical-resources-search/2013/january/tc-madgett-baldwin.html
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كة التل استلجرت غرفًا داخؾ مبـك يف بريطاكقا بلن الشر وقد قضت الؿحؽؿة العؾقا

لألفراد لتؼديؿ خدمات التدلقؽ  يعد تقريدًا خاضعًا لؾضريبة وكان يـبغل أن تػرض 

ضريبة الؼقؿة الؿضافة طؾك رسقم استئجار الغرف. ورغؿ أن تلجقر الؿؿتؾؽات معػل 

ثؿ  مـ الخضقع لؾضريبة   إال أكف يعد طـصرًا طرضقًا يف التقريد يف هذه الحالة ومـ

 .(4)يخضع لؾضريبة

أكف ال يقجد معقار معقـ ثابت يؿؽـ التعقيؾ طؾقف يف اطتبار .. وىخلص مما سبق 

العـصر الغالب يف العؿؾقة الؿختؾطة أو الؿتعددة وأن هذا األمر يعد مـ ضروف القاقع 

 التل يستؼؾ قاضل الؿقضقع بتؼديرها حسب ضروف ومالبسات كؾ حالة .

 ديم الخدمات:تحديد مكان تق -ثاىوًا 

تثقر يف القاقع العؿؾل العديد مـ الصعقبات الؿتعؾؼة بتحديد مؽان تؼديؿ بعض 

الخدمات  حقث يتعذر تحديد مؽان بداية تؼديؿ الخدمة أو الؿؽان الذي تستفؾؽ فقف   

إذ قد يتؿ االتػاق طؾك تؼديؿ خدمة استشارات قاكقكقة مثالً مـ مؼقؿ يف دولة )أ( إلك مؼقؿ 

ب( والؿستػقد مـفا مستػقد آخر يف دولة )ج( فقثقر التساؤل طـ كقػقة فرض يف دولة )

ضريبة الؼقؿة الؿضافة هـا ؟! وخاصة إذا أضػـا أن االتػاق تؿ مع الؿركز الرئقسل  و 

 تؼديؿ الخدمة تؿ مـ أحد الػروع يف دولة أخرى؟!

ل الخدمات فالشاهد مـ هذا الؿثال أن تطبقؼ مبدأ الؿصدر أو مبدأ الؿؼصد يف مجا

تعرتيف العديد مـ الصعقبات وقد تتؿسؽ كؾ دولة صرف يف الؿعامؾة بلحؼقتفا يف فرض 

الضريبة مؿا يـتج طـف طؿالً خضقع هذه الؿعامؾة لؾضريبة أكثر مـ مرة وهق ما يعرف 

                                                        

(1) Byrom and others (trading as Salon 24) v Revenue and Customs Commissioners, 7 February 2006 (High 
Court). 
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باالزدواج الضريبل ) االزدواج االقتصادي(. فػل إحدى التطبقؼات الؼضائقة اطتربت 

لػقدرالقة الؽـدية أن خدمة االكرتكت الؿؼدمة مـ أحد الؿقاقع محؽؿة االستئـاف ا

االلؽرتوكقة  الؿـشلة يف دولة مـ دول االتحاد األوروبل و التل استػاد هبا أحد الؿقاصـقـ 

  بقـؿا التعامقؿ الصادرة مـ االتحاد األوروبل تعترب أن  (4)يف كـدا تخضع لؾضريبة يف كـدا 

وبالتالل تخضع لؿبدأ الؿصدر وتدفع الضريبة يف االتحاد  القاقعة تؿت بقـ مـشلة وفرد

 .(2)األوروبل

وتؾجل بعض الدول إلك تطبقؼ مبدأ التؽؾقػ العؽسل يف الحاالت التل يتعذر فقفا 

 القصقل إلك مؼدم الخدمة ويتؿ تحؿقؾ الضريبقة لؾؿستػقد.

الخدمات و وقد وضع التحاد األوروبي بعض األدلة اإلرشادية لتحديد مكان تقديم 

 : (3)التي يمكن الستئناس بها يف هذا الصدد ، وىذكر منها

األصؾ يف تحديد الؿعامؾة الضريبقة يف مجال الخدمات االطتؿاد طؾك معقار الؿؼصد  -

 أي الؿؽان الذي تستفؾؽ فقف السؾعة.

يتؿ التؿققز بقـ التعامالت التل تتؿ بقـ مـشلة ومـشلة   وبقـ الؿعامالت التل تتؿ بقـ  -

مـشلة وفرد . إذ يف الحالة األولك يتؿ االطتداد بؿعقار الؿؼصد  بقـؿا يف الحالة الثاكقة 

 يتؿ االطتداد بؿعقار الؿصدر. 

إذا تؿ تؼديؿ الخدمة طـ صريؼ وسقط فنن الضريبة  طؾك العؿقلة تػرض يف الدولة  -

 التل يقجد هبا القسقط    ويف حاالت أخرى يتؿ االطتداد بؿؽان التقريد.

                                                        

(1)  Federal Court of Appeal Decisions , Canada v. Dawn’s Place Ltd, 2006 FCA 349 , 2006-10-27.   

 .495 ص   السابؼ الؿرجع   صديؼ رمضان الدكتقر سعادة أيضًا الحؽؿ لفذا أشار وقد

(2) David Williams    " Value-Added Tax “ , Tax Law Design and Drafting OP.CIT , P .9 
(3)   EU VAT FORUM Cross Border Rulings (CBR) LIST  , EUROPEAN COMMISSION  , OCTOBER 2019. 
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ا تؿ تؼديؿ خدمة كؼؾ األفراد  طرب طدة دول يتؿ  اقتسام حصقؾة الضريبة بقـ هذه إذ -

الدول وفؼًا لؿبدأ التـاسب  ) تذاكر السػر التل تؿر بعدة دول(. بقـؿا خدمة كؼؾ 

 السؾع تخضع لؾضريبة يف بؾد الؿغادرة.

فا خدمات التلجقر الؿمقت لقسائؾ الـؼؾ تػرض الضريبة يف الدولة التل تؽقن فق -

 وسقؾة الـؼؾ تحت تصرف الؿستػقد.

 الخدمات الؿرتبطة بالـؼؾ تؽقن الؿعامؾة الضريبقة لفا حسب األحقال : -

خدمات تؼديؿ الطعام يف وسائؾ الـؼؾ كالطائرات والسػـ والؼطارات العربة  - أ

 بؿؽان الؿغادرة.

 خدمات تؼديؿ الطعام يف غقر الحاالت السابؼة العربة بؿؽان تؼديؿ الخدمة.- ب

 ت الشحـ والتػريغ لؾبضائع والسؾع العربة بؿؽان تؼديؿ الخدمة.خدما- ت

الخدمات الؿرتبطة بالعؼار أو األمقال غقر الؿـؼقلة بصػة طامة تخضع لؾضريبة يف  -

 الؿؽان الذي يقجد بف العؼار.

وبالتالل إذا قام أحد الؿؽاتب الؿفـقة بتصؿقؿ برامج ففرسة مؽتبقة لصالح طؿقؾ 

ه الربامج طؾك اإلكرتكت   فنكف يعد خدمة مصدرة تخضع لسعر مقجقد بالخارج وبث هذ

 .(4))صػر( صالؿا تؿ تؼديؿ الؿستـدات الؿثبتة لفذه الؿعامؾة

 التوريد بدون مقابل ) التوريد المجاين(: -ثالثًا  

األصؾ أن الضريبة  تػرض طؾك الؿؼابؾ الذي دفع لؾحصقل طؾك السؾعة أو الخدمة 
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الؿؼابؾ فاألصؾ أكف ال تقجد ضريبة . ولؽـ إذا تؿ التقريد وبالتالل إذا اختػك هذا 

بؿؼابؾ غقر الـؼقد  أو كان تقريد حؽؿل فنكف يخضع لؾضريبة . ولذا تحرص اإلدارات 

الضريبقة طؾك البحث طـ صبقعة التداول أو التقريد بال مؼابؾ تػاديًا لحاالت التفرب 

ؿجاكقة كالفدايا التل تؿـحفا الضريبل. ويؿؽـ أن كضرب أمثؾة لتؾؽ التقريدات ال

الشركات لؾؿتؼاطديـ   الؽتقبات والؿؾصؼات والؿقاد اإلطالكقة   السؾع الؿجاكقة التل 

 تؿـح لتجار التجزئة  ... وهؽذا.

وتحرص معظؿ التشريعات طؾك بقان حاالت التقريد الحؽؿل وتعققـ الؿؼابؾ لف مثؾ 

صًا اقتصاديًا أو االكتػاع الشخصل الحاالت التل يتؿ فقفا التقريد لشخص يزاول كشا

بالسؾع مـ قبؾ الؿؽؾػ الخاضع لؾضريبة والسبب يف ذلؽ أن همالء األشخاص 

يستػقدون مـ الخصؿ الضريبل طؾك الؿدخالت وبالتالل إذا لؿ تػرض الضريبة طؾك 

 الؿخرجات كان ذلؽ بؿثابة تؼديؿ دطؿ لفذه السؾع وهق ما ال يؼره الـظام الضريبل ذاتف.

أن الفدايا أو الجقائز التل يتؿ إجراؤها لؾرتويج    يؼرر (4)لذا كجد التشريع االكجؾقزيو  

لؾعؿؾ تػرض طؾقفا ضريبة الؼقؿة الؿضافة وفؼًا لسعر التؽؾػة وذلؽ حتك يتؿؽـ مـ 

اسرتداد ضريبة الؿدخالت وذلؽ بشرط أن تـتؼؾ  لؾغقر دون ققد أو شرط . وال تػرض 

 42ك التقريدات الؿجاكقة التل تتؿ لـػس الشخص خالل مدة ضريبة الؼقؿة الؿضافة طؾ

 جـقفًا اسرتلقـقًا. 51شفر وال تتجاوز ققؿتفا 

وكتقجة لفذا األمر تثقر العديد مـ الـزاطات أمام الؼضاء بقـ الؿؽؾػقـ واإلدارات 

الضريبقة . ويتجف الؼضاء إلك تبـل معقار مقضقطل لحسؿ هذه الـزاطات يعتؿد طؾك 

                                                        

(1) Business promotions (VAT Notice 700/7) 
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يؽقن هذا التقريد يحؼؼ مصؾحة أو هدف لؾؿقرد مثؾ أن يؼدم أحد الـقادي فؽرة أن 

سقارة مجاكًا ألحد الالطبقـ لالكضؿام لؾػريؼ التابع لؾـادي ففـا تخضع هذه الؿعامؾة 

 .(4)لؾضريبة لقجقد مصؾحة وهدف لؾؿقرد وراء تؼديؿ هذا التقريد الؿجاين

التل تؼدمفا  ة بالسؾع الرتويجقةولؽـ تثقر يف القاقع العؿؾل مشؽؾة أخرى متعؾؼ

بعض الشركات مثؾ شراء مـتج والحصقل طؾك اآلخر مجاكًا أو طؿؾ سحب لؾػقز 

....  معقـ مبؾغ مشرتياتف تتجاوز لؿـ( ذهبقة هدايا – تؾقػزيقن –بجائزة معقـة )سقارة 

 . وهؽذا

كجدها  وبالرجقع ألحؽام الالئحة التـػقذية لؼاكقن ضريبة الؼقؿة الؿضافة الؿصري

أن تؽقن الؼقؿة القاجب اإلقرار طـفا   والتل تتخذ أساسًا لربط الضريبة بالـسبة  (2)قررت

لبقع السؾع أو ما يمدى مـ خدمات خاضعة لؾضريبة ولق كاكت مستقردة   هل الؿبالغ 

 السؾعة مؼابؾ –أداء الثؿـ  صقر مـ صقرة بلية –الؿدفقطة فعالً أو القاجب دفعفا 

 ضعة لؾضريبة . مة الخاالخد أو

عة أو أداء الخدمة بدون مؼابؾ وتحسب الؼقؿة القاجب دفعفا يف حالة بقع السؾ

 بؼقؿة أقؾ مـ سعرها   وفؼًا لؼقى السقق وضروف التعامؾ. أو

وتؼبؾ الخصقمات التجارية الؿتعارف طؾقفا   وذلؽ يف حالة ما إذا كان البقع مـ 

الضريبة هق الؼقؿة الؿدفقطة فعالً     مسجؾ إلك مشرت مستؼؾ طـف   بحقث يؽقن وطاء

 وال يسري ذلؽ طؾك الخصؿ الؿعؾؼ طؾك شرط أو الذي ال يظفر يف الػاتقرة الضريبقة.

                                                        

 344 ص   السابؼ الؿرجع:  صديؼ رمضان.د( 4)
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ويف هذا الصدد فؼد قضت محؽؿة الـؼض الؿصرية بلكف إذ كان الحؽؿ االبتدائل 

الؿميد بالحؽؿ الؿطعقن فقف قد خؾص إلك طدم خضقع جزء مـ الؿشغقالت الداخؾقة 

 لتؾؽ الـزاع محؾ الؿبقعات ضريبة لتك تـتجفا الشركة الؿطعقن ضدها والؿسدد طـفاا

 مؿا بقعفا دون الخاصة أطؿالفا يف استفالكفا طؾك قاصر تصـقعفا أن إلك استـاداً  ضريبةال

حال أن كص الؿادة  . الؿبقعات ضريبة مصدر هق الذى البقع مػفقم طـ يخرجفا

وطؾك ما سؾػ بقاكف قد دل بصريح لػظف دون  4994ة لسـ 44السادسة مـ الؼاكقن رقؿ 

 تتحؼؼ كؿا   السؾعة بقع واقعة بتحؼؼ تستحؼ ضريبةلبس أو غؿقض طؾك أن ال

 قضاءه ذلؽ طؾك رتب وإذ الشخصقة أو الخاصة أغراضف يف الؿؽؾػ مـ باستعؿالفا

ن ضدها الؿطعق الشركة مـ الؿحصؾة ضريبةال ققؿة برد الطاطـة الؿصؾحة بنلزام

 .(4)األصؾقة واإلضافقة فنكف يؽقن قد خالػ الؼاكقن وأخطل يف تطبقؼف

ل تعامل من الالئحة )  11وذات األمر ىجده مقرر يف النظام السعودي إذ تقرر المادة 

توريدات السلع التي تقع دون مقابل على أىها توريدات مفترضة يف أي من الحالت 

  :اآلتوة

تقريد هدايا وطقـات بغرض ترويج كشاصف إذا قام الشخص الخاضع لؾضريبة ب -

االقتصادي   شريطة أال تتجاوز الؼقؿة السقققة العادلة لؽؾ مـ تؾؽ الفدايا 

ريال غقر شامؾ ضريبة الؼقؿة 211والعقـات التل وردها دون مؼابؾ  مبؾغ مائتل  

 الؿضافة  لؽؾ متؾؼل طـ كؾ سـة تؼقيؿقة.

مقضػقف يف سقاق ققامف بـشاصف  إذا قدم الشخص الخاضع لؾضريبة سؾعًا إلك -
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االقتصادي  شريطة أال تتجاوز الؼقؿة السقققة العادلة لتؾؽ السؾع التل قدمفا دون 

 ريال غقر شامؾ ضريبة الؼقؿة الؿضافة.211مؼابؾ  مبؾغ مائتل 

يؽقن الحد األقصك لؼقؿة التقريدات السـقية مـ الفدايا و العقـات و السؾع التل  -

لؾضريبة تؼديؿفا دون مؼابؾ مع بؼاء حؼف يف صؾب اإلطػاء يجقز لؾشخص الخاضع 

بحسب الػؼرة األولك مـ هذه الؿادة  هق خؿسقـ ألػ ريال يف أي سـة تؼقيؿقة  

 .وذلؽ طؾك أساس الؼقؿة السقققة العادلة لتؾؽ الفدايا و العقـات و السؾع

دي بسبب إذا لؿ يؼؿ الشخص الخاضع لؾضريبة باستعؿال السؾع يف كشاصف االقتصا -

 .التؾػ أو السرقة أو الػؼد  فال يتؿ اطتبار تؾؽ السؾع طؾك أاها تقريدات مػرتضة

ال يعامؾ تقريد الخدمات معامؾة التقريد الؿػرتض يف الحاالت التل يؼقم فقفا  -

الشخص الخاضع لؾضريبة بتقريد الخدمات دون مؼابؾ  شريطة أن يؽقن الفدف 

ادي لؾشخص الخاضع لؾضريبة أو تؿ مـ تقريدها هق ترويج لـشاصف االقتص

تؼديؿفا إلك مقضػل الشخص الخاضع لؾضريبة يف سقاق تلدية الـشاط االقتصادي  

وأال تتجاوز الؼقؿة السقققة العادلة بالـسبة لؽؾ خدمة يتؿ تقريدها مبؾغ مائتل 

 .ريال لؽؾ متؾؼل طـ كؾ سـة تؼقيؿقة211

تل يجقز لؾشخص الخاضع يؽقن الحد األقصك لؾؼقؿة السـقية لؾخدمات ال -

لؾضريبة تؼديؿفا دون مؼابؾ مع بؼاء حؼف يف صؾب اإلطػاء وفؼًا   لؾػؼرة الرابعة مـ 

هذه الؿادة هق مبؾغ خؿسقـ ألػ ريال يف أي سـة تؼقيؿقة وذلؽ طؾك أساس الؼقؿة 

 السقققة العادلة لتؾؽ الخدمات.

ة الؼقؿة الؿضافة أن الؼقؿة مـ الالئحة التـػقذية  لـظام ضريب  39وقد أوضحت الؿادة 

يف حال التقريد الؿػرتض تتحدد وفؼًا لسعر الشراء أو التؽؾػة ويف حال تعذر تحديد 
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 سعر الشراء أو التؽؾػة تؽقن العربة بالؼقؿة السقققة العادلة. 

 التعويضات والتبرعات وما يف حكمها( :  (المقابل بال توريد  -رابعًا 

تضح لـا أن مـاط فرض الضريبة وجقد طؿؾقة تقريد مـ خالل االستعراض السابؼ ي

يدفع يف مؼابؾفا   وهذا التقريد سقاء أكان سؾع أم خدمات هق أصؾ الؿعامؾة الخاضعة 

لؾضريبة . ولذا يثقر التساؤل حقل الؿؼابؾ الذي يدفع دون وجقد تقريد كالتعقيضات 

 أو التربطات وما يف حؽؿفا ففؾ يخضع لؾضريبة أم ال؟!

لحالة ققام الحؽقمة بدفع تعقيضات لؾؿزارطقـ كظقر  (4)ض الؼضاء األلؿاين وقد تعر

تعفدهؿ بالتققػ طـ إكتاج األلبان يف إصار سقاستفا لضبط األسقاق وقضك بلن هذه 

التعقيضات ال يقجد يف مؼابؾفا تقريد وبالتالل المجال لخضقطفا لضريبة الؼقؿة 

ة هذا االتجاه وقررت أن هذا التعقيض وقد أيدت محؽؿة العدل األوروبق  الؿضافة .

الؿدفقع ال يشؽؾ مؼابالً مدفقع لؾحصقل طؾك سؾعة أو خدمة بؾ يتؿ يف إصار السقاسة 

 . (2)االقتصادية لؾؿحافظة طؾك سقق األلبان 

بشلن  (3)2121وقد صدر تقجقف مـ إدارة اإليرادات والجؿارك الربيطاكقة يف طام 

اء الؿبؽر والتعقيضات . وخؾص هذا التقجقف إلك أن الؿعامؾة الضريبقة لرسقم اإلاه

التعقيضات الؿدفقطة إذا كاكت تشؽؾ طـصر تؽؾػة لؾؿقرد إلتاحة التقريد فناها تخضع 
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(2) Mohr v Finanzamt Bad Segeberg - C-215/94 
 
(3) Revenue and Customs Brief 12 )2020( : “VAT treatment of early termination fees and compensation 

payments”, 2 September 2020. Available at : 
https://www.gov.uk/government/publications/revenue-and-customs-brief-12-2020-vat-early-
termination-fees-and-compensation-payments  
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https://www.gov.uk/government/publications/revenue-and-customs-brief-12-2020-vat-early-termination-fees-and-compensation-payments
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لضريبة الؼقؿة الؿضافة   بقـؿا إذا كاكت تعقيضقة بحتة دون مؼابؾ فال مجال لؾحديث 

 طـ خضقطفا لؾضريبة.

( )ج( مـ تقجقف الؿجؾس 4) 2الؿادة  تػسقروتذهب محؽؿة العدل األوروبقة إلك أن 

ر طؾك أكف يعـل أن الؿبؾغ الؿحدد مسبًؼا  2116كقفؿرب  28الصادر يف  2116/442 ي ػسَّ

يتسؾؿف الؿشغؾ االقتصادي يف حالة اإلاهاء الؿبؽر مـ قبؾ العؿقؾ يعترب طؼد الذي 

بؾغ الذي كان مـ يتقافؼ مع الؿ لتؼديؿ خدمات بحد أدكك مـ فرتة االلتزام   أي مبؾغ

  الؿؿؽـ أن يحصؾ طؾقف الؿشغؾ خالل الػرتة الؿتبؼقة مـ تؾؽ الػرتة لقال ذلؽ اإلاهاء

الؿبالغ التل تدفع لؾؿتعاقد كتقجة اإلاهاء الؿبؽر لؾعؼد والؿـصقص طؾقفا يف وبالتالل 

 .(4)يجب اطتباره مؼابؾ تقريد خدمات ومـ ثؿ يخضع لؾضريبةالعؼد 

مؿا سبؼ قاطدة طامة تطبؼ لديـا يف الدول الـامقة كتقجة طدم ويؿؽـ أن كستخؾص    

وجقد كص يحسؿ هذه الؿسللة  وهل  أن الؿؼابؾ الؿدفقع بدون وجقد تقريد إذا كان 

مدفقع مـ قبؾ الدولة أو إحدى جفاهتا باطتبارها سؾطة ذات سقادة ويف إصار الحػاظ 

ة مثؾ التعقيضات التل تدفع طؾك السقاسة االقتصادية لؾدولة فنكف ال يخضع لؾضريب

لؾؿزارطقـ أو غقرهؿ  لؾتعقيض طـ الضرر الذي أصاهبؿ أو التخاذ اجراءات معقـة 

ترسؿفا الدولة . بقـؿا إذا كان هذا الؿؼابؾ الؿدفقع يدخؾ ضؿـ التؽؾػة التل يتؽبدها 

كان دافع الؿؼابؾ هـا شخص طام الؿقرد إلتؿام التقريد فنكف يخضع لؾضريبة وسقاء أ

 شخص خاص . وأ

                                                        

(1) MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia SA v Autoridade Tributária e Aduaneira, Case C-295/17 
, Official Journal of the European Union , 21.1.2019. 

 : التالقة الؼضقة اكظر اإلتجاه ذات يف وأيضا

Vodafone Portugal v Comunicações Pessoais SA , Case C-43/19 



 

497  

ويثقر تساؤل خاص بالتربطات التل تؼدم لؾجؿعقات الخقرية هؾ تخضع لضريبة 

 الؼقؿة الؿضافة أم ال؟!

بصػة طامة إذا تؿ تؼديؿ تربع كؼدي مجاًكا   فال يتؿ اطتباره مؼابؾ أي تقريد وبالتالل 

ًضا يتؿ ففق خارج كطاق ضريبة الؼقؿة الؿضافة وبشرط أن يؽقن التربع غقر مشروط   وأي

التؿققز بقـ التربطات الؿالقة ودفعات الرطاية  وذلؽ ألن التربع يعـل أن الؿتربع ال يتققع 

أي شلء يف الؿؼابؾ   بقـؿا الؽػالة أو الرطاية تشؿؾ أن يتؾؼك الراطل مزايا محددة مثؾ  

اإلطالن أو الدطاية أو استخدام التسفقالت وبالتالل فلي مدفقطات رطاية تؼع ضؿـ 

 .(4)ضريبة الؼقؿة الؿضافة كطاق

وقد تعرضت محؽؿة العدل األوروبقة لفذه الحالة يف إحدى الؼضايا التل تتؾخص 

وقائعفا يف أن أحد األشخاص كان يؼقم بالعزف طؾك إحدى الطرق العامة هبقلـدا ويدطق 

الؿارة لؾتربع   ثؿ  قامت السؾطات الفقلـدية بػرض ضريبة طؾك هذه الؿدفقطات مـذ أن 

تقريدها مـ الؿارة   وحقـؿا تؿ الطعـ طؾك هذا األمر أمام محؽؿة العدل قضت بلن  تؿ

تشغقؾ الؿقسقؼك طؾك الطريؼ السريع العام الذي لؿ ي ـص طؾك الدفع لف ال يشؽؾ 

تقريًدا لؾخدمات وبالتالل ال يدخؾ ضؿـ كطاق ضريبة الؼقؿة الؿضافة  وذلؽ بسبب 

أكف ال يقجد ارتباط ضروري بقـ الخدمة الؿقسقؼقة طدم وجقد اتػاق بقـ الطرفقـ   كؿا 

 .(2)والؿدفقطات التل تـتج طـفا

وما تجدر اإلشارة إلقف هـا أن التربع لؾجفات الخقرية قد يتؿ طـ صريؼ الرسائؾ  

                                                        

(1) “ Vat Supply and consideration “ , HM Revenue and Customs , UK , 10 April , updated 20 January 2021 .  
Available at : 
https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/vat-supply-and-consideration/vatsc06110   

(2) R. J. Tolsma v Inspecteur der Omzetbelasting Leeuwarden , Case C-16/93, European Court Reports 
1994 I-00743.  

https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/vat-supply-and-consideration/vatsc06110
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الـصقة طرب الفاتػ الؿحؿقل طـ صريؼ إرسال رسالة تحؿؾ رمز معقـ  ففؾ تخضع مثؾ 

اإلجابة طؾك هذا التساؤل تؼتضل التػرقة بقـ مبؾغ  هذه التربطات لؾضريبة ؟! كؼقل إن

التربع  يف حد ذاتف وهق يعد مؼابالً بال تقريد ومـ ثؿ  ففق خارج كطاق الخضقع لؾضريبة   

  بقـؿا مؼابؾ خدمة الرسائؾ الـصقة والدطؿ الػـل ذاهتا تعد  مـ خدمات االتصاالت  

دمة(   ولؽـ إذا ما تربع مؼدم خدمة الخاضعة لؾضريبة وفؼًا لؾسعر السائد ) تؽؾػة الخ

االتصاالت بتؽؾػة الخدمة ولؿ يحصؾ رسقم ففـا يعد الؿبؾغ كامالً مـ التربطات التل ال 

 . (4)تخضع لؾضريبة

وأيضًا ثار تساؤل حقل مدى خضقع مبالغ التؿقيؾ التل تدفع مـ الؼطاع الخاص 

اث طؾؿقة أو تطقير مـتجات سقاء بؿػرده أو بالشراكة مع الجفات الحؽقمقة لتؿقيؾ أبح

معقـة مع وجقد بعض الشروط الخاصة بالتؿقيؾ مثؾ الحصقل طؾك التؼارير الػـقة  

والحؼقق الؿتعؾؼة بالـتائج أو تؼققد استخدامفا ... وهؽذا ففؾ تعد هذه الؿزايا بؿثابة 

ه التقريد الذي يدفع مؼابؾ التؿقيؾ؟!  وبالـزول لؾقاقع كجد غالًبا ما تؽقن مثؾ هذ

الشروط أو الؿزايا بؿثابة ضؿاكات ضرورية لضؿان إكػاق األمقال بشؽؾ صحقح وأن 

الؿـتج الـفائل يتؿ استخدامف بشؽؾ صحقح وال ي ـظر إلك تؿقيؾ الؿشروع طؾك أكف 

 .(2)مؼابؾ ألي تقريد وبالتالل ففق خارج كطاق ضريبة الؼقؿة الؿضافة

                                                        

(1)  ” VAT treatment of charitable donations via SMS ” , Tax and Duty Manual , Revenue Irish Tax and 
Customs , P.P 2: 4 

(2) “ Vat Supply and consideration “ , HM Revenue and Customs , UK , 10 April , updated 20 January 2021. 
Available at : 
https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/vat-supply-and-consideration/vatsc06110  

https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/vat-supply-and-consideration/vatsc06110
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 المبحث الثالث

 لقيمة المضافةطرق احتساب وعاء الضريبة على ا
تبقـ لـا مـ خالل االستعراض السابؼ لؾؿقضقطات الؿتعؾؼة بضريبة الؼقؿة الؿضافة 

أن تؾؽ الضريبة تػرض طؾك إجؿالل الؼقؿة الؿدفقطة لؾحصقل طؾك السؾعة أو الخدمة 

سقاء أكاكت هذه الؼقؿة مدفقطة كؼدًا أو طقـًا )مؼايضة(   مضافًا إلقفا كافة الؿبالغ التل 

 مؼدم السؾعة أو الخدمة . تؽبدها

ولؾقصقل إلك تحديد تؾؽ الؼقؿة تؿفقدًا لػرض الضريبة طؾقفا كجد أكف تقجد ثالث 

صرق تستخدم لتحديد الؼقؿة إال أن أكثر هذه الطرق شققطًا هق أسؾقب الػاتقرة 

الضريبقة أو ما يسؿك باالئتؿان الضريبل . وكحاول مـ خالل السطقر التالقة استعراض 

  رق  وذلؽ طؾك الـحق التالل : هذه الط

 الؿطؾب األول : صريؼة الخصؿ.   

 الؿطؾب الثاين : صريؼة اإلضافة .   

 الؿطؾب الثالث : صريؼة الػاتقرة الضريبقة.    

يتحدد وطاء ضريبة الؼقؿة الؿضافة وفؼًا لفذه الطريؼة مـ خالل الػرق بقـ إجؿالل 

ضعة لؾضريبة وإجؿالل الؿشرتيات التل تؿت مـ مـشآت أخرى   الؿبقعات الخا

وتعتؿد هذه الطريؼة طؾك الػرق بقـ الؿدخالت والؿخرجات .ولذا فنن مجؿقع جؿقع 

 .(4)الؿبالغ الخاضعة لؾضريبة   بدون إطػاءات   يساوي ققؿة الؿبقعات الـفائقة

                                                        

(1)   “TAX POLICY  :Tax-Credit and Subtraction Methods of Calculating a Value Added Tax” , Report to the 
Joint Committee on Taxation, U.S. Congress , June 1989, P13. 
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ؾ معامؾة طؾك حدة وهذه الطريؼة تعتؿد طؾك الؿعامالت مجؿعة ولقس طؾك أساس ك

ولذا يطؾؼ طؾقفا الطريؼة الؿحاسبقة الطتؿادها طؾك سجالت ودفاتر الؿؽؾػ لؿعرفة 

 الؿبقعات والؿشرتيات .

وأيضًا هذه الطريؼة ال يؿؽـ مـ خاللفا تطبقؼ إال سعر ضريبل واحد  وال مجال 

ت لؾحديث طـ اختالف السعر بحسب السؾعة وذلؽ ألاها تؼقم بتجؿقع كافة العؿؾقا

لؾقصقل إلك وطاء واحد . كؿا أن الضريبة ال تظفر يف فاتقرة الشراء وال تدفع الؿـشلة 

تؾؽ الضريبة إال بـفاية الػرتة الضريبقة . ولذا ففذه الطريؼة تجعؾ ضريبة الؼقؿة الؿضافة 

أقرب إلك كقاها ضريبة دخؾ وال يتطؾب مـ الؿؽؾػ تؼديؿ إقرارات متعددة خالل 

 الػرتة الضريبقة.

 توجد عدة أسالوب للخصم الضريبي من أهمها:و

حقث تػرض الضريبة طؾك الػرق بقـ إجؿالل الؿبقعات  الخصم المباشر : -

 والؿشرتيات بعد استبعاد الضريبة.

وتعتؿد طؾك خصؿ الضريبة طؾك الؿدخالت  مـ الضريبة  الخصم غور المباشر : -

يبل التل سـتعرض طؾك الؿخرجات )الؿبقعات( . وهذه هل صريؼة االئتؿان الضر

 لفا تػصقالً يف الؿطؾب الثالث مـ هذا الؿبحث إن شاء اهلل.

وتعترب القابان مـ الدول التل تلخذ بطريؼ الخصؿ الضريبل لؾقصقل إلك القطاء يف 

ضريبة االستفالك القاباكقة حقث ال تتطؾب إصدار فاتقرة ضريبقة طؾك الؿبقعات 

ت  طؾك الؿشرتيات مـ السؾع والخدمات الخاضعة لؾضريبة وال يسؿح بخصؿ الؿدخال

الؿعػاة. وطؾك الرغؿ مـ طدم تطؾب قاكقن  ضريبة االستفالك القاباين الػاتقرة الضريبقة 

إال أكف يحتقي طؾك جؿقع متطؾبات الػاتقرة وققاطد صريؼة الػاتقرة االئتؿاكقة   لذا ففل 
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 .(4)ؾدان األخرىال تختؾػ طؿؾًقا طـ ضريبة الؼقؿة الؿضافة الؿستخدمة يف الب

يتحدد وطاء ضريبة الؼقؿة الؿضافة وفؼًا لفذه الطريؼة مـ خالل جؿع العـاصر 

الؿؽقكة لؾؼقؿة مثؾ األجقر والػقائد واألرباح والريع ثؿ يضرب حصقؾة هذا الجؿع يف 

ج الؼقمل والدخؾ سعر الضريبة . وتشبف هذه الطريؼة إلك حد كبقر صريؼة احتساب الـات

الؼقمل الذي يعتؿد طؾك العقائد التل طادت طؾك طقمؾ اإلكتاج ) األرض   العؿؾ   

رأس الؿال   التـظقؿ(  والتل تتؿثؾ يف ) الريع   األجقر   الػائدة   األرباح( والػرق هـا 

 هق أن هذا األمر يتؿ طؾك مستقى الؿـشلة القاحدة ولقس االقتصاد الؼقمل. 

 ل إلك الؼقؿة الؿضافة مـ خالل الؿعادلة التالقة :ويتؿ القصق

الربح )قبؾ ضريبة الدخؾ( + التعقيضات )األجقر والرواتب( + الػقائد الؿستؾؿة+ 

 (2)صايف اإليجار الؿدفقع = صايف الؼقؿة الؿضافة.

ويف هذه الطريؼة تػرض الضريبة أيضًا بسعر واحد وبطريؼة سـقية وبالتالل ففل 

ضريبة دخؾ ال ضريبة استفالك . ولؽـ الػرق يف أن هذه الطريؼة ال أقرب إلك كقاها 

تسؿح باسرتداد الخسارة يف إيرادات الؿـشلة الؿتحؼؼة يف فرتة سابؼة مـ الؿرحؾة التالقة 

 إلكتاج وتقزيع السؾع أو الخدمات.

وهذه الطريؼة تصؾح يف التطبقؼ الالمركزي لضريبة الؼقؿة الؿضافة أي باطتبارها 

محؾقة مثؾ ضريبة الؿشروطات يف والية مقتشجان األمريؽقة حقث تػرض ضريبة 

                                                        

(1) https://www.taxpolicycenter.org/briefing-book/how-would-vat-be-collected  
(2)  Neha Chhabra : “A Study of Sensitivity Analysis on Vat Base Case with Special Reference to Addition 

Method: Case of Large Scale Industry ” , Article in (Challenges of Globalization Strategies for 
Competitiveness ) Edited by Rajiv R. Thakur and others , Macmillan Publishers India Ltd, 2011 , P 550. 

https://www.taxpolicycenter.org/briefing-book/how-would-vat-be-collected
https://www.taxpolicycenter.org/briefing-book/how-would-vat-be-collected
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الضريبة طؾك ققؿة الخدمات الؿستفؾؽة أو الؿـافع داخؾ القالية . وكذلؽ مديـة كقبقؽ 

 .(4)الؽـدية فقؿا يتعؾؼ باحتساب الضريبة طؾك الخدمات التل تؼدمفا الؿمسسات الؿالقة

الؿركزية وال يتؿ الؾجقء إلقفا إال طـد احتساب وهذه الطريؼة طادة ال تطبؼ يف الدول 

القطاء الضريبل لبعض األكشطة التل يؼرر الؿشرع معامؾة خاصة لفا . ومثال ذلؽ 

احتساب ضريبة الؼقؿة الؿضافة طؾك الخدمات الؿالقة إذ تؾجل بعض الدول إلك هذه 

سرائقؾ )مـذ إو(   4988(   والدكؿارك ) مـذ طام 4979الطريؼة مثؾ فركسا ) مـذ طام 

 . (2)(2142طام 

تعرف هذه الطريؼة بطريؼة االئتؿان الضريبل حقث تتحدد الضريبة طؾك أساس  ققؿة 

ويحؼ لؾؿؽؾػ اسرتداد الضريبقة التل سبؼ  (3)الؿبقعات التل تدرج يف الػاتقرة الضريبقة

الخدمات الالزمة لإلكتاج أي بعبارة أخرى يسؿح وأن دفعفا طؾك مشرتياتف مـ السؾع و

مـ  (4)الضريبة التل دفعفا طؾك الؿدخالت أو خصؿ  لؾؿؽؾػ وفؼًا لفذه الطريؼة اسرتداد

 الضريبة الؿحصؾة مـ الؿخرجات. 

مؽرر مـ  23ما استحدثف الؿشرع يف الؿادة وقد قضت محؽؿة الـؼض الؿصرية بلن  

 العامة ضريبةعديؾ بعض أحؽام قاكقن البشلن ت 2115لسـة  9الؼاكقن رقؿ 

                                                        

(1) Julio Lopez-Laborda and Guillermo Pena : “ A new approach to financial VAT ”, Working Paper 16-06, 
International Center for Public Policy, Andrew Young School of Policy Studies , Georgia State 
University , April 19, 2016 , P 7. 

(2) Julio Lopez-Laborda and Guillermo Pena : “ A new approach to financial VAT ”, op.cit , P 0. 
(3)   “TAX POLICY  :Tax-Credit and Subtraction Methods of Calculating a Value Added Tax” , Report to the 

Joint Committee on Taxation, U.S. Congress , June 1989, P14. 

   الحؼقق كؾقة   دكتقراة رسالة   " والتطبقؼ الـظرية بقـ الؿضافة الؼقؿة طؾك الضريبة ":  طبدالعؾقؿ خالد.د( 4)

 .48   2116   ازيؼالزق جامعة
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 الؿستحؼة ضريبةال مـ يخصؿ أن ضريبةال حساب طـد لؾؿسجؾ) أكف مـ الؿبقعات طؾك

 اآلالت طؾك ضريبةال هذه مـ تحؿقؾف سبؼ ما والخدمات السؾع مـ مبقعاتف ققؿة طـ

عة والؿعدات وأجزائفا وقطع الغقار التل تستخدم يف إكتاج سؾعة أو تلدية خدمة خاض

 إكشاء لؼقاطد الفتؼاره ابتداءً  والؿعدات اآلالت طؾك ضريبةال يعد فرًضا لؾ ( ضريبةلؾ

 وققاطد تحصقؾفا وكقػقة ربطفا وققاطد وأساس لفا الخاضع الؿال تحديد مـ ضريبةال

 إكشاء طؾك الؼائؿقـ – الؿـتجقـ –مـح تقسقرات لؾؿسجؾقـ  طؾك اقتصر وإكؿا تؼادمفا

 مـ سداده سبؼ ما بخصؿ وذلؽ تطقيرها أو تقسقعفا أو جديدة إكتاجقة وحدات

 محؾًقا مصـعة كاكت سقاء اإلكتاج يف تستعؿؾ التل والؿعدات اآلالت طـ ضريبةال

  .(4)اطـف الؿـتجة السؾع طـ الؿستحؼة ضريبةال مـ الخارج مـ مستقردة أو

ـ الػرتات ويتؿ ذلؽ األمر مـ خالل طؿؾقة التسقية طـد تؼديؿ اإلقرارات الضريبقة ط

الؿختؾػة التل تتؿ مـ خاللفا التعامالت. وطادة ما تتؿ طؿؾقات التسقية بصقرة شفرية 

 مـ خالل االقرارات الدورية التل يؾتزم الؿؽؾػ بتؼديؿفا .

وتعد هذه الطريؼة مـ أكثر الطرق العؿؾقة التل تستخدم لتحصقؾ ضريبة الؼقؿة 

ة والقاقعة الؿـشئة لفا ) التداول( ومـ الؿضافة وذلؽ لؽقاها تربط بقـ تحصقؾ الضريب

خالل الػاتقرة الضريبقة يؿؽـ تتبع الؿعامالت والحد مـ طؿؾقات التالطب أو التفرب 

وهق ما يحؼؼ الرقابة الػعالة   فضالً طـ أن هذه الطريؼة تتـاسب مع األسعار الؿتعددة 

 . (2)لؾضريبة

                                                        

 : التالقة الطعقن الؿثال سبقؾ طؾك اكظر( 4)

 . 2148 -3- 25 جؾسة   ق 86 لسـة 45211رقؿ الطعـ 

 .2147 -42 – 6 جؾسة   ق 87 لسـة 4845 الطعـ

 .2146- 41- 43 جؾسة   ق 85 لسـة 44747 رقؿ الطعـ

(2)  Alan A. Tait : “Value Added Tax : International Practice and Problems” International Monetary Fund , 
OP.Cit,P.P 5-6.  
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ت الخاضعة لؾضريبة والتل ومـ الجدير بالذكر أن الخصؿ الذي يتؿ يؽقن لؾؿدخال

تدخؾ يف اكتاج السؾع الـفائقة الخاضعة لؾضريبة وبالتالل ال يسؿح بخصؿ ضريبة 

 الؿدخالت لؾؿشروطات التل تتؿتع مـتجاهتا  باإلطػاء الضريبل.

وتتسؿ هذه الطريؼة بالسفقلة يف التطبقؼ   كؿا أاها  تجعؾ تحديد طبء الضريبة 

 .(4)الطريؼة بنحؽام الرقابة طؾك التعامالت مستؼؾ طـ سعرها   وتسؿح هذه 

وتعد هذه الطريؼة هل األكثر شققطًا يف التطبقؼ ولذا كجدها مطبؼة يف كؾ مـ دول 

 االتحاد األوربل   مصر   السعقدية   اإلمارات .

وقد قرر قاكقن ضريبة الؼقؿة الؿضافة الؿصري أن يؾتزم الؿسجؾ بلن يحرر فاتقرة 

عة أو أداء الخدمة الخاضعة لؾضريبة  طؾك أن تتضؿـ اسؿ ضريبقة طـد بقع السؾ

الؿشرتي ورقؿ تسجقؾف إن كان مسجاًل  وتحدد الالئحة التـػقذية البقاكات التل تتضؿـفا 

الػقاتقر واإلجراءات التل تؽػؾ اكتظامفا وتقسقر مراقبتفا  ومراجعتفا . ولؾقزير وضع 

لؾؿـشآت التل يتعذر طؾقفا إصدار كظؿ مبسطة ألغراض ربط الضريبة وضريبة الجدول 

كؿا يجقز لؾقزير أومـ يػقضف يف بعض الحاالت  فقاتقر ضريبقة طـد كؾ طؿؾقة بقع.

إلزام الؿسجؾ طدم إصدار أية فقاتقر طـ سؾعة أوخدمة خاضعة لؾضريبة وضريبة 

. ويؾتزم الؿسجؾ بنمساك سجالت (2)الجدول ما لؿ تؽـ الػقاتقر معتؿدة مـ الؿصؾحة

محاسبقة مـتظؿة يدويا أو إلؽرتوكقًا يسجؾ فقفا أواًل بلول العؿؾقات التل يؼقم  ودفاتر

هبا  ويجب أن يحتػظ هبذه السجالت والدفاتر والؿستـدات بؿا فقفا صقر الػقاتقر لؿدة 

 خؿس سـقات تالقة الكتفاء السـة الؿالقة التل أجري فقفا الؼقد هبذه السجالت والدفاتر.

                                                        

 .298 ص   السابؼ الؿرجع   صديؼ رمضان.د( 4)

 .الؼاكقن مـ 42 الؿادة( 2)
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قذية الحدود والؼقاطد واإلجراءات والسجالت والدفاتر التل يؾتزم وتحدد الالئحة التـػ

الؿسجؾ بنمساكفا يدويًا أو إلؽرتوكقًا  والبقاكات التل يتعقـ إثباهتا فقفا والؿستـدات 

. و لؾؿسجؾ طـد حساب ضريبة الؼقؿة الؿضافة أن يخصؿ مـ (4)التل يجب االحتػاظ هبا

السؾع والخدمات ما سبؼ سداده أو حسابف مـ  الضريبة الؿستحؼة طؾك ققؿة مبقعاتف مـ

ضريبة طؾك الؿردودات مـ مبقعاتف وما سبؼ تحؿقؾف مـ هذه الضريبة طؾك مدخالتف بؿا 

فقفا الضريبة السابؼ تحؿقؾفا طؾك السؾع والخدمات الؿبقعة بؿعرفة الؿسجؾ يف كؾ 

ها الالئحة مرحؾة مـ مراحؾ تقزيعفا صبؼا لؾحدود وبالشروط. واألوضاع التل تحدد

 −التـػقذية. ويسري حؽؿ الػؼرة األولك مـ هذه الؿادة طؾك:

 مـ الثامـة الؿادة يف إلقفا الؿشار الجفات إلك الؿقردة والخدمات السؾع مبقعات  -4

 .الؼاكقن هذا مـ 23 والؿادة اإلصدار مقاد

 مبقعات السؾع والخدمات الؿؿقلة بؿـح صدر قاكقن بنطػائفا مـ الضريبة. -2

ؽقن الخصؿ يف حدود الؿستحؼ مـ الضريبة  ويرحؾ ما لؿ يتؿ خصؿف إلك وي

 .(2)الػرتات الضريبقة التالقة حتك يتؿ الخصؿ بالؽامؾ

مـ الالئحة التـػقذية لفذا الؼاكقن الضقابط الؿتعؾؼة بنصدار  43وقد قررت الؿادة 

تتضؿـ رقؿ  الػاتقرة الضريبقة مثؾ أن تؽقن مـ أصؾ وصقرة   وأن تؽقن مرقؿة   وأن

مسؾسؾ وبقاكات البائع والؿشرتي والؿبقع وهؽذا ...   وأن يتؿ تسجقؾفا يف الدفرت الؿعد 

 .لذلؽ

وقد قررت االتػاققة الخؾقجقة الؿقحدة لضريبة الؼقؿة الؿضافة شروط مؿارسة حؼ 

                                                        

 .الؼاكقن مـ 43 الؿادة( 4)

 .الؼاكقن مـ 22 الؿادة( 2)
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 :(4)الخصؿ وذلؽ طؾك الـحق التالل 

حائزا طؾك  لغايات مؿارسة حؼ الخصؿ  طؾك الخاضع لؾضريبة أن يؽقن  -4

 :الؿستـدات اآلتقة

 .الػاتقرة الضريبقة التل حصؾ طؾقفا تطبقؼا ألحؽام هذه االتػاققة -أ

الؿستـدات الجؿركقة التل تثبت أكف مستقرد لؾسؾع وفؼا ألحؽام كظام )قاكقن(  -ب

 .الجؿارك الؿقحد

لؽؾ دولة طضق أن تسؿح لؾخاضع لؾضريبة بؿؿارسة حؼ الخصؿ يف حال طدم   -2

ػاتقرة الضريبقة أو طدم استقػائفا لؾشروط الؿـصقص طؾقفا يف هذه تقفر ال

 .االتػاققة  شريطة إثبات ققؿة الضريبة الؿستحؼة بلية وسقؾة أخرى

ووفؼًا لؼاكقن ضريبة الؼقؿة الؿضافة اإلمارايت فنن الػاتقرة الضريبقة هل مستـد خطل 

 .(2)قؾفأو إلؽرتوين يسجؾ فقف حصقل أي تقريد خاضع لؾضريبة وتػاص

يقمًا   45يجب إصدار الػاتقرة الضريبقة يف مقطد أقصاه (3)ووفؼًا لؾـظام السعقدي 

مـ الشفر التالل لؾشفر الذ تؿ فقف التقريد   ويؽقن الؿقرد مسمواًل طـ دقة الؿعؾقمات 

 .القاردة يف الػاتقرة الضريبقة وطـ اإلقرار بضريبة الؿخرجات طـ التقريد

                                                        

 االتػاققة مـ 48 الؿادة( 4)

 .الؼاكقن مـ األولك الؿادة( 2)

 .التـػقذية الالئحة مـ 53 الؿادة( 3)
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 الخاتمة

قضقع تحديد وطاء ضريبة الؼقؿة الؿضافة والؿشؽالت الؿرتبطة بف   تـاول البحث م

واستعرض تحديد الشخص الخاضع لؾضريبة والؿشؽالت التل ثارت يف القاقع العؿؾل 

بخصقص بعض األشخاص االطتبارية كالؼطاع العام والجؿعقات الخقرية والشركات 

ة والؼضاء مـ تحديد الؼابضة   كؿا أن البحث قد أوضح مققػ التشريعات الؿؼارك

كطاق ضريبة الؼقؿة الؿضافة وأن االتجاه السائد هق التقسع يف تحديد وطاء هذه الضريبة 

وال يخرج طـ كطاقفا إال ما استثـل بـص خاص بف   فضالً طـ استعراض بعض 

الؿشؽالت الؿرتبطة بالسؾع والخدمات كحالة التقريد بال مؼابؾ والؿؼابؾ بال تقريد 

ختؾط   واستعرض البحث يف الـفاية صرق تحديد وطاء ضريبة الؼقؿة والتقريد الؿ

 الؿضافة مثؾ صريؼة الخصؿ واإلضافة وصريؼة الػاتقرة الضريبقة.

هذا وقد تقصؾ البحث إلك طدد مـ الـتائج والتقصقات كستعرضفا طؾك الـحق 

 التالل:

 توصل البحث إلى عدة ىتائج من أهمها:

ؾك الؼقؿة الؿضافة تعد التطقر الطبقعل لضريبة االستفالك وقد ضفرت الضريبة ط -4

الحاجة إلقفا مع تشابؽ الحقاة االقتصادية وتغؾغؾ الدولة يف طدة مجاالت 

 واحتقاجاهتا الؿتزايدة لتدبقر مقارد مالقة تؿؽـفا مـ تغطقة كػؼاهتا.

افة السؾع يتسؿ وطاء ضريبة الؼقؿة الؿضافة باالتساع والشؿقل وبالتالل فؽ -2

 والخدمات تخضع بحسب األصؾ لؾضريبة إال ما استثـل بـص خاص.

يشرتط يف الشخص الطبقعل الخاضع لضريبة الؼقؿة الؿضافة أن يزاول كشاط  -3

 اقتصادي بصقرة مستؼؾة وباحرتاف.
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األكشطة التل تؿارسفا الدولة باطتبارها سؾطة ذات سقادة ال تخضع لضريبة الؼقؿة  -4

طة األخرى التل تؿارسفا وفؼًا لؼقاطد السقق أو الؿؿاثؾة الؿضافة بعؽس األكش

 لألكشطة التل يزاولفا الؼطاع الخاص ففل تخضع لؾضريبة.

يعترب مبدأ الؿؼصد أو القجفة هق األكثر طدالة واكضباصًا يف تحديد مؽان تقريد  -5

السؾع و يسؿح بنخضاع الصادرات لسعر ضريبل قدره صػر أو إطػائفا حسب 

 األحقال.

ل معظؿ الدول إلك تطبقؼ مبدأ التؽؾقػ العؽسل يف الحاالت التل يتعذر فقفا تؾج -6

 القصقل إلك مؼدم الخدمة ويتؿ تحؿقؾ الضريبقة لؾؿستػقد.

تعتؿد معظؿ الدول طؾك صريؼة الػاتقرة الضريبقة يف تحديد وطاء ضريبة الؼقؿة  -7

دات  وبذلؽ الؿضافة وذلؽ لسفقلة تطبقؼفا ومروكتفا وتـاسبفا مع مختؾػ التقري

 يؿؽـ خصؿ ضريبة الؿدخالت بقسر وسفقلة.

 يوصي الباحث بما يلي :

أن يلخذ الؿشرع الؿصري بػؽرة تسجقؾ الؿجؿقطة الضريبقة ألن مـ شلن هذا  -4

 األمر تدطقؿ مجتؿع األطؿال وتشجقع االستثؿار.

يتـاسب مع كسبة  الـظر دوريًا يف حد التسجقؾ ألغراض الضريبة طؾك الـحق الذي -2

 التضخؿ وتخػقػ العبء طـ الؿؿقلقـ.

إكشاء إدارة قضائقة متخصصة باإلفتاء يف الؿسائؾ الضريبقة بصػة طامة وضريبة  -3

 –طالوة طؾك العـصر الؼضائل -الؼقؿة الؿضافة بصػة خاصة وأن تضؿ يف طضقيتفا 

 ؿالقةال وزارة طـ تؿامًا مستؼؾة وتؽقن الخربة ذوي مـ متخصصة فـقة طـاصر
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 ؿشؽالت الضريبقة الؿعروضة طؾقفا بصقرة مؾزمة.ال يف الخالف حسؿ ومفؿتفا

االهتؿام بالتقطقة اإلطالمقة لؾؿقاصـقـ والؿؽؾػقـ وتبسقط اإلجراءات لدطؿ  -4

 االلتزام الضريبل لؾؿجتؿع والحد مـ حاالت التفرب والتجـب الضريبل.

محؽؿة العدل األوروبقة لؿا  ترجؿة األحؽام الؼضائقة األجـبقة وخاصة الصادرة طـ -5

أرستف مـ مبادئ يف مجال مـازطات ضريبة الؼقؿة الؿضافة األمر الذي يسفؿ يف 

 تطقير تػسقر الـصقص الضريبقة والحد مـ الؿشؽالت التل تثقر .
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 :  الفقئة العامة لؾزكاة والدخؾ السعقدية 
https://gazt.gov.sa/ar/Pages/default.aspx

 يطاكقةوزارة الخزاكة الرب : 
https://www.gov.uk/government/organisations/hm-treasury

https://www.accaglobal.com/us/en/technical-activities/technical-resources-search/2007/january/ba-cande.html
https://www.accaglobal.com/us/en/technical-activities/technical-resources-search/2007/january/sky-cande.html
https://www.accaglobal.com/us/en/technical-activities/technical-resources-search/2013/january/tc-madgett-baldwin.html
https://www.taxlawapp.eu/Web/rechts.php?mode=content&id=61994CJ0215&language=EN
https://www.taxlawapp.eu/Web/rechts.php?mode=content&id=61994CJ0215&language=EN
https://www.imf.org/
https://www.oecd.org/
https://www.cc.gov.eg/
https://www.cc.gov.eg/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/en/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/en/
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/vat-reports-published_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/vat-reports-published_en
https://eta.gov.eg/ar/home
https://eta.gov.eg/ar/home
https://gazt.gov.sa/ar/Pages/default.aspx
https://gazt.gov.sa/ar/Pages/default.aspx
https://www.gov.uk/government/organisations/hm-treasury
https://www.gov.uk/government/organisations/hm-treasury
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