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أكثر من دعوة ،وأكبر من تحدي
منذ الدعوة الكريمة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي حفظه الله ،بتحدي اللياقة البدنية ،انبثقت في ربوع البالد طاقة إيجابية سرت
كشعاع الشمس المتسلل من حنايا النافذة فالمست العقول والقلوب،

إنها أكثر من دعوة وأكبر من تحدي إنها صرخة لنبذ التكاسل ودعوة لتجديد النشاط ودفعة ألجسادنا

لممارسة الرياضة التي هي حق وواجب على كل إنسان تجاه بدنه ،وعقله.

وكالعادة انشغل العالم الخارجي بأصداء تلك الدعوة الميمونة ،والتي بات العالم مع كل إشراقة صباح
يترقب من دبي الجديد ،فكما أضحت دبي بفضل الله قبلة العالم وأمل المسافر ،ومبتغى الباحث عن

الحضارة واألصالة والمدنية والرقي ،أيضاً أصبحت العنوان األبرز في ممارسة وعشق الرياضة.

حفظ الله دولة اإلمارات وحكامها وشيوخها وشعبها المحب للرياضة والمبدع في شتى ميادين الحياة.

االفتتاحية

ضريبة القيمة المضافة

القاضي د.جمال السميطي  /املدير العام

E-mail: alsumaitijh@dji.gov.ae

ضريبــة القيمــة المضافــة تعــرف بأنهــا الفــرق بيــن

مــا يســتهلكه النــاس وبصــورة ال تتأثــر بالــدورات

أن ضريبــة القيمــة المضافــة تشــكل مصــدر دخــل

ومــن أهــم مزايــا ضريبــة القيمــة المضافــة تحفيــز

قيمــة الســلع المنتجــة وقيمــة المــواد التــي دخلــت

االقتصاديــة واألحــداث العالميــة كأســعار النفــط

جديــد للدولــة ،يســاهم فــي ضمــان اســتمرارية توفيــر

االســتثمار وجــذب رؤوس األمــوال األجنبيــة نظــراً

فــي إنتاجهــا ،وهــو المعــروف باســم االســتهالك

والحــروب ،وبالتالــي تتالفــى التأثيــرات االقتصاديــة

الخدمــات الحكوميــة عاليــة الجــودة فــي المســتقبل.

النخفــاض نســبتها مقارنــة بــدول العالــم ،ومــع مــا

الوســيط فــي عمليــة اإلنتــاج .وهــي بذلــك ضريبــة

غيــر المتوقعــة والتقلبــات التــي تتواجــه بالضرائــب

غيــر مباشــرة علــى االســتهالك ،تفــرض علــى معظــم

المباشــرة مثــل الدخــل والشــركات.

المضــي
كمــا يســاعد مصــدر الدخــل هــذا علــى
ّ

توفــره دولــة اإلمــارات مــن بيئــة جاذبــة لالســتثمار مــن

نحــو تحقيــق رؤيــة دولــة اإلمــارات المتمثلــة فــي

حيــث مثاليــة البنيــة التحتيــة وتنــوع وتميــز الخدمــات

الســلع والخدمــات التــي يتــم توريدهــا فــي كل مرحلــة

فائــدة أخــرى لهــذه الضريبــة تتمثــل فــي أن كونهــا

خفــض االعتمــاد علــى النفــط ،وغيــره مــن المنتجــات

اللوجســتية التــي يعتمــد عليهــا المســتثمر باإلضافــة

مــن مراحــل سلســلة التوريــد .ويتحمــل المســتهلك

تفــرض علــى االســتهالك وقــت البيــع فــإن ذلــك

الهيدروكربونيــة

لإليــرادات.

لمتانــة وحداثــة وقــوة التشــريعات االقتصاديــة

النهائــي تكلفتهــا .لــذا تقــوم األعمــال والشــركات

ســيوفر ســيولة نقديــة فوريــة ومباشــرة للحكومــة.

أن الضغــوط علــى الدولــة كبيــرة
وفــي اعتقــادي ّ

والتطــور الهائــل والعدالــة الناجــزة التــي تســير علــى

المســجلة فــي الضريبــة باحتســابها وتحصيلهــا لصالــح

كمــا أن قطــاع األعمــال يســتطيع تحصيلهــا مــن خــال

والمترصديــن كثيريــن يحاولــون اســتغالل أي أمــر مــن

نهجهــا المؤسســات العدليــة بالدولــة ،فــكل تلــك

الحكومــة ،ويعــود تاريخهــا إلــى خمســينيات القــرن

النفقــات المتعــددة  .وهــي ضريبــة تتســم بالشــفافية

شــأنه أن يعكــر الصفــو العــام مســتغلين فــي ذلــك

المميــزات جعلــت اإلمــارات أفضــل وجهــة جاذبــة

الماضــي وهــي مــن أكثــر ضرائــب االســتهالك شــيوعاً

ألن دافعهــا يعــرف مقدارهــا بالتحديــد ومــن الصعــب

قصــور الفهــم لــدى بعــض النــاس لهــا وألهميتهــا.

لالســتثمار ،وأفضــل مــكان يتــوق شــعوب العالــم

حيــث يتــم تطبيقهــا فــي  %85مــن دول العالــم تمثــل

التالعــب فيهــا ألن دافعهــا ملــزم بإصــدار فاتــورة

أكثــر مــن  180دولــة ،مــن بينهــا دول االتحــاد األوربــي

ضريبيــة فهــي تســاعد فــي الرقابــة الماليــة للعمليــات

مثــا أنــك تجــد مــن يشــتري ســيارة
فمــن العجــب
ً

للعيــش والســكنى واإلقامــة فيــه .وتطالعنــا األرقــام

بـــمبلغ  700.000درهــم ويتذمــر مــن دفــع 35.000

واإلحصائيــات المقارنــة عــن ازديــاد تدفــق رأس

والبالــغ عددهــا  29دولــة.

الماليــة ممــا يســاهم فــي جعــل الدولــة أكثــر جذبــاً

درهــم كضريبــة للقيمــة المضافــة .وعلــى الرغــم مــن

المــال األجنبــي لالســتثمار بمعــدالت أعلــى مــن تلــك

عندمــا طرحــت هــذه الضريبــة كانــت تهــدف إلــى بنــاء

لالســتثمارات.

أن المشــرع راعــى البعــد االجتماعــي فــي اختيــار الســعر

المســجلة في الســنوات الســابقة .بما يبشــر بمســتقبل

نظــام عــادل فــي الضرائــب ،ولتوســيع نطــاق دافعــي

ولعــل تطبيــق الضريبــة مطلــع ينايــر  2018والــذي

الضريبــي ،ففرضهــا بنســبة محــدودة حيث إن متوســط

واعــد لألســواق اإلماراتيــة فــي كافــة المجــاالت

الضرائــب المســتفيدين مــن الخدمــات العامــة التــي

صــادف وجــود األزمــة االقتصاديــة العالميــة فــإن

ســعرها عالميــاً ال يتجــاوز  ،%15وفــي دولــة اإلمــارات

لتحقيــق الريــادة التــي تتغياهــا قيادتنــا الرشــيدة وتعمل

تقدمهــا الدولــة لهــم  ،باإلضافــة إلــى خلــق مصــدر

العامــة مــن النــاس تعتقــد أن الضريبــة ســبب مباشــر

ودول مجلــس التعــاون الخليجــي يتــم تطبيقهــا بســعر

علــى تحقيقهــا دوماً .واللــه نســأل التوفيــق والســداد

ثابــت مــن اإليــرادات حيــث أنهــا تعتمــد فقــط علــى

فــي ذلــك ،وهــذا قــول يجافــي الحقيقــة تمامــاً  ،حيــث

منخفــض يبلــغ  %5فقــط.

لقياداتنــا ولشــعبنا اإلماراتــي الحبيــب.
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لقد دفعت التحوالت االقتصادية والسياسية الدولية في السنوات
األخيرة دولة اإلمارات وشقيقاتها في مجلس التعاون الخليجي نحو
ّ
تبني سياسة ضريبية جديدة .لتلمس موارد مالية جديدة تمكنها من
تعويض الفاقد في إيراداتها العامة .وتأتي الضرائب ،باعتبارها المصدر
الرئيس لإليرادات العامة في معظم دول العالم ،كخيار هام أمام
القائمين على السياسة المالية .لقد شرعت دولة اإلمــارات العربية
المتحدة في عملية إصالح ضريبي شامل بدأتها بإصدار مجموعة من
التشريعات الضريبية االتحادية ،وبعد عــام من بــدء تطبيق الضرائب
ً
ارتأينا أن نخصص هذا العدد من مجلة المعهد الفصلية ليكون عددا
ً
شامال يحوي بين دفتيه مقاالت ورؤى وإطــاالت على التشريعات
والنظم الضريبية المطبقة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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المعهد في ضيافة ..

كما تشرف على إعــداد الموارد الحكومية واعتمادها وسبل

تطويرها ،بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية ،كما تقوم
دائ ــرة المالية أيــضــاً بالتحقق مــن تحصيل اإليـ ــرادات العامة،

وتشرف على الحسابات المصرفية الخاصة بالحكومة ،وذلك

من خالل تطبيق القانون المالي لحكومة دبي ،وهو القانون
رقم  1لسنة .2016

ُيــعــد الــوعــي الضريبي

س .بما أنــك ضمن فــريــق إعـــداد وتطبيق ضريبة القيمة

فـــي دولـــــة اإلمــــــارات

األكبر الذي كان يواجهكم؟

بوصفها دول ــة جديدة

المضافة في دولــة اإلمــارات العربية المتحدة  -ما التحدي

ال ــع ــرب ــي ــة ال ــم ــت ــح ــدة،

على األنظمة الضريبية،

ُيعد الوعي الضريبي في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،بوصفها

من أكثر التحديات التي

يواجهها التطبيق ،وال سيما في ظل ضريبة القيمة المضافة،

سيما فــي ظــل ضريبة

دولــة جديدة على األنظمة الضريبية ،من أكثر التحديات التي
والتي ليس لها تأثير على األنشطة االقتصادية أوالتجارية ،أو

جذب االستثمار ،فهي ضريبة على المستهلك النهائي.

يواجهها التطبيق ،وال

ال ــق ــي ــم ــة ال ــم ــض ــاف ــة،
والــــــتــــــي لــــيــــس لــهــا

تــأثــيــر عــلــى األنــشــطــة

كانت دولــة اإلمـــارات العربية المتحدة والمملكة العربية

االقتصادية أوالتجارية،

نظام ضريبة القيمة المضافة  -لماذا تعتقد ذلك؟

فـ ــهـ ــي ضـ ــريـ ــبـ ــة عــلــى

السعودية سباقتان على المستوى الخليجي في تطبيق

كما هو معروف ،تم االتفاق بين الدول األعضاء في مجلس

أو جـ ــذب االســتــثــمــار،
المستهلك النهائي.

التعاون الخليجي ،من خالل االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة
المضافة ،على استحداث ضريبة القيمة المضافة في دول
عامة على االستهالك ،وتفرض على
المجلس لتكون ضريبة ّ

معامالت استيراد السلع وتوريدها وتقديم الخدمات في كل
مرحلة من مراحل اإلنتاج والتوزيع ،وذلك انطالقاً من األهداف
الــــواردة فــي الــنــظــام األســاســي لمجلس الــتــعــاون الخليجي

والرامية إلى تنمية عالقات التعاون القائمة بينها ،وتماشياً مع

أهداف االتفاقية االقتصادية بين دول المجلس ،التي تسعى
للوصول إلى مراحل متقدمة من التكامل االقتصادي ووضع

تشريعات وأسس قانونية متماثلة في المجاالت االقتصادية

ً
ورغبة في تعزيز اقتصاد دول المجلس ومواصلة
والمالية.
للخطوات التي تم اتخاذها إلقامة الوحدة االقتصادية بينها.

سعادة عبدالرحمن صالح آل صالح

ما هي المجاالت الرئيسة لمهام دائرتكم والتي تعتقد أنها

األكثر أهمية للنجاح االقتصادي الذي حققته حكومة دبي؟

المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي

ً
النظـام الضريبي اإلماراتي استفاد من التجارب الناجحة عالميا
عندما يكون موضوع مجلة «المعهد» الرئيس «الضرائب» فالبد أن نلتقي بأحد صناع النظام الضريبي في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وأحد
المشاركين في منظومة التطبيق ،فذهبنا إليه ،فاستضافنا وحدثنا عن كل ماجال بخاطرنا من أسئلة واستفسارات .نحن اليوم في ضيافة
سعادة عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي.
حوار :كامل محمود
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تم إنشاء دائرة المالية في حكومة دبي ،وفقاً للقانون رقم

 5لسنة  .1995وتتولى دائرة المالية مسؤولية اإلشراف على

جميع الشؤون المالية والمحاسبية لحكومة اإلمــارة ،إضافة

إلى إصدار الحسابات الختامية المجمعة لها.

تخضع للتطوير المستمر

وقد بدأت كل من دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة

تم االنتهاء
هذه االتفاقية ،في األول من يناير  ،2018بعدما ّ

التي تخضع لنسبة الصفر

العربية السعودية في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بناء على
من صياغة التشريعات الخاصة بهذه الضريبة ،وتمكّ نت الدولتان

المحدد.
من تطبيق الضريبة في الموعد
ّ

الــضــريــبــي أو األنــشــطــة

أو اإلع ــف ــاءات ،وبالتالي
مــن الــمــتــوقــع أن يحدث

أم ــا عــن تــأخــر بــعــض الـ ــدول األخـ ــرى فــهــذا ال يعني انــعــدام

تحسينات وتغييرات في

تحدد
بالنواحي التشريعية والتنظيمية الخاصة بها ،والــتــي
ّ

ذلـــك كــلــمــا تــقــدمــنــا في

التكامل أو التنسيق ،فلكل دولة ظروفها الداخلية المتعلقة

وتشمل مسؤوليات دائــرة المالية وضــع الموازنة السنوية

الحكومية المحلية ،إضافة لقيامها بتقديم السيولة المالية،

وتوضع بالصورة التي تناسب المجتمعات وتالئم القطاعات

وتحويل االعتمادات المالية إلــى جميع الجهات الحكومية،

تُ ــعــد مــن الــضــرائــب التي
سواء فيما يخص المعدل

بناء عليها موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة ،وفي نهاية

العامة لحكومة دبي وتنفيذها بالتعاون مع جميع الجهات

ضريبة القيمة المضافة

المطاف سوف تكتمل المنظومة الضريبية لــدول المجلس

شــرائــح وأنــمــاط النظام،
تطبيق الضريبة

االقتصادية كافة في هذه الدول.

مجلة المعهد  -العدد ٢4

9

المعهد في ضيافة ..

تعد الموازنة جزءاً أساسياً من مهام دائرتكم ،فما هي أهم

العوامل التي تضمن النجاح في هذا المجال؟

حوالي عامين ،على تعزيز هذه المنهجية من خالل التحول إلى

هي األولى من نوعها ،إضافة إلى التعاون مع جميع الجهات

الــذي قطعنا في إنجازه أشــواطــاً طويلة ،تم خاللها تصميم
أنظمة موحدة مترابطة لعمليات التخطيط المالي وإعــداد
الــمــوازنــات والــخــطــط الــمــالــيــة وإدارت ــه ــا فــي جميع الجهات

الحكومية وجهات الدعم.

ما هو دوركم في خلق تناغم وتنمية الشراكة فيما بين القطاع

ضريبة القيمة المضافة تُ عد من الضرائب التي تخضع للتطوير
تخضع لنسبة الصفر أو اإلعفاءات ،وبالتالي من المتوقع أن

بتقديم الخدمات الحكومية ومرافق البنية التحتية وفقاً ألرقى

المستمر سواء فيما يخص المعدل الضريبي أو األنشطة التي
يحدث تحسينات وتغييرات في شرائح وأنماط النظام ،ذلك

كلما تقدمنا في تطبيق الضريبة ،ولكن األهــم هو أن جميع
خطوات التعديالت والتحسينات ال تتم إال بعد إتمام كافة
الدراسات لمختلف الجوانب المالية واالقتصادية واالجتماعية.
وفعاال في دعم االستقرار
تعد دائرة المالية عنصراً أساسياً
ً
المالي واالقتصادي لحكومة دبي ،فما أهم المناهج المبتكرة

التي تتبعونها لجذب رؤوس األموال والمستثمرين لالستثمار
في دبي؟

والمستقبلية ويعزز القدرة التنافسية لإلمارة ،مع االهتمام

الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اإلمارة ،بوضع أولويات

المحلية ،بــاإلضــافــة إلــى اخــتــيــار نمط ضريبي يصعب فيه

إلمــــــارة دبــــي وإدارة

فضال عن تلبية المتطلبات المالية لتحقيق
المعايير الدولية،
ً

أهداف خطة دبي االستراتيجية  ،2021كما يتيح قانون النظام
المالي إمكانية وضع إطار عمل متوسط األجل لالستثمارات

الحكومية ومشاريع التنمية في اإلمارة.

من ضمن مسؤوليات دائرتكم تقديم المشورة للحكومة بشأن

الكفاءة المالية ،ما أهم النجاحات لكم في هذا المجال ؟

تُ عنى الدائرة برفع الكفاءة المالية بشكل دوري منذ العام
 ،2012فقد نجحت ،بمساهمة من الجهات الحكومية ،في

حرصت القيادة الرشيدة على توجيه الحكومة من خالل قانون

تمويل النفقات الجارية بموازنة حكومة دبــي ،والتي تشمل

مجال إدارة المال الــعــام ،لذلك فنحن حريصون على تطوير

والدعم والتحويالت ،من خالل اإليــرادات الجارية التي تعتمد

النظام المالي نحو مواكبة التطورات المستمرة دولياً في

مبادئ إدارة المال العام المتعارف عليها دولياً والمتمثلة في

الشفافية واالستقرار والمرونة والمسؤولية.

ثالثة أبــواب هي الــرواتــب واألج ــور ،والمشتريات الحكومية،
عد ظهور
بصفة أساسية على الرسوم الحكومية ،وبالتالي ُي ّ

فــائــض ج ـ ٍـار فــي الــمــوازنــة الــعــامــة لحكومة دبــي منذ العام

كذلك يهمنا مراعاة مجموعة القواعد التي تساعد على تحقيق

 2012وحتى اآلن أبرز نقاط الكفاءة المالية الحكومية ،ونحن

للحكومة وتحسينه ،عــاوة على العمل لترسيخ االستقرار

ورفع كفاءة اإلنفاق الحكومي.

االستقرار المالي واالقتصادي والحفاظ على المركز المالي
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مستمرون في دعم هذه الكفاءة من خالل تنمية اإليــرادات

وحدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في دائرة المالية.

كــل الــتــجــارب الناجحة
عــلــى مــســتــوى العالم
وتــــحــــديــــداً ال ــن ــم ــوذج
المتبع فــي االتــحــادي

األوروبـــــي ،واالعــتــمــاد

على الفواتير والتقدير

الـــــــذاتـــــــي وأنـ ــظـ ــمـ ــة
االســــتــــرداد الــضــريــبــي
الفعالة

ي ــت ــول ــى عــبــدالــرحــمــن

كبيراً نظراً لاللتزام الواضح من جانب األنشطة وبرامج الوعي

عن الموازنة العامة لحكومة دبــي ،كما نعمل حالياً على إنشاء

ال ـ ــدول ـ ــة جـــــاء مــمــيــزاً

رادعة وكافية لضبط ومنع الجرائم الضريبية في الدولة؟

التي تتولى مسؤولية

في هذا المجال بما يضمن المشاركة العادلة وتخفيف الضغط

ويتيح االســتــفــادة من

هل ترى أن مواد التجريم والعقاب الواردة في قانون الضرائب

تقوم حالياً دائــرة المالية بوصفها جهة مسؤولة مع الجهات

وتحفيزه للدخول في شراكات مع عديد من الجهات الحكومية

هيكل اإليرادات الحكومية ،بما يلبي االحتياجات المالية الحالية

جميع هذه الجهات.

من خالل الجمع بين العقوبات المالية والجنائية ،وأعتقد

الدولية المتعارف عليها ،ونمتلك خطة إلدارة القطاع الخاص

مستويات متدنية ومقبولة من التضخم والدين العام ،وتطوير

ممثال بغرفة دبــي ،وفي إطــار التعاون المستمر مع
الخاص،
ً

نبذة مختصرة
من السيرة
المهنية

المالية بحكومة دبي،

لمشاريع الشراكة التي تحتاجها اإلمــارة وفقاً ألفضل المعايير

الــنــظــام الــضــريــبــي في

األخرى سواء كانت جهات حكومية ذات صلة أو في القطاع

بالتأكيد ،فقد ُش ّرعت هذه المواد وفقاً ألفضل المعايير

الحكومية في دبي عن تنفيذ القانون رقم  22لسنة  2015بشأن

الضريبي في دولة اإلمارات؟

كذلك على تقديم شهادة مهنية ضريبية لموظفي الحكومة

صالح آل صالح منصب

الحكومي والقطاع الخاص في دعم التنمية االقتصادية؟

هل تتوقع تحسينات وتغييرات في شرائح وأنماط النظام

لضمان االمتثال الضريبي التام وضمان حقوق االسترداد من

تتبنى دائرة المالية منهجية التخطيط متوسط األجل للموازنة،

موازنة البرامج واألداء عبر برنامج التخطيط المالي الذكي،

استقطاب االستثمارات إليها ،وذلك من خالل الحفاظ على

المجال ،إذ بدأت في عقد دورات تثقيفية للجهات الحكومية

خــال تمثيلها المجموعة الضريبية لحكومة دبــي ،وعملت

ويعمل قانون النظام المالي لحكومة دبي ،الذي ُوضع قبل

االقتصادي والمالي في اإلمارة ،ما من شأنه المساهمة في

تدخر جهداً في هذا
مسؤولة عن ملف الضرائب االتحادية ،ال ّ

ما هي آمالكم وتطلعاتكم لــدائــرة المالية خــال السنوات

التهرب واالحتيال الضريبي،
الدولية المعنية بشأن مكافحة
ّ

أن التهرب الضريبي سوف تكون نسبته منخفضة انخفاضاً

المقدمة من الهيئة االتحادية للضرائب وكذلك الحكومات
التهرب.
ّ

الــمــديــر ال ــع ــام لــدائــرة
وهي الجهة الحكومية
إعداد الموازنة العامة

الــحــســابــات الــمــركــزيــة

للحكومة.

تتعدد النظم الضريبية المعمول بها في معظم دول العالم،

ويـ ـ ــتـ ـ ــرأس آل ص ــال ــح

األنظمة؟

دبــي للدعم المالي»،

ما هي أوجه تميز النظام الضريبي في دولة اإلمارات عن باقي

مجلس إدارة «صندوق

ال ـ ـ ــذي أمـــــر بــإنــشــائــه

لعل النظام الضريبي في الدولة جاء مميزاً إذا استفاد من كل

صاحب السمو الشيخ

تــقــوم رؤيــتــنــا فــي دائـ ــرة الــمــالــيــة عــلــى تحقيق ريـ ــادة مالية

فــي االتــحــادي األوروبـ ــي ،واالعــتــمــاد على الفواتير والتقدير

مــكــتــوم ،نــائــب رئــيــس

قوامها اإلدارة الرشيدة للمال العام لحكومة دبي من خالل

بالطبع التوسع الكبير في القطاعات الخاضعة لنسبة الصفر

المقبلة في إطار استراتيجية حكومة دبي؟

لمستقبل مزدهر ومكانة تنافسية عالمياً  ،فيما نؤدي رسالة

سياسات وأنظمة مالية متطورة ،تدعم التمويل المستدام
لخطط المدينة التنموية ضمن بيئة محفزة لالبتكار ،بكادر
مؤهل وشــراكــات فعالة ،وتــقــوم على مجموعة مــن القيم
المؤسسية تضم الشفافية والــطــاقــة اإليــجــابــيــة واالبــتــكــار

والتنافسية والشراكات الفعالة ،وغيرها.

وترتبط استراتيجيتنا ارتباطاً وثيقاً باستراتيجية دبي  ،2021وتقوم
على أربع غايات هي إسعاد المعنيين ،وتعزيز االستقرار المالي
وتحفيز النمو االقتصادي ،وضمان استمرارية الكفاءة المالية

للحكومة ،وإيجاد ممكّ نات مؤسسية تدعم التميز واالبتكار.

التجارب الناجحة على مستوى العالم وتحديداً النموذج المتبع

الذاتي وأنظمة االسترداد الضريبي الفعالة ،ويضاف إلى ذلك
والتي تصل إلــى أحــد عشر قطاعاً ونشاطاً لتحفيز االقتصاد

الوطني وتنويعه والحفاظ على تنافسيته.

مــحــمــد بـــن راشـــــد آل
الــدولــة رئــيــس مجلس
ال ــوزراء ،بصفته حاكماً

إلم ــارة دبــي ،والعديد
من المناصب القيادية

الــمــتــعــلــقــة بــالــشــؤون

مــا م ــدى تــوظــيــف الــتــقــنــيــة الــحــديــثــة فــي الــنــظــم المالية

االستراتيجية والمالية،

توظيف الذكاء االصطناعي كون دولة اإلمــارات سباقة في

القانوني للمحاسبين

والضريبية؟ وهل تتوقع تغييرات جذرية في هذه النظم بعد
هذا المجال؟

وهـ ــو زم ــي ــل الــمــعــهــد
اإلداريين في المملكة
الــمــتــحــدة ،كــمــا يحمل

بالطبع ،فضريبة القيمة المضافة قائمة على التقدير الذاتي

شـ ــهـ ــادة الــمــاجــســتــيــر

ما جهودكم في ترسيخ وتثبيت ثقافة ضريبة القيمة المضافة

االتحادية للضرائب على أحدث األنظمة في اإلدارة الضريبية

التنفيذية من الجامعة

للعمل ضمن هذا اإلطار؟

الحكومة الذكية واإلدارات الجمركية الفعالة ،وبالتالي نتوقع

في دولة اإلمارات وضمان أن األعمال التجارية على استعداد

دائــرة المالية ،باعتبارها جهة إلدارة المال العام وبوصفها

وتــدار من خــال المسجلين ضريبياً وبالتالي اعتمدت الهيئة
وساعدها فــي ذلــك بالطبع المستويات المتقدمة لبرامج
ح ــدوث تــطــور مستمر فــي هــذا الــشــأن مــع تــطــور اإلقـ ــرارات

فـ ــي إدارة األع ــم ــال
األم ـ ـ ــري ـ ـ ــك ـ ـ ــي ـ ـ ــة ف ــي

الشارقة.

الضريبية وأنظمة االسترداد وغيرها من العمليات الضريبية.
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التهرب الضريبي وفقاً لقانون اإلجراءات الضريبية

التهرب الضريبي

وفقا لنصوص القوانين الضريبية
ً
في دولة اإلمارات العربية المتحدة

نص المادة ( )26من قانون اإلجراءات الضريبية رقم ()7
تنص المادة على أنه:

لسنة 2017

توافــر عــدة شــروط نوضحهــا بإيجــاز علــى النحــو التالــي:

الصورة األولى

 - 1دون اإلخــال بأيــة عقوبــة أشــد ينــص عليهــا أي قانــون آخــر،

حاالت تهرب الخاضع للضريبة

مقــدار الضريبــة التــي تــم التهــرب منهــا أو بإحــدى هاتيــن

الحالة األولى:

يعاقــب بالحبــس والغرامــة التــي ال تجــاوز ( )5خمســة أضعــاف
كال مــن:
العقوبتيــنً ،

أ  -الخاضــع للضريبــة الــذي قــام باالمتنــاع عمــداً عــن

الشرط األول :صفة الجاني.

ســداد أيــة ضريبــة مســتحقة الدفــع أو غرامــات إداريــة.

هنــاك ســلوكيات يلــزم أن يتصــف مرتكبهــا بصفــة معينــة ،وهــي

الفعليــة ألعمالــه أو بعــدم ضــم أعمالــه المرتبطــة وذلــك بقصــد

الــذي يخضــع للضريبــة بموجــب أحــكام القانــون الضريبــي

عمــدا بتخفيــض القيمــة
ب  -الخاضــع للضريبــة الــذي قــام
ً

عــدم الوصــول إلــى حــد التســجيل المطلــوب.

ج  -الشــخص الــذي قــام بفــرض وتحصيــل مبالــغ مــن عمالئــه
مســجال.
مدعيــاً أنهــا ضريبــة دون أن يكــون
ً

د  -الشــخص الــذي قــام عمــداً بتقديــم معلومــات وبيانــات
خاطئــة ووثائــق غيــر صحيحــة للهيئــة.

أن يكــون خاضعــاً للضريبــة ويقصــد بالخاضــع للضريبــة ،الشــخص

المعنــي.

المجرم.
الشرط الثاني :السلوك
ّ

و  -الشــخص الــذي قــام بســرقة أو إســاءة اســتخدام أو

الضريبــة المســتحقة الدفــع ،التــي ُيقصــد بهــا الضريبــة التــي حـ ّـل

ز  -الشــخص الــذي قــام بمنــع أو عرقلــة موظفــي الهيئــة مــن

ويقصــد بالغرامــات اإلداريــة ،المبالــغ الماليــة التــي تفــرض علــى
ُ

القيــام بواجباتهــم.

وتفــرض بمقتضــى أحــكام أي قانــون ضريبــي .وهــي تختلــف عــن
موعــد ســدادها للهيئــة.

الشــخص مــن قبــل الهيئــة لمخالفتــه أحــكام هــذا القانــون أو

ح  -الشــخص الــذي قــام عمــداً بتخفيــض الضريبــة المســتحقة

القانــون الضريبــي.

الضريبــي.

الشرط الثالث:

الدفــع مــن خــال التهــرب الضريبــي أو التواطــؤ فــي التهــرب
 - 2ال يترتــب علــى توقيــع أيــة عقوبــة بمقتضــى أحــكام هــذا

القانــون أو أي قانــون آخــر إعفــاء أي شــخص مــن مســؤولية
ســداد الضريبــة المســتحقة الدفــع أو الغرامــات اإلداريــة وفقــاً

ألحــكام هــذا القانــون أو أي قانــون ضريبــي .

 - 3تطبــق المحكمــة المختصــة عقوبــات التهــرب الضريبــي علــى

أي شــخص ثبــت اشــتراكه مباشــرة أو متســبباً للتهــرب الضريبــي

وفقــاً للقانــون االتحــادي رقــم ( )3لســنة  1987المشــار إليــه.

 - 4دون اإلخــال بمــا ورد فــي البنــد ( )2مــن هــذه المــادة ،

إذا ثبــت قيــام شــخص باالشــتراك مباشــرة أو بالتســبب للتهــرب
الضريبــي وفقــاً للبنــد ( )3مــن هــذه المــادة  ،فإنــه يكــون

ـؤوال بالتكافــل والتضامــن مــع الشــخص الــذي ســاعده عــن
مسـ ً
ســداد الضريبــة مســتحقة الدفــع والغرامــات اإلداريــة وفقــاً

د .عبد الرازق الموافي

هــو االمتنــاع عــن ســداد أيــة ضريبــة مســتحقة الدفــع أو غرامــات

هـــ  -الشــخص الــذي قــام عمــداً بإخفــاء أو إتــاف وثائــق أو مواد

التســبب فــي إتــاف وثائــق أو مــواد أخــرى فــي حــوزة الهيئــة.

بقلم :

أستاذ القانون الجنائي
بالمعهد

ويقصــد بالضريبــة المســتحقة ،الضريبــة التــي تحتســب
إداريــةُ ،

أخــرى ملــزم بحفظهــا وتوفيرهــا للهيئة.

ســنتناول هــذا الموضــوع وفقــاً للقوانيــن الضريبيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة ،وهــي قانــون اإلجــراءات الضريبيــة ،والمرســوم بقانــون بشــأن ضريبــة
القيمــة المضافــة ،والمرســوم بقانــون بشــأن الضريبــة االنتقائيــة ،وذلــك علــى
النحــو التالــي:

بتوافــر إحداهــا يقــع التهــرب الضريبــي ،ويلــزم للقــول بالتهــرب

أن يكــون االمتنــاع متعمــداً .فــإذا كان االمتنــاع بســبب خطــأ

ـا فــا يقــع
محاســبي أو أي نــوع مــن أنــواع الخطــأ كاإلهمــال مثـ ً
التهــرب الضريبــي.

الحالة الثانية :

الشرط األول :صفة الجاني.
هنــاك ســلوكيات يلــزم أن يتصــف مرتكبهــا بصفــة معينــة  ،وهــي

يــــقــــصــــد بـ ــالـ ــتـ ــهـ ــرب
الــضــريــبــي ،اســتــخــدام
وســائــل غــيــر قانونية
يــنــتــج عــنــهــا تخفيض
مــــــقــــــدار الـــضـــريـــبـــة
الــمــســتــحــقــة أو عــدم
دفــعــهــا أو اس ــت ــرداد
لضريبة لم يكن له حق
استردادها وفقاً ألي
قانون ضريبي.

أن يكــون خاضعــاً للضريبــة ويقصــد بالخاضــع للضريبــة ،الشــخص

الــذي يخضــع للضريبــة بموجــب أحــكام القانــون الضريبــي المعني.

ألحــكام هــذا القانــون وأي قانــون ضريبــي آخــر.
تفسير مختصر

يقصد بالتهرب الضريبي ،استخدام وسائل غير قانونية ينتج عنها
تخفيــض مقــدار الضريبــة المســتحقة أو عــدم دفعها أو اســترداد
لضريبــة لــم يكــن لــه حــق اســتردادها وفقــاً ألي قانــون ضريبــي.

وقــد نــص القانــون علــى عــدة صــور مــن الســلوك المحظــور
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•القيــام عمــداً بتخفيــض الضريبــة المســتحقة الدفــع
مــن خــال التهــرب الضريبــي أو التواطــؤ فــي التهــرب

الضريبــي .فــي هــذه الحالــة الشــخص يخفــض مقــدار

ويقصــد بهــا الضريبــة التــي
الضريبــة المســتحقة الدفــعُ ،
حــل موعــد ســدادها للهيئــة.

الشرط األول :صفة الجاني
يشــترط القانــون أن يكــون الشــخص غيــر مســجل؛ حيــث إن

الشــخص المســجل هــو الشــخص الخاضــع للضريبــة الحاصــل
علــى رقــم تســجيل ضريبــي .ويقصــد برقــم التســجيل الضريبــي
رقــم خــاص تقــوم الهيئــة بإصــداره لــكل شــخص يتــم تســجيله

الشرط الثالث:

لغايــات الضريبــة ،ويقصــد بالتســجيل الضريبــي إجــراء يقــوم

يالحــظ أن القانــون قــد اشــترط العمــد صراحـ ًـة فــي بعــض صــور

لغايــات الضريبــة فــي الهيئــة.

يلــزم ضــرورة إثبــات العمــد فــي جانــب الشــخص ،فــإذا لــم يتوافــر

الشرط الثاني :السلوك المجرم

الســلوك التــي تنــدرج تحــت الصــورة الثانيــة ،وهــذا يعنــي أنــه
ـا فــا
العمــد وتوافــرت صــورة مــن صــور الخطــأ كاإلهمــال مثـ ً

يقــع التهــرب الضريبــي.

التهرب من ضريبة القيمة المضافة

نص المادة  77من المرسوم بقانون اتحادي رقم ()8
لسنة  2017في شأن ضريبة القيمة المضافة

بموجبــه الخاضــع للضريبــة أو ممثلــه القانونــي بالتســجيل

الســلوك المحظــور هنــا هــو الحصــول علــى ســلع مــن النفــط
الخــام أو المكــرر أو الغــاز الطبيعــي المعالــج أو غيــر المعالــج

أو أي نــوع مــن أنــواع الهيدروكربونــات ،بقصــد إعــادة بيعهــا

كنفــط خــام أو مكــرر أو غــاز معالــج أو غيــر معالــج أو أي نــوع
مــن الهيدروكربونــات أو اســتعمال هــذه الســلع إلنتــاج وتوزيــع
أي مــن أنــواع الطاقــة .مدعيــاً بأنــه مســجل ،فيعتبــر بأنــه قــام

بالتهــرب الضريبــي .حيــث نــص القانــون علــى التــزام مســتلم

المجرم
الشرط الثاني :السلوك
ّ

الحقيقــة ،حيــث إنــه اليدفعهــا للدولــة ألنــه غيــر مســجل.

مســجل قــام بالحصــول علــى
«إذا ثبــت بــأن شــخصاً غيــر
ّ

الســلع ياحتســاب الضريبــة علــى قيمــة الســلع المــوردة لــه

مجرميــن (األول)
هــو قيــام الخاضــع للضريبــة بأحــد ســلوكين ّ

غيــر صحيحــة للهيئــة .فــي هــذه الحالــة الشــخص يقــدم

بقانون ،مدعيــاً بأنــه مســجل ،فيعتبــر بأنــه قــام بالتهــرب

ذلــك وعــن احتســاب الضريبــة المســتحقة عليهــا .فهــي ليســت

المرتبطــة ،أي أنــه اليبلــغ عــن القيمــة الحقيقيــة ألعمالــه ،أو

بالضريبــة ،وتكــون هــذه البيانــات غيــر صحيحــة وغيــر

تخفيــض القيمــة الفعليــة ألعمالــه و(الثانــي) عــدم ضـ ّـم أعمالــه
اليضــم األعمــال المرتبطــة والتــي تخضــع للضريبــة.

•القيــام عمــداً بتقديــم معلومــات وبيانــات خاطئــة ووثائــق
للهيئــة االتحاديــة للضرائــب ،معلومــات وبيانــات تتعلــق

أن يكــون قصــد الخاضــع للضريبــة عــدم الوصــول إلــى حــد

لهــا مســتندات عليــه واجــب توفيرهــا للهيئــة وحفظهــا
حالــة إتــاف تلــك المســتندات ســواء كان إتالفــاً جزئيــاً أو
كليــاً .وينطبــق ذلــك علــى أي مــواد أخــرى ملــزم بحفظهــا

الشرط األول :صفة الجاني

إتــاف وثائــق أو مــواد أخــرى فــي حــوزة الهيئــة .فــي

القانــون لــم يشــترط صفــة معينــة فــي الجانــي حيــث قــال

حــوزة الهيئــة االتحاديــة للضرائــب ،أو يســيئ اســتخدامها

اإلنســان أو االعتبــاري كشــركة أو غيــر ذلــك مــن األشــخاص

علــى أي مــواد أخــرى ملــزم بحفظهــا وتوفيرهــا للهيئــة .

المجرم
الشرط الثاني :السلوك
ّ
•فــرض وتحصيــل مبالــغ مــن العمــاء مــع االدعــاء بأنهــا
مســجال
ضريبــة .فــي هــذه الحالــة الشــخص اليكــون
ً

ويحصــل مبالــغ مــن العمــاء علــى أنهــا ضريبــة ،علــى غيــر
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« فــي حــال قيــام مســجل بتوريــد خاضــع للضريبــة فــي الدولــة

ألي ســلع مــن النفــط الخــام أو المكــرر أو الغــاز الطبيعــي

للرجــوع إليهــا عنــد الحاجــة  .وكذلــك يقــع التهــرب فــي

تهرب األشخاص (الطبيعية والمعنوية) من الضرائب
ّ

المعنوية.

نص البند ( )3من المادة (:)48

الشــخص يخفــي عــن الهيئــة أو موظفيهــا واليظهــر

وتوفيرهــا للهيئــة.

ويقصــد بذلــك الشــخص الطبيعــي وهــو
«الشــخص» ُ ،

 2017فــي شــأن اإلجــراءات الضريبيــة».

حقيقيــة .

الشرط الثالث:

الصورة الثانية

الضريبــي ويعاقــب وفقــاً للقانــون االتحــادي رقــم ( )7لســنة

•القيــام عمــداً بإخفــاء أو إتــاف وثائــق أو مــواد أخــرى
ملــزم بحفظهــا وتوفيرهــا للهيئــة .فــي هــذه الحالــة

التســجيل المطلــوب بحســب نــوع الضريبــة.

ســلع وفقــاً للبنــد ( )3مــن المــادة ( )48مــن هــذا المرســوم

•القيــام بســرقة أو إســاءة اســتخدام أو التســبب فــي
هــذه الحالــة الشــخص يســرق المســتندات التــي فــي

 ،أو يقــع منــه ســلوكاً يــؤدي إلــى إتالفهــا  ،وينطبــق ذلــك

•القيــام بمنــع أو عرقلــة موظفــي الهيئــة مــن القيــام
بواجباتهــم .فــي هــذه الحالــة الشــخص يمنــع موظفــي
الهيئــة مــن القيــام بأعمالهــم المكلفيــن بهــا بموجــب

وظيفتهــم ومــن ذلــك فحــص المســتندات والمــواد

األخــرى الالزمــة للفحــص  ،أو يضــع العراقيــل أمامهــم
كأن يتهــرب مــن إطالعهــم علــى المســتندات تحــت أي

ذريعــة .

المعالــج أو غيــر المعالــج أو أي نــوع مــن أنــواع الهيدروكربونــات،

يــــعــــاقــــب ب ــال ــح ــب ــس
والــــغــــرامــــة الـــتـــي ال
تــــجــــاوز ( )5خــمــســة
أضعاف مقدار الضريبة
التي تم التهرب منها
أو بـــــإحـــــدى هــاتــيــن
ـا من
الــعــقــوبــتــيــن ،ك ـ ً
ارتكب حالة من حاالت
الـــتـــهـــرب الــضــريــبــي،
وش ــدد الــقــانــون على
أن ذلــك دون اإلخــال
بأية عقوبة أشد ينص
عليها أي قانون آخر.

وذلــك إلــى مســجل آخــر وكان قصــد المســتلم إمــا إعــادة بيعهــا
كنفــط خــام أو مكــرر أو غــاز معالــج أو غيــر معالــج أو أي نــوع
مــن الهيدروكربونــات أو اســتعمال هــذه الســلع إلنتــاج وتوزيــع
أي مــن أنــواع الطاقــة فتطبــق القواعــد اآلتيــة  :أ – اليفــرض

المســجل الــذي قــام بالتوريــد الضريبــة علــى قيمــة توريــد
الســلع المذكــورة فــي هــذه الفقــرة  .ب  -علــى مســتلم الســلع
أن يحتســب الضريبــة علــى قيمــة الســلع المــوردة لــه ويكــون
ـؤوال عــن جميــع االلتزامــات الضريبيــة المترتبــة علــى ذلــك
مسـ ً

وعــن احتســاب الضريبــة المســتحقة عليهــا».

ـؤوال عــن جميــع االلتزامــات الضريبيــة المترتبــة علــى
ويكــون مسـ ً

علــى مســؤولية المســجل الــذي قــام بالتوريــد.

التهرب من الضريبة االنتقائية

نــص المــادة  23مــن المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 7
لســنة  2017بشــأن الضريبــة االنتقائيــة

«ومــع مراعــاة حــاالت التهــرب الضريبــي المنصــوص عليهــا فــي

القانــون االتحــادي رقــم ( )7لســنة  2017فــي شــأن اإلجــراءات

الضريبيــة والعقوبــات الــواردة بشــأنها ،يعتبــر الشــخص مرتكبــاً

لجريمــة التهــرب الضريبــي إذا قــام بــأي ممــا يأتــي:

1.1بإدخــال أو محاولــة إدخــال ســلع انتقائيــة إلــى الدولــة أو
إخراجهــا أو محاولــة إخراجهــا منهــا دون ســداد الضريبــة

المســتحقة عليهــا جزئيــاً أو كليــاً.

2.2إنتــاج أو تحويــل أو حيــازة أو تخزيــن أو نقــل أو تلقــي ســلع
انتقائيــة لــم تســدد الضريبــة المســتحقة عليهــا بقصــد
التهــرب مــن ســداد الضريبــة المســتحقة.

3.3وضــع عالمــات مميــزة غيــر صحيحــة علــى الســلع

شرح مختصر

االنتقائيــة خالفــاً للنــص الــوارد فــي البنــد  2مــن المــادة

التهــرب مــن دفــع ضريبــة القيمــة المضافــة المنصــوص عليــه

مــن ســداد الضريبــة المســتحقة أو بقصــد اســتردادها

 2017فــي شــأن ضريبــة القيمــة المضافــة يشــترط لحدوثــه عــدة

4.4تقديــم أيــة مســتندات أو إقــرارات أو ســجالت غيــر

فــي المــادة  77مــن المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم ( )8لســنة
شــروط نوضحهــا بإيجــاز علــى النحــو التالــي:

ُيـ ــقـ ــصـ ــد ب ــال ــض ــري ــب ــة
المستحقة ،الضريبة
التي تحتسب وتفرض
ب ــم ــق ــت ــض ــى أحــــكــــام
أي قـــانـــون ضــريــبــي.
وهـــــــي ت ــخ ــت ــل ــف عــن
الــضــريــبــة المستحقة
ال ــدف ــع ،الــتــي ُيقصد
بها الضريبة التي حل
موعد سدادها للهيئة.
ويــقــصــد بــالــغــرامــات
ُ
اإلداريـــــــــــة ،الــمــبــالــغ
الــمــالــيــة الــتــي تفرض
عـــلـــى الـــشـــخـــص مــن
قبل الهيئة لمخالفته
القانون الضريبي.

 24مــن هــذا المرســوم بقانــون؛ وذلــك بقصــد التهــرب

يقصد برقم التسجيل
الـــضـــريـــبـــي لــضــريــبــة
القيمة المضافة رقم
خــــاص ت ــق ــوم الــهــيــئــة
بــإصــداره لكل شخص
يتم تسجيله لغايات
الـــضـــريـــبـــة ،ويــقــصــد
بــالــتــســجــيــل الــضــريــبــي
إجـ ــراء يــقــوم بموجبه
الــخــاضــع لــلــضــريــبــة أو
م ــم ــث ــل ــه ال ــق ــان ــون ــي
بــالــتــســجــيــل لــغــايــات
الضريبة في الهيئة.

دون وجــه حــق.

صحيحــة أو مــزورة أو مصطنعــة بقصــد التهــرب مــن
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1
الخاضع للضريبة الذي قام باالمتناع
عمداً عن سداد أية ضريبة مستحقة
الدفع أو غرامات إدارية.

2
عمــدا
الخاضــع للضريبــة الــذي قــام
ً
بتخفيــض القيمــة الفعليــة ألعمالــه
أو بعــدم ضــم أعمالــه المرتبطــة
وذلــك بقصــد عــدم الوصــول إلــى
حــد التســجيل المطلــوب.

3

الشــخص الــذي قــام عمــداً بإخفــاء
أو إتــاف وثائــق أو مــواد أخــرى
ملــزم بحفظهــا وتوفيرهــا للهيئــة.

صور
التهرب
الضريبي

الشــخص الــذي قــام بفــرض وتحصيــل
مبالــغ مــن عمالئــه مدعيــاً أنهــا ضريبــة
مســجال.
دون أن يكــون
ً

ســداد الضريبــة المســتحقة أو بقصــد اســتردادها دون

واإلدخــال أو محاولــة اإلدخــال اليعتبــر صــورة مــن صــور

5.5المــادة  – 2 ..... - 1« 24يحــدد مجلــس الــوزراء بنــاء

 -إنتــاج أو تحويــل أو حيــازة أو تخزيــن أو نقــل أو تلقــي

وجــه حــق».

علــى اقتــراح الوزيــر الســلع االنتقائيــة التــي يجــب وضــع
عالمــات مميــزة عليهــا لبيــان تلــك التــي تــم دفــع
الضريبــة عنهــا باإلضافــة إلــى الشــروط واإلجــراءات
المرتبطــة بذلــك» .

ويقصــد
الحيــازة :وضــع اليــد علــى الســلع وضعــاً ماديــاً ُ
بالتخزيــن االحتفــاظ بالســلع إلــى حيــن الحاجــة لهــا ،ويقصــد

شرح مختصر
يقصــد بالضريبــة االنتقائيــة ،ضريبــة تفــرض علــى ســلع محددة؛

ســالفة الذكــر يكــن فاعلهــا مرتكبــاً لتهــرب ضريبــي.

معينــة تُ عــد ضــارة بالبيئــة أو باإلنســان ،مثــل التبــغ ومنتجاتــه.

خالفــاً للنــص الــوارد فــي البنــد 2مــن المــادة  24مــن هــذا

ونوضــح شــروط التهــرب الضريبــي هنــا علــى النحــو التالــي:

مــن وســائل النقــل :فــي حالــة حــدوث فعــل مــن األفعــال

 وضــع عالمــات مميــزة غيــر صحيحــة علــى الســلع االنتقائيةالمرســوم بقانــون؛ وذلــك بقصــد التهــرب مــن ســداد
الضريبــة المســتحقة أو بقصــد اســتردادها دون وجــه حــق.

الشرط األول :صفة الجاني.

نــص القانــون علــى وضــع عالمــات مميــزة علــى الســلع

القانــون لــم يشــترط صفــة معينــة فــي الجانــي حيــث قــال :يعتبــر

المختــص الســلع االنتقائيــة التــي يجــب وضــع عالمــات

االعتبــاري كشــركة أو غيــر ذلــك مــن األشــخاص المعنويــة.

الضريبــة عنهــا ،فعندمــا يقــوم الشــخص بوضــع عالمــات

ويقصــد بالشــخص الطبيعــي وهــو اإلنســان أو
«الشــخص»ُ ،

المجرم.
الشرط الثاني :السلوك
ّ
اإلدخــال :المقصــود باإلدخــال هــو الدخــول الفعلــي للســلع

االنتقائيــة ،ويحــدد مجلــس الــوزراء بنــاء علــى اقتــراح الوزيــر
مميــزة عليهــا ،وذلــك بهــدف بيــان تلــك التــي تــم دفــع

مميــزة غيــر صحيحــة علــى الســلع االنتقائيــة؛ وذلــك
بقصــد التهــرب مــن ســداد الضريبــة المســتحقة أو بقصــد

اســتردادها دون وجــه حــق يكــون قــد ارتكــب تهربــاً ضريبيــاً .

 -تقديم مســتندات،إقرارات ،ســجالت غير صحيحة أو مزورة

االنتقائيــة مــن خــارج الدولــة إلــى أراضيهــا ،والتــي يصــدر بهــا

أو مصطنعــة ،بهــدف عــدم ســداد الضريبــة المســتحقة أو

فــي اتخــاذ اإلجــراءات التنفيذيــة إلدخــال الســلع ولكــن لــم

اســتردادها بــل عليــه واجــب والتــزام بدفعهــا .فــي هــذه

ويقصــد بمحاولــة اإلدخــال البــدء
قــرار مــن مجلــس الــوزراءُ .

يتــم اإلدخــال الفعلــي ،فهــذه حالــة تســبق اإلدخــال الفعلــي،
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التهــرب مــن ســداد الضريبــة المســتحقة:

ويقصــد باالنتــاج تحويــل المــواد الخــام إلــى ســلع ،وتعنــي

بنقــل الســلع :تحريكهــا مــن مــكان إلــى آخــر باســتخدام أيــاً

أي أنهــا ضريبــة غيــر مباشــرة تفرضهــا الدولــة علــى ســلع

7

الــشــخــص الــــذي قـــام بــمــنــع أو
عــرقــلــة مــوظــفــي الــهــيــئــة من
القيام بواجباتهم.

الشــخص الــذي قــام عمــداً بتقديــم
معلومــات وبيانــات خاطئــة ووثائــق غيــر
صحيحــة للهيئــة.

ســلع انتقائيــة لــم تســدد الضريبــة المســتحقة عليهــا بقصــد

الشــخص الــذي قــام بســرقة أو
إســاءة اســتخدام أو التســبب فــي
إتــاف وثائــق أو مــواد أخــرى فــي
حــوزة الهيئــة.

الـــشـــخـــص الـ ـ ـ ــذي قــــــام عـــمـــداً
بــتــخــفــيــض الــضــريــبــة المستحقة
الدفع من خالل التهرب الضريبي
أو التواطؤ في التهرب الضريبي.

4

التهــرب الضريبــي فــي حالــة ســداد الضريبــة المســتحقة عليها.

6

بهــدف اســتردادها دون وجــه حــق؛ أي ليــس لــه حــق فــي
الحالــة يعــد الشــخص مرتكبــاً لتهــرب ضريبــي .

يـ ــتـ ــمـ ــتـ ــع الــــقــــاضــــي
ب ــس ــل ــط ــة ت ــق ــدي ــري ــة
ف ــي الــحــكــم بعقوبة
التهرب الضريبي،فإما
أن يــحــكــم بــالــحــبــس
والــــغــــرامــــة الـــتـــي ال
تـــــــجـــــــاوز( )5خــمــســة
أضعاف مقدار الضريبة
التي تم التهرب منها.
أو يحكم بالحبس فقط
أو يــحــكــم بــالــغــرامــة
وحــدهــا .ولكن تطبق
عقوبة أخرى في حالة
وجـــــود عــقــوبــة أشــد
لـــــذات الــفــعــل ،ينص
عليها أي قــانــون آخر
غير القانون الضريبي،
وذلـــــــــــك ب ــال ــن ــس ــب ــة
ألي س ــل ــوك يتصف
ب ــال ــت ــه ــرب الــضــريــبــي
وفقاً للقانون ،وسواء
فــاعــا
كــــان ال ــج ــان ــي
ً
أم شريكاً مباشراً أم
شريكاً بالتسبب.

المشاركة اإلجرامية بشأن التهرب الضريبي

عقوبة التهرب الضريبي

أوجــب القانــون علــى المحكمــة المختصــة ،وهــي المحكمــة

تنــص المــادة  26مــن قانــون اإلجــراءات الضريبيــة رقــم  7لســنة

أو أحــد فروعهــا ،تطبيــق عقوبــات التهــرب الضريبــي ،وهــي

عليهــا أي قانــون آخــر  ،يعاقــب بالحبــس والغرامــة التــي ال تجــاوز

االتحاديــة التــي يقــع ضمــن اختصاصهــا المقــر الرئيــس للهيئــة

الحبــس والغرامــة التــي ال تجــاوز ( )5خمســة أضعــاف مقــدار
الضريبــة التــي تــم التهــرب منهــا أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن

علــى أي شــخص ثبــت اشــتراكه مباشــرة أو متســبباً للتهــرب

الضريبــي ،وذلــك وفقــاً لنصــوص المــواد مــن  44ومــا بعدهــا
مــن القانــون االتحــادي رقــم ( )3لســنة  1987لدولــة االمــارات

العربيــة المتحــدة.

 2017علــى أنــه « -1دون اإلخــال بأيــة عقوبــة أشــد ينــص
( )5خمســة أضعــاف مقــدار الضريبــة التــي تــم التهــرب منهــا أو

بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن».

فتعاقــب قوانيــن الضرائــب « قانــون ضريبــة القيمــة المضافة،

وقانــون الضريبــة االنتقائيــة» بعقوبــة التهــرب الضريبــي
المنصــوص عليهــا فــي المــادة  26ســالفة الذكــر وهــي
الحبــس والغرامــة التــي ال تجــاوز ( )5خمســة أضعــاف مقــدار

وفــي حالــة ثبــوت اشــتراك شــخص مباشــرة أو بالتســبب

الضريبــة التــي تــم التهــرب منهــا أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن .

الشــخص الــذي ســاعده علــى عــدم ســداد الضريبــة مســتحقة

أن يحكــم بالحبــس والغرامــة التــي ال تجــاوز ( )5خمســة

ـؤوال بالتكافــل والتضامــن مــع
للتهــرب الضريبــي فإنــه يكــون مسـ ً
الدفــع والغرامــات اإلداريــة وفقــاً ألحــكام قانــون اإلجــراءات

الضريبيــة وأي قانــون ضريبــي آخــر ،حيــث ال يترتــب علــى توقيــع
أيــة عقوبــة بمقتضــى أحــكام قانــون اإلجــراءات الضريبيــة أو أي

قانــون آخــر إعفــاء أي شــخص مــن مســؤولية ســداد الضريبــة

المســتحقة الدفــع أو الغرامــات اإلداريــة وفقــاً ألحــكام قانــون

ويقصــد بهــذ األخيــر
اإلجــراءات الضريبيــة أو أي قانــون ضريبــيُ ،
أي قانــون اتحــادي تُ فــرض بموجبــه ضريبــة اتحاديــة.

فالقاضــي يتمتــع بســلطة تقديريــة فــي هــذا الصــدد  ،فإمــا
أضعــاف مقــدار الضريبــة التــي تــم التهــرب منهــا أو يحكــم

بالحبــس فقــط أو يحكــم بالغرامــة وحدهــا  .ولكــن تطبــق
عقوبــة أخــرى فــي حالــة وجــود عقوبــة أشــد لــذات الفعــل،

ينــص عليهــا أي قانــون آخــر غيــر القانــون الضريبــي ،وذلــك

بالنســبة ألي ســلوك يتصــف بالتهــرب الضريبــي وفقــاً

نــــص الـ ــقـ ــانـ ــون عــلــى
التزام مستلم السلع
بـــاحـــتـــســـاب ضــريــبــة
ال ــق ــي ــم ــة الــمــضــافــة
ع ــل ــى قــيــمــة الــســلــع
الـــمـــوردة ل ــه ويــكــون
مـــســـؤوال ع ــن جميع
ً
االلــتــزامــات الضريبية
الــمــتــرتــبــة عــلــى ذلــك
وعن احتساب الضريبة
الــمــســتــحــقــة عــلــيــهــا.
فـــهـــي ل ــي ــس ــت عــلــى
مــســؤولــيــة المسجل
الذي قام بالتوريد.

فاعــا أم شــريكاً مباشــراً أم
للقانــون ،وســواء كان الجانــي
ً
شــريكاً بالتســبب.
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الماليــة األخــرى.

عــد مــن بيــن
مــن ناحيــة ثانيــة،
ّ
فــإن العوامــل االقتصاديــة تُ ّ
بــرر فــرض الضرائــب االنتقائيــة .فالدولــة قــد
الدوافــع التــي تُ ّ

تلجــأ لهــذه الضريبــة رغبـ ًـة منهــا فــي الحـ ّـد مــن اســتهالك ســلعاً

إن فاتــورة االســتيراد مــن هــذه الســلع قــد تكــون كبيــرة
معينــةّ .
ـؤدي إلــى اســتنزاف جــزء كبيــر مــن احتياطــي الدولــة مــن
وقــد تـ ّ

إن ارتفــاع ســعر الســلع الخاضعــة للضريبــة
العمــات األجنبيــةّ .

والحــد مــن
يــؤدي إلــى تقليــل الطلــب عليهــا
االنتقائيــة قــد
ّ
ّ
الكميــة المســتوردة منهــا.

الصحيــة ال تغيــب عــن القائميــن
ـإن المبـ ّـررات
مــن ناحيــة أخــرى ،فـ ّ
ّ
إن الضريبــة االنتقائيــة تســتهدف
علــى فــرض هــذه الضريبــةّ .

العديــد مــن الســلع التــي تضـ ّـر بالصحــة العامــة للمواطنيــن مثــل
الروحيــة .ومــن ثــم يترتــب علــى
التبــغ ومشــتقاته والمشــروبات ّ

فــرض هــذه الضريبــة امتنــاع البعــض عــن اســتهالك هــذه الســلع
الكميــة المســتهلكة منهــا.
أو علــى األقــل التقليــل مــن
ّ

بقلم :

د .محمد إبراهيم الشافعي

ثانياً  :وعاء وسعر الضريبة:
محــا للضريبــة
عــد
شــرع االتحــادي الســلع التــي تُ ّ
الم ّ
حــدد ُ
ّ
ً

االنتقائيــة وهــي :التبــغ ومنتجاتــه ،المشــروبات الغازيــة

أستاذ التشريعات
االقتصادية والمالية
رئيس قسم القانون العام،
كلية القانون جامعة الشارقة

ومشــروبات الطاقــة .ويشــار إلــى هــذه الســلع باســم «الســلع
ســلعة مــا مــن ضمــن
ٍ
االنتقائيــة» .ولتحديــد مــا إذا كانــت
حــدد القانــون والالئحــة التنفيذيــة
«الســلع االنتقائيــة»،
ّ

كل ســلعة مــن الســلع االنتقائيــة .لقــد حصــر
الخصائــص فــي ّ
شــرع وعــاء الضريبــة فــي ثــاث ســلع وهــي :المشــروبات
الم ّ
ُ

الغازيــة ،مشــروبات الطاقــة ،والتبــغ ومنتجاتــه .وليــس هنــاك

مــا يمنــع فــي المســتقبل مــن إضافــة بعــض الســلع والخدمــات
األخــرى إلــى وعــاء الضريبــة.

يتــم
شــرع االتحــادي إعفــاء الســلع االنتقائيــة التــي ّ
الم ّ
قــرر ُ
ّ

تصديرهــا مــن الخضــوع للضريبــة إذا لــم يتـ ّـم طرحهــا لالســتهالك
داخــل الدولــة ،ولــم تخضــع ســابقاً للضريبــة ،وذلــك تشــجيعاً

الضريبة االنتقائية في دولة اإلمارات:

المحتملة
مضمونها وآثارها
ّ

لقــد دفعــت التحـ ّـوالت االقتصاديــة والسياســية الدوليــة فــي الســنوات األخيــرة دولــة اإلمــارات وشــقيقاتها فــي مجلــس التعــاون الخليجــي نحــو تبنّ ــي
تلمــس
سياســة ضريبيــة جديــدة .فتــواري عهــد النفــط بســعره المرتفــع وبمــا أحاطــه مــن مظاهــر الرفاهيــة
والتوســع فــي اإلنفــاق العــام ،أجبــر الدولــة علــى ّ
ّ
تمكنهــا مــن تعويــض الفاقــد فــي إيراداتهــا العامــة .وتأتــي الضرائــب ،باعتبارهــا المصــدر الرئيــس لإليــرادات العامــة فــي معظــم دول
مــوارد ماليــة جديــدة ّ
العالــم ،كخيــار هــام أمــام القائميــن علــى السياســة الماليــة .لقــد شــرعت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي عمليــة إصــاح ضريبــي شــامل بدأتهــا بإصــدار
مجموعــة مــن التشــريعات الضريبيــة االتحاديــة مــن بينهــا قانــون الهيئــة االتحاديــة للضرائــب وقانــون اإلجــراءات الضريبيــة وقانــون الضريبــة علــى القيمــة
إن إصــدار الدولــة للضريبــة االنتقائيــة بمقتضــى المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم ( )7لســنة  2017يأتــي كواحــدة مــن
المضافــة وقانــون الضريبــة االنتقائيــةّ .
اآلليــات الهامــة التــى تتبناهــا الدولــة لتطويــر سياســاتها الماليــة وتنميــة إيراداتهــا العامــة.
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لالســتثمار والتصديــر.

عــد الضريبــة االنتقائيــة إحــدى صــور الضرائــب غيــر المباشــرة
تُ ّ

المشـ ّـرع االتحــادي
مــن ناحيــة أخــرى ،فإنّ ــه تجــدر اإلشــارة إلــى ّ
أن ُ

مــن الســلع الكماليــة أو الضــارة بالصحــة العامــة أو بالبيئــة .ومــن

المشـ ّـرع الشــخص الخاضــع للضريبــة بضــرورة تقديــم
فقــد ألــزم ُ

التــي تُ فــرض علــى بيــع أو اســتخدام ســلعة أو مجموعــة معينــة
هنــا جــاءت تســمية هــذا النــوع مــن الضرائــب باالنتقائيــة ،حيــث

ـوع بعينــه مــن الســلع يتـ ّـم انتقائهــا لتكــون
أنّ هــا تُ فــرض علــى نـ ٍ
المشـ ّـرع.
ـاء للضريبــة لمبـ ّـررات يرتئيهــا ُ
وعـ ً

فرضت اإلمارات الضريبة االنتقائية؟
أوال :لماذا َ
ً

تبنّ ــى طريقــة اإلقــرار الضريبــي لتحديــد وعــاء الضريبــة االنتقائيــة،

اإلقــرار الضريبــي فــي نهايــة كل فتــرة ضريبيــة وذلــك ضمــن
ويتعيــن
تحددهــا الالئحــة التنفيذيــة.
ّ
المهــل واإلجــراءات التــي ّ
ُ

علــى الخاضــع للضريبــة أن يلتــزم بتقديــم اإلقــرار الضريبــي خــال
خمســة عشــر يومــاً مــن نهايــة الفتــرة الضريبيــة (الشــهرية) ،كمــا

أنّ ــه يلتــزم بســدادها فــي نفــس وقــت تقديــم اإلقــرار الضريبــي.
ويتضمــن اإلقــرار الضريبــي تفاصيــل الســلع االنتقائيــة التــي
ّ

تأتــي األســباب الماليــة واالقتصاديــة والصحيــة علــى رأس

ـيتم اســتيرادها أو التــي تـ ّـم انتاجهــا فــي الدولــة أو تلــك التــي
سـ ّ

إصــدار قانــون الضريبــة االنتقائيــة .فتلــك الضريبــة مــن شــأنها أن

ّأمــا بخصــوص ســعر الضريبــة ،فقــد صــدر قــرار مجلــس الــوزراء

األهــداف التــي دفعــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة إلــى

تحقــق إيــرادات ماليــة كبيــرة للدولــة تُ عـ ّـوض بهــا مــا قــد تكــون
فقدتــه مــن إيــرادات أخــرى ،أو تُ عــزّ ز بهــا غيرهــا مــن اإليــرادات

يتـ ّـم نقلهــا مــن منطقــة محـ ّـددة.

عد الضريبة
تُ ّ
االنتقائية إحدى
صور الضرائب غير
المباشرة التي
تُ فرض على بيع أو
استخدام سلعة أو
مجموعة معينة
من السلع الكمالية
أو الضارة بالصحة
العامة أو بالبيئة.

ليحــدد ســعر الضريبــة علــى
االتحــادي رقــم ( )38لســنة 2017
ّ
التبــغ ومشــتقاته وعلــى مشــروبات الطاقــة بنســبة ،%100
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المشـ ّـرع
وعلــى المشــروبات الغازيــة بنســبة  .%50ونالحــظ أن ُ

حــرة ال
ســيجة ُيقصــد بإنشــائها منطقــة ُّ
أي منطقــة ُم ّ
بأنّ هــا ّ

يتــاءم مــع طبيعــة الســلع االنتقائيــة محــل الضريبــة.

تحددهــا الهيئــة علــى أنّ هــا تخضــع إلشــراف أميــن
وأي منطقــة ّ
ّ

الضريبــي تبنّ ــى الســعر النســبي وليــس الســعر النوعــي ،وهــو مــا

محــدد،
طريــق
إال عــن
ّ
يمكــن الدخــول إليهــا أو الخــروج منهــا ّ
ٍ

المشـ ّـرع غايــر فــي الســعر علــى حســب
مــن ناحيــة أخــرى ،فــإن ُ

المســتودع وفقــاً ألحــكام الالئحــة التنفيذيــة لهــذا المرســوم

ضــارة بالصحــة
فــي حالتــي التبــغ ومشــتقاته ،وهــي ســلعة
ّ

المشـ ّـرع تخزيــن
باإلضافــة إلــى األنشــطة الســابقة ،فقــد أضــاف ُ

طبيعــة الســلعة الخاضعــة للضريبــة فجعلهــا مرتفعــة ()%100
اهتمــام وطلــب مــن
العامــة ،ومشــروبات الطاقــة ،وهــي محــل
ّ
المجتمــع .وعلــى النقيــض مــن ذلــك ،نجــد أنّ ــه
معينــة مــن
ّ
فئــة ّ

بســعر منخفــض ( ،)%50مقارنــة بالســلعتين
فــرض الضريبــة
ٍ
األخريتيــن ،علــى المشــروبات الغازيــة حيــث إن الطلــب عليهــا

يكــون كبيــراً مــن غالبيــة المســتهلكين ،تجنبــاً لعــدم تحميــل

بعــبء ضريبــي يتجــاوز طاقاتهــم.
ٍ
المســتهلكين

بقانــون.

الســلع االنتقائيــة إلــى األنشــطة الخاضعــة للضريبــة .ونعنــي

حيــز
بالتخزيــن امتــاك شــخص «ســلعاً انتقائيــة فائضــة» فــي ّ
الدولــة ،ولــم تدفــع الضريبــة عنهــا فــي الســابق أو تـ ّـم اإلعفــاء

مــن دفعهــا أو إرجاعهــا أو تأجيلهــا.

وتجــدر اإلشــارة أخيــراً إلــى أن قــرار مجلــس الــوزراء االتحــادي

األقصــى الــذي كان المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم ( )7لســنة

حـ ّـدد المرســوم بقانــون اتحــادي فــي شــأن الضريبــة االنتقائيــة

وحــدده بنســبة .%200
 2017قــد ســبق
ّ

ـأي مــن األنشــطة المذكــورة فــي البنــد
الشــخص الــذي يقــوم بـ ّ

ثالثاً  :األنشطة الخاضعة للضريبة:
المشـ ّـرع االتحــادي األنشــطة التــي تُ فــرض عليهــا الضريبــة
حـ ّـدد ُ

بالشــرح والتحليــل فــي الصفحــات الســابقة (اإلنتــاج ،االســتيراد،

ســيتم طرحهــا
•إنتــاج الســلع االنتقائيــة فــي حــال أنّ ــه
ّ

ـأي مــن األنشــطة الســابقة وذلــك فــي
الشــخص الــذي يشــارك بـ ّ

لالســتهالك فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وكان

اإلنتــاج فــي ســياق ممارســة األعمــال.

•اســتيراد الســلع االنتقائيــة إلــى دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة.

محددة.
•اإلفراج عن السلع االنتقائية من منطقة
ّ

•تخزيــن الســلع االنتقائيــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة

تطرقنــا لهــا
المقصــود بهــذه األنشــطة تلــك التــي ســبق وأن ّ

ـتوف فيهــا الشــخص الــذي قــام بالنشــاط بمتطلّ بات
حــال لــم يسـ ِ

ســياق ممارســة األعمــال ،أي بهــدف التبــادل التجــاري.

محــا للضريبــة.
الدخــول العابــر فإنّ هــا لــن تكــون
ً

ويقصــد بأميــن المســتودع
المســتحقة الدفــع عنهــا ســابقاًُ .

يتــم ســداد الضريبــة
محــددة ولــم
االنتقائيــة مــن منطقــة
ّ
ّ

ـراض تجاريــة وال يمتلــك أي
بمخــزون مــن الســلع االنتقائيــة ألغـ ٍ
أن الشــخص المســؤول تخلّ ــف عــن ســداد
فاالفتــراض هنــا ّ
الضريبــة المســتحقة.

المشـ ّـرع االتحــادي قــد قـ ّـرر اســتثنائين
وتجــدر اإلشــارة إلــى ّ
أن ُ

علــى األحــكام الســابقة :أولهمــا يتعلّ ــق بالشــخص الــذي يقــوم
فــي التشــريعات الجمركيــة ،وذلــك فــي حــال كانــت هــذه الســلع
يتمثــل فــي
غيــر تجاريــةّ .أمــا بالنســبة لالســتثناء الثانــي ،فإنّ ــه ّ
المخــزِّ ن حــال توافــر الشــروط التــي قررتهــا الالئحــة
الشــخص ُ
التنفيذيــة.

فــإن اإلفــراج عــن الســلع االنتقائيــة مــن
مــن ناحيــة أخــرى،
ّ
ويقصــد باإلفــراج هنــا إخــراج الســلع مــن المنطقــة
الضريبــةُ .

يتعيــن علــى جميــع الكيانــات التــي تســتورد أو تُ نتــج أو تُ خــزِّ ن
ّ

الحـ ّـر .وتُ عــرف المنطقــة المحـ ّـددة
المحـ ّـددة وطرحهــا للتــداول ُ
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بحــق المخالفيــن للقانــون.

حيــث يســتطيع الخاضعــون لهــا نقــل عبئهــا إلــى المســتهلكين

التســجيل بالتفصيــل.

خامساً :االلتزام بالتسجيل في نظام الضريبة االنتقائية:

عــد أحــد األنشــطة المســتوجبة لفــرض
منطقــة
محــددة ُي ّ
ّ

تدقيــق علــى الخاضعيــن للضريبــة ،وبالتالــي اتخــاذ تدابيــر جزائيــة

الخاضــع للضريبــة علــى نقــل عبئهــا إلــى المســتهلك النهائــي

ُويقصــد باالســتيراد وصــول الســلع مــن الخــارج إلــى أراضــي

الســتهالكها داخــل الدولــة ّأمــا إذا كان الهــدف منهــا هــو مجــرد
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أي نشــاط ينــدرج ضمــن األنشــطة المذكــورة ســلفاً
ممارســة ّ

األشــخاص علــى ســبيل المثــال ال الحصــر.

وألغــراض
ٍ
االنتقائيــة بصحبــة الشــخص ضمــن رحلــة دوليــة

إال إذا كان ذلــك
اإلمــارات ال يقتضــي فــرض الضريبــة عليهــا ّ

جميــع االلتزامــات المطلوبــة .وللهيئــة الحــق فــي إجــراء عمليــات

وتقليدهــا.

تُ عتبــر الضريبــة االنتقائيــة مــن قبيــل الضرائــب غيــر المباشــرة،

أميــن المســتودع ،وذلــك فــي حــال اإلفــراج عــن الســلع

ينصــب علــى الســلع محــل
فيمــا يتعلــق بالنشــاط الثانــي فإنّ ــه ّ

أن مجــرد دخــول هــذه الســلع إلــى
الدولــة .ونؤكّ ــد هنــا علــى ّ

المعنيــة فــي التأكّ ــد مــن اســتيفائها
مســؤولية المؤسســات
ّ

وقــدرة الدولــة علــى منــع تهريــب هــذه الســلع
معــدل الضريبــة ُ

مــن هــذا المرســوم بقانــون قبــل التســجيل لغايــات الضريبــة.

المحــددة
تقــل قيمتهــا عــن القيمــة
ّ
باســتيراد ســلع انتقائيــة
ّ

الضريبــة المســتوردة إلــى دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

ـدر ممكــن مــن الدعــم واإلرشــاد فــي هــذا الشــأن ،ولكــن تبقــى
قـ ٍ

مــن العوامــل أهمهــا مرونــة الطلــب علــى هــذه الســلع وشــكل

الضريبــة كلهــا (النقــل الكلّ ــي لعــبء الضريبــة) أو فقــط بقــدر

دفــع الضريبــة .وقــد أوضحــت الالئحــة التنفيذيــة صــوراً لهــؤالء

يتمثّ ــل فــي
علــى ســبيل الحصــر .فالنشــاط األول وهــو اإلنتــاج ّ

وليــس للتصديــر .كمــا يشــترط أيضــاً أن تتـ ّـم عمليــة اإلنتــاج فــي
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لغايــات الضريبــة .تلتــزم الهيئــة االتحاديــة للضرائــب بتوفيــر أكبــر

فــإن حجــم هــذه اإليــرادات ســيتوقف علــى مجموعــة
ذلــك
ّ

أي شــخص
لهــذا فقــد حظــر المرســوم بقانــون اتحــادي علــى ّ

دليــل بأنّ ــه قــد تـ ّـم دفــع الضريبــة عــن هــذه الســلع فــي الســابق.

جديــدة ،بشــرط أن يتـ ّـم طــرح هــذه الســلعة لالســتهالك المحلــي

يقــوم بموجبــه الخاضــع للضريبــة أو ُممثلــه القانونــي بالتســجيل

ـا للضريبــة مــن قبــل .ومــع
تـ ّـم فــرض الضريبــة عليهــا لــم تكــن محـ ً

وأن الســلع التي
اإليــرادات العامــة فــي دولــة اإلمــارات ،الســيما ّ

النهائييــن للســلع االنتقائيــة .ويترتــب علــى نقــل عــبء الضريبــة

المتحــدة وكان التخزيــن فــي ســياق ممارســة األعمــال.

معيــن مــن مدخــات اإلنتــاج لخلــق ســلعة معينة
اســتخدام قــدر ّ

للضرائب وتكــون مســؤولة عــن تقديــم إقــرارات ضريبيــة

إن فــرض الضريبــة االنتقائيــة ســيؤدي بالضــرورة إلــى زيــادة حجــم
ّ

إن التســجيل الضريبــي هــو إجــراء
وســداد الضريبــة االنتقائيــةّ .

اإلفــراج والتخزيــن للســلع االنتقائيــة الخاضعــة للضريبــة).

المخــزِّ ن هــو شــخص (طبيعــي أو اعتبــاري) يحتفــظ
أو الشــخص ُ

شــرع االتحــادي قــد ذكــر هــذه األنشــطة
الم ّ
ويالحــظ هنــا أن ُ
ُ
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األشــخاص المســؤولين عــن الضريبــة وهــم علــى النحــو اآلتــي:
ـإن
( )2مــن المــادة ( )2مــن هــذا المرســوم بقانــون .وبالطبــع فـ ّ

وتتضمــن هــذه األنشــطة مــا يلــي:
االنتقائيــة.
ّ
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الح ّــر ومتوفــرة فــي ســياق ممارســة األعمــال داخــل
التــداول ُ

رابعاً  :األشخاص الخاضعون للضريبة:

(الســابق اإلشــارة) إليــه قــد حـ ّـدد ســعر الســلعة بأقــل مــن الحـ ّـد

الـ ــسـ ــلـ ــعـ ــة ون ــس ــب ــة
الضريبة القصوى

مســجلة لدى الهيئــة االتحاديــة
الســلع االنتقائيــة أن تكــون
ّ
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الصحية ال
الــمــبـ ّـررات
ّ
تــغــيــب عــن القائمين
عــلــى فـــرض الــضــريــبــة
االنـــتـــقـــائـــيـــة .فــهــي
ت ــس ــت ــه ــدف ال ــع ــدي ــد
مـــــن الــــســــلــــع ال ــت ــي
تــضـ ّـر بالصحة العامة
ل ــل ــم ــواط ــن ــي ــن مــثــل
الـــتـــبـــغ ومــشــتــقــاتــه
الروحية.
والمشروبات ّ
ومــن ثــم يترتب على
فـــرض هـــذه الــضــريــبــة
ام ــت ــن ــاع الــبــعــض عن
اســــــتــــــهــــــاك هـــــذه
السلع أو على األقل
الكمية
التقليل مــن
ّ
المستهلكة منها.

ولقــد ّبينــت الالئحــة التنفيذيــة لهــذا المرســوم بقانــون إجــراءات

مــن الخاضــع لهــا للمســتهلك ارتفــاع أســعار الســلعة بمقــدار

وتتوقــف قــدرة
ّ
مــن قيمتهــا (النقــل الجزئــي لعــبء الضريبــة).

قــرر القانــون اســتثناء الشــخص مــن التســجيل إذا أثبــت
ولقــد ّ

علــى عــدد مــن العوامــل مثــل مرونــة الطلــب ومرونــة العــرض

ويقصــد
منطقــة محـ ّـددة وطرحهــا لالســتهالك بشــكل منتظــمُ .

الحــد مــن االســتهالك فــي دولــة اإلمــارات
االنتقائيــة علــى
ِّ

للهيئــة أنّ ــه لــن يقــوم باســتيراد أو بإخــراج ســلع انتقائيــة مــن
بعبــارة «شــكل منتظــم» القيــام باســتيراد أو بإخــراج ســلع

انتقائيــة مــن منطقــة ُمحـ ّـددة أكثــر مــن مــرة واحــدة خــال فتــرة
ال تجــاوز ســتة أشــهر.

ـأن تأثيــر الضريبــة
وطبيعــة الســوق الســائدة .ويمكــن أن نقـ ّـرر بـ ّ
أن معــدل االنخفــاض ســيختلف بحســب
إال ّ
هــو أمــر يقينــي ّ

طبيعــة الســلعة ومــدى أهميتهــا بالنســبة للمســتهلك وهــذه
أمــور شــخصية تختلــف مــن مســتهلك آلخــر ،وهــي عوامــل فــي

أن الالئحــة التنفيذيــة قــد ّبينــت أيضــاً أحــكام
مــن الجديــر بالذكــر ّ

النهايــة تشــكل طبيعــة مرونــة الطلــب علــى الســلع االنتقائيــة

الضريبــي وحــاالت رفــض طلــب إلغــاء التســجيل الضريبــي.

ال يجــب أن يغيــب عــن بالنــا أيضــاً أن زيــادة أســعار الســلع

رفــض طلــب التســجيل الضريبــي وكذلــك حــاالت إلغــاء التســجيل

سادســاً  :اآلثــار الماليــة واالقتصاديــة للضريبــة االنتقائيــة
االتحاديــة:

الثــاث التــي تفــرض عليهــا ضريبــة.

والخدمــات الخاضعــة للضريبــة االنتقائيــة قــد يســاهم فــي

خلــق مــا يســمى بالســوق الســوداء .وتوجــد هــذه الســوق
فــي أرض الواقــع نتيجــة االرتفــاع الشــديد ألســعار الســلع

التــي تبــاع فــي الســوق الحقيقيــة فيشــيع تهريــب هــذه الســلع

تحــرص كل دولــة عنــد قيامهــا بعمليــة اإلصــاح الضريبــي أن

ويتــم بيعهــا بعيــداً عــن أعيــن
باســتخدام الطــرق االحتياليــة
ّ

عــد الضرائــب علــى
بغيــة
الحــد مــن العجــز فــي وضريبــة .وتُ ّ
ِّ

يتعيــن علــى األجهــزة األمنيــة
فــي الســوق األصليــة .لهــذا،
ّ

تنتقــي مــن الضرائــب مــا يســمح لهــا بتعزيــز حصيلتهــا الضريبيــة

االســتهالك الحــل األمثــل لضمــان حصيلــة ضريبيــة كبيــرة
الســيما الضريبــة االنتقائيــة والضريبــة علــى القيمــة المضافــة.

المعلــن
األجهــزة الحكوميــة
بســعر منخفــض مقارنــة بســعرها ُ
ٍ

يتعين على جميع
ّ
ال ــك ــي ــان ــات الــتــي
تــســتــورد أو تُ نتج
أو تُ ـــخـــزِّ ن السلع
االنـــتـــقـــائـــيـــة أن
تـ ــكـ ــون مــسـ ّـجــلــة
لــــدى الــــهــــيــــئــــة
االتـــــــــحـــــــــاديـــــــــة
لــلــضــرائــب وتــكــون
مـــــســـــؤولـــــة عــن
تــقــديــم إقـــــرارات
ضــريــبــيــة وســــداد
الــــــــضــــــــريــــــــبــــــــة
االنتقائية.

بــذل جهــود حثيثــة لمواجهــة محــاوالت التهريــب التــي غالبــاً مــا

تنشــط عقــب تطبيــق الضريبــة.
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َأثر تطبيق ضريبة القيمة
المضافة على االقتصاد

في دولة اإلمارات العربية المتحدة

تحصلــة مــن العمليــة اإلنتاجيــة
ّ
الم ّ
وألن مجمــوع اإلضافــات ُ

فــي دول االتحــاد األوربــي والتــي اعتمدتهــا دولــة اإلمــارات

يتّ ــم تحصيلــه كدخــول للمســاهمين فــي العمليــة اإلنتاجيــة

اإلنتــاج ســينوب عــن الدولــة فــي مراقبــة ســداد الضريبــة عليهــا

تشــكّ ل بذاتهــا قيمــة الناتــج المحلّ ــي فــي االقتصــاد والــذي
والمرتبــات  -اإليجــارات ،الفوائــد ،واألربــاح،
فــي شــكل األجــور
ُ

لذلــك فهــذه اإلضافــات تُ مثّ ــل قيمــة الدخــل المحلّ ــي فــي

االقتصــاد والــذي تقــوم القطاعــات االقتصاديــة بإنفاقــه وهــي

القطــاع العائلــي ،قطــاع األعمــال ،القطــاع الحكومــي ،وقطــاع

العالــم الخارجــي .لذلــك يمكــن قيــاس وعــاء الضريبــة ّإمــا مــن
المضافــة للناتــج المحلــي أو الدخــول المتولّ ــده
خــال القيــم ُ

مــن العمليــة اإلنتاجيــة أو باســتخدام حجــم اإلنفــاق المحلّ ــي.
ـإن القيمــة المضافــة تُ مثّ ــل قيمــة اإلنتــاج مطروحــاً
بشــكل عــام فـ ّ

منــه قيمــة مســتلزمات اإلنتــاج المســتخدمة .وتتولّ ــد القيمــة
باســتخدام عناصــر اإلنتــاج المشــاركة فــي توليــد القيمــة وهــي

نظــم .لذلــك
والم ِّ
العمــل ،ورأس المــال ،المــوارد الطبيعيــة،
ُ
المتقدمــة إلــى الصناعــات التكنولوجيــة الرتفــاع
اتجهــت الــدول
ّ

المحاســبي والرقابــي الكُ ــفء إللــزام المؤسســات بالحســابات

المنتظمــة ومســك الفواتيــر.

يتضمــن
ويتّ ضــح مــن ذلــك أن طريقتــي اإلضافــة والطــرح
ّ

كالهمــا منهــج مختلــف فــي حســاب وعــاء الضريبــةّ ،أمــا طريقــة
خصــم الفواتيــر فهــي األســهل فــي التّ طبيــق ،لذلــك تعتمدهــا

المضافــة.
طبقــة لضريبــة القيمــة ُ
الم ّ
غالبيــة الــدول ُ
معالجة األصول الرأسمالية

االختالفــات فــي طريقــة معالجــة وعــاء ضريبــة القيمــة المضافــة

تغيــرات والسياســات االقتصاديــة،
الم ّ
والــذي تــدور حولــه كل ُ

بــأن يتـ ّـم تمريرهــا مــن خــال مبيعــات الشــركة ،وذلــك عــن طريــق

أهميــة تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة تتّ ضــح ليــس فقــط
ـإن
فـ َ
ّ

مــن خــال الحصيلــة المتوقعــة منهــا ولكــن تحديــد وعائهــا
األهميــة النســبية للقطاعــات االقتصاديــة
بطــرق مختلفــة ُيحـ ّـدد
ّ

ويوضــح كيفيــة زيــادة القيــم
ّ
المكونــة لهــا
المختلفــة واألنشــطة
ّ

المضافــة لهــذه القطاعــات والتــي يكــون مجموعهــا الناتــج
تغيــر القيــم المضافــة للقطاعــات
المحلّ ــي اإلجمالــي .أيضــاً فـ ّ
ـإن ُّ

التغيــر النســبي لدخــول العناصــر
يوضــح مــدى
ُّ
االقتصاديــة ّ

المولّ ــدة لهــذه القيــم ومــن ثــم تطورهــا ،ذلــك ّأن وعــاء الضريبــة

المباشــر أو الطرح ال يســمح للمشــتريات من الســلع الرأســمالية
تخفيــض وعــاء الضريبــة بمــا يتناســب مــع ســعر شــراء الســلعة.

أيضــاً طريقــة اإلضافــة فيتّ ــم تخفيــض قيمــة وعــاء الضريبــة عنــد

كل مرحلــة مــن مراحــل اإلنتــاج بنســبة إهــاك رأس المــال أو
بحصــة شــراء الســلعة الرأســمالية .وهــذه الطريقــة عنــد خصــم

التكلفــة الرأســمالية مــن وعــاء الضريبــة تُ شــبه طريقــة الخصــم
المباشــر .أمــا طريقــة خصــم الفواتيــر فتُ ســتثنى مــن وعــاء

الضريبــة كل اإلنفــاق الرأســمالي خــال فتــرة الضريبــة وهــي
الطريقــة األكثــر اتباعــاً.

هــو نتــاج الجهــد العضلــي والتنظيمــي والعلمــي ألفــراد المجتمــع.

عدل اإلعفاءات:
ُم ّ

تتحقــق دائمــاً فــي االقتصــاد ،فإنّ ــه
ّ
المحلــي يمثلّ ــون متطابقــة

اإلعفــاء مــن الضريبــة يعنــي عــدم وجــود اســتحقاق دفــع

وألن كل مــن الناتــج المحلــي والدخــل المحلــي واإلنفــاق
ّ

يمكــن قيــاس وعــاء ضريبــة القيمــة المضافــة بثــاث طــرق:

ويشــكّ ل
األولــى :هــي طريقــة الدخــول (الجمــع أو اإلضافــة) ُ
وعائهــا مجمــوع مدفوعــات المؤسســة اإلنتاجيــة مــن األجــور
والمرتبــات ،اإليجــارات ،الفوائــد واألربــاح وهــي تســتلزم توافــر

نظــام محاســبي بدرجــة عاليــة مــن الدقــة والكفــاءة.

وأن
الضريبــة علــى القيمــة المضافــة لمبيعــات المؤسســة َ

الضرائــب المدفوعــة علــى ُمدخــات اإلنتــاج مــن أجــل توفيــر
ســلعة أو خدمــة غيــر ُمســتردة مــن الحكومــة .وذلــك بخــاف

أن يكــون ُمعــدل الضريبــة صفــري وهــو مــا يعنــي أنّ ــه يمكــن
للمؤسســة اســترداد الضرائــب المدفوعــة علــى ُمدخالتهــا

الثانيــة :هــي طريقــة الناتــج المحلــي (الخصم المباشــر أو الطرح)

فــي العمليــة اإلنتاجيــة .وكل مــن طــرق حســاب ضريبــة القيمــة

وتتميــز بســهولة التطبيــق
المدخــات خــال عمليــة اإلنتــاج
ّ
ُ

خاصــة ببعــض الســلع ،وأيضــاً حــاالت إلعفــاء بعــض الســلع

المخرجــات وقيمــة
ويتّ مثّ ــل وعائهــا فــي الفــرق بيــن قيمــة ُ

ولكنهــا تواجــه صعوبــة الحســاب عنــد تحديــد اإلعفــاءات
للمصدريــن لعــدم معرفــة اإلعفــاءات
ــرد
ّ
الضريبيــة التــى تُ ُّ

صــدرة.
الم َّ
الســابقة للســلعة ُ

معــدل أساســي للحســاب ومعــدالت
المضافــة يكــون لديــه
ّ
والخدمــات .باإلضافــة إلــى المعــدل الصفــري للضريبــة فــي

صدريــن ضريبــة
الم ّ
المعـ ّـدة للتصديــر ،حيــث يدفــع ُ
حالــة الســلع ُ
علــى مبيعاتهــم للخــارج ويســتردون الضريبــة المدفوعــة علــى

المباشــر أو خصــم
الثالثــة :وهــي طريقــة االتفــاق ( الخصــم غيــر ُ

مشــترياتهم للعمليــة اإلنتاجيــة .وهــذه المالمــح تُ ؤثــر علــى

المخرجــات مبيعــات ُيفــرض عليهــا
فــرض ضريبــة عليهــاّ ،
وأن ُ

وتحــدث اإلعفــاءات ّإمــا لتبســيط اإلجــراءات اإلداريــة كمــا فــي

المدخــات كمبيعــات تــم
الفواتيــر) وتعتمــد علــى النظــر إلــى ُ

ضريبــة ،ومــن ثــم يتّ ــم خصــم القيمــة الضريبيــة بيــن ضريبــة
المدخــات .هــذه الطريقــة يتّ ــم تطبيقهــا
المخرجــات وضريبــة ُ
ُ

22

والمصـ َّـدرة .وهــي تســتلزم مثــل طريقــة اإلضافــة توافــر النظــام

القيمــة المضافــة المتولّ ــدة منهــا بعكــس الصناعــات التحويليــة.

ويمثّ ــل فــي ذات الوقــت القيــم المضافــة فــي االقتصــاد ،لذلــك
ُ

مجلة المعهد

ســهل حســابها علــى الســلع المســتوردة
قبــل شــرائها ،كمــا ُي ّ

تظهــر أيضــاً عنــد معالجــة الســلع الرأســمالية ،فأســلوب الخصــم

ويعتبــر مصطلــح الناتــج المحلّ ــي هــو األهــم فــي االقتصــاد
ُ

تشــتّ ق الضريبــة مسـ ّـماها وفقــاً للوعــاء الــذي تُ فــرض عليــه ،فضريبــة الدخــل يتّ ّ
مثــل وعائهــا
فــي الدخــل الفــردي ،كمــا تُ حســب ضريبــة المبيعــات علــى أســاس المبيعــات النهائيــة .وال
ُيســتثنى مــن ذلــك ضريبــة القيمــة المضافــة حيــث يتّ ّ
مثــل وعائهــا فــي الســلع والخدمــات
الجديــدة .لذلــك فهــي أكثــر ارتباطــاً بعمليــة اإلنتــاج ،والتــي تُ ّ
مثــل اإلضافــات لمســتلزمات
اإلنتــاج وتحويلهــا لتصبــح أكثــر قيمــة فــي االســتعمال .وبالتالــي فهــي ليســت ضريبــة علــى
االســتهالك أو المبيعــات وإنّ مــا تُ عتبــر ضريبــة علــى القيــم المضافــة إلــى المبيعــات ،فهــي
تُ حســب وفقــاً لإلضافــات فــي كل مرحلــة إنتاجيــة وليــس علــى المنتــج النهائــي.

أن المشــتري لمســتلزمات
لحســاب الضريبــة ،وهــي تضمــن ّ

وعــاء الضريبــة الكُ لّ ــي الفعــاّ ل لالقتصــاد.

أعمــال المصــارف والمؤسســات الماليــة ،والتــى يصعــب تطبيــق

الضريبــة علــى بعــض خدماتهــا ،أو لبعــض األعمــال كالمشــروعات

بقلم :

د .حاتم أحمد عديلة
أستاذ مساعد االقتصاد
والمالية العامة
الجامعة األمريكية في
اإلمارات

ملف العدد  -الضــر يبة

ملف العدد  -الضــر يبة

الصغيــرة ،أو لتحقيــق تأثيــر علــى بعــض األســعار والتوزيــع للدخــل
الحقيقــي فــي االقتصــاد مثــل بعــض خدمــات الحكومــة ،التعليم،
الصحــة ،النقــل واالتصــاالت ،أيضــاً تُ فــرض الضريبــة بمعــدل أقــل

علــى بعــض الســلع والخدمــات التــى تُ عتبــر ضروريــة ،بينمــا تُ فــرض

بمعــدل أعلــى علــى ســلع وخدمــات الرفاهيــة.

أثر ضريبة القيمة المضافة على االقتصاد:
تُ عتبــر كُ ًال مــن السياســة الماليــة والسياســة النقديــة منفصلتيــن

أن طريقــة
إال ّ
مــن ناحيــة التأثيــر علــى النشــاط االقتصــاديّ ،

العقارات وقانون الضريبة
على القيمة المضافة

عــد أحــد مؤثــرات
اســتخدام الدخــل المتوقــع مــن الضريبــة ُي ّ
الضريبــة علــى عــرض النقــود فــي االقتصــاد ،والــذي يرتفــع إذا

اســتخدمت الحكومــة عائــد الضريبــة فــي التخلّ ــص مــن َديــن
داخلــي أو لشــراء ســلع وخدمــات أو لزيــادة اإلنفــاق الحكومــي،

كمــا يمكــن أن ينخفــض إذا اســتخدمت الحكومــة عائــد الضريبــة

ـإن
فــي زيــادة األرصــدة النقديــة لــدى البنــك المركــزي .لذلــك فـ ّ

الدخــول األعلــى .لذلــك كان قــرار تطبيــق الضريبــة علــى الســلع

متغيــرات السياســة النقديــة فــي االقتصــاد.
الضريبــة تؤثّ ــر علــى
ّ

االنتقائيــة صائبــاً قبــل تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة لتقليــل

التضخم:
ّ
األثر على

أثــر للضريبــة علــى توزيــع الدخــل للمواطنيــن فــي ظـ ّـل العدالــة

ـكل عــام فــرض ضريبــة القيمــة المضافــة ال يكــون لــه تأثيــر
بشـ ٍ

طبــق بجانــب الدعــم لعــدد
والم ّ
العالــم ،ونظــام التأميــن الصحــي ُ

تضخمــي أو انكماشــي علــى االقتصــاد حتــى لــو تمكّ ــن البائعــون
ـيؤدي هــذا
مــن نقــل عــبء الضريبــة إلــى المســتهلك .حيــث سـ ّ

إلــى زيــادة األســعار لمــرة واحــدة وليــس بالضــرورة يقــود إلــى
التضخـ ّـم والــذي ُيعتبــر زيــادة مســتمرة ومتواليــة فــي المســتوى

أن احتمــال زيــادة المســتوى العــام لألســعار
إال ّ
العــام لألســعارّ .
يحــدث حتــى قبــل َسـ ّـن القانــون نتيجــة للتأثيــر النفســي للضريبــة
علــى األفــراد .ووفقــاً لقانــون المحاســبة العقليــة لريتشــارد ثالــر

ـإن األفــراد
الحائــز علــى جائــزة نوبــل فــي االقتصــاد لعــام  2017فـ ّ
يكونــون مســتعدين لدفــع قيمــة أكبــر لمشــترياتهم عنــد تطبيــق
أن المنتجيــن ســيتّ مكنون مــن نقــل عــبء الضريبــة
الضريبــة ،كمــا ّ

للمســتهلك بســهولة كلّ مــا ســبق اإلعــان عــن الضريبــة المــدة
الكافيــة لتهيئــة المســتهلك لهــا .وبافتــراض عــدم انخفــاض
ـإن الســلطات النقديــة ســتكون ُملزمــة بزيــادة
الناتــج المحلــي فـ ّ
المعــروض النقــدي حتــى يمكــن للمســتهلكين شــراء ذات الســلع
والخدمــات التــى تعـ ّـودوا شــراءها قبــل فــرض الضريبــة .ومثــال

ذلــك قــرار صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان القاســمي
بزيــادة رواتــب العامليــن بحكومــة الشــارقة وزيــادة المنــح
المقدمــة لهــم .فمثــل هــذه القــرارات تُ مكــن مــن التغلــب علــى

األثــر االنكماشــي للضريبــة علــى النشــاط االقتصــادي.

النســبية فــي توزيــع الدخــل فــي اإلمــارات بالمقارنــة بكافــة دول
مــن الســلع والخدمــات.

األثر على النمو االقتصادي:
يتوقــف األثــر علــى النمــو االقتصــادي وفقــاً للسياســات
ّ

االقتصاديــة المصاحبــة للضريبــة ودرجــة اســتجابة القطــاع
الخــاص ،وأيضــاً علــى العالقــة بيــن الطلــب الكُ لّ ــي والعــرض
الكُ لّ ــي .فالتأثيــرات المحتملــة للضريبــة والخاصــة بالطلــب الكُ لّ ــي
تتمثّ ــل فــي توقــع انخفــاض الطلــب علــى الســلع والخدمــات

ويصاحــب ذلــك انخفــاض التوقعــات الخاصــة باالســتثمار نتيجــة

الحديــة لالســتثمار .لذلــك يجــب
النخفــاض معــدل الكفايــة
ّ
علــى الحكومــة زيــادة عــرض النقــود فــي االقتصــاد وتنشــيط
واالســتثمار .وأيضــاً اتخــاذ السياســات النقديــة الالزمــة لتشــجيع

القطــاع الخــاص لخفــض حجــم األرصــدة النقديــة المحتفــظ

يتوقــف
ّ
وضخهــا فــي الســوق .لذلــك
ّ
بهــا لغــرض االحتيــاط
تأثيــر ضريبــة القيمــة المضافــة علــى النمــو وفقــاً لطريقــة إدارة
والنقديــة المصاحبــة لهــا.
مــوارد الضريبــة والسياســات الماليــة
ّ

وفــي ضــوء التخطيــط االســتراتيجي للسياســات االقتصاديــة
فــي اإلمــارات ودعــم وتنويــع قطاعــات االقتصــاد المحلّ ــي غيــر

األثر على توزيع الدخل
يمكــن قيــاس الضريبــة علــى توزيــع الدخــل إذا كانــت الســلع

توقــع أن يكــون لضريبــة
جليــاً فــي دبــي ،فإنــه يمكــن
ّ
يتّ ضــح ّ

مرتفعــة بالمقارنــة بأســعار الســلع المشــتراة عنــد مســتويات

المــدى الطويــل.
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مجلة المعهد

يـــــمـــــكـــــن قـ ــيـ ــاس
وعــــــــــــــاء ضــــريــــبــــة
الــقــيــمــة الــمــضــافــة
بـــــــثـــــــاث طـــــــــرق:
األولــــــــــــــــــــى :هـــي
طـــريـــقـــة الـ ــدخـ ــول
(الجمع أو اإلضافة)
الــــــثــــــانــــــيــــــة :ه ــي
طــــريــــقــــة الـــنـــاتـــج
الــمــحــلــي (الــخــصــم
المباشر أو الطرح)
الثالثة :هي طريقة
االتـ ــفـ ــاق (الــخــصــم
غ ــي ــر ال ـ ُـم ــب ــاش ــر أو
خ ــص ــم ال ــف ــوات ــي ــر)

الطلــب علــى عناصــر اإلنتــاج مــن خــال زيــادة اإلنفــاق الحكومــي

االســتخراجية واســتمرار تزايــد اإلنفــاق علــى البنيــة األساســية

المشــتراة عنــد مســتويات الدخــول األدنــى للقطــاع العائلــي

بدولة اإلمارات العربية المتحدة

ـكل عــام ال يتوقــع وجــود
آثــار الضريبــة علــى توزيــع الدخــل ،وبشـ ٍ

والتكنولوجيــة لتحويــل المــدن لتكــون مــدن ذكيــة وهــو مــا
القيمــة المضافــة أثــر إيجابــي علــى النمــو فــي اإلمــارات فــي

تُ عـ ّـد ضريبــة القيمــة المضافــة واحــدة مــن بيــن أبــرز التقنيــات الجبائيــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين ،وتحتـ ّـل منــذ ظهورهــا
مكانــاً بــارزاً بيــن القضايــا االقتصاديــة واالجتماعيــة ،وقــد أصــدرت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة القانــون االتحــادي رقــم
( )8لســنة  2017لتطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة ( ،)VATاعتبــاراً مــن ينايــر  2018وقــد تـ ّـم اعتمــاد نســبة منخفضــة لهــذه
الضريبــة  %5وقـ ُّـدرت القيمــة المتوقــع تحصيلهــا فــي العــام األول للتطبيــق بيــن  10إلــى  12مليــار درهــم ســنوياً تقريبــاً ،
نظــراً لوجــود قطاعــات لــن تُ فــرض عليهــا الضريبــة( ،التعليــم ،والصحــة ،وقائمــة مــن الســلع الغذائيــة) والعائــد مــن هــذه
الضريبــة سيشــكّ ل مصــدر دخـ ٍـل جديــد للدولــة ،يســاهم فــي ضمــان اســتمرارية توفيــر الخدمــات الحكوميــة عاليــة الجــودة
الم ّ
تمثلــة فــي خفــض االعتمــاد علــى النفــط
ضــي نحــو تحقيــق رؤيــة دولــة اإلمــارات ُ
فــي المســتقبل ،ويســاعد علــى ُ
الم ّ
وغيــره مــن المنتجــات الهيدروكربونيــة كمصــادر أساســية لإليــرادات.
وقــد تناولــت المــواد ( )39( ،)38( ،)37مــن قــرار مجلــس

شـ ً
ُ
ـقة فندقيــة تُ قــدم خدمــات باإلضافــة إلــى توفيــر اإلقامــة ،أو

للمرســوم بقانــون اتحــادي رقــم ( )8لســنة  2017فــي شــأن

غيــر مخصــص للســكن ،علــى ســبيل المثــال المكاتــب والمخــازن

 2فــي شــأن الالئحــة التنفيذيــة
الــوزراء رقــم ( )52لســنة  017
األهميــة أال وهــو
ضريبــة القيمــة المضافــة ،موضوعــاً فــي غايــة
ّ

فرقــت تلــك المــواد بيــن العقــارات الســكنية
العقــارات ،حيــث ّ

والعقــارات التجاريــة مــن حيــث الخضــوع للضريبــة ،فقــد خضعــت
عمليــات توريــدات العقــارات التجاريــة (البيــع أو اإليجــار) للنســبة
األساســية مــن ضريبــة القيمــة المضافــة .%5

اإلعـــــــــــفـــــــــــاء مـ ــن
الضريبة يعني عدم
وجـــــود اســتــحــقــاق
دفـــــــــع الـ ــضـ ــريـ ــبـ ــة
عـــــلـــــى الـ ــقـ ــيـ ــمـ ــة
المضافة لمبيعات
وأن
ال ــم ــؤس ــس ــة
َ
الضرائب المدفوعة
عــــلــــى ُمـــــدخـــــات
اإلنـــــتـــــاج مــــن أج ــل
ت ــوف ــي ــر ســلــعــة أو
خدمة غير ُمستردة
مــــــن الـ ــحـ ــكـ ــومـ ــة.

أي مبنــى تــم تشــييده أو تحويلــه دون ترخيـ ٍـص قانونــي ،أو كان
ّ
والفنــادق والمحــات التجاريــة.

صممــة الســتخدام
الم ّ
وتخضــع لنســبة الصفــر أيضــاً المبانــي ُ

حولــة إلــى مبنــى
الم ّ
الجمعيــات الخيريــة ،والمبانــي الســكنية ُ

ســكني بشــرط أن يتــم التّ وريــد خــال ( )3ثــاث ســنوات مــن
وأال يتــم اســتخدامه كمبنــى ســكني
االنتهــاء مــن التحويــلّ ،

بشــكل عــام
تــم إعفــاء العقــارات الســكنية مــن الضريبــة
بينمــا ّ
ٍ

ولــم يكــن جــزءاً مــن مبنــى ســكني خــال الســنوات ( )5الخمــس

تكبدهــا علــى توريــد المبنــى ،فإنّ هــا تُ صبــح جــزءاً
بالتكاليــف التــي ّ

وأمــا علــى صعيــد المبانــي ذات االســتخدام المــزدوج (ســكني
ّ

المتعلّ قــة
(ال يتمكّ ــن مالــك المبنــى مــن اســترداد الضريبــة ُ

الســابقة مــن بــدء أعمــال التحويــل.

مــن التكلفــة) فيمــا عــدا التّ وريــد األول خــال الســنوات الثــاث

وتجــاري) ،ســتكون عمليــة بيــع أو إيجــار الجــزء الســكني مــن المبنــى

المتعلّ قــة بالتكاليــف التــي
مالــك المبنــى مــن اســترداد الضريبــة ُ

الثــاث األولــى مــن بنائــه ،أو ُمعفــى مــن الضريبــة إذا كان توريــد

األولــى مــن بنائــه والــذي ســيخضع لنســبة الصفــر (يتمكّ ــن

عــد المبنــى ســكنياً إذا كان
وي ُّ
تكبدهــا علــى توريــد المبنــى)ُ .
ّ

صممــاً لشــغله مــن قبــل األفــراد ،أو جــزءاً منــه بمــا فــي
وم ّ
ُمعــداً ُ
أي مبنــى يشــغله شــخص كمحــل ســكنه الرئيــس.
ذلــك ّ

د/هيثم محمد حرمي شريف
أستاذ المالية العامة
والتشريعات االقتصادية
المشارك
كلية القانون  -الجامعة
األمريكية في اإلمارات

خاضعــاً لنســبة الصفــر فــي حــال التّ وريــد األول خــال الســنوات
الحــقّ ،أمــا فــي حــال بيــع أو إيجــار الجــزء التجــاري مــن المبنــى فإنــه

ســيكون خاضعــاً لضريبــة القيمــة المضافــة بنســبة .%5

نصــت المــادة ( )43مــن الالئحــة
ّأمــا عقــود اإليجــار فقــد ّ

وال ُيعـ ُّـد المبنــى ســكنياً إذا كان المبنــى ليــس ثابتــاً علــى األرض،

التنفيذيــة للقانــون علــى أنّ ــه يتــم إعفائهــا إذا كانــت مــدة عقــد

ــزال أو مكانــاً للمبيــت أو مستشــفى أو مــا شــابه ذلــك ،أو
أو نُ ً

علــى بطاقــة هويــة صــادرة عــن الهيئــة االتحاديــة للهويــة والجنســية.

أو ُيمكــن نقلــه دون إتالفــه ،أو كان المبنــى ُيســتخدم فندقــاً

بقلم :

اإليجــار أكثــر مــن ( )6ســتة أشــهر ،أو كان الشــخص المســتأجر حاصـ ًـا
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وكثيــر مــن المؤسســات الدوليــة المتخصصــة؛ لتقييــم تأثيــر
تطبيــق الضريبــة فــي البــاد مــن خــال كثيــر مــن النمــاذج

االقتصاديــة واالجتماعيــة؛ حيــث كشــفت الدراســات عــن
أن ضريبــة القيمــة المضافــة ستســاعد علــى دعــم عمليــة

التنميــة المســتدامة طويلــة األجــل ،وزيــادة االزدهــار لــدى
األفــراد ،وتعزيــز االســتقرار المجتمعــي .وقــال يونــس

حاجــي الخــوري ،وكيــل وزارة الماليــة :إن المســألة الضريبيــة

مرتبطــة بكثيــر مــن التصــورات الســلبية حــول ارتفــاع تكلفــة
المحتمــل علــى أداء قطــاع األعمــال.
المعيشــة والتأثيــر
َ

حماية القدرة التنافسية
وفــي معــرض التأكيــد علــى أن هــذا التصــور قــد يكــون
صحيحــا فــي النظــم الضريبيــة التقليديــة فــي دول أخــرى،
ً

قــال الخــوري :إن دولــة اإلمــارات حريصــة علــى تطبيــق نظام
ضريبــي فعــال يراعــي توجهــات البــاد المســتقبلية ويحمــي

جاذبيتهــا االقتصاديــة وقدرتهــا التنافســية .وأكــد الخــوري
أن ضريبــة القيمــة المضافــة ســتوفر مصــادر إضافيــة للدخــل
لحكومــة اإلمــارات؛ ممــا ســيمكِّ نها مــن تحســين خدماتهــا

واالســتمرار فــي تطويــر بنيــة تحتيــة مســتقبلية تدعــم

المطــرد للبــاد فــي مؤشــرات التنافســية الدوليــة.
َّ
التقــدم
كمــا ستســاعد الضريبــة العائــدات الضريبيــة علــى اســتكمال

المشــاريع التنمويــة وتوســيع ســوق العمــل وخلــق فــرص
العمــل فــي القطاعــات الجديــدة ذات الصلــة وزيــادة

عاليــا
تأهيــا
ً
المؤهلــة
اإلنتاجيــة وجــذب مواهــب العمــل
ً
َّ
والتــي ســتعود بالنفــع علــى قطــاع األعمــال؛ ألن النظــام

ضـ ــريـ ــبـ ــة الــقــيــمــة
المضافة ستساعد
عــلــى دعـ ــم عملية
التنمية المستدامة
طــــويــــلــــة األجــــــــل،
وزيــــــــادة االزدهـــــــار
لـــــــــدى األفـــــــــــــراد،
وتــعــزيــز االســتــقــرار
الـــــمـــــجـــــتـــــمـــــعـــــي

مشــيرا إلــى
الجديــد ســيجعله يعتمــد علــى إدارة مبتكــرة،
ً

اإلجــراءات التــي اتخذتهــا الحكومــة لمواكبــة آخــر التطــورات
والتحكــم بفاعليــة فــي مصاريــف التشــغيل وأنــه فــي حيــن

الجوانب اإليجابية في قانون
ضريبة القيمة المضافة
وســط المخــاوف والتســاؤالت التــي طفــت علــى الســطح فــي اآلونــة األخيــرة بيــن المواطنيــن والمقيميــن علــى حـ ٍّـد ســواء
حيــال التداعيــات واآلثــار المحتملــة لضريبــة القيمــة المضافــة -ســارعت وزارة الماليــة فــي دولــة اإلمــارات إلــى تبديــد هــذه
المخــاوف وبــث الطمأنينــة فــي نفوســهم .فقــد أكــدت الــوزارة أن اعتمــاد ضريبــة القيمــة المضافــة فــي الدولــة ســيكون لــه
تطورهــا وقدرتهــا علــى المنافســة ،وسيســاهم فــي بنــاء اقتصــاد مســتدام قائــم علــى المعرفــة لألجيــال
أثــر إيجابــي علــى
ُّ
القادمــة؛ حيــث إن الضريبــة ســتوفر مــوارد ماليــة إضافيــة وتمكِّ ــن الحكومــة مــن تحقيــق اســتراتيجيتها وضمــان مســتقبل
مزدهــر.
إعداد فريق التحرير
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كبيــرا فــي مجــال
تطــورا
المضافــة ،فإنهمــا سيشــهدان
ً
ً

على األفراد لن تتجاوز حدها األدنى

الخدمــات.

وســط المخــاوف والتســاؤالت التــي طفــت علــى الســطح

هــو مــن بيــن أدنــى المعــدالت العالميــة ،وأن آثــاره علــى

ســواء حيــال التداعيــات واآلثــار المحتملــة لضريبــة القيمــة

معــدالت إنفــاق األفــراد .وعلــى الرغــم مــن هــذه الحقائــق،

فــي اآلونــة األخيــرة بيــن المواطنيــن والمقيميــن علــى حـ ٍّـد
المضافــة -ســارعت وزارة الماليــة فــي دولــة اإلمــارات إلــى

تبديــد هــذه المخــاوف وبــث الطمأنينــة فــي نفوســهم.
فقــد أكــدت الــوزارة أن اعتمــاد ضريبــة القيمــة المضافــة

تطورهــا وقدرتهــا
فــي الدولــة ســيكون لــه أثــر إيجابــي علــى
ُّ

علــى المنافســة ،وسيســاهم فــي بنــاء اقتصــاد مســتدام

قائــم علــى المعرفــة لألجيــال القادمــة؛ حيــث إن الضريبــة
ســتوفر مــوارد ماليــة إضافيــة وتمكِّ ــن الحكومــة مــن تحقيــق
اســتراتيجيتها وضمــان مســتقبل مزدهــر.

إذ إن تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة يســتند إلــى أكثــر
مــن عشــر ســنوات مــن البحــث الدقيــق مــن ِق َبــل الــوزارة

مجلة المعهد

معف َّيــان مــن ضريبــة القيمــة
ِ
ـي الصحــة والتعليــم
أن
َ
قطاعـ ْ

وأكــد الخــوري أن المعــدل الجديــد لضريبــة القيمــة المضافــة
األفــراد ســتكون ضئيلــة؛ ألنــه يعتمــد بصفــة رئيســة علــى
فــإن مســاهمات القانــون فــي التنميــة االقتصاديــة

واالجتماعيــة ســتكون كبيــرة ،وســوف تســاعد علــى تحقيــق
رؤيــة القيــادة الحكيمــة لتحســين الخدمــات الحكوميــة؛ األمر

ســعيدا ويعــزز رفاهيــة األفــراد.
الــذي ســيجعل المجتمــع
ً

وقــال الخــوري :إن الحكومــة االتحاديــة والحكومــات
المحليــة فــي دولــة اإلمــارات تقــدم مختلــف الخدمــات
العامــة للمواطنيــن والمقيميــن بمــا يشــمل :المستشــفيات

والطــرق والمــدارس العامــة والحدائــق ومعالجــي النفايــات
وتغطــى تكاليــف هــذه الخدمــات
َّ
وخدمــات الشــرطة،

مــن ميزانيــة الحكومــة؛ ولذلــك فــإن ضريبــة القيمــة
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ضريبة القيمة
الـــــمـــــضـــــافـــــة
ستوفر مصادر
إضافية للدخل
لــــــحــــــكــــــومــــــة
اإلمــــارات؛ مما
ســـيـــمـــكِّ ـــنـــهـــا
مــــــن تــحــســيــن
خــــــدمــــــاتــــــهــــــا
واالســـــتـــــمـــــرار
فـــــــي تـــطـــويـــر
بـــنـــيـــة تــحــتــيــة
م ــس ــت ــق ــب ــل ــي ــة
تــدعــم الــتــقــدم
الــمـ َّـطــرد للبالد
ف ــي مــؤشــرات
ال ــت ــن ــاف ــس ــي ــة
الــــــــدولــــــــيــــــــة

مصــدرا جديــدا للدخــل؛ األمــر الــذي
المضافــة ســتوفر
ً

ســيضمن خدمــات حكوميــة عاليــة الجــودة فــي المســتقبل،
وسيســاعد الحكومــة علــى تحقيــق هدفهــا المتمثــل

فــي تقليــص اعتمــاد البــاد علــى النفــط والمنتجــات
الهيدروكربونيــة األخــرى كمصــادر رئيســة لإليــرادات.

جوانب إيجابية كثيرة يتضمنها قانون ضريبة القيمة
المضافة الجديد

أمــا وقــد دخــل قانــون ضريبــة القيمــة المضافــة الجديــد فــي
دولــة اإلمــارات حيــز التنفيــذ العملــي فــي مطلــع ينايــر مــن
هــذا العــام؛ فــإن الســؤال البديهــي الــذي يطــرح نفســه اآلن

هــو :مــا اآلثــار المحتملــة واالســتنتاجات الرئيســة؟ وتتلخــص

اإلجابــة ببســاطة فــي أنــه ســيكون هنالــك كثيــر مــن

مـ ــن ال ــم ــت ــوق ــع أن
تـــــــؤدي الـــضـــرائـــب
إلــــــى زيـــــــــادة نــمــو
الــــنــــاتــــج الــمــحــلــي
اإلجــمــالــي ،وإيــجــاد
فـــــــرص عـ ــمـ ــل فــي
مجاالت المحاسبة
والــــــــــضــــــــــرائــــــــــب
وت ـ ــك ـ ــن ـ ــول ـ ــوج ـ ــي ـ ــا
المعلومات ،وفي
الـــــــوقـــــــت ن ــف ــس ــه
تمكين الحكومة من
مــواصــلــة اإلن ــف ــاق
عـــلـــى ال ــم ــش ــاري ــع
االقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة
واالجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة
ومـــــــــــشـــــــــــاريـــــــــــع
ال ــب ــن ــي ــة الــتــحــتــيــة.

اإليجابيــات مــن وراء تطبيــق القانــون .ويــرى عــدد كبيــر مــن
الخبــراء واالقتصادييــن أنــه علــى الرغــم مــن أن المشــاورات
الرســمية حــول كيفيــة عمــل ضريبــة القيمــة المضافــة فــي

كافيــا ،يبــدو أن الذيــن صاغــوا
دولــة اإلمــارات لــم تأخــذ وقتً ــا
ً
القانــون اســتمعوا إلــى الشــركات ومعلقــي وســائل اإلعــام
الذيــن ســلطوا الضــوء علــى بعــض المخــاوف لــدى النــاس.

منصبــا علــى القواعــد االنتقاليــة،
فقــد كان الشــاغل الرئيــس
ًّ

جــدا مــن العقــود
قليــا
ً
عــددا
فــي ضــوء حقيقــة أن
ًّ
ً

التجاريــة القائمــة يشــير إلــى مــن يتحمــل مخاطــر ضريبــة
القيمــة المضافــة .ولكــن نقطــة االنطــاق فــي القانــون

الجديــد أنــه إذا كان هنالــك عقــد صامــت قائــم علــى ضريبــة
شــامل لضريبــة
ً
القيمــة المضافــة؛ فــإن الســعر ســيكون
معقــول فــي عقــود
ً
القيمــة المضافــة .وقــد يكــون ذلــك

تکــون أکثــر شــفافية مــع حســاباتھا المالیــة وکذلــك تدقیــق

القائمــة علــى النقــد االلتــزام بالممارســات المحاســبية

قانــون الضريبــة الجديــد الــذي أصدرتــه دولــة اإلمــارات

مورديھــا للســلع والخدمــات فــي محاولــة
عملیاتھــا وتحلیــل ِّ

المــورد.
اســترداد ضريبــة القيمــة المضافــة التــي يفرضهــا
ِّ

قويــا لنظــام الضرائــب
 ،2017مــن المتوقــع أن يضــع
أساســا ًّ
ً

مــن ناحيــة أخــرى ،فــإن الضرائــب لــن يكــون لهــا أي تأثيــر

اإلجمالــي ،وإيجــاد فــرص عمــل فــي مجــاالت المحاســبة

بمــا فــي ذلــك ضريبــة القيمــة المضافــة مــا لــم يتــم توفيــر

مــن أجــل تحقيــق نمــو مســتدام فــي اقتصــاد اإلمــارات،

الرغــم مــن أن الســلع غيــر الضروريــة والفاخــرة -مثــل التبــغ

تمكيــن الحكومــة مــن مواصلــة اإلنفــاق علــى المشــاريع

المســتهلكين ،ولكنــه يكــون أقــل حساســية فيمــا يتعلــق
قــادرا علــى
بالعقــود التجاريــة؛ حيــث يكــون المتلقــي
ً

وتنــص الالئحــة التنفيذيــة علــى وجــوب التعبيــر عــن األســعار

مســجل لضريبــة
ً
شــيء للتصديــر ،أو حيــث يكــون العميــل
القيمــة المضافــة .وعلــى الرغــم مــن ذلــك يســتهدف

القانــون -علــى نحــو جديــر بالثنــاء -منــع الشــركات مــن
تضليــل المســتهلكين بإضافــة  %5إلــى الســعر.

وباإلضافــة إلــى ذلــك ،وردت قواعــد أخــرى لتحديــد معاملــة
ضريبــة القيمــة المضافــة لبعــض اإلمــدادات ،ويجــب علــى

الشــركات اآلن التحــرك بســرعة لتحديــد مــكان وجودهــا.
مرهقــا بالنســبة للبنــوك التــي ســتحتاج
ً
وســوف يكــون ذلــك

إلــى العمــل مــن خــال المــادة رقــم  42مــن الالئحــة
أي مــن إعاناتهــا معفــاة ومصنَّ فــة
التنفيذيــة لتحديــد ٍّ

علــى نحــو قياســي .فعلــى ســبيل المثــال :ال يمكــن إعفــاء
اإلمــدادات إذا كانــت «يتــم إجراؤهــا مقابــل رســم صريــح أو
خصــم أو عمولــة أو خصــم أو مــا شــابه ذلــك».

قانون الضرائب الجديد يدعم اقتصاد اإلمارات
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للفھــم الکامــل للسیاســات الضریبیــة وااللتــزام بھــا.

العربيــة المتحــدة بموجــب المرســوم االتحــادي رقــم  7لعــام
اإلماراتــي ُبر َّمتــه .فقــد تــم تطبيــق هــذا القانــون الضريبــي

كمــا أنــه يمثــل خطــوة حاســمة لتنويــع نظــام اإليــرادات
كل مــن
الحكوميــة .إذ تســتهدف ضريبــة القيمــة المضافــة ًّ

الشــركات والمنتجــات االســتهالكية .فضـ ًـا عــن ذلــك ،تتبــع

اإلمــارات نظــام الضرائــب الجديــد لتلبيــة المعاييــر الدوليــة.

تأثير القانون على قطاع الشركات الصغيرة
والمتوسطة

ويتوقــع الخبــراء والمستشــارون الضريبيــون أن الشــركات

القائمــة فــي دولــة اإلمــارات قــد تواجــه قضايــا التدفــق

نظــم
النقــدي مــع تنفيــذ النظــام الضريبــي الجديــد؛ ولهــذا َّ
مســؤولو الهيئــة االتحاديــة للضرائــب ورش عمــل لتوعيــة

وإعــداد أصحــاب األعمــال والمديريــن لنظــام الضرائــب
الجديــد .وعلــی وجــه الخصــوص ،ســیتعین علــی الشــرکات أن

علــى اتجاهــات الشــراء لــدى المســتهلك؛ وذلــك علــى

قــــانــــون الــضــريــبــة
الـــــجـــــديـــــد الـــــــذي
أصـــــــدرتـــــــه دولــــــة
اإلمــــــارات الــعــربــيــة
الــــمــــتــــحــــدة يــضــع
قويا لنظام
أساسا
ًّ
ً
الضرائب اإلمــاراتــي
ُبر َّمته.و تم تطبيقه
مــــن أجـــــل تــحــقــيــق
نــمــو مــســتــدام في
اقــتــصــاد اإلمــــارات،
كما أنه يمثل خطوة
حـــاســـمـــة لــتــنــويــع
نـــظـــام اإليــــــــرادات
الــــــحــــــكــــــومــــــيــــــة.

والمشــروبات ،والذهــب والمجوهــرات -ســتخضع لضريبــة
فضــا عــن ضريبــة اإلنتــاج
ً
القيمــة المضافــة بنســبة ،%5

وفقــا للخبــراء .ومــن المرجــح أن يتــم تمريــر الهوامــش
ً
الضريبيــة المفروضــة علــى الســلع /الخدمــات إلــى
المســتهلكين الذيــن يعتقــد أن لديهــم واحــدة مــن أفضــل

القــدرات علــى الشــراء فــي المنطقــة.

وممارســات حفــظ الدفاتــر .وإضافــة إلــى ذلــك ،مــن
المتوقــع أن تــؤدي الضرائــب إلــى زيــادة نمــو الناتــج المحلــي
والضرائــب وتكنولوجيــا المعلومــات ،وفــي الوقــت نفســه

االقتصاديــة واالجتماعيــة ومشــاريع البنيــة التحتيــة.
فرص االستثمار

فضــا عــن أن القانــون الجديــد ســيعطي دفعــة قويــة
ً
للحكومــة إلصــاح النظــام الضريبــي؛ فإنــه ســوف يســاعد

كذلــك علــى جــذب المســتثمرين األجانــب وتشــجيعهم

االستفادة من تنفيذ قانون الضرائب

علــى االســتثمار فــي دولــة اإلمــارات .وإضافــة إلــى ذلــك،

علــى الرغــم مــن أنــه ســيكون هنالــك عــدة تعويضــات علــى

مــن األســواق الناشــئة الرئيســة األخــرى فــي الشــرق

علــى المــدى الطويــل ســوف يعــود بالفائــدة علــى كل مــن

مواتيــا للمشــاريع الدوليــة
يمكــن للبلــد أن يكــون شــريكً ا
ً

المــدى القصيــر بســبب النظــام الضريبــي الجديــد ،نجــد أنــه

الدولــة والشــركات ،فضـ ًـا عــن أنــه سيســاعد الحكومــة علــى
تنظيــم االقتصــاد غيــر الرســمي الــذي َيفـ ِـرض علــى الشــركات

فــإن الموقــع االســتراتيجي لإلمــارات وقربهــا الجغرافــي

األوســط وإفريقيــا وجنــوب آســيا يزيــد مــن جاذبيتهــا؛ حيــث
لالســتفادة مــن األســواق الجديــدة.

الـــقـــانـــون الــجــديــد
ســوف يساعد على
جــذب المستثمرين
األجــــــــــــــــــانــــــــــــــــــب
وتــشــجــيــعــهــم على
االستثمار في دولة
اإلمــارات .فالموقع
االس ـ ــت ـ ــرات ـ ــي ـ ــج ـ ــي
لـ ــإمـ ــارات وقــربــهــا
الــــجــــغــــرافــــي مــن
األســــواق الناشئة
ال ــرئ ــي ــس ــة األخ ـ ــرى
فـ ــي ال ــع ــال ــم يــزيــد
مــــــن جـــاذبـــيـــتـــهـــا؛
ويــجــعــلــهــا شــريــكً ــا
مــواتـ ًـيــا للمشاريع
الدولية لالستفادة
من تلك األســواق.
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الضـرائـب
والسياحة
تعــد الضيافــة والســياحة مــن أكثــر القطاعــات الواعــدة فــي اقتصــاد دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة؛ ممــا يســاهم بدرجــة كبيــرة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي للبــاد.
وحتــي يتســنَّ ى فهــم تأثيــر ضريبــة القيمــة المضافــة وآثارهــا علــى صناعــة الضيافــة
والســياحة؛ فــا بــد مــن أن نضــع فــي الحســبان األفــراد والشــركات مــن الفنــادق إلــى
وأيضــا النظــر إلــى الزيــادة المتوقعــة فــي
ً
الســفر ومشــغلي الجــوالت الســياحية،
التكاليــف وإلــى أيــن تتجــه ،ومــا االعتبــارات الخاصــة التــي يتعيــن اتخاذهــا.
إعداد فريق التحرير

تأثير الضريبة على شركات الضيافة

تأثيــر أي زيــادة فــي أســعار الضريبــة علــى القيمــة المضافــة.

يتعيــن علــى شــركات الضيافــة إجــراء تغييــرات ملحوظــة فــي

الغــداء ونفقاتــه علــى صاحــب العمــل ،فــإن صاحــب العمــل (إذا

اســتعدادا للتوثيــق
تســعى إلــى تحســين أنظمتهــا وعملياتهــا
ً

اإلمــارات ) يمكــن أن يطالــب بتكلفــة ضريبــة القيمــة المضافــة

اســتراتيجياتها المتعلقــة بسلســلة التوريــد والتســويق؛ ألنهــا
والتســجيل والمتطلبــات األخــرى لضريبــة القيمــة المضافــة.

أيضــا علــى هــذه الشــركات إعــادة تقييم اســتراتيجيات
وســيتعين ً

المورديــن ،كمــا ينبغــي
التســعير ،وســيتعين إعــادة النظــر فــي
ِّ
وضــع عمليــات الســترداد اإلعفــاءات الضريبيــة علــى المدخــات،
وكذلــك االســتعداد لتنفيــذ ضريبــة القيمــة المضافــة.

مــن تلــك الوجبــة مــن الحكومــة.

وألن الســياحة محوريــة القتصــاد دولــة اإلمــارات؛ حيــث إن
ـعبيا
البــاد قــد بنــت نفســها علــى مــر الســنين لتكــون مقصـ ًـدا شـ ًّ

لحفــات الزفــاف والمناســبات الرياضيــة ومهرجانــات التســوق،
ومــع وضــع ذلــك فــي االعتبــار؛ فمــن المتوقــع أن تنفــذ

كمــا أن المطاعــم والمقاهــي والفنــادق لديهــا مصــادر متعــددة

وقاعــات االحتفــاالت وقاعــات الوالئــم والغــرف والجــوالت

تغييــر فــي األعمــال العامــة؛ ألنهــا تؤثــر فــي كل وظيفــة عمــل

مــن اإليــرادات تتــراوح بيــن المــواد الغذائيــة والمشــروبات
الســياحية والصالونــات والمنتجعــات الصحيــة .ويتــم التعامــل

كل مــن تدفقــات اإليــرادات هــذه بشــكل مختلــف عــن
مــع ٍّ

الضرائــب ،ويجــب توحيدهــا لتحديــد التــزام الشــركة بضريبــة
القيمــة المضافــة .وبالنظــر إلــى ذلــك ،فــإن نظــم وعمليــات

تكنولوجيــا المعلومــات هــي أهــم عنصــر فــي إعــداد ضريبــة
القيمــة المضافــة عندمــا يتعلــق األمــر بتدفقــات إيــرادات

ضريبــة القيمــة المضافــة ليســت مجــرد تغييــر محاســبي؛ ولكنهــا
مــن التســويق إلــى التمويــل .ومــن ثــم يجــب علــى الشــركات
فــي قطــاع الضيافــة والســياحة أن تضــع فــي اعتبارهــا المرونــة
جنبــا إلــى جنــب مــع رؤيــة احتياجــات
والقــدرة علــى التكيــف ً

المســتهلكين ،واتخــاذ قــرارات تجاريــة مســتنيرة.

ومــا مــن شــك فــي أن اســتراتيجية ضريبــة القيمــة المضافــة
التــي تأخــذ فــي الحســبان جميــع العوامــل المذكــورة ،يمكــن أن

تســاعد الشــركات دون أن تقتصــر علــى أن تكــون ضريبــة القيمــة

أمــا الجــوالت والســفر فهــي مجــال آخــر؛ حيــث يجــب أن تؤخــذ

المضافــة جاهــزة ومتوافقــة منــذ اليــوم األول مــن تطبيقهــا؛ بل

الجــوي ،هنالــك عــدد مــن الرســوم مثــل غرامــة عــدم الحضــور

أن تســاعدهم علــى اكتســاب ميــزة تنافســية فــي الســوق.

اعتبــارات خاصــة لضريبــة القيمــة المضافــة .وفيمــا يخــص الســفر
إلــى المطــار ،واألمتعــة الزائــدة ،وتنــاول الطعــام والمشــروبات

علــى متــن الطائــرة ،ورســوم اإللغــاء للرحــات ،ورســوم تغييــر

التاريــخ ،وغيــر ذلــك؛ حيــث ســيكون لــكل منهــا معالجــات ضريبيــة

مختلفــة.

أيضــا االســتفادة مــن اســتراتيجيات التحســين التــي يمكــن
يمكــن ً

ســوف يتمكــن الســائحون القادمــون إلــى دولــة اإلمــارات مــن
زيارتهــم للبــاد؛ وذلــك بموجــب اللوائــح التنفيذيــة الرســمية

االق ــت ــص ــادي ،وتــقــويــة

المطــار ،مثــل رســوم الهبــوط األرضــي ورســوم الوقــوف

المضافــة ،تحتــاج الشــركات إلــى تحديــد قيمــة المعــروض
النقــدي الــذي يمكــن أن يخضــع للتفســير عنــد أخــذ الخصومــات

ـددا
ورســوم الطيــران واألميــال فــي االعتبــار .كل هــذا يطــرح عـ ً
مــن االعتبــارات الجديــدة لشــركات الطيــران.

تخــوض فــي تفاصيــل كيفيــة تنفيــذ هــذه العمليــة .كمــا أن نظــام
ـاريا فقــط علــى المســافرين إلــى
اســترداد األمــوال ســيكون سـ ً

حيــث االئتمانــات واالســتثناءات األساســية.

ـرارا باســتحداث نظــام
للهيئــة ،فــإن مجلــس الــوزراء «قــد يصــدر قـ ً

التاريــخ الــذي يدخــل فيــه النظــام حيــز التنفيــذ ،وآليــة اســترداد

الضرائــب ،والقيــود المفروضــة علــى المطالبــة باســترداد
الضرائــب ،مــن بيــن تفاصيــل أخــرى.

كثيــرا مــن البلــدان التــي لديهــا أنظمــة ضريبيــة
المعــروف أن
ً

بالنســبة للشــركات المســجلة فــي ضريبــة القيمــة المضافــة،

أيضــا اســتردادات لضريبــة القيمــة المضافــة علــى
مماثلــة تقــدم ً

المرتبطــة بالســفر المتكبــدة ألغــراض تجاريــة؛ ممــا يقلــل مــن

المتســوقون الذيــن يــزورون البلــد ويعيشــون خــارج االتحــاد

يمكــن المطالبــة باالئتمــان المدخــل علــى الوجبــات أو التكاليــف

القطاعات».

وأنهــا ســوف تُ علَ ــن مــن ِق َبــل مجلــس الــوزراء فــي األشــهر

والفنــادق خاضعــة لضريبــة القيمــة المضافــة بنســبة %5؛ ممــا

الطبيعــة التقنيــة لضريبــة القيمــة المضافــة وكيفيــة عملهــا مــن

دور ومــكــانــة مختلف

اآلليــة الدقيقــة للمطالبــة باســترداد ضريبــة القيمــة المضافــة،

اســترداد الضرائــب لبرنامــج الســائحين» والــذي ســيحدد اآلتــي:

ومــع ذلــك مــن المتوقــع أن يكــون هــذا التأثيــر هامشـ ًّـيا بســبب

فــي سياسات التنويع

وقالــت الهيئــة االتحاديــة للضرائــب :إنــه ســيتم االتفــاق علــى

علينــا أن نلقــي نظــرة علــى تأثيــر الضريبــة فــي المســتهلكين

ســيؤدي إلــى زيــادة فــي تكلفــة المقيميــن فــي اإلمــارات،

في إطــار رؤيــة القيادة

دولــة اإلمــارات مــن خــارج دول مجلــس التعــاون الخليجــي.

وطبقــا للوثيقــة التــي نُ شــرت علــى الموقــع اإللكتروني
ً
المقبلــة.

األفــراد؛ ففــي أول ينايــر ،صــارت الوجبــات فــي المطاعــم

بشأن تطبيق نظام رد

الـ ــرشـ ــيـ ــدة بــالــتــوســع

الصــادرة عــن الهيئــة االتحاديــة للضرائــب .غيــر أن اللوائــح ال

الطيــران ورســوم اإلصــاح والصيانــة .ولحســاب ضريبــة القيمــة

«قـ ــرار مجلس الـ ــوزراء

السائحون يستطيعون استرداد ضريبة القيمة المضافة

كمــا ســيطلب مــن شــركات الطيــران إدخــال ضريبــة القيمــة

ورســوم الخدمــة والرســوم األخــرى المتكبــدة مثــل رســوم

خالد علي البستاني

الــضــريــبــة لــلــســيــاح جــاء

المطالبــة بضريبــة القيمــة المضافــة علــى مشــترياتهم أثنــاء

المضافــة علــى مختلــف الرســوم التــي تســتردها ســلطات
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كان شــركة مســجلة فــي ضريبــة القيمــة المضافــة فــي دولــة

الحكومــة خطــة اســترداد ضريبــة القيمــة المضافــة للســائحين.

معقــدة ومتنوعــة.

مجلة المعهد

فعلــى ســبيل المثــال :إذا كان الموظــف يأخــذ عميلــه إلــى

الســائحين؛ ففــي المملكــة المتحــدة -علــى ســبيل المثــال-

مجلة المعهد  -العدد ٢4
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ملف العدد  -الضــر يبة

األور ِّبــي ويعــودون إلــى ديارهــم يمكنهــم اســترداد قيمــة ضريبــة
ُ

تطبيــق النظــام الضريبــي فــي الدولــة ،وضمــان مواكبتــه

وفــي حــوار مــع خالــد علــي البســتاني مديــر عــام الهيئــة

وأشــار البســتاني إلــى أن الهيئــة أجــرت دراســات مســتفيضة

القيمــة المضافــة مــن مصلحــة الجمــارك عنــد مغادرتهــم البــاد.
االتحاديــة للضرائــب .منشــور بجريــدة اإلمــارات اليــوم بتاريــخ
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ألفضــل المعاييــر العالميــة».

للوصــول ألفضــل األنظمــة لــرد الضرائــب ،وعرضــت نتائــج

الدراســات علــى مجلــس إدارة الهيئــة ،وبعــد مناقشــتها وافــق
المجلــس علــى قيــام الهيئــة بإجــراءات التعاقــد مــع شــركة

رد ضريبــة القيمــة
أكــدت الهيئــة االتحاديــة للضرائــب أن مشــروع ّ

متخصصــة فــي هــذا المجــال.

يدخــل حيــز التطبيــق قريبــاً  ،حيــث وصــل إلــى المراحــل النهائيــة

مؤهــا
أساســية ليكــون الســائح القــادم مــن خــارج الدولــة
ً

المضافــة للســائحين ،الــذي قامــت الهيئــة بطرحــهُ ،يتوقــع أن
مــن حيــث الجاهزيــة لتطبيــق النظــام ،بمــا يتوافــق مــع أفضــل
الممارســات الدوليــة.

وأوضحــت الهيئــة ،فــي بيانهــا ،ضــرورة توافــر مجموعــة شــروط
الســترداد الضريبــة مــن خــال النظــام ،وفقــاً لقــرار مجلــس
الــوزراء ،منهــا أن يتــم توريــد الســلع الخاضعــة لنظــام رد الضريبــة

وقالــت الهيئــة إن النظــام سيشــتمل علــى آليــات متكاملــة

للســياح إلــى ســائح قــادم مــن خــارج الدولــة ،ويكــون داخــل

الشــركة المنفــذة بالتنســيق بيــن تجــار التجزئــة المســجلين فــي

عنــد تاريــخ التوريــد مغــادرة الدولــة خــال  90يومــاً مــن تاريــخ

للربــط المباشــر لــكل منافــذ البيــع والمحــال التجاريــة ،وســتقوم

رد
النظــام الضريبــي لــدى الهيئــة ،الراغبيــن فــي التســجيل بنظــام ّ

الضريبــة للســياح ،والربــط مــع منافــذ الدولــة ،مــا يمكــن الســياح

مــن تقديــم طلبــات اســترداد الضريبــة علــى مشــترياتهم مــن
خــال نظــام رقمــي يعتمــد علــى أحــدث التقنيــات المســتخدمة

فــي هــذا المجــال ،تمهيــداً لتشــغيله علــى مســتوى الدولــة،
حســب الخطــة المقترحــة مــن الهيئــة ،بالنســبة للمؤهليــن
الســترداد الضريبــة وفقــاً للشــروط والمعاييــر المحــددة بقــرار
مجلــس الــوزراء.

الدولــة عنــد شــراء الســلع مــن المــورد ،وأن يكــون قصــد الســائح

التوريــد ،مصطحبــاً معــه الســلع التــي قــام بشــرائها ،وأن يتــم
تصديــر الســلع ذات العالقــة مــن قبــل الســائح إلــى خــارج الدولــة
خــال ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ التوريــد.

فــي الدولــة.

بتحديدهــا قــرار مــن رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة ،وأال تكــون تلــك
الســلع مســتثناة مــن االســترداد.

المشــاركة التــي تحددهــا الهيئــة ،خيــار المشــاركة فــي النظــام،

فــي القيــام بالشــراء مــع اســترداد الضريبــة ،فعلــى التاجــر

تقديــم المســتندات الالزمــة للمطالبــة باســترداد الضريبــة مــن

خــال النظــام علــى النحــو الــذي تحــدده الهيئــة ،بمــا فــي ذلــك

الفاتــورة الضريبيــة المســتوفاة لجميــع المتطلبــات القانونيــة،

وقــال مديــر عــام الهيئــة االتحاديــة للضرائــب ،خالــد علــي

وعلــى الســائح التقــدم بطلــب اســترداد الضريبــة مباشــرة مــن

الضريبــة للســياح جــاء فــي إطــار رؤيــة القيــادة الرشــيدة بالتوســع

اســتالم الدليــل المقنــع والكافــي علــى النحــو المحــدد مــن قبــل

البســتاني ،إن «قــرار مجلــس الــوزراء بشــأن تطبيــق نظــام رد
فــي سياســات التنويــع االقتصــادي ،وتقويــة دور ومكانــة

مختلــف القطاعــات فــي منظومــة العمــل االقتصــادي بالدولــة،

قـ ــام بــالــمــشــاركــة في
النظام ،وأن تتم عملية

الشــراء ،وأن يتــم تصديــر الســلع وفــق المتطلبــات التــي يصــدر

مــن تاجــر تجزئــة قــام بالمشــاركة فــي النظــام ،وأن تتــم عمليــة

لدولــة اإلمــارات وجهـ ًـة رئيسـ ًـة علــى خارطــة الســياحة العالميــة،

المضافــة للســياح القادميــن مــن خــارج اإلمــارات غيــر المقيميــن

السلع مــن تاجر تجزئة

الــتــي يــصــدر بتحديدها

وإذا أبــدى الســائح رغبتــه لتاجــر التجزئــة المشــارك بالنظــام،

رد ضريبــة القيمــة
بالشــفافية والدقــة إلجــراءات وآليــات ّ

للسياح أن يــتــم شــراء

ووفقــاً للقــرارُ ،يشــترط لــرد الضريبــة للســياح أن يتــم شــراء الســلع

وذكــرت الهيئــة فــي بيــان ،أمــس ،أن قــرار مجلــس الــوزراء بشــأن

أن قــرار مجلــس الــوزراء حــدد معاييــر واضحــة تتميــز
الفتــة إلــى ّ

«يــشــتــرط لــرد الضريبة
ُ

الشراء ،وأن يتم تصدير

وأكــدت الهيئــة أن لــكل تاجــر تجزئــة يســتوفي متطلبــات

تطبيــق نظــام رد الضريبــة للســياح ،ســيعزز الموقــع الريــادي

خالد علي البستاني

المشــغل ،الــذي يســتوجب عليــه تقديــم االســترداد فقــط عنــد

الهيئــة ،والــذي بنــاء عليــه ســيتم رد الضريبــة إلــى الســائح.

السلع وفق المتطلبات
قــرار من رئيس مجلس

إدارة الهيئة ،وأال تكون
تــلــك الــســلــع مستثناة
من االسترداد».

أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي

وزير المالية :أننا نطمح بأن يشكل النظام الضريبي اإلماراتي
نموذجاً يحتذى به ليس على المستوى اإلقليمي فحسب

ولكن على المستوى الدولي في تشجيع قطاعات األعمال
على االمتثال الضريبي الذاتي والطوعي مشيراً سموه إلى
أن النظام اإللكتروني الذي طبقته الهيئة ساهم في تحقيق
ارتفاعات مضطردة في االمتثال في ظل توافر بيئة تشريعية
ضريبية متطورة تم تصميمها وفقاً ألرقى المعايير العالمية.

وزيــادة إســهامها فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي للدولــة ،ومنهــا

قطــاع الســياحة الحيــوي والواعــد ،مــا ســيعزز دور القطــاع فــي
المنظومــة االقتصاديــة».

مشــغل نظــام رد الضريبــة للســياح ،الــذي
ّ
وأضــاف« :ســيقوم
ســيتم التعاقــد معــه ،بإبــرام اتفاقــات مــع تجــار التجزئــة
لتجهيزهــم بالتقنيــات الخاصــة بنظــام الــرد ،والربــط بأنظمــة

الهيئــة االتحاديــة للضرائــب والمطــارات والمنافــذ البريــة
والبحريــة ،وتوفيــر أماكــن يقــوم الســياح بتقديــم طلبــات

اســترداد الضريبــة مــن خاللهــا ،ليتــم اســترداد الضرائــب بســهولة

ويســر ،حيــث ســيتم تحديــد الضرائــب القابلــة لالســترداد بدقــة
مــن خــال النظــام اإللكترونــي ،ويتــم الحصــول علــى هــذه

المبالــغ المســددة ،اســتمراراً لجهــود الحكومــة فــي دعــم
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وقال سموه " :تؤكد كافة المؤشرات نجاح الهيئة االتحادية
للضرائب فــي تطبيق نظام ضريبي شامل مــتــوازن يسهم

بفاعلية في مسيرة التنمية االقتصادية وزيــادة مستويات
الرفاهية بمجتمعنا...

المصدر جريدة البيان  25أبريل 2018م.

ملف العدد  -الضــر يبة

مجاالت األعمال واالستثمارات.

إن إمارة دبي التي أصبحت أكبر مركز مالي في المنطقة ،والتي

كل من المشتري والبائع
شراء العقار .ويدفع هذا الرسم إلى ٍّ

مثال حي على ذلك؛ إذ يتم تسجيل آالف المؤسسات الفرعية

السكنية ،يتم فرض ضريبة بنسبة  .%5أما معدل الضريبة على

تجمع بين المصالح التجارية لكثير من البلدان -يمكن أن تكون خير
والشركات العالمية التي تعمل في مجال اإلنــتــاج ،والتجارة

والخدمات ،والخدمات اللوجستية ،وصناعة السياحة ،وغيرها،

فــي كــل عــام فــي مختلف مناطق دول ــة اإلم ـ ــارات .وتشكل
هائل
ً
طلبا
مناطق المنتجعات في اإلمــارات العربية المتحدة
ً

في جميع أنحاء العالم ،وتجذب المستثمرين األجانب المحتملين
إلى البلد .وباإلضافة إلى ذلك ،هنالك بال شك تأثير كبير على

المناطق االقتصادية الحرة التي تجتذب ممثلي قطاع األعمال
من مختلف البلدان.

اإليجار ،في مجال العقارات التجارية فهو .%10
ضريبة التخطيط الدولية

الشركات والمؤسسات في دبي التي تمتلك وضع ضريبة
المقيم في دولة اإلمارات ،لديها الفرصة لتحسين القاعدة

الخاضعة للضريبة على الصعيد الــدولــي .وبفضل تنفيذ
االتفاقيات الثنائية التي تهدف إلى تجنب االزدواج الضريبي

لألعمال التجارية؛ من الممكن تحسين الضرائب في البلدان

سمات فريدة للنظام الضريبي وقوانين الضرائب
وفــي مــعــرض الــحــديــث عــن ســمــات الــنــظــام الضريبي لدولة

مناطق التجارة الحرة

تماما الضرائب
في الــدولــة -وخاصة في إمــارة دبــي -يلغي
ً

إن المناخ الضريبي المواتي هو الميزة الرئيسة للمناطق

المباشرة على السكان ،وتأتي اإليرادات الحكومية من الضرائب
غير المباشرة .فدولة اإلم ــارات ال تفرض ضرائب على دخل
األشخاص الطبيعيين ،وال الشركات ،أو ضريبة الدخل ،وضريبة

األرباح الرأسمالية.

االقتصادية للتجارة الحرة لدبي واإلمارات األخرى؛ إذ يتم
تماما من الضرائب.
كل من الشركات والموظفين
إعفاء ٍّ
ً

وإضافة إلى ذلك ،لتسجيل الشركة في هذه المناطق ،لن
تكون هنالك حاجة لديك للبحث عن الكفيل المحلي؛ حيث

ومع ذلك ،فإن النظم الضريبية في مختلف اإلمارات يمكن أن

إن المشاركة األجنبية ممكنة بنسبة  .%100كما تضمن

األنشطة الفردية.

األموال االستثمارية إلى أوطانها األصلية على المستوى

أشكال معينة من الضرائب على الشركات في مجاالت
ً
توفر

في دولة اإلمارات

على التوالي-بنسبة من  %2إلى  . %12وعند استئجار المباني

األخرى التي تعمل فيها الشركة المسجلة في الدولة.

اإلمــارات والضرائب ،من الضروري القول بأن نظام الضرائب

قوانين الضرائب

يتم تحميل الرسوم المساحية مرة واحدة بنسبة  %4من سعر

الشركات في المناطق االقتصادية للتجارة الحرة إعادة

أيضا مزايا للرسوم الجمركية.
التشريعي ،مع منحها ً

استثناء في النظام الضريبي لدبي

فــي ض ــوء ه ــذه الــحــقــائــق كــلــهــا ،وبــالــنــظــر إل ــى خصائص

وفي دبي ،تُ فرض الضرائب تشمل الضرائب على الدخل واألرباح

اإلمارات العربية المتحدة ،يمكننا القول :إن نظام الضرائب

في القطاع المصرفي والنفطي والغاز .

المستثمرين الدوليين ببيئة مثالية لخلق األعمال التجارية.

الرأسمالية -على الشركات والمؤسسات المالية التي تعمل

القوانين الضريبية والــنــظــام الضريبي بـ ُـر َّمــتــه فــي دولــة
الحكومي في دبي واإلم ــارات األخــرى يهدف إلى تزويد

إلى جانب ذلك ،فإن األنشطة المالية للشركات ذات التحوالت

وهذا الموقف تجاه األعمال واضح في سياسة الحكومة

معدل الضريبة على نحو مباشر على مقدار رأس المال العامل

التجارة الدولية ،واستبعاد

الكبيرة تخضع لضرائب الــشــركــات .فــي هــذه الحالة ،يعتمد

آنفا ال
للشركة .وفي الوقت نفسه ،فإن الضرائب المذكورة ً

عمليا على غالبية األنشطة ،ولكنها ال تفرض إال على
تفرض
ًّ

بـ ُـر َّمــتــهــا .فهنالك غــيــاب للحواجز أمــام
ال ـ ــرق ـ ــاب ـ ــة ال ــم ــال ــي ــة
لــلــدولــة ،وتــطــويــر

إذا مــا كان لنــا أن نقــارن قوانيــن الضرائــب ونظــام الضرائــب فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بصفــة عامــة مــع األنمــاط

األنشطة الثالثة المذكورة أعــاه وهــي المصارف ،وقطاع

ـددا مــن المدفوعــات واإليــرادات اإلجباريــة للميزانيــة التــي يتــم
الخصــوص ،تلغــي الضرائــب فــي دولــة
اإلمارات-تمامــا -عـ ً
ً

في هذه الحالة ،تكون المدفوعات اإلجبارية للميزانية (الضرائب

ال ــت ــج ــاري ــة ،وال

الترفيهية والمطاعم) محدودة بنسبة  %5أو .%10

االســــــتــــــيــــــراد

التقليديــة األخــرى والنظــم الضريبيــة؛ يمكــن للمــرء أن يضــع يــده علــى كثيــر مــن المميــزات والخصائــص؛ فعلــى وجــه
تحصيلهــا مــن األعمــال التجاريــة واألفــراد فــي أراضــي البلــدان األخــرى .باإلضافــة إلــى ذلــك ،ينــص التشــريع فــي اإلمــارات
علــى أن كل واحــدة مــن اإلمــارات الســبع المســتقلة تحــدد سياســتها الضريبيــة علــى نحــو مســتقل.

إعداد فريق التحرير

هــذه الخصائص التي تنفرد بها المنظومة الضريبية لدولة

نسبيا .وأصبحت خصوصيات اللوائح الضريبية
في مدة قصيرة
ًّ

جعلتها المركز المالي والتجاري الدولي الرئيس في المنطقة

الــكــبــيــرة مــن الــخــارج وتوجيهها إل ــى مجموعة متنوعة من

اإلمارات والقوانين الضريبية االتحادية التي صدرت حتى اآلن،
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رئيسا لجذب االقتصاد المحلي إلى تدفقات االستثمار
حافزً ا
ًّ

النفط والغاز ،والسياحة.

المفروضة على خدمات الفندق والضرائب على تنظيم األنشطة

الــبــنــيــة التحتية
لــــــــأعــــــــمــــــــال

ضــــرائــــب عــلــى
والــتــصــديــر عند

الضرائب على العقارات

العمل عن طريق

وفيما يتعلق بالعقارات ،فــإن المخطط الضريبي في دولة

الحرة وغير ذلك من المزايا

اإلمارات يقضي بأنه عند شراء العقارات غير المنقولة في دبي،

مـ ــنـ ــاطـ ــق الـ ــتـ ــجـ ــارة
الضريبية.

مجلة المعهد  -العدد ٢4
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نظرات في

ضريبة القيمة المضافة

لدولة اإلمارات العربية المتحدة

لقــد ســعت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة عنــد تنظيمهــا

النهائــي ،حيــث يقــع عليــه عــبء االلتــزام بســدادها بحســب

واقعهــا االقتصــادي واالجتماعــي ،وتحقيــق رؤيتهــا ونظرتهــا

ومــن خــال هــذا التعريــف ،واالطــاع علــى التشــريعات

لضريبــة القيمــة المضافــة ،إلــى تطويرهــا بمــا يتــاءم مــع

المســتقبلية لتحقيــق التنميــة الشــاملة والمســتدامة فيهــا،
نحــو
وذلــك مــن خــال تحديــث الهيكليــات الضريبيــة علــى
ٍ

يتــاءم مــع أنظمتهــا الماليــة والضريبيــة المطبقــة فيهــا،
ً
مواكبــة مــع أفضــل الممارســات العالميــة،
لتصبــح أكثــر

واندماجــاً مــع النظــام العالمــي الجديــد ،باإلضافــة إلــى تجــاوز
المشــاكل والعقبــات والســلبيات التــي نتجــت عــن تطبيــق هــذه

الضريبــة فــي العديــد مــن دول العالــم ،باعتبارهــا ضريبــة معقــدة
إن هــذه الضريبــة تتطلــب
نوعــاً مــا مــن الناحيــة التطبيقيــة ،حيــث ّ

وجــود نظــام محاســبي متقــدم لــدى الشــركات والمؤسســات
وتتعــدد صــور التهــرب
المكّ لفــة قانونــاً بتحصيلهــا وتوريدهــا،
ّ
ُ
منهــا ،كعــدم التســجيل أو اإلبــاغ عــن المتحصــات اإلجماليــة،
حصلــة إلــى الســلطة الضريبيــة،
الم ّ
وعــدم تحويــل المبالــغ ُ

المزيفــة ،والمطالبــة بخصــوم
وكذلــك اســتخدام الفواتيــر
ّ
ضريبيــة عــن مشــتريات ال يســتحق عنهــا الخصــم ،وضعــف

العالقــة بيــن فعاليــة تدقيــق الحســابات والقــدرة علــى إدارة

نظــام مالئــم لــرد الضريبــة.

المحــدد،
إنجــاز المهــام المكّ لفــة بهــا طبقــاً للجــدول الزمنــي
ّ

والتــي تكللــت بإنجــاز العديــد مــن الخطــوات العمليــة والفنيــة
والتقنيــة الالزمــة لتأســيس النظــام الضريبــي فــي الدولــة ،وقــد

رافــق هــذه اإلنجــازات إعــداد وإصــدار العديــد مــن التشــريعات

االتحاديــة ،ومــن أهمهــا المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم ()13
لســنة  2016فــي شــأن إنشــاء الهيئــة االتحاديــة للضرائــب،

والقانــون االتحــادي رقــم ( )7لســنة  2017فــي شــأن اإلجــراءات

بقانــون اتحــادي رقــم ( )8لســنة  2017فــي شــأن ضريبــة القيمــة

الخليــج العربيــة ،ومــن بينهــا دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،شــأنّ ها شــأن العديــد مــن دول العالــم ،بفــرض بعــض الضرائــب

الضريبــة للدولــة ثــم يســترجعها مــن المســتهلك ضمــن
المســلّ مة إلــى األخيــر.
ســعر الســلعة أو الخدمــة ُ

3.3إنّ هــا ضريبــة غيــر تراكميــة :حيــث إنّ هــا تُ دفــع ُمجــزّ أة عنــد
كل مرحلــة مــن مراحــل الــدورة االقتصاديــة ،ولعـ ّـل هــذه
حصــل وتدفــع
مــن أهــم مميــزات هــذه الضريبــة ،إذ إنّ هــا تُ ّ

مجــزأة عنــد كل سلســلة مــن سلســلة التوريــد ،وهــي غيــر
علــى ســعر البيــع مجــرداً مــن قيمــة الضريبــة المدفوعــة،
الخدمــة.

إن
4.4إنّ هــا ضريبــة حياديــة ليــس فيهــا ازدواجيــة :حيــث ّ
المبــدأ األساســي لهــذه الضريبــة هــو إعفــاء عمليــة

التصديــر مــن الضريبــة وإخضــاع عمليــات االســتيراد لهــا،
وانطالقــاً مــن هــذا المبــدأ نجــد أنــه مــن المســتحيل أن
تخضــع ســلعة ُمصـ ّـدرة إلــى الخــارج لضريبــة داخــل البلــد

المصــدر ولضريبــة أخــرى لبلــد المســتورد ،نتيجــة إلعفــاء
عمليــات التصديــر مــن هــذه الضريبــة.

إن لضريبــة القيمــة المضافــة أهميــة كبــرى ،حيــث تســعى الدول
ّ
تحفيــز االســتثمار وجــذب رؤوس األمــوال ،والتدخــل فــي الحيــاة

أن هــذه الضريبــة تُ شــكّ ل حافــزاً مهمــاً لالســتثمار وفــي ذات
ّ

ويتــم احتســابها علــى أســاس القيمــة الجمركيــة مضافــاً

إليهــا الرســوم الجمركيــة والرســوم األخــرى المقــررة بموجــب
التشــريعات الســارية وهكــذا حتــى وصولهــا إلــى المســتهلك

مستشار قانوني أول –
رئيس المكتب الفني
األمانة العامة للجنة العليا
للتشريعات في إمارة دبي

علــى القيمــة المضافــة.

وبمعــدل واحــد فــي كامــل أرجــاء الدولــة،
موحــدة
ّ
ٍ

بعكــس الــدول األخــرى التــي تطبقهــا بنســبٍ متعــددة

أم مســتوردة ،ويتــم اســتيفاؤها فــي كل مرحلــة مــن مراحــل
علــى أســاس الســعر ،كمــا يتــم اســتيفاؤها عنــد االســتيراد،

المستشار /محمد صالح
العطيوي

ـا عــن غيــره مــن الضرائــب
علــى الســلع المســتوردة ،فضـ ً

ـواء علــى الســلع والخدمــات المنتجــة محليــاً
الدولــة ،سـ ً
إال مــا اســتُ ثني مــن أراضــي الدولــة
أو المســتوردةّ ،

الســلع والخدمــات المســتهلكة ،ســواء كانــت منتجــة محليــاً

بقلم :

إن الرســم الجمركــي المدفــوع
5.5إنّ هــا ضريبــة ٌمركّ بــة :حيــث ّ

عــرف ضريبــة القيمــة المضافــة بأنّ هــا نــوع مــن الضرائــب
تُ َّ

وفيـ ٍـر ومنتظــم ،تســتطيع مــن خاللــه تمويــل خططهــا وبرامجها
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ـورد يلعــب دور الجابــي الــذي يدفــع
وحــده عبأهــا،
فالمـ ِّ
ُ

بحســب نــوع الســلعة والخدمــة.

الــدورة االقتصاديــة المحليــة (اإلنتــاج ،التوزيــع ،االســتهالك)

مجلة المعهد

يتحمــل
علــى الرغــم مــن أن المســتهلك النهائــي هــو مــن
ّ

( )52لســنة  2017فــي شــأن الالئحــة التنفيذيــة للمرســوم

غيــر المباشــرة ،المقــررة علــى االســتهالك ،يتــم فرضهــا علــى

التنميــة والرخــاء لمجتمعاتهــا ،مــن خــال تأميــن إيــراد ضريبــي

مــن المســتهلك وإنّ مــا مــن ُم ّــورد الســلعة أو الخدمــة،

طبــق بنســبة
6.6إنّ هــا ضريبــة واحــدة
وموحــدة :حيــث إنّ هــا تُ ّ
ّ

عــد الضرائــب إحــدى الوســائل الرئيســة التــي تســعى الــدول مــن خاللهــا إلــى تحقيــق أهدافهــا ،وتنفيــذ سياســاتها،
تُ ّ

اإلنفــاق االســتهالكي وليــس االســتثماري.

مباشــرة
ً
2.2إنّ هــا ضريبــة غيــر مباشــرة :حيــث إنّ هــا ال تُ جبــى

الضريبيــة ،والمرســوم بقانــون اتحــادي رقــم ( )8لســنة 2017

المضافــة.

االقتصاديــة واالجتماعيــة علــى نحــو يمكّ نهــا مــن تحقيــق

1.1إنّ هــا ضريبــة عامــة شــاملة :حيــث إنّ هــا تشــمل جميــع

بنــص صريــح.
المعفــاة منهــا ٍّ
الســلع والخدمــات ،مــا عــدا ُ

والرســوم األخــرى ،ســيدخل فــي الوعــاء الخاضــع للضريبــة

فــي شــأن ضريبــة القيمــة المضافــة ،وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم

بــرر كونهــا تُ فــرض علــى
الم ّ
الوقــت تُ قنّ ــن االســتهالك غيــر ُ

األخــرى ،ومــن أهمهــا:

الفنيــة المتخصصــة علــى مســتوى
العديــد مــن فــرق العمــل
ّ

والمحاســبية والقانونيــة ،حتــى تمكّ نــت هــذه الفــرق مــن

 -وفــي إطــار سياســتها الماليــة  -بواســطة هــذه الضريبــة إلــى

ميــز ضريبــة القيمــة المضافــة عــن غيرهــا مــن أنــواع الضرائــب
تُ ّ

وذلــك حتــى آخــر مرحلــة عنــد اســتهالك الســلعة أو

الخبــراء والمختصيــن فــي المجــاالت الماليــة واالقتصاديــة

ومشــاريعها ومبادراتهــا فــي كافــة المجــاالت الحياتيــة ،كمــا

المتحــدة ،يمكننــا القــول أن هنــاك العديــد مــن الخصائــص التــي

ــذ َل فــي تنظيــم ضريبــة القيمــة المضافــة فــي دولــة
لقــد ُب ِ

ضمــت
الحكومــة االتحاديــة والحكومــات المحليــة ،والتــي
ّ

القيمــة المضافــة علــى الســلع والخدمــات.
ِ
الجديــدة علــى مواطنيهــا وعلــى المقيميــن فيهــا ،ومــن أهمهــا ،ضريبــة

المنظمــة لهــذه الضريبــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة

إن الضريبــة علــى القيمــة المضافــة تُ حتســب
تراكميــة إذ ّ

اإلمــارات العربيــة المتحــدة جهــوداً كبيــرة ،حيــث شــكّ لت

المــوارد األساســية لتمويــل موازناتهــا الســنوية ،وفــي هــذا الســياق قامــت دول مجلــس التعــاون لــدول
باعتبارهــا أحــد
ِ

الســعر النهائــي للســلعة أو الخدمــة التــي ُســلمت إليــه.

طبــق داخــل حــدود
7.7إنّ هــا ضريبــة إقليميــة :حيــث إنّ هــا تُ ّ

الحـ ّـرة التــي يصــدر
بنـ ٍـص خــاص ،ونقصــد هنــا بالمناطــق ُ

بتحديدهــا قــرار مــن مجلــس الــوزراء الموقــر.

8.8إنّ هــا ضريبــة تؤمــن إيــراداً ضريبيــاً وفيــراً ومنتظمــاً :
توفــر للخزانــة العامــة للحكومــة االتحاديــة
ّ
حيــث إنّ هــا
والحكومــات المحليــة إيــراداً ضريبيــاً وفيــراً  ،ويتــم
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بشــكل صحيــح ،واتخــاذ اإلجــراءات
تطبيــق هــذه الضريبــة
ٍ

محــددة فــي
تحصيلهــا بشــكل منتظــم فــي أوقــات
ّ

ـررة بموجــب التشــريعات الســارية بحــق كل مــن
القانونيــة المقـ َّ

الســنة.

يتجــاوز علــى قواعــد فــرض هــذه الضريبــة.

إن الدولــة تتدخــل بواســطتها
9.9إنّ هــا ضريبــة ُموجهــة :حيــث ّ
فــي إطــار سياســتها االقتصاديــة واالجتماعيــة والماليــة

لتحفيــز االســتثمار وجــذب رؤوس األمــوال وتحقيــق

1111التوريــدات المرتبطــة بخدمــات الرعايــة الصحيــة الوقائيــة
واألساســية والســلع والخدمــات المرتبطــة بهــا.

تــؤدي إلــى فــرض الغرامــات
مــا هــي الحــاالت التــي
ّ

ما هي السلع والخدمات المعفاة من الضريبة؟

و ا لعقو بــا ت ؟

1010إنّ هــا ضريبــة تشــكّ ل حافــزاً مهمــاً لالســتثمار :حيــث إنّ هــا

يتــم إعفــاء الســلع والخدمــات التاليــة مــن ضريبــة القيمــة

يتــم فــرض غرامــات وعقوبــات فــي حــال عــدم االمتثــال

الــرد والحســم ،ولهــذا المبــدأ
مــن خــال إقرارهــا لمبــدأ ّ

حددهــا
1.1بعــض الخدمــات الماليــة والمصرفيــة التــي تُ ّ

أو المؤسســة بالتســجيل الضريبــي عندمــا يكــون أي منهــا

2.2العقارات السكنية.

الضريبــي أو توريــد الضريبــة للهيئــة االتحاديــة للضرائــب فــي

الرخــاء والرفاهيــة للمجتمــع.

المضافــة:

تُ فــرض علــى االنفــاق وليــس االســتثمار ،ويتجلّ ــى ذلــك

التشــريعات الســارية.

أثــران إيجابيــان ،األول عائــد إلــى عــدم زيــادة كُ لــف

االســتثمار بفضــل إمكانيــة اســترجاع المبالــغ المدفوعــة،

3.3األراضي الفضاء.

والثانــي ُمتعلّ ــق بالمحافظــة علــى الســيولة لــدى

4.4النّ قل المحلّ ي للركاب.

المســتثمر.

ما هي توريدات السلع والخدمات التي تخضع لنسبة

وقــد بــدأت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وفــي إطــار

الصفر؟

التكامــل االقتصــادي بينهــا وبيــن دول مجلــس التعــاون لــدول

الخليــج العربيــة تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة اعتبــاراً مــن
مطلــع عــام  ،2018بالتزامــن مــع تطبيقهــا فــي بعــض دول

أن بقيــة هــذه الــدول ســتطبقها فــي العــام
المجلــس ،فــي حيــن ّ

الــذي يليــه ،وســتكون هنــاك قواعــد محكمــة لتنظيــم تطبيقهــا
فــي هــذه الــدول ،لضمــان توحيــد نســبتها ،وعــدم ازدواجيتهــا
تنقــل الســلع والخدمــات فيمــا بينهــا ،وذلــك مــن خــال
عنــد ّ
نظــم كافــة هــذه المســائل.
وضــع إطــار تشــريعي عــام ُي ِّ

يتــم فــرض نســبة الصفــر علــى التوريــدات مــن الســلع والخدمات

التاليــة ،وفقــاً للضوابــط والشــروط التــي تُ حددهــا التشــريعات

تطبــق علــى معظــم التّ وريــدات التــي تتــم علــى الســلع
القانــون.

الضريبــة ،وكيفيــة التعامــل معهــا:

كيف ستقوم الحكومة بتحصيل ضريبة القيمة المضافة؟

ـإن هــذه الكلفــة الزائــدة ســتنعدم
االســتهالكي والمعيشــي ،فـ ّ

المرتبطــة بهــا الالزمــة لتشــغيلها وصيانتهــا
التوريــدات ُ

ســتقوم الحكومــة االتحاديــة ُممثّ لــة بالهيئــة االتحاديــة

المســتثناة مــن ضريبــة القيمــة المضافــة ،فــي حيــن إنّ هــا ســتزيد

المنتجــة محليــاً أو المســتوردة للدولــة ،إال مــا اســتُ ثني منهــا

للضريبــة.

بنــص خــاص ،مــن خــال توثيــق إيــرادات وتكاليــف أعمــال
ٍ

ورديــن ،حيــث ســتقوم الشــركات والمؤسســات المكلّ فــة
الم ِّ
ُ

بالتســجيل ،بفــرض ضريبــة القيمــة المضافــة علــى جميــع
المتعامليــن معهــا ،وفقــاً للنســبة الضريبيــة المعتمــدة عنــد

كل توريــد تقــوم بــه علــى أســاس الســعر النهائــي للســلعة

أو الخدمــة ،ومــن ثــم توريــد حصيلــة هــذه الضريبــة للهيئــة
ـررة بموجــب
المقـ َ
للمــدد وبالكيفيــة ُ
االتحاديــة للضرائــب ،وفقــاً ُ

التشــريعات الســارية ومــا تعتمــده الهيئــة فــي هــذا الشــأن،
وذلــك بعــد خصــم مــا يكونــوا قــد قامــوا بدفعــه مــن ضريبــة

فــي معــرض إنتاجهــم للســلعة أو الخدمــة.

كيــف يتــم ضمــان عــدم اســتغالل الضريبــة كذريعــة لرفــع
األســعار؟

لــــضــــريــــبــــة ال ــق ــي ــم ــة
فــي تحفيز االستثمار

5.5توريــدات المعــادن الثمينــة االســتثمارية أو اســتيرادها

وتسمح للدولة التدخل

في الحياة االقتصادية
واالجتماعية على نحو

بشــكل عــادل
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،ويأتــي تطبيقهــا
ٍ

لمجتمعاتها.

فــي تحســين األوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي دولــة
أي تجــاوزات قــد تترتــب علــى تطبيقهــا،
يحــول دون حــدوث ّ
لذلــك فإنّ ــه يجــب علــى المســتهلك عــدم ســداد هــذه الضريبــة

إال فــي حــال ظهورهــا علــى فاتــورة الشــراء التــي ُيصدرهــا
ّ

ـورد لــه ،ووفقــاً للنســبة المعتمــدة ،وهــذا تطلّ ــب من الهيئة
المـ ِّ
ُ

ضريبــة القيمــة المضافــة ،باعتبارهــا ضريبــة اســتهالك عامــة،

بشــراء الســلع والخدمــات ،وكذلــك توعيــة المورديــن بكيفيــة

الالزمــة للمســتهلك لمســاعدته وتوعيتــه عنــد اتخــاذ قــراره

و تحو يلهــا .

جــواً
4.4توريــدات طائــرات وســفن اإلنقــاذ والمســاعدة ّ

يهــدف تطبيــق نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة إلــى اإلســهام

هل ستشمل الضريبة جميع المنتجات والخدمات؟
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مــن الســلع والخدمــات.

وجذب رؤوس األموال،

الـــتـــنـــمـــيـــة والــــــرخــــــاء

بالسجالت التي تسمح

لــلــهــيــئــة االتـ ــحـ ــاديـ ــة

2.2خدمــات النقــل الدولــي البـ ّـري أو البحــري أو الجـ ّـوي ومــا

رجــح أن ترتفــع كلفــة المعيشــة بشــكل ضئيــل ،ولكــن
الم ّ
مــن ُ

للضرائــب بتحصيــل هــذه الضريبــة علــى الســلع والخدمــات

الضريبــة؟

ال ــض ــري ــب ــي االح ــت ــف ــاظ

وفــي هــذا الســياق فقــد قامــت الهيئــة االتحاديــة للضرائــب

والبريــة
والجويــة
3.3توريــدات وســائل النقــل البحريــة
ّ
ّ

أي ســلع أو خدمــات خاضعــة
بشــكل نســبي فــي حــال شــراء ّ

يتعيــن علــى األعمــال مباشــرة التســجيل لغايــات
متــى
ّ

ق ـ ــام ـ ــت بــالــتــســجــيــل

1.1التصديــر المباشــر وغيــر المباشــر للســلع والخدمــات إلــى

فــي حكمــه للــركاب والبضائــع ،والتوريــدات المرتبطــة بــه

المضافة أهمية كبرى،

وجــود تهــرب ضريبــي.

وال ــم ــؤس ــس ــات الــتــي

الملزَ مــة بالتســجيل ،التأكــد مــن أنهــا قامــت بالتســجيل قبــل
ُ

وفيمــا يلــي عــرض لإلجابــات عــن أهــم التســاؤالت التــي يمكــن

فــي حــال مــا إذا كانــت ســتتركز علــى شــراء الســلع والخدمــات

بالســجالت المطلوبــة ،وكذلــك فــي كل حالــة يثبــت فيهــا

يتعـين عــلى الشركـــات
ّ

ومعامالتها التجارية.

خــارج دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة.

ســتتفاوت هــذه الزيــادة بتفــاوت نمــط حيــاة األفراد وســلوكهم

المواعيــد المحــددة ،أو عــدم قيــام الخاضــع للضريبــة باالحتفــاظ

حيــز التنفيــذ بتاريــخ  1ينايــر
دخلــت ضريبــة القيمــة المضافــة ّ

هل ستؤدي الضريبة إلى رفع كلفة المعيشة؟

أن تُ ثــار مــن جانــب الشــركات والمؤسســات واألفــراد حــول هــذه

ملزمــاً بذلــك ،أو عــدم قيــام الخاضــع للضريبــة بتقديــم اإلقــرار

ل ــل ــض ــرائ ــب بـ ــاالطـ ــاع

الســارية فــي هــذا الشــأن:

والخدمــات ،إال مــا تــم إعفاؤهــا أو اســتثناؤها منهــا بنــص

نظمــة لهــذه الضريبــة ،كعــدم قيــام الشــركة
الم ّ
بالتشــريعات ُ

 ،2018وبالتالــي فإنــه يجــب علــى الشــركات والمؤسســات

هــذا التاريــخ ،لتقــوم بفــرض الضريبــة اعتبــاراً مــن ذلــك التاريــخ،

على تفاصيل أنشطتها

بفتــح بــاب التســجيل لضريبــة القيمــة المضافــة إلكترونيــاً خــال
الربــع الثالــث مــن عــام  2017علــى أســاس اختيــاري ،وعلــى
ـداء مــن الربــع األخيــر مــن عــام  2017لألعمال
أســاس إلزامــي ابتـ ً
تأخــر األعمــال
ســجل مســبقاً .وهــذا لضمــان عــدم ّ
التــي لــم تُ
ّ

المحــدد.
للتســجيل لضريبــة القيمــة المضافــة عــن الموعــد
ّ

وبحــراً .

لغايــات االســتثمار.

6.6توريــد المبانــي الســكنية حديثــة اإلنشــاء ،التــي يتــم
المطوريــن العقارييــن ألول مــرة خــال
توريدهــا مــن قبــل ُ
( )3ســنوات مــن إنشــائها.

ـان غيــر
7.7التوريــد األول للمبانــي التــي تــم تحويلهــا مــن مبـ ٍ
ـان ســكنية.
ســكنية إلــى مبـ ٍ

8.8التوريــد األول للمبانــي المخصصــة الســتخدام الجهــات
الخيريــة.

9.9توريد النفط الخام والغاز الطبيعي.

1010توريــدات الســلع والخدمــات المرتبطــة بالتعليــم فــي
دور الحضانــة والمؤسســات التعليميــة فــي مرحلــة
المتعلّ قــة
التعليــم األساســي ،باإلضافــة إلــى التوريــدات ُ
بمؤسســات التعليــم العالــي المملوكــة للحكومــة
مولــة مــن قبلهمــا.
الم ّ
االتحاديــة أو المحليــة أو ُ
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تعريفات عالمية

ملف العدد  -الضــر يبة

ضريبة

القيمة

المضافة
ضريبة

عــــــلــــــى الــــــشــــــركــــــات
والمؤسسات التسجيل

لــــضــــريــــبــــة ال ــق ــي ــم ــة

التهرب الضريبي

ال ــم ــض ــاف ــة إذا كــانــت
ت ــوري ــدات ــه ــا الــخــاضــعــة
للضريبة ووارداتــهــا من

ال ــخ ــارج ســنــويــاً تــجــاوز
مبلغ ( 375,000درهم)

والتسجيل اختيارياً إذا

تقل
ُّ
كــانــت تــوريــداتــهــا

ضــريــبــة المبيعات هي

قيمة السلع المنتَ جة

مرة واحــدة عند عملية

دخ ــل ــت فـــي إنــتــاجــهــا،

تحصلها الــدولــة من أشخاص وشــركــات ومؤسسات لكي
الضريبة عبارة عن مبالغ نقدية
ِّ

تلك الضريبة التي تُ دفع

البنى التحتية وغيرها .أما التهرب الضريبي فهو يعني أن يتهرب المكلف من دفع الضريبة

البيع النهائية للسلعة

تقوم بتمويل نفقاتها ،أي تقوم بتمويل قطاعات تنفق عليها مثل التعليم أو الصرف على

المستحقة عليه؛ ويكون ذلك إما بأن يتهرب من دفع كل الضريبة المفروضة عليه ،أو يتهرب
من دفع جزء منها.

وال يــوجــد فيها نظام

الخصم الضريبي.

تُ عرف بأنها الفرق بين

وقــيــمــة ال ــم ــواد الــتــي

وهــو الــمــعــروف باسم

االســتــهــاك الــوســيــط
فـــي عــمــلــيــة اإلنـــتـــاج؛

ماهي الشركات والمؤسسات التي يجب

المضافــة الســجالت والوثائــق التــي يجــب االحتفــاظ بهــا مــن

عــلــى الــشــركــات والــمــؤســســات التسجيل لضريبة القيمة

يتعين االحتفاظ فيها بالفواتير؟
ما هي المدة التي
ّ

االس ــت ــه ــاك ــي ــة الــتــي

من الخارج سنوياً تجاوز حد التسجيل اإللزامي ،وقد حددته

يجــب علــى الخاضــع للضريبــة االحتفــاظ بالفواتيــر الضريبيــة

المستوى المحلي أو

عليها التسجيل للضريبة؟

المضافة إذا كانت توريداتها الخاضعة للضريبة ووارداتــهــا
الهيئة االتحادية للضرائب بمبلغ ( 375,000درهــم) ،وقد

أجـــازت الهيئة للشركات والــمــؤســســات التسجيل لضريبة
القيمة الــمــضــافــة اخــتــيــاريــاً إذا كــانــت تــوريــداتــهــا الخاضعة

حد التسجيل اإللزامي،
للضريبة ووارداتها من الخارج ُّ
تقل عن ّ
حد التسجيل االختياري والــذي حددته بمبلغ
ولكن تتجاوز َّ
( 187,500درهم).

يتعين على الشركات والمؤسسات التي قامت
متى
ّ
بالتسجيل الضريبي تقديم إقراراتها للضريبة؟

يتعيــن علــى الشــركات والمؤسســات الخاضعــة للضريبــة
ّ

تســليم إقــرارات ضريبــة القيمــة المضافــة للهيئــة االتحاديــة
للمــدد المحـ ّـددة بموجــب
للضرائــب علــى أســاس دوري ،وفقــاً ُ

التشــريعات الضريبيــة ،وبواســطة الوســائل المعتمــدة مــن
حددهــا.
الهيئــة وبالكيفيــة التــي تُ ّ

ِقبــل تلــك الشــركات والمؤسســات ،وكذلــك مــدة االحتفــاظ بهــا.

ع ــن مــبــلــغ (187,500

المبيعات

ضريبة القيمة المضافة

وهي بذلك ضريبة غير
مــبــاشــرة تُ ــف ــرض على

درهم).

األم ـ ـ ــوال وال ــخ ــدم ــات

ي ــت ــم تــصــنــيــعــهــا عــلــى

الــتــي يــتــم اســتــيــرادهــا،

والمســتلمة لمــدة ( )5ســنوات علــى األقــل.
الصــادرة
ُ

وهـ ــذه الــضــريــبــة تعتبر

هــل يمكــن تكويــن مجموعــات ضريبيــة موحــدة ،وماهــي

االزدواج

الغايــة منهــا؟

يمكــن للشــركات والمؤسســات بمــا فيهــا الجهــات الحكوميــة

ضريبة الدخل

المحـ ّـددة فــي التشــريعات الضريبيــة
التــي تســتوفي الشــروط ُ

والتــي يوجــد ارتبــاط فيمــا بينهــا ،التســجيل لــدى الهيئــة
االتحاديــة للضرائــب كمجموعــة ضريبيــة ،والغايــة مــن وجــود

هــذه المجموعــات هــو تبســيط احتســاب ضريبــة القيمــة
المضافــة ،وتمكيــن هــذه الجهــات مــن الوفــاء بالتزاماتهــا
القانونيــة.

هــل تدخــل الرســوم الجمركيــة وغيرهــا مــن الرســوم

والضرائــب األخــرى فــي احتســاب ضريبــة القيمــة المضافــة

مزدوجا
فرضا
ً
يعني
ً

األوربـ ــي
دول االتــحــاد
ُ

على دخل ورأسمال

دول ـ ــة ،وم ــن هــنــا فــإن

ي ــج ــب ع ــل ــى ال ــخ ــاض ــع

بــالــفــواتــيــر الــضــريــبــيــة

ويعتمد حساب
يتم اقتطاعه من إجمالي مبلغ الدخل الشخصي لألفراد،
ُ
ُ
المبلغ المالي الذي ُ

الـــــــمـــــــؤســـــــســـــــات

والمستلمة
ال ــص ــادرة
ُ

لمدة ( )5سنوات على
األقل.

وتزداد قيمة
محددة من ِق َبل الهيئة المشرفة على ضريبة الدخل،
ٍ
مئوية
ٍ
نسبة
ٍ
ضريبة الدخل على
ُ

الضريبة مع زيادة نسبة الدخل ،والعكس صحيح.

فــي العالم والــتــي يتم

الضريبي

حص ُل على
ُ
نوع من أنواع الضرائب التي
ٌ
هي
تفرض على األشخاص ،أو المنشآت التي تُ َّ
عبارة عن ٍ

لــلــضــريــبــة االح ــت ــف ــاظ

ـوعــا
االس ــت ــه ــاك شــيـ ً

تطبيقها فــي أكثر من

لــلــرســوم والــضــرائــب

عرف ضريبة الدخل بأنها:
وأيضا تُ
ً
تخضع لقانون الضريبة في الدولة،
نسبة من األرباح التي
ٍ
دخل ،أو
ُ
ُ
ٍ

م ـ ـ ــن أكـ ـ ــثـ ـ ــر ض ـ ــرائ ـ ــب

الـ ـ ــنـ ـ ــشـ ـ ــطـ ـ ــة فـ ــي

دولتين.

 150دولة ،والتي بينها

الـ ــبـ ــالـ ــغ ع ـ ــدده ـ ــا 29
الــمــســتــهــلــك الــنــهــائــي
هــو مــن يتحمل تكلفة

ال ــض ــري ــب ــة؛ ومـــــن هــنــا

تقوم األعمال بحساب

ال ــض ــري ــب ــة وتــحــصــيــلــهــا

اإليرادات الضريبية

لـ ــصـ ــالـ ــح الـــحـــكـــومـــة،

تســتحق ضريبــة القيمــة المضافــة علــى أســاس القيمــة

اإليرادات الضريبية هي اإليرادات التي تجمعها الحكومات عن

التي تتلقاها الحكومة

يتعيــن علــى الشــركات والمؤسســات التــي قامــت بالتســجيل
ّ

علــى كافــة الرســوم والضرائــب التــي تــم فرضهــا عليهــا ،بمــا

أيضا؛
والشكل الذي يتم به جمع اإليــرادات الضريبية مختلف ً

هـــي نــفــســهــا الــقــيــمــة

للضرائــب باالطــاع علــى تفاصيــل أنشــطتها ومعامالتهــا

هــذه الرســوم والضرائــب عــن الســلعة لغايــات احتســاب ضريبــة

مــا هــي السـ ّـجالت التــي يجب على الشــركات والمؤسســات
التــي قامــت بالتســجيل الضريبــي االحتفاظ بها؟

الضريبــي االحتفــاظ بالســجالت التــي تســمح للهيئــة االتحاديــة
نظمــة لضريبــة القيمــة
الم ّ
حــددت التشــريعات ُ
التجاريــة ،ولقــد ّ
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علــى الســلع ،أم يتــم خصمهــا؟

اإلجماليــة للســلعة عنــد تســليمها للمســتهلك ،والتــي تشــتمل

أي مــن
فيهــا الرســوم الجمركيــة ،وبالتالــي فإنّ ــه ال يجــوز خصــم ٍّ
القيمــة المضافــة عليهــا.

طريق فــرض الضرائب .وهنالك أنــواع مختلفة من الضرائب،
وإضافة إلــى ذلــك ،فــإن الهيئات التي تجمع الضرائب قد ال

طرفا ثالثً ا
ً
جزءا من الحكومة المركزية ،ولكن قد تكون
تكون ً
مرخصا له جمع الضرائب.
بديل
ً
ًّ

وتكون النتيجة الصافية
من العائدات الضريبية
التي تتم إضافتها عبر

سلسلة التوريد.

مجلة المعهد  -العدد ٢4
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مـــعـــارف

معدالت ضرائب مرتفعة
يتعرض له األفراد من
بالنظر إلى ما
ّ
ّ

على الدخل في الدول األجنبية غير الخليجية ،تتراوح في بعض

الدول ما بين  %40 - %30من صافي الدخل.

أن الحكومة االتحادية
البعد االقتصادي ،فيتمثّ ل في ّ
وأمــا ُ
ّ
ال تفرض ّأية ضرائب دخل فيدرالية على الشركات ،وإذا كانت
تلك الشركات تخضع لضرائب دخل محلية بمقتضى المراسيم

أن المالحظ من الناحية العملية
إال ّ
التي أصدرتها كل إمــارةّ ،
أن تطبيق هذه المراسيم قاصر على فــروع البنوك األجنبية
ّ

والشركات التي تعمل في مجال النفط.

تغير كبير من معطيات
ولم يعد خافياً على أحد ،أنّ ه قد حدث ُّ

السياسة المالية للدولة خالل السنوات األخيرة ،التي تقلّ صت
فيها مــوارد موازنة الدولة االتحادية ،مع تعاظم احتياجاتها

لــإنــفــاق عــلــى الــتــعــلــيــم ال ــع ــام والــتــعــلــيــم الــعــالــي والــصــحــة

والخدمات االجتماعية األخــرى بسبب تزايد الضغوط عليها
بفعل ارتــفــاع معدالت نمو السكان ،مقابل ثبات أو تقلّ ص

موارد الدولة ألسباب عديدة منها:

أن مساهمات اإلمارات المحلية ظلّ ت ثابتة تقريباً.
ّ

أنّ ـــه بــالــرغــم مــن زيـ ــادة مــســاهــمــة اســتــثــمــارات الحكومة

إال
االتحادية (اتصاالت ،شركة اإلمارات للبترول ،بريد اإلمارات)ّ ،
أنه قد لوحظ تذبذب حصيلة هذه االستثمارات بدرجة كبيرة

خاصة مساهمة «اتــصــاالت وشركة اإلم ــارات للبترول» التي
التيقن ،بسبب إنهاء احتكار مؤسسة
ّ
تتعرض لمرحلة من عدم
ّ

اإلم ــارات لالتصاالت وفتح الباب أمــام الشركات المنافسة

بقلم :

د.عبدالباسط وفا

أستاذ ورئيس قسم
التشريعات االقتصادية
والمالية بأكاديمية شرطة
دبي

تغير كثير
من جهة ،والتراجع الشديد في أسعار النفط نتيجة ّ

من معطيات السياسات المالية لدول الخليج خالل السنوات
جراء انخفاض أسعار
األخيرة ،التي تقلّ صت فيها موارد الدولة ّ

النفط لما دون  50دوالراً للبرميل ،الذي تعتمد عليه ميزانيات

دول الخليج بشكل رئيس ،قد يتجاوز نسبة  %90من مواردها؛

من جهة أخرى.

ولهذا بــدأت الحكومة االتحادية تبحث عن حلول ناجحة تقع

ضمن اختصاصها (أي ال تخضع لسلطات الحكومات المحلّ ية)،

القيمة المضافة والسلع االنتقائية..
لماذا؟ وكيف؟

المتمثل في ثبات اإليرادات الحكومية
لمواجهة هذا
التحدي ُ
ّ

المبسطة الموجزة عن السؤالين
واآلن ننتقل إلى طرح اإلجابة
ّ

السابقين:

فيتقبلها؛ فاإلنسان عدو ما يجهل.
على وجه يقيني
ّ
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والــعــمــل ،بالنظر إلــى
يتعرض لــه األفــراد
مــا
ّ

لإلجابة على هذا التساؤل ،نستعرض ما كان سائداً من مالمح

غير المباشرة انتشاراً  ،ومن أكثر ضرائب االستهالك شيوعاً حول

ف ــي الـــــدول األجــنــبــيــة

تميزت تلك المالمح باتباع نظام
منذ عشرات السنين؛ فقد ّ

نحو  %85من دول العالم ،تمثل أكثر من  180دولة (مقابل 8

ف ــي بــعــض الـــــدول ما

وهذه تشمل جميع الدول األوروبية البالغ عددها  29دولة،

صافي الدخل.

إال ويكون عرضة للضريبة فيما عدا استثناءات
على ٍ
إال ويستهلك ،وما من إنفاق استهالكي ّ
حد سواء؛ فما من شخص ّ

حدد أبعاد التزامه
ممول واإلدارة الضريبية .وكيف يتم تطبيقها؟ على اعتبار أن
الثقة بين الُ
تصور الضريبة بشكل صحيح ُي ّ
ّ
ّ

حقق هدف تدعيم خزانة الدولة بموارد متنوعة ومستقرة.
ُي ّ

مــكــانــا ُمــمــيــزا للعيش

لماذا تم اختيار ضريبة القيمة المضافة؟

ضريبي اتحادي مرن ومبسط ،يراعى فيه البعدين :االجتماعي

أمر هام في المجال الضريبي الذى يقوم على تعزيز
المضافة؟ باعتباره يمثل المرتكز النفسي
لتقبل المواطن لها ،وهو ٌ
ُّ

يعمل على الحفاظ على البعدين السابقين ،وفي نفس الوقت

الـــشـــخـــصـــي ،جــعــلــهــا

المقارنة المنتشرة في العالم،
وبالبحث في النُ ظم الضريبية
ِ

ال تخلو ّأية لقاءات جماعية أو تجمعات بشرية في دولة اإلمارات هذه األيام من الحديث عن ضريبة القيمة المضافة ،والتي

لخصنا الغاية من مقالنا في محاولة تقديم إجابة مبسطة حول سؤالين :لماذا تم اختيار الضريبة
محدودة ،ومن هنا ّ

وفعال،
التفكير في استحداث نظام ضريبي اتحادي متطور
ّ

الــضــريــبــة عــلــى الــدخــل

مــعــدالت ضــرائــب
مــن
ّ

طبقة
الم ّ
عــامــة للمنظومة الضريبية فــي دول ــة اإلم ـ ــاراتُ ،

تمس القدرات المالية للمواطنين والمقيمين
أن هذه الضريبة
بدأ تطبيقها من أول يناير  ،2018وهو أمر طبيعي باعتبار ّ
ّ

وزي ــادة أوجــه اإلنــفــاق الــعــام ،وإحــدى أهـ ّـم هــذه البدائل هي

اس ــت ــب ــع ــاد اإلمـــــــارات

واالقتصادي:

أن ضريبة القيمة المضافة وهي أحد أوسع أنواع الضرائب
تبين ّ
ّ

العالم ،حيث تأخذ بها (أو الضرائب البديلة كضريبة المبيعات)
دول عام  47 ،1969دولة عام  135 ،1989دولة عام ،)2005

البعد االجتماعي ،فيتمثل في استبعاد اإلمارات الضريبة
فأما ُ
ّ

ومعظم دول األمريكتين ومعظم الــدول اآلسيوية وتقريباً

أو حكومات اإلمارات ،مما جعلها مكانا ُمميزاّ للعيش والعمل،

كــانــت تُ ــشــكّ ــل المعسكر االشــتــراكــي ،وجميع دول منظمة

على الدخل الشخصي ،سواء تعلّ ق ذلك بالحكومة االتحادية

مــرتــفــعــة عــلــى الــدخــل

غير الخليجية ،تتراوح
بين  %40 - %30من

نصف الدول في القارة اإلفريقية ،وتقريباً جميع الدول التي
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43

مـــعـــارف

األهمية النسبية لهذه الضريبة
التعاون االقتصادي ،وتتّ سع
ّ
أن  )Ebrill et al.) 2001يؤكّ د أنّ ها تجمع
يوماً بعد آخر ،حتى ّ

وحدها نحو  %25من اإلي ــرادات الضريبية لــدول العالم في

الراهن.
الوقت ّ

5

وأما كيفية تطبيقها ،فهي ضريبة تُ فرض على الزيادة عن تكلفة
ّ

السلع والخدمات لهذه الضريبة خالل مختلف مراحل سلسلة

يسترد منها مبلغ الضريبة التي دفعها لمصنع المالبس،
ّ

اإلنتاج ،وبالتالي يمكن القول إنّ ها ضريبة غير مباشرة .وتخضع

التوريد ،بما في ذلك مرحلة البيع النهائي.

ولشرح كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة ،نعرض أدنــاه
أن معدل ضريبة القيمة
مثاال توضيحياً مبسطاً (على أساس ّ
ً

المضافة يساوي  )%5بالنسبة لتلك المفروضة على المالبس

تمر فــي تصنيعها
التي نشتريها :نُ ــاحــظ ّ
أن هــذه المالبس ّ
بالمراحل الخمس التالية:

•يقوم المزارع ببيع القطن الذي زرعه إلى مصنع الغزل
والنسيج.

•يقوم مصنع الغزل والنسيج ببيع منسوجاته إلى مصنع
المالبس.

•يــقــوم مصنع الــمــابــس ببيع الــمــابــس المصنعة من
المنسوجات التي اشتراها إلى تاجر الجملة.

يسترد
المستهلك لصالح الحكومة ،على أن
ّ
مبيعاته ،من ُ
ـورد
ويـ ٍّ
منها مبلغ الضريبة التي دفعها لتاجر الجملةُ ،

الفارق إلى الهيئة االتحادية للضرائب.

وبلغة األرقام ،يمكننا توضيح المثال السابق بأرقام افتراضية

بسطة كالتالي:
ُم ّ

بيوعهم لعمالئهم وفقاً للنسبة الضريبية السائدة ( ،)%5كما
الموردين .والفارق بين الضريبة التي
التي يقومون بشرائها من
ّ

44

الحكومة أو استردادها منها.

ثمن المبيعات

أن ضريبة القيمة
تبين ّ
ّ

ال ــم ــض ــاف ــة مــــن أكــثــر

420
15
5

 25درهم

ضريبة القيمة
المضافة
المفروضة على
مبيعاته ()%5

ثمن المبيعات
مشموال بضريبة
ً
القيمة المضافة

ضريبة القيمة
المضافة
المسترجعة على
مشترياته

صافي ضريبة
القيمة المضافة
مستحقة الدفع
للحكومة

ضـ ــرائـ ــب االس ــت ــه ــاك

المسجلة
األولــى :أنّ ــه طــوال سلسلة التوريد تقوم األعمال
ّ

حصل ضريبة القيمة المضافة على مبيعاته،
فالمزارع ُي ّ
• ُ

مجلة المعهد

المنتشرة في العالم،

من دول العالم ،تمثل

فهنا يقوم أطراف العمليات التجارية السابقة بتحصيل الضريبة

على مبيعاته ،من مصنع المالبس لصالح الحكومة ،على

الــمــقــارنــة
الــضــريــبــيــة
ِ

ونستنتج من المثال السابق ثالثة نتائج هامة:

يتم سدادها إلي
يتم دفعها هي التي ّ
يتم تحصيلها والتى ّ
ّ

بتوريدها للهيئة االتحادية للضرائب.

20

وبــالــبــحــث ف ــي الــنُ ــظــم

شــيــوعــاً ح ــول الــعــالــم،

•يقوم تاجر التجزئة ببيع المالبس للجمهور.

حصل ضريبة القيمة المضافة
•ومصنع الغزل والنسيج ُي ّ

400

•وتــاجــر التجزئة ُيــحـ ّـصــل ضريبة القيمة المضافة على

يدفعون ضريبة القيمة المضافة على قيمة السلع والخدمات

مــن مصنع الــغــزل والنسيج لصالح الحكومة ،ويقوم

5

إجمالي مبلغ ضريبة
القيمة المضافة
المدفوع بواسطة
المستهلك النهائي

ورد الفارق إلى الهيئة االتحادية للضرائب.
وي ٍّ
ُ

•يقوم تاجر الجملة ببيع المالبس المشتراة مــن تاجر

لصالح الدولة:

5

على مبيعاته ،من تاجر التجزئة لصالح الحكومة ،على أن

لغايات الضريبة بفرض ضريبة القيمة المضافة على جميع

الجملة إلى تاجر التجزئة.

20

منها مبلغ الضريبة التي دفعها لمصنع الغزل والنسيج،

حصل ضريبة القيمة المضافة
•وتاجر الجملة (الـ ُـمــوزّ ع) ُي ّ

در

المشرع الضريبيي
أن يكون
مشموال بالضريبة ،حتى يغلق ُ
ً

هم

اإلماراتي باب التحايل على أحكام الضريبة.

ورد الفارق إلى الهيئة االتحادية للضرائب.
وي ٍّ
ُ

م

المعلن للسلعة أو الخدمة البد
نود التأكيد ّ
بأن السعر ُ
وهنا ّ

يسترد
مبيعاته ،من تاجر الجملة لصالح الحكومة ،على أن
ّ

ع ال
صن

حصل ضريبة القيمة المضافة على
•ومصنع المالبس ُي ّ

525

(الموزع)

وردين أو مقدمي السلع والخدمات.
الم ّ
ُ

25

هم
در

يتعرض لالبتزاز واالستغالل من ِقبل ضعاف النفوس من
قد
ّ

الفارق إلى الهيئة االتحادية للضرائب.

10

س

ا
لج
ملة

تأثيراً مباشراً  ،وإن لم يكن لديه الوعي الكافي بآلية تطبيقها

ورد
أن
وي ٍّ
يسترد منها مبلغ الضريبة التي دفعها للمزارعُ ،
ّ

500

نموذج عملى
لفرض ضريبة
القيمة المضافة
على مختلف
سالسل التوريد

الب
م

يتم شراؤها وبيعها ،وبالتالي تؤثّ ر عليه
السلع والخدمات التي ّ

315

جر
تا

هــذه الضريبة ،بالنظر إلــى أنّ ها تُ فرض على معظم توريدات

سيج

تاجر

األهمية بمكان أن يعلم المواطن والمقيم بكيفية تطبيق
من
ّ

زار

زئة
التج

5

در
هم
ع
الق
طن

طبق ضريبة القيمة المضافة؟
كيف تُ َ

5

105
0.0

10

5

م
صنع الغزل والن

15

در

بسعر منخفض للغاية يبلغ نحو .%5
ٍ

درهم

300

هم

طبق
سعرها عالمياً ال يتجاوز  %15وفى اإلمــارات والخليج تُ ّ

100

210

اختيار السعر الضريبي؛ تُ ــفــرض بنسبة مــحــدودة ،فمتوسط

200

البعد االجتماعي في
وبالرغم من ذلك ،فقد راعى الُ
مشرع ُ
ّ

حيث تأخذ بها نحو %85
أكثر من  180دولة.

تحملوها على مدخالت إنتاجهم من الضريبة
المضافة التي
ّ

على مشترياتها من ُمورديهاّ ،أما بالنسبة للمستهلك األخير،

والــخــدمــات؛ فــإذا تجاوز مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي

السلعة أو الخدمة ،فال يضيف عليها قيمة من أجــل إعــادة

الــتــي قــامــوا بتحصيلها على مبيعاتهم النهائية مــن السلع

فيتعين عليها سداد
فرضته المبلغ الــذي دفعته لمورديها،
ّ
قيمة الفارق للحكومةّ ،أما في حال كان مبلغ ضريبة القيمة

المضافة الــذي دفعته أكبر من مبلغ الضريبة الــذي فرضته،
فيحق لها طلب استرداد الفارق.
ّ

فــا يمكنه اســتــرداد قيمة الضريبة؛ ألنــه يــقــوم باستهالك
حملة بضريبة
بيعها مرة أخرى ،وبالتالي يقوم بعملية الشراء ُم ّ

القيمة المضافة.

أن هذه الضريبة تضمن توسيع القاعدة الضريبية من
الثالثةّ :

مولين ُجــدد وبالتالي إدخــال جزء من االقتصاد
خالل إدخــال ُم ّ

المسجلة لغايات الضريبة ُمكلّ فة
أن األعــمــال
معنى ذلــك ّ
ّ

يتحمل كُ لفة هذه
المستهلك النهائي هو من
الثانيةّ :
ّ
أن ُ

حيز االقتصاد الرسمي ،وذلــك ألنّ ــه وفقاً
غير الرسمي إلــى ّ

ـأمــا الــواجــب فيتمثّ ل فــي التزامها بتحصيل ضريبة القيمة
فـ ّ

جميع األعمال بتحصيل واحتساب الضريبة لصالح الحكومة؛

أو الخدمة ينبغي أن تُ وثق في فواتير رسمية؛ حتى يستطيع

وأم ــا الحق فيتمثل فــي السماح لها بخصم ضريبة القيمة
ّ

تتحمل شيئاً منها بل تسترد ما سبق أن دفعته
للحكومة ،وال
ّ

بواجب يقابله حق:

المضافة على توريداتها من السلع أو الخدمات.

الضريبة ،باعتبارها ضريبة على االستهالك ،في حين تقوم
حصلتها مــن المتعاملين
فــاألعــمــال تُ ــســدد الــضــريــبــة الــتــي ّ

تمر بها السلعة
آللية تنفيذ الضريبة ّ
فإن جميع المراحل التي ّ
حملة على
الم ّ
المكلّ ف بدفع الضريبة استرداد مبلغ الضريبة ُ
ُ

أكد المشرع اإلماراتي
أن
ال ــض ــري ــب ــي ع ــل ــى ّ
الـــمـــعـــلـــن
الــــســــعــــر ُ

للسلعة أو الــخــدمــة

مشموال
البد أن يكون
ً
بالضريبة ،حتى يغلق

المشرع الضريبي باب
ُ
الــتــحــايــل عــلــى أحــكــام
الضريبة.

السلعة أو الخدمة أثناء عملية شرائها.
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إطاللة

المهلة الـ ُـمــحـ ّـددة بالقانون الضريبي .
إلــغــاء التسجيل خــال ُ
بأي
سجل بإبالغ الهيئة ّ
الم ِّ
المخالفة الخامسة  -عدم قيام ُ

الغرامات اإلدارية

لمخالفة قوانين الضرائب
في دولة اإلمارات العربية المتحدة
بقلم  :د .عبد الرازق الموافي

أستاذ القانون الجنائي بالمعهد

حالة قد تتطلّ ب تعديل المعلومات الخاصة بسجلّ ه الضريبي

المحفوظ لدى الهيئة.

الــمــخــالــفــة ال ــس ــادس ــة  -عـ ــدم ق ــي ــام ال ـ ُـم ـ ّـم ــث ــل الــقــانــونــي
ع ــن الــخــاضــع لــلــضــريــبــة ب ــاإلب ــاغ ع ــن تعيينه ُمــمــثـ ًـا قــانــونــيــاً

ـــحـــددة ،عــلــى أن تــكــون الــغــرامــات
الـــم ّ
ل ــه خـ ــال الــمــواعــيــد ُ

ف ــي ه ــذه الــحــالــة م ــن أم ـ ــوال الـ ُـمـ ّـمــثــل الــقــانــونــي الــخــاصــة .

الم ّمثل القانوني عن الخاضع
المخالفة السابعة -عدم قيام ُ
حددة ،على أن
الم ّ
للضريبة بتقديم اإلقرار الضريبي خالل المواعيد ُ

المخالفة التاسعة  -ع ــدم قــيــام الــخــاضــع للضريبة بــســداد
الــضــريــبــة الـ ُـمــبـ ّـيــنــة أنّ ــه ــا –الــضــريــبــة -مــســتــحــقــة ال ــدف ــع في

اإلق ــرار الضريبي الــذي تـ ّـم تقديمه أو التقييم الضريبي الذي

مــن الـ ُـمــمــكــن اإلض ــاف ــة إلــيــهــا ،حــيــث ج ــاء فــي نــهــايــة الــنّ ــص

القولّ :أيــة مخالفة أخــرى يصدر بها قــرار من مجلس الــوزراء.

مضمون تقييم الغرامات:

نصت
أو القانون الضريبي ،وذلــك دون اللجوء للقضاء ،وقد ّ

الفقرة األولى من المادة ( )25من القانون االتحادي رقم ()7
أن على الهيئة االتحادية
لسنة  2017بشأن اإلجراءات الضريبية ّ

للضرائب إصدار تقييم وتقدير الغرامات اإلدارية للشخص الذي

يرتكب مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في القانون
الضريبي وعلى الهيئة أيضاً تبليغ التقييم إلى الشخص المخالف
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المتعلّ قة بالضريبة
بتقديم البيانات والسجالت والمستندات ُ

باللغة العربية إلى الهيئة عند الطلب.

المخالفة الــثــالــثــة -ع ــدم قــيــام الــخــاضــع للضريبة بتقديم

المهلة الـ ُـمــحـ ّـددة بالقانون الضريبي .
طلب التسجيل خــال ُ

المخالفة الــرابــعــة -ع ــدم قــيــام الـ ُـمــسـ ِّـجــل بتقديم طلب

المتعلّ قة باإلجراءات
أوال  -المخالفات والغرامات اإلدارية ُ
ً

الضريبية

القانون االتحادي رقم ( )7لسنة 2017

1.1ع ــدم قــيــام الــشــخــص الـ ــذي يــمــارس األع ــم ــال بحفظ
حددة
الم ّ
السجالت المطلوبة وغيرها من المعلومات ُ

قيمة الــغــرامــة اإلداريــــة ( )10,000درهـــم ،عــن المرة
2.2ع ــدم قــيــام الــشــخــص ال ــذي يــمــارس األعــمــال بتقديم
المتعلّ قة بالضريبة
البيانات والسجالت والمستندات ُ

بــالــمــخــالــفــة ألحـ ــكـ ــام الــــمــــادة ( )21مـ ــن ه ـ ــذا ال ــق ــان ــون.

والــمــخــالــفــات الــســابــقــة لــيــســت عــلــى ســبــيــل الــحــصــر ،وإنّ ــمــا

االتحادية للضرائب على الشخص لمخالفته أحكام هذا القانون

التالي:

3.3عدم قيام الخاضع للضريبة بتقديم طلب التسجيل خالل

للضريبة الـ ُـمــسـ ِّـجــل ُمــلــزمــاً بــذلــك وفــقــاً لــلــقــانــون الضريبي.

المخالفة الثانية  -عدم قيام الشخص الذي يمارس األعمال

أضعاف مقدار الضريبة .وقــد صــدر قــرار مجلس ال ــوزراء رقم

الــمــخــالــفــة الــثــالــثــة ع ــش ــر -عـ ــدم ق ــي ــام الــشــخــص ال ــذي

ال ــض ــري ــب ــة ن ــي ــاب ـ ًـة عـ ــن ش ــخ ــص آخ ـ ــر ع ــن ــدم ــا ي ــك ــون الــخــاضــع

وقعها الهيئة
ويقصد بالغرامات اإلدارية المبالغ المالية التي تُ ِ
ُ

تم إصدار تقييم الغرامات اإلدارية
أضعاف مقدار الضريبة التي ّ

باللغة العربية إلــى الهيئة عند الطلب .تــكــون قيمة

المخالفة الــرابــعــة عــشــر -ع ــدم قــيــام الـ ُـمــسـ ِّـجــل باحتساب

في هذا القانون والقانون الضريبي.

ألي ــة مخالفة وال تــجــاوز ثالثة
عــن ( )500خمسمائة دره ــم ّ

طوعي عن خطأ في اإلقرار الضريبي أو التقييم الضريبي أو طلب

ـدقــق الــضــرائــب
ي ــم ــارس األع ــم ــال بــتــقــديــم الــتــســهــيــات لـ ُـمـ ّ

االتــحــاديــة لــلــضــرائــب بــشــأن الــغــرامــات اإلداري ـ ــة المستحقة،

أال تقل الغرامة اإلدارية
في البند األول من هذه المادة ،على ّ

األولى .و( )50,000درهم  ،في حالة التكرار.

هذا القانون قبل تبليغه بقيام الهيئة بالتدقيق الضريبي عليه.

حددة
الم ّ
بحفظ السجالت المطلوبة وغيرها من المعلومات ُ

لكل من المخالفات الــواردة
حدد بموجبه الغرامات اإلداريــة ٍّ
ُي ِّ

الضريبة وفقاً للبندين ( )1و ( )2من المادة ( )10من هذا القانون .

استرداد الضريبة وفقاً للبندين ( )1و ( )2من المادة ( )10من

المخالفة األولى  -عدم قيام الشخص الذي يمارس األعمال

نصت الفقرة الثالثة على أنُ :يصدر مجلس الــوزراء قراراً
وقد ّ

في قانون اإلجراءات الضريبية والقانون الضريبي .تكون

المخالفة الثانية عشر  -عــدم قيام دافــع الضريبة بتصريح

ُيــقــصــد بتقييم الــغــرامــات اإلداريـ ـ ــة ،قـ ــرار صـ ــادر عــن الهيئة

وطريقة السداد.

ـــحـــددة بــالــقــانــون الــضــريــبــي .
الـــم ّ
الــضــريــبــي خـ ــال الـ ُـمــهــلــة ُ

أخطاء في اإلقرار الضريبي أو التقييم الضريبي أو طلب استرداد

حددت المادة سالفة الذكر المخالفات على النحو التالي :
وقد ّ

8.8موعد استحقاق دفــع الــغــرامــات اإلداريـــة المستحقة

ومقسما لها على النحو
ً
حدداً الغرامات
( )40لسنة ُ 2017م ّ

المخالفة الثامنة  -ع ــدم قــيــام الـ ُـمــسـ ِّـجــل بتقديم اإلق ــرار

المخالفة الحادية عشر -قيام الشخص بتصريح طوعي عن

تقييم الغرامات اإلدارية:

7.7إجمالي الغرامات اإلدارية المستحقة للهيئة.

الم ّمثل القانوني الخاصة .
تكون الغرامات في هذه الحالة من أموال ُ

سجل بتقديم إقرار ضريبي غير صحيح .
الم ِّ
المخالفة العاشرة  -قيام ُ

ّأياً كان نوعها.

المفروضة ،وأي تخفيضات للغرامات اإلدارية.

والحد األقصى ثالثة
فالحد األدنى خمسمائة درهم
بشأنها.
ّ
ّ

ــحــددة بــالــقــانــون الــضــريــبــي.
الــم ّ
ت ـ ّـم تبليغه بــه خ ــال الـ ُـمــهــلــة ُ

خالل خمسة أيام عمل وذلك بعدم احتساب أيام العطالت

ومــبــلــغ الــضــريــبــة الــتــي تــتــعــلّ ــق ب ــه الــغــرامــة اإلداري ـ ــة

الغرامة اإلدارية ( )20,000درهم.

حددة بالقانون الضريبي .تكون قيمة الغرامة
الم ّ
المهلة ُ
ُ

اإلدارية ( )20,000درهم.

سجل بتقديم طلب إلغاء التسجيل خالل
الم ِّ
4.4عدم قيام ُ
المهلة الـ ُـمــحـ ّـددة بــالــقــانــون الــضــريــبــي .وتــكــون قيمة
ُ
الغرامة اإلدارية ( )10,000درهم.

ـأي حالة قد تتطلّ ب
سجل بإبالغ الهيئة بـ ّ
الم ِّ
5.5عدم قيام ُ
تعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي المحفوظ
لدى الهيئة .وتكون قيمة الغرامة اإلدارية ( )5,000درهم،
عن المرة األولى )15,000( .درهم ،في حالة التكرار.

حدد
نصت الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر على أن تُ ِّ
ّ

الم ّمثل القانوني عن الخاضع للضريبة باإلبالغ
6.6عدم قيام ُ

نصت الفقرة الثانية
أن يتضمنها تقييم الغرامات اإلدارية .وقد ّ

على أن تــكــون الــغــرامــات فــي هــذه الحالة مــن أمــوال

الالئحة التنفيذية لهذا القانون المعلومات والبيانات التي يجب
من المادة ( )21من الالئحة التنفيذية على أنّ ه يجب أن يحتوي
التبليغ بتقييم الغرامات اإلداريــة على معلومات كافية حول
حداً أدنى للبيانات والمعلومات التي
التقييم الضريبي،
وحددت ّ
ّ

يتضمنها التبليغ وهي على النحو التالي:
1.1اسم الشخص وعنوانه.

2.2رقم التسجيل الضريبي للخاضع للضريبة ،إن وجد.
3.3الرقم المرجعي لتقييم الغرامات اإلدارية.

4.4نوع الضريبة محل تقييم الغرامات اإلدارية بشأنها.
5.5المخالفة التي استوجبت تقييم الغرامات اإلدارية.

6.6ملخص الغرامات اإلداريــة ويتضمن :المبلغ المفروض

حددة،
الم ّ
عن تعيينه ُممثّ ًال قانونياً له خالل المواعيد ُ

الم ّمثل القانوني الخاصة .تكون قيمة الغرامة اإلدارية
ُ

( )20,000درهم.

الم ّمثل القانوني عن الخاضع للضريبة بتقديم
7.7عدم قيام ُ
حددة ،على أن تكون
الم ّ
اإلقرار الضريبي خالل المواعيد ُ

الم ّمثل القانوني
الغرامات في هذه الحالة من أموال ُ

الخاصة .تكون قيمة الغرامة اإلدارية بالدرهم ()1,000
درهم عن المرة األولى )2,000( .درهم ،في حالة التكرار

خالل مدة ( )24شهر.

8.8عــدم قــيــام الـ ُـمــسـ ِّـجــل بتقديم اإلقـ ــرار الضريبي خالل
حددة في القانون الضريبي .وتكون قيمة
الم ّ
المهلة ُ
ُ

مسيرة قانون

إطاللة

الغرامة اإلداريـــة ( )1,000درهــم  ،عــن الــمــرة األولــى.

1212عدم قيام الشخص /دافع الضريبة بتصريح طوعي عن

•عــدم التقيد بالشروط واإلجـــراءات الواجبة حــول حفظ

المبينة على
9.9عدم قيام الخاضع للضريبة بسداد الضريبة
ّ

اســتــرداد الضريبة قبل تبليغه بقيام الهيئة بالتدقيق

أخرى .تكون الغرامة هي المبلغ األعلى من ()50,000

تم تبليغه به خالل
تم تقديمه أو التقييم الضريبي الذي ّ
ّ

• الغرامة األولى مبلغ ثابت :وتكون قيمتها (،)3,000

على السلع فيما يتعلق بالمخالفة.

•الغرامة الثانية وتكون قيمتها ( )%50من المبلغ الفارق

بأي توريد .وتكون قيمتها
المستند البديل عند قيامه ّ

( )2,000درهم  ،في حالة التكرار خالل مدة ( )24شهر.

أنّ ها ضريبة مستحقة الدفع في اإلقــرار الضريبي الذي
سجل
الم ِّ
حددة في القانون الضريبي .يكون ُ
الم ّ
المهلة ُ
ُ

طبقة على تأخير الدفع وتكون
الم ّ
ُملزم بدفع الغرامة ُ

قيمتها ( )%2مــن الضريبة غير الــمــدفــوعــة ،تستحق

على الفور عند تأخير دفع الضريبة المستحقة الدفع.
و( )%4تستحق في اليوم السابع من تاريخ انتهاء الفترة
حددة للدفع على مبلغ الضريبة الذي لم يدفع حتى
الم ّ
ُ

أي مبلغ غير
تاريخه .و( )%1غرامة يومية تُ ستحق على ّ
مدفوع لمدة تزيد على شهر ميالدي واحــد من تاريخ

وبحد أقصى (.)%300
ٍ
حددة للدفع
الم ّ
انتهاء الفترة ُ

يتم فرض
سجل بتقديم إقرار ضريبي غير صحيحّ .
الم ِّ
 1010قيام ُ
غرامتان :

خطأ في اإلقــرار الضريبي أو التقييم الضريبي أو طلب

يتم فرض غرامتان:
الضريبي عليهّ .

قام بالتصريح الطوعي بعد إبالغه بالتدقيق الضريبي
وب ــدء الهيئة فــي إجـ ــراءات التدقيق الضريبي أو عند
أي معلومات تتعلّ ق بالتدقيق
مطالبته القيام بتقديم ّ

الضريبي أيهما أسبق.

سجل بتقديم التصريح الطوعي
الم ِّ
•( )%30في حال قام ُ
بعد إبالغه بإجراء التدقيق الضريبي ولكن قبل بدء الهيئة
سجل
الم ِّ
في إج ــراءات التدقيق )%5( .في حــال قيام ُ

بتصريح طوعي قبل إبالغه بإجراءات التدقيق الضريبي

من قبل الهيئة.

1111قيام الشخص /دافع الضريبة بتصريح طوعي عن أخطاء
في اإلقرار الضريبي أو التقييم الضريبي أو طلب استرداد

يتم فرض غرامتان:
الضريبةّ .

•الغرامة األولى ،مبلغ ثابت :وتكون قيمتها ()3,000
درهــم  ،عن المرة األولــى .و( )5,000درهــم ،في حالة
التكرار.

1313ع ــدم قــيــام الــشــخــص ال ــذي يــمــارس األعــمــال بتقديم
( )21مــن قــانــون اإلجـ ــراءات الضريبية .وتــكــون قيمتها

•ع ــدم الــتــزام الــخــاضــع للضريبة بــالــشــروط واإلج ـ ــراءات

التسهيالت لمدقق الضرائب بالمخالفة ألحكام المادة

سجل ُملزم بدفع الغرامة
وفقاً للقانون
الضريبي.والم ِّ
ُ
•( )%2من الضريبة غير المدفوعة تُ ستحق على الفور عند
• ( )%4تُ ستحق في اليوم السابع من تاريخ انتهاء الفترة
حددة للدفع ،على مبلغ الضريبة الذي لم ُيدفع حتى
الم ّ
ُ

تاريخه.

أي مبلغ غير مدفوع
• ( )%1غرامة يومية تُ ستحق على ّ

أي معلومات
الضريبي أو عند مطالبته القيام بتقديم ّ
تتعلّ ق بالتدقيق الضريبي أيهما أسبق .وتكون قيمتها
( )%30فــي حــال قــام بتقديم التصريح الطوعي بعد

إبالغه بإجراء التدقيق الضريبي ولكن قبل بدء الهيئة

في إجراءات التدقيق.

•( )%5فــي ح ــال ق ــام بالتصريح الــطــوعــي قــبــل إبــاغــه
بإجراءات التدقيق الضريبي من قبل الهيئة.
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كل مستند غير صحيح.

التخفيض أو اإلعفاء من الغرامات اإلدارية :
تنص المادة ( )26من الالئحة التنفيذية على أنّ ه يجوز للهيئة
ّ

االتحادية للضرائب تخفيض الغرامات اإلدارية أو اإلعفاء منها
ألي شخص ثبتت مخالفته ألحكام القانون أو القانون الضريبي،
ّ

وفقاً للضوابط اآلتية:

أأن يكون له عذر تقبله الهيئة.

.

 .بتقديم األدلــة التي تُ برر وجــود العذر وقيام المخالفة

لمدة تزيد على شهر مــيــادي واحــد مــن تــاريــخ انتهاء

وبحد أقصى (.)%300
ٍ
حددة للدفع
الم ّ
الفترة ُ

أي ضــريــبــة قــد تكون
1515ع ــدم قــيــام الــشــخــص بــاحــتــســاب ّ

.

مستحقة على استيراد السلع وفقاً للقانون الضريبي.

وتكون قيمتها ( )%50من الضريبة غير المدفوعة أو غير

المعلن عنها.

ثانياً  -الغرامة بشأن مخالفات الضريبة االنتقائية

المرسوم بقانون اتحادي رقم  7لسنة 2017

بشأنه ،والتي ّأدت إلى فرض غرامات إدارية عليه.

لآللية
جإخطار الهيئة بطلب التخفيض أو اإلعفاء وفقاً
ّ
حددها ،وذلك خالل  10أيام عمل من زوال العذر
التي تُ ّ

المقبول.

.

ألي غــرامــات إداري ــة في
دأن ال يكون الشخص خاضعاً
ّ

.

هأن يثبت الشخص قيامه بتصحيح مخالفته.

السنتين السابقتين على تقديم الطلب.

 - 1عدم قيام الخاضع للضريبة بعرض األسعار شاملة للضريبة.

أن تنفيذ حكم
نصت الفقرة الثانية من المادة ( )26على ّ
وقد ّ

التقيد بشروط وإجــراءات نقل السلع االنتقائية من
 - 2عدم ّ

ثالثية بقبول العذر ،ويصدر بتشكيلها قرار من المدير العام،

وتكون قيمتها ( )15,000درهم.

وآلية المحافظة
حددة أخرىّ ،
حددة إلى منطقة ُم ّ
منطقة ُم ّ

عليها وتخزينها ومعالجتها فيها .تكون الغرامة هي المبلغ

لحصول الشخص /دافع الضريبة على ميزة ضريبية وفق

بالتدقيق الضريبي وبــدء الهيئة في إجــراءات التدقيق

إلكترونيا .وتكون قيمتها ( )5,000درهم عن
الضريبي
ً

سجل ُملزماً بذلك
الم ِّ
آخر عندما يكون الخاضع للضريبة ُ

 - 3عدم قيام الخاضع للضريبة بتوفير قوائم أسعار السلعة

•( )%50فــي حــال قــام بالتصريح الطوعي بعد إبالغه

المتعلّ قة بــإصــدار الفاتورة الضريبية واإلشــعــار الدائن
ُ

ً
نيابة عن شخص
سجل باحتساب الضريبة
الم ِّ
1414عدم قيام ُ

نسبية تُ فرض
•الغرامة الثانية ،وتــكــون قيمتها غــرامــة
ّ

الحاالت التالية:

درهم عن كل فاتورة ضريبية أو مستند بديل.

( )20,000درهم.

األعلى من ( )50,000درهم أو ( )%50من الضريبة ،إن وجدت،

سدد للهيئة نتيجة الخطأ،
على المبلغ الفارق الذي لم ُي ّ

•عــدم قــيــام الــخــاضــع للضريبة بــإصــدار اإلشــعــار الــدائــن
الضريبي أو المستند البديل .وتكون قيمتها ()5,000

•الغرامة الثانية :عقوبة نسبية تُ فرض على المبلغ الفارق

سجل بالتصريح الطوعي ،أو
•( )%50في حال لم ُ
الم ِّ
يقم ُ

( )5,000درهم عن كل فاتورة ضريبية أو مستند بديل.

دافع الضريبة على ميزة ضريبية.

ستحقة الدفع.
َّ
الم
تأخير دفع الضريبة ُ

على ميزة ضريبية وفق الحاالت التالية -:

•عدم قيام الخاضع للضريبة بإصدار الفاتورة الضريبية أو

سدد للهيئة نتيجة الخطأ ،لحصول الشخص/
الذي لم ُي ّ

•الغرامة األولــى :مبلغ ثابت )3,000( :درهم ،عن المرة

سجل
الم ِّ
سدد للهيئة نتيجة الخطأ ،لحصول ُ
الذي لم ُي ّ

درهــم أو ( )%50من الضريبة إن وجــدت ،والمفروضة

درهم عن المرة األولى و( )5,000درهم في حالة التكرار.

طبقة على تأخير الدفع وتكون قيمتها :
الم ّ
ُ

األولى .و( )5,000درهم  ،في حالة التكرار.

السلع في منطقة محددة أو نقلها إلى منطقة محددة

والمفروضة على السلع فيما يتعلّ ق بالمخالفة.

االنتقائية التي يقوم بإنتاجها أو باستيرادها أو بيعها للهيئة.

وتكون قيمتها ( )5,000درهم عن المرة األولى .و()20,000

درهم في حالة التكرار.

الفقرة (أ) من البند ( )1من هذه المادة ،يكون بقرار من لجنة

وتقوم بدراسة العذر الذي تقدم به الشخص المخالف واألدلة
التي تـ ّـم تقديمها بشأن قيامه بالمخالفة ،وقــبــول ذلــك أو

ينص على
رفضه ،وذلك دون اإلخالل بأحكام البند ( )3الذي ّ
عدم قبول العذر إذا ثبت ارتكاب الشخص للمخالفة بطريقة
ينص على أنّ ه
عمدية .وأيضاً دون اإلخالل بالبند رقم ( )4الذي ّ

ال ُيعتبر عــذراً ما يأتي  :عدم وجــود أمــوال كفاية .واالعتماد
على شخص آخر.

وتصدر الهيئة االتحاية للضرائب قــرارهــا بتخفيض الغرامات

اإلدارية أو اإلعفاء منها خالل  20يوم عمل من تاريخ استالم

مسيرة قوانين الضرائب
1981

قانون رقم  11في شأن فرض ضريبة جمركية اتحادية
على الواردات من التبغ ومشتقاته.

2016

مرسوم بقانون اتحادي رقم 13
في شأن إنشاء الهيئة االتحادية للضرائب.

2017/4/16

مرسوم اتحادي رقم  31بالتصديق على االتفاقية الموحدة لضريبة
القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

2017/4/16

مرسوم اتحادي رقم  32بالتصديق على االتفاقية الموحدة
للضريبة االنتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

2017/08/17

مرسوم بقانون اتحادي رقم 7
في شأن الضريبة االنتقائية.

2017/08/23

مرسوم بقانون اتحادي رقم 8
في شأن ضريبة القيمة المضافة.

2017/11/26

قرار مجلس الوزارء رقم  52في شأن الالئحة التنفيذية لقانون
ضريبة القيمة المضافة.

2017/9/24

قرارا مجلس الوزارء رقم 36
في شأن الالئحة التنفيذية لقانون اإلجرءات الضريبية.

2017/9/24

قرارا مجلس الوزارء رقم 37
في شأن الالئحة التنفيذية لقانون الضريبية االنتقائية.

2017/9/24

قرارا مجلس الوزارء رقم  38في شأن السلع
االنتقائية والنسب الضريبية التي تفرض عليها.

2017/9/24

قرارا مجلس الوزارء رقم  39في شأن رسوم الخدمات

المتعلّ قة بضريبة القيمة
ثالثاً  -المخالفات والغرامات اإلدارية ُ

ويتم إبالغ الشخص بذلك القرار خالل  10أيام عمل
الطلب،
ّ

• عــدم قــيــام الــخــاضــع للضريبة بــعــرض األســعــار شاملة

أي غرامة إداري ــة بمقتضى أحكام هذا
وال يترتب على توقيع ّ

2017/9/24

الضريبة المستحقة وفقاً ألحكام هذا القانون أو القانون الضريبي،

قرارا مجلس الوزارء رقم  40في شأن الغرامات اإلدارية التي
تفرض على مخالفة قوانين الضرائب في الدولة.

المضافة المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )8لسنة 2017
للضريبة .وتكون قيمتها ( )15,000درهم.

• عدم قيام الخاضع للضريبة بإبالغ الهيئة عن تطبيقه للضريبة
على أساس الهامش .وتكون قيمتها ( )2,500درهم.

من تاريخ إصداره.

أي قانون آخر إعفاء أي شخص من مسؤولية سداد
القانون أو ّ

تمنع من سداد قيمة الضريبة المستحقة،
فالغرامة اإلدارية ال ّ

التي تقدمها الهيئة االتحادية للضرائب.

تمنع توقيع الجزاء الجنائي إذا كان له محل.
وكذلك ال ّ

مجلة المعهد  -العدد ٢4
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توعية

ضريبة
القيمة المضافة
خليجياً

تطبق نسبة الـ %5
بشكل شامل

معاملة خاصة
لقطاعات التعليم
والرعاية الصحية

لماذا
تطبق

يتوقع امتثال %95
من الشركات في
المرحلة األولية

الضريبة
في اإلمارات

زيادة اإليرادات غير النفطية

عقبات إدارية وفنية
تعقيدات
إقامة بنية
تحتية إدارية
لتحصيل
الضريبة

50
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صعوبة
تطبيقها
بشكل متزامن
من كل دول
المجلس

صعوبة تدريب
الشركات على
أدائها

تسددها الشركات
التي تزيد إيراداتها
السنوية على 100
ألف دوالر

الحصيلة المتوقعة
نحو  3.3مليارات
دوالر في السنة
األولى
تعادل  %0.9من
الناتج المحلي
اإلماراتي البالغ
 371مليار دوالر
في 2015
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زوايا

أثر ضريبة القيمة المضافة

على االستثمار األجنبي

وتــدخــل الضريبة على القيمة المضافة والضريبة

المفروضة في الدول األخرى ،والتي تتراوح بين %15

إن المشرع تجنب فرض ضريبة على دخل الشركات

في جذب االستثمار األجنبي إليها.

االنتقائية ضمن نطاق الضرائب غير المباشرة ،حيث

(األشخاص المعنويين) والضريبة على دخل األفراد
(األشخاص الطبيعيين).

للضريبة ،وفــرض الضريبة بنسبة صفر بالمئة على

وربما يبرر تفضيل المشرع االتــحــادي للضرائب غير
ن ــظ ــراً ألن تــأثــيــر ه ــذه الــضــرائــب عــلــى الــمــواطــنــيــن

في شــأن ضريبة القيمة المضافة .وهــي قطاعات

والمستثمرين األجــانــب يكون أقــل نسبياً مــن تأثير
الــضــرائــب الــمــبــاشــرة ،حــيــث قــد يشعر الــمــواطــنــون

والمستثمرون األجانب بوطأة ألــم الضريبة بصورة
أكبر حال فرض ضريبة على الدخل.

من مرسوم بقانون اتــحــادي رقــم ( )8لسنة 2017

محل جذب للمستثمرين األجانب مثل قطاع النقل
والعقارات والتأمين والتصدير.

ثالثاً  :هــذا األمــر يتعلق بمناخ االستثمار في دولة

ومـــع اإلصـــاحـــات الــضــريــبــيــة الــجــديــدة ف ــي دول ــة

اإلمارات بصورة عامة ،حيث تهيئ الدولة بكل أجهزتها

مــاهــي طبيعة الــضــريــبــة عــلــى القيمة الــمــضــافــة ؟

والخدمات اللوجستية التي يحتاج إليها المستثمر

اإلمارات يثور تساؤل في غاية األهمية:

وهل من الممكن أن تؤثر هذه الضريبة على حجم

مستقبال ؟
االستثمار األجنبي
ً

مناخاً استثمارياً مثالياً مــن حيث البنية األساسية
وهــو مــا اليــتــوافــر فــي ال ــدول األخ ــرى ومــن ثــم فإن

دولــة اإلمــارات تعد دولــة جاذبة لالستثمار األجنبي

تعرف ضريبة القيمة المضافة وفقاً للمرسوم بقانون

حتى وبعد فرض الضريبة على القيمة المضافة.

استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من

رابــعــاً  :خضوع المستثمر األجنبي للنظام الضريبي

اتحادي رقم ( )8لسنة  2017بأنها ضريبة تفرض على

مراحل االنتاج والتوزيع وتشمل التوريد االعتباري.
وهــي ضريبة غير مباشرة بنسبة  %5يتم تحصيلها

على القطاعات غير القطاعات المعفاة بالكامل
والخاضعة بنسبة صفر.

وبــذلــك يتضح أن الضريبة على القيمة المضافة

تــخــتــلــف ع ــن الــضــريــبــة االنــتــقــائــيــة والــضــريــبــة على

المبيعات؛ فالضريبة على القيمة المضافة هي
ضريبة عامة تفرض على كافة السلع والخدمات

في كل المراحل .أما الضريبة االنتقائية هي ضريبة

نوعية (خاصة) تفرض على نوعية معينة من السلع
مــثــل الــضــريــبــة عــلــى الــتــبــغ ومشتقاته ومــشــروبــات
الــطــاقــة والــمــشــروبــات الــغــازيــة .وبالنسبة لضريبة

المبيعاب فإنها تفرض على السلع فقط في مرحلة

واحــدة وهــي مرحلة البيع النهائي بعكس الضريبة

بنسبة معقولة فــي الــدولــة ال يــزيــد مــن مــخــاوف

المستثمر ،وذل ــك مقابل توفير الحماية واألمــن
والــطــمــأنــيــنــة مــع تــقــديــم الــخــدمــات والتسهيالت

بمزاولة المشروع االستثماري ،إضافة إلى إقامته
في إقليم الدولة مع حريته لتملكه أمواله وأرباحه
والتصرف القانوني فيها.

اتحادي رقم ( )8لسنة  2017في شأن ضريبة القيمة

المضافة في أن المناطق المحددة هي المناطق
المستوفية للشروط الواردة في قرار مجلس الوزراء

لمجموعة من التشريعات المختلفة أهمها  :التشريع المتعلق بتأسيس الهيئة االتحادية

لن يكون محسوساً للمبررات اآلتية:

للمواطنين أو لألجانب المستثمرين ،وسيضل تأثير

لسنة  2017بشأن اإلجــراءات الضريبية .وقبل أن ينتهي عام  2017صدر المرسوم بقانون

اتحادي رقم ( )8لسنة  2017في شأن الضريبة على القيمة المضافة ،ودخلت حيز التنفيذ في
أول يناير  .2018وكذلك تم فرض الضريبة االنتقائية والتي صدرت بمقتضى المرسوم بقانون

اتحادي رقم ( )7لسنة  ،2017والتي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر .2017

أوال :ضعف نسبة الضريبة المقررة تطبيقها والتي
ً
تبلغ  %5وهي نسبة منخفضة جداً مقارنة مع النسبة

جامعة الشارقة

رقــم ( )59لسنة  2017لغايات الــمــرســوم بقانون

أما في مايتعلق بمدى تأثير ضريبة القيمة المضافة

للضرائب رقم ( )13لسنة  ، 2016ويتبعه بعد ذلك إصدار الدولة للقانون االتحادي رقم ()7

ماجستير قانون خاص

الضريبي في هذه المناطق وفقاً لقرار مجلس الوزراء

كبيرة في تنمية اإلي ــرادات العامة في الدولة مما

على حجم االستثمار األجنبي ،فإننا نرى أن هذا التأثير

منى إبراهيم المعيني

األجنبية في المناطق الحرة في الدولة ،نظراً لإلعفاء

لقد شهدت دولة اإلمارات العربية المتحدة-حديثاً -إصالحاً ضريبياً في إطار تعاوني وتنسيقي

التوريد والتوزيع والبيع للسلع والخدمات.

بقلم :

خامساً  :هــذا النظام يزيد من تدفق االستثمارات

على القيمة المضافة التي تفرض على كافة مراحل

مع دول مجلس التعاون الخليجي  .ولقد ظهرت بوادر هذا اإلصالح الضريبي في إصدار الدولة
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ثانياً  :اعفاء العديد من الخدمات والسلع من الخضوع

بعض األنشطة ،وفقاُ لما تضمنته المادتين  44و45

المباشرة في الوقت الراهن على الضرائب المباشرة،
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إلى  ،%25ومع ذلك لم تشهد هذه الدول تأثيراً كبيراً

رقم ( )52لسنة .2017

خالصة ما سبق؛ أن ضريبة القيمة المضافة لها فوائد
ينعكس ايجابياً على جودة الخدمات المقدمة سواء

هذه الضريبة على مستوى االستثمار ضعيفاً طالما
أن جهود الدولة تتنامى بصورة كبيرة في تحسين

وتطوير البيئة المناسبة لالستثمارات األجنبية.
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من أحكام المحاكم

ال ـ ــن ـ ــزاع  -ال ــم ــع ــروف

باسم «قضية الضرائب
الكبرى» يتمحور حول

اس ــت ــخ ــدام ن ـ ــادي كــرة

المحكمة العليا في سريالنكا
ترفض قانون الضرائب الجديد

ال ــق ــدم م ــق ـ ُّـره مــديــنــة

جـــاســـكـــو ،لــلــهــيــاكــل

الــــمــــعــــروفــــة ب ــاس ــم
«صـــــنـــــاديـــــق م ــن ــاف ــع
الــمــوظــفــيــن» لــصــرف
قـــــــــــروض الـ ــاعـ ــبـ ــيـ ــن

والموظفين بين عامي
 2001و .2009

حكم لصالح مصلحة الضرائب البريطانية في
«قضية الضرائب الكبرى» ضد نادي رينجرز لكرة القدم

علــى مــدى األشــهر األخيــرة ،ال يــزال قانــون اإليرادات

قانون اإلصالح الضريبي أمام المحكمة العليا في الفلبين

مثــارا
الداخليــة الجديــد المقتــرح فــي ســريالنكا
ً
للنــزاع الــذي تفاقــم ،وزادت ِحدتــه مــع إعــان رئيــس

البرلمــان كارو جاياســوريا أنــه أبلــغ بــأن المحكمــة

رغــم أنــه يعــد ركنً ــا أساسـ ًّـيا ضمــن سلســلة اإلصالحــات الضريبيــة التــي وعــد بهــا فــي إطــار برنامجــه

ووفقــا لدســتور
ً
العليــا لــن توافــق علــى هــذا القانــون.

المحكمــة العليــا فــي الفلبيــن منــع تنفيــذ قانــون اإلصــاح الضريبــي للرئيــس رودريجــو دوتيــرت.

وحيــد وحصــري» لتحديــد مــا إذا كان مشــروعات

لإلصــاح االقتصــادي قبــل فــوزه فــي االنتخابــات األخيــرة ؛طلــب المشــرعون اليســاريون مــن
وحجــة هــؤالء تتمثــل فــي أنــه تــم التصديــق علــى هــذا اإلجــراء بطريقــة غيــر قانونيــة ؛حيــث إن

مجلــس النــواب كان يفتقــر إلــى النصــاب القانونــي المطلــوب عندمــا تمــت الموافقــة عليــه فــي31
وفقــا لمــا ذكــره المشــرعون.
ً
ديســمبر الماضــي

ســريالنكا ،فــإن المحكمــة العليــا لديهــا «اختصــاص
القانونيــن ال تتفــق مــع الدســتور.

وقــد أعــد مشــروع قانــون اإليــرادات الداخليــة

مصمــم
بمســاعدة صنــدوق النقــد الدولــي .وهــو
َّ

فــى قضيــة أثــارت موجــة مــن الجــدال في األوســاط القضائية

مدينــة جيرســي األمريكيــة لتمويــل قــروض معفــاة مــن

ســريان هــذا القانــون ،الــذي يمثــل أول حزمــة مــن اإلصالحــات الضريبيــة للرئيــس رودريجــو دوتيــرت،

لجعــل البلــد أكثــر جاذبيــة للمســتثمرين .ومــن

«تداعيــات واســعة النطــاق» علــى قضايــا مماثلــة لمواجهــة

كمــا قضــت المحكمــة العليــا بــأن مدفوعــات نــادي رينجــرز

المحــاة بالســكر لتعويــض انخفــاض معــدالت ضريبــة الدخــل الشــخصي .وقــال الملتمســون« :إن

زيــادة اإليــرادات الضريبيــة مــن  %12.4مــن الناتــج

الدخــل بموجــب قواعــد الدفــع المســبق .وقــال اللــورد

الكونجــرس» .وكان مجلــس النــواب صـ َّـدق علــى مشــروع قانــون اإلصــاح الضريبــي فــي جلســته

توقــع أن يكون لها
وي َّ
البريطانيــة علــى مــدى األشــهر األخيرةُ ،
مشــكلة التهــرب الضريبــي أصــدرت المحكمــة العليــا فــي
حكمــا لصالــح مصلحــة الضرائــب فــى نــزاع
المملكــة المتحــدة
ً

طويــل األجــل حــول أمــوال صناديــق االئتمــان الخاصــة فــي

الخــارج التــى يســتخدمها نــادي رينجــرز لكــرة القــدم.

بــدأ اعتبـ ًـارا مــن األول مــن ينايــر؛ ممــا أدى إلــى رفــع الرســوم علــى الوقــود والســيارات والمشــروبات

الضرائــب لموظفــي رينجــرز.

التصديــق الزائــف قــد انزلــق عندمــا لــم يحضــر األعضــاء ،وخاصــة قيادتــه ،الجلســة التــي عقدهــا

إلــى صناديــق التحويــل اإللكترونــي الخاصــة بــه تخضــع لضريبــة

األخيــرة قبــل يــوم مــن انقطاعــه بســبب عطلــة عيــد الميــاد.

أساســيا» حــول
«ســؤال
ً
المقــدم أثــار
هــودج :إن الطعــن
ًّ
َّ

طبيعــة رســوم ضريبــة الدخــل علــى دخــل الموظفيــن.

أولئــك الذيــن ال يتقاضــون رواتــب بصفــة منتظمــة ،وعلــى األخــص فئــات المزارعيــن أو الصياديــن

حكــم المحكمــة العليــا جــاء عقــب رفــض خمســة قضــاة

صفــي شــركة نــادي رينجــرز ،وهــي الشــركة التــي كانــت
ُم ِّ

مــن المحكمــة العليــا يدعــم وجهــة نظرنــا بــأن برامــج صناديــق

ريــنــجــرز إلـ ــى صــنــاديــق

الذيــن يتعــذر عليهــم مواجهــة ارتفــاع تكاليــف المعيشــة.

ـابقا باســم «رينجــرز فوتبــول كلــوب» ،وذلــك قبــل
تُ عــرف سـ ً
انهيارهــا المالــي فــي عــام  .2012وكان النــزاع -المعــروف

باســم «قضيــة الضرائــب الكبــرى» يتمحــور حــول اســتخدام

مقـ�ره مدينــة جالســكو ،للهيــاكل
ن��ادي ك��رة القـ�دم
ُّ

المعروفــة باســم «صناديــق منافــع الموظفيــن» لصــرف

قــروض الالعبيــن والموظفيــن بيــن عامــي  2001و .2009
وقالــت شــركة نــادي رينجــرز :إنهــا خســرت  46.2مليــون

إســترليني جــراء ذلــك؛ ألن النــادي اســتخدم مدفوعــات
قدمهــا إلــى شــركة صناديقــه «للتحويــل اإللكترونــي» فــي
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منافــع الموظفيــن ال تعمــل علــى نحــو جيــد .هــذا القــرار لــه
آثــار واســعة النطــاق علــى حــاالت تهــرب ضريبــي أخــرى ،وكل
مــن حــاول التهــرب مــن ســداد الضرائــب علــى أرباحــه ندعــوه
اآلن إلــى التصالــح معنــا بشــأن الضرائــب المســتحقة».

وعانــى النــادي العريــق مــن أزمــة ماليــة طاحنــة أجبرتــه علــى

إشــهار إفالســه بعــد تراكــم الديــون ،وقــام رجــل األعمــال
تشــارلز جريــن بشــراء النــادي مقابــل ســبعة مالييــن يــورو

وحولــه إلــى شــركة جديــدة باســم «ذي رينجــرز فوتبــول
َّ

كلــوب» بعــد أن تراكمــت ديــون النــادي مــع مصلحــة الضرائب.

الــتــحــويــل اإللــكــتــرونــي
الـ ــخـ ــاصـ ــة بـــــه تــخــضــع

لضريبة الدخل بموجب
قواعد الدفع المسبق.

الجديــد مــع صــرف الدفعــة الثالثــة مــن ثالثــة أقســاط

بيــن ســريالنكا والصنــدوق فــي يونيــه  .2016وبلــغ

وقــال ديفيــد ريتشاردســون ،المديــر العــام لمجموعــة

باإلجمــاع الطعــن المقــدم فــي وقــت ســابق مــن ِق َبــل

وتــم تنســيق موافقــة البرلمــان علــى نــص القانــون

وقــع وثيقة ليســت مشــروع
وقــال الملتمســون :أن دوتيــرت ارتكــب مخالفــة جســيمة لتقديــره «أنــه َّ

قضت المحكمة العليا

امتثــال العمــاء لــدى مصلحــة الضرائــب« :القــرار باإلجمــاع

المحلــي اإلجمالــي إلــى  %15بحلــول عــام .2019

مــن القــرض المزمــع تقديمــه مــن صنــدوق النقــد

ـلبا علــى
قانــون يمـ ِّـرره الكونجــرس» .مؤكديــن أن «أســعار الســلع األكثــر
ارتفاعــا» ســوف تؤثــر سـ ً
ً

بـــأن مــدفــوعــات ن ــادي

األهــداف التــي حددهــا صنــدوق النقــد الدولــي

بــرم
الدولــي بموجــب اتفــاق مدتــه ثــاث ســنوات ُأ ِ
مجمــوع المدفوعــات الثالثــة  501.5مليــون دوالر.

وقــال نيــري كولميناريــس ،رئيــس االتحــاد الوطنــي لمحامــي

إحالة قانون اإلصالح

واســتعرضت المحكمــة العليــا االلتماســات المتعلقــة

كمــا ينتــزع منهــم مــا يتحصلــون عليــه مــن عائــدات بســيطة مــن

الــفــلــبــيــن للمحكمة

يكــون أحــد األحــكام موضــوع اســتفتاء وطنــي،

الشــعب« :القانــون خــادع؛ ألنــه ال يقــدم أي شــيء ألفــراد الشــعب
خــال زيــادة األعبــاء عليهــم فــي شــكل ضرائــب تراجعيــة والتــي
نوعــا مــن القمــع بالنســبة
كانــت منــذ مــدة طويلــة تُ شــكِّ ل ً

إليهــم» .وقــال المتحــدث باســم الرئاســة هــاري روكــي فــي مؤتمــر

صحفــي«:إن المحكمــة العليــا وحدهــا هــي التــي يمكــن أن تســتنتج

أن هنــاك ســوء اســتخدام جســيم للســلطة التقديريــة ...فلنتــرك
للمحكمــة أن تقــرر ذلــك أثنــاء نظــر القانــون».

الضريبي الجديد في
الــعــلــيــا،والــمــطــالــبــة
بــإلــغــاءه لعدم صحة

اتــــخــــاذ اإلجـــــــــراءات
القانونية إلقراره.

بقانــون اإليــرادات الداخليــة المقتــرح ،وقــررت أن
باإلضافــة إلــى موافقــة ثلثــي أعضــاء البرلمــان البالــغ

أحكامــا إضافيــة
عددهــم  225عضـ ًـوا .كمــا قضــت بــأن
ً

كان ينبغــي أن تصــدر بأغلبيــة الثلثيــن ،وليــس بأغلبيــة
بســيطة .ووجــدت المحكمــة أن البنــود أرقــام 97
و 98و 100و 167مــن مشــروع القانــون ال تتفــق مــع

مختلــف مــواد الدســتور.
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ملف العدد  -الضــر يبة

الســــلـع
الصفرية

و

الســـلـع
المعفاة

في قانون ضريبة القيمة المضافة

(رسم توضيحي يبين آلية مراحل سلسلة التوريد التي تمر بها ضريبة القيمة المضافة -الهيئة االتحادية للضرائب)

ومــا هــو غيــر مشــمول بشــأن ضريبــة القيمــة المضافــة ،هــو

أنــه فــي المرســوم بقانــون ،هنالــك الالئحــة التنفيذيــة المشــار
إليهــا أكثــر مــن ســتين مــرة .وكثيـ ًـرا مــا ُيشــار إلــى هــذه الالئحــة

فــإن كثيـ ًـرا مــن البنــود ُيقــرأ بطريقــة متماثلــة علــى النحــو اآلتــي:

بنــود الالئحــة التنفيذيــة.

وفقــا لمــا هــو محـ َّـدد فــي الالئحــة التنفيذيــة لهــذا
ً
للضريبــة] ...
المرســوم بقانــون».

المشــكلة تكمــن فــي أن هــذه الالئحــة التنفيذيــة لــم تصــدر بعــد
ال تــزال غيــر واضحــة؛ ألنهــا تشــير إلــى وثيقــة لــم يتــم إصدارهــا

عمومــا خــارج دولــة اإلمــارات مــن
المضافــة ،والتــي تعتبــر
ً

لمزيــد مــن التفاصيــل؛ ممــا أدى إلــى كثيــر مــن التكهنــات .وقــد
كان التعليــم موضــع نــزاع فــي األيــام األخيــرة؛ حيــث يقــول

وتبــرز المبانــي بدرجــة كبيــرة فــي قائمــة الســلع والخدمــات

كيــف ســتؤثر ضريبــة القيمــة المضافــة علــى قطــاع الرعايــة

العمليــة؛ إذ تقــول النظريــة :إن أكبــر عــدد ممكــن مــن

األول للمبانــي الســكنية فــي غضــون ثــاث ســنوات مــن

التصنيــف الصفــري يعنــي أن معــدل الضريبــة علــى تلــك الســلعة

فتبيــن أن «القيمــة المضافــة» فــي الخدمــات الماليــة القائمــة

أي ضريبــة علــى الســلعة أو الخدمــة المقدمــة لــه .ولعــل أحــد

صعبــة للغايــة بحيــث ال يمكــن إخضاعهــا للضريبــة .وقــد

ســيتم توفيرهــا ألغــراض خيريــة.
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العوامــل المعقــدة فــي فــك رمــوز مــا هــو مشــمول بالضريبــة

فــي الوقــت نفســه  ،حــددت الهيئــة االتحادية للضرائب عشــرين

الشــركات العاملــة فــي هــذه المناطــق الحــرة .والمناطــق الحــرة

الخدمــات الماليــة المعفــاة مــن ضريبــة القيمــة المضافــة .وعنــد

صفــرا .وينطبــق الشــيء نفســه علــى المبانــي التــي
تصنيفــه
ً

عشرون منطقة حرة معفاة من ضريبة القيمة المضافة

ضريبة القيمة غير مطبقة على المدارس ودور الحضانة

المرســوم بالقانــون االتحــادي رقــم  8لعــام  2017فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة يســلط الضــوء علــى بعــض الســلع
والخدمــات والقطاعــات التــي تعــد إمــا معفــاة مــن الضريبــة أو صفريــة ،بمــا فــي ذلــك :النقــل العــام ،والصــادرات إلــى دول
خــارج مجلــس التعــاون الخليجــي ،وشــركات الطيــران التجاريــة ،والمعــادن الثمينــة ،وإمــدادات النفــط الخــام والغــاز الطبيعــي،
وأنــواع معينــة مــن التعليــم والرعايــة الصحيــة .وكثيــر مــن هــذه الســلع ال تخضــع للضريبــة؛ ألنهــا توفــر خدمــات مفيــدة
معقــدة للغايــة ،مثــل الخدمــات الماليــة.
َّ
للمجتمــع ،فــي حيــن أن البعــض اآلخــر يتجنــب الضرائــب لمجــرد أنهــا
إعداد فريق التحرير

جزئيــا ،يتــم
كليــا أو
ًّ
إكمالهــا ،إمــا عــن طريــق البيــع أو اإليجــار ًّ

اإلســامية ومنتجــات التمويــل اإلســامي المماثلــة مــن ِق َبــل

منطقــة حــرة مخصصــة تُ عفــى مــن ضريبــة القيمــة المضافــة،

للجمهــور؛ ونتيجــة لذلــك فــإن كثيـ ًـرا مــن اإلعفــاءات المذكــورة

هــو صفــر فــي المئــة؛ وبالتالــي لــن يضطــر المســتهلك إلــى دفــع

عفى الخدمــات الماليــة التــي تجــري علــى أي أســاس آخــر.
ســتُ َ

التنفيذيــة بأنهــا توفــر مزيـ ًـدا مــن المعلومــات عــن نقطــة معينة.

«إن توريــد خدمــات الرعايــة الصحيــة [ســيخضع أو لــن يخضــع

التــي ال تخضــع للضريبــة .فعلــى ســبيل المثــال :فــإن المعــروض

فســوف تكــون خاضعــة لضريبــة القيمــة المضافــة ،فــي حيــن

كمــا يتــم تحديــد مســتوى الضرائــب بيــن المنتجــات الماليــة غيــر

ففــي قائمــة الســلع واإلمــدادات التــي ال تخضــع للضريبــة،

الصحية؟

التــي يتــم دفعهــا عــن طريــق الرســوم والعمــوالت والخصــم،

معفــى مــن الضرائــب أم أنــه
ً
النــاس مــا إذا كان التعليــم كلــه
مجــرد تعليــم ممـ َّـول مــن الحكومــة.

كبيــرا باالرتيــاح والوضــوح فــي أوســاط
شــعورا
وهــو مــا أثــار
ً
ً

المحــددة هــذه هــي مناطــق خاصــة ألغــراض ضريبــة القيمــة
حيــث ضريبــة القيمــة المضافــة .وفــي حيــن أن ضريبــة القيمــة

طبــق فــي جميــع أنحــاء البــاد ،إال أنــه فــي المناطــق الحــرة
تُ َّ
عمومــا .وفقــط المناطــق الحــرةال تطبــق هــذه الضريبــة
ً

المحاطــة بســياج هــي التــي يمكــن أن تســتفيد مــن هــذه الحالــة

حــدد الالئحــة التنفيذيــة
وفــي مجــال اإلعفــاءات ً
أيضــا ،تُ ِّ

حيــث الضوابــط المفروضــة علــى الســلع والخدمــات التــي

ـبيا بيــن النظريــة والممارســة
هــذه النقطــة ،هنالــك التبــاس نسـ ًّ

المناطــق الحــرة المهمــة مثــل جافــزا ودفــزة وكيــزاد مدرجــة

المعامــات يجــب أن تكــون خاضعــة للضريبــة .أمــا الممارســة
ـدل مــن الرســوم (أو مــا شــابهها) قــد تكــون
علــى الهامــش ،بـ ً

حافظــت الالئحــة علــى هــذا التمييــز .أمــا الخدمــات الماليــة

يمكنهــا الدخــول إليهــا والخــروج منهــا ،وكمــا هــو متوقــع ،فــإن
فــي القائمــة ،وكمــا ذكــر تومــاس فانهــي  ،الشــريك المؤســس
لشــركة (ميــدل إيســت تاكــس).

علــى الرغــم مــن أن قانــون ضريبــة القيمــة المضافــة فــي دولــة
اإلمــارات ينــص علــى هــذا النظــام الخــاص ،فــإن الشــركات التــي

كانــت لديهــا معامــات مــع هــذه المناطــق الحــرة ظلــت تعمــل
فــي الظــام حتــى  9ينايــر  .2018وعلــى الرغــم مــن أن الهيئــة
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االتحاديــة للضرائــب قــد أعلنــت أن المناطــق المعينــة لضريبــة

ومــا إلــى ذلــك ،إذا لــزم األمــر ،وال يجــوز إخضاعهــا إلــى ضريبــة

علــى الضرائــب ،فــإن غيــاب أي قــرار صــدر عــن مجلــس الــوزراء،

وقــال فانهــي إن قــرار مجلــس الــوزراء الــذي طــال انتظــاره

القيمــة المضافــة ســتكون مماثلــة إلــى حـ ٍّـد مــا لتلــك المفروضة
لــم يكــن هنالــك أســاس قانونــي لعــدم تطبيــق ضريبــة القيمــة

المضافــة علــى الــواردات إلــى المناطــق الحــرة  .كمــا أن انتظــار
هــذه القــرارات تسـ َّـبب فــي كثيــر مــن االرتبــاك بيــن المســتوردين

والمصدريــن ووكالء التخليــص ووكالء الشــحن.

القيمــة المضافــة.

يتعلــق باإلمــدادات الطبيــة ألن بعــض اإلمــدادات مــن األدويــة
والمعــدات الطبيــة المســجلة لــدى وزارة الصحــة يمكــن

أن تســتفيد مــن معــدل الصفــر .وأضــاف أن «هــذا ال
يشــمل الخدمــات المتعلقــة بالمعــدات الطبيــة،

وقــال مايانــك ســاوني ،مديــر شــركة «ماكســجروث»

غالبــا مــا
علــى الرغــم مــن أن المستشــفيات
ً

المناطــق المعينــة مثــل المنطقــة الحــرة فــي منطقــة القــوز

المتعلقــة بتســجيل الســلع

لالستشــارات :إن هنالــك بعــض المفاجــآت فــي قائمــة

والمنطقــة الحــرة فــي القصيــص بدبــي .ولــم يتــم تحديــده
بوضــوح فــي قــرار مجلــس الــوزراء بشــأن األماكــن المحــددة
فــي هذيــن الموقعيــن فــي المناطــق الحــرة .وأضــاف ســاوني

مواقع
تهمك

تســتأجر المعــدات ،كمــا أن المســائل العمليــة
لــدى وزارة الصحــة ســوف

يكــون لهــا اآلن أثــر
ضريبــي».

أوال :عالمياً .
ً

إن أي توريــد للســلع داخــل المنطقــة المحــددة أو مــن منطقــة

www.ibfd.org

واإلجــراءات الواجــب اتباعهــا وشــروط توفيــر الضمانــات الماليــة،

www.maastrichtuniversity.nl

خطــر بــه ،يخضــع للضوابــط
محــددة إلــى منطقــة معينــة ُي َ

www.tax-news.com

@IBFD_on_Tax
@taxreformer

@taxfoundation
@uaetax

www.itrworldtax.com
www.loc.gov

قائمة بالمناطق الحرة المعفاة من الضرائب

www.globallawexperts.com
www.worldtaxpayers.org

المنطقة الحرة لجبل علي (شمال  -جنوب)؛ منطقة دبي
للسيارات (دوكامز)؛ مدينة دبي للنسيج؛ المنطقة الحرة في
القوز؛ المنطقة الحرة في القصيص؛ مدينة دبي للطيران.
والمنطقة الحرة بمطار دبي.

منطقة التجارة بميناء خليفة.
منطقة مطار أبوظبي الحرة.

ومنطقة خليفة الصناعية

@gazt_ksa

www.taxfoundation.org

www.protectingtaxpayers.org
www.nolo.com
www.irs.gov

www.taxtopics.net

www.online.wsj.com

www.money.msn.com

www.taxprof.typepad.com
المنطقة الحرة في
الحمرية .المنطقة الحرة
في مطار الشارقة
الدولي.

أبوظبي

taxes.alltop.com

دبي

الشارقة

@IRS

المنطقة الحرة
في عجمان.

@ NoloLaw

www.atr.org

@ TaxNotes

www.tax.org

افهم
الصورة

ثانياً :عربياً ومحلياً .

www.tax.gov.ae

عجمان

www.mof.gov.ae

www.gazt.gov.sa
www.uqn.gov.sa

أم القيوين
منطقة أم القيوين الحرة في
ميناء أحمد بن راشد .منطقة أم
القيوين الحرة على طريق الشيخ
محمد بن زايد.

رأس الخيمة
الفجيرة

المنطقة الحرة في
الفجيرة .منطقة الفجيرة
لصناعة النفط.
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www.uqn.gov.sa

@ajcccuae

www.oracle.com

@sssd.shj

www.alkhaleej.ae
منطقة التجارة الحرة في رأس
الخيمة؛ المنطقة الحرة للمدينة
البحرية في رأس الخيمة.
المنطقة الحرة بمطار رأس
الخيمة.

@uaetax

اختارتها لكم

عائشة الوهيبي
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من بستان األدب

د .نورة الرميثي

حصائد اللسان

مدير التحرير

بين الشدة واللين
حيــن تــرزق بمولــود جديــد فــي هــذه األيــام ،تبــدأ منــذ
اليــوم األول لوالدتــه اســتعداداتك للدخــول معــه فــي

محــاوال تتبــع ســبل التربيــة الحديثــة التــي
خضــم الحيــاة
ً

تقــرأ عنهــا ،وتســمع نصائــح الخبــراء مــن هنــا وهنــاك فــي

إليكــم أيهــا الالهثــون إلــى أقســام الشــرطة و الســاعون

جــر إلــى خــاف.
ببســاطة هــو اختــاف ّ

األبــوة واألمومــة ،افعــل هــذا ،ال تفعــل هــذا! ،ليشــعرك

وصــور التقطــت لصفحــات مــن تطبيــق الواتســاب

حقــاً مدنيــاً يعـ ّـوض شــيئاً من كرامتــه المهدرة،
يســتحق عنــه ّ

دفعــاً لتجعــل تجربتــك القادمــة نســخة طبــق األصــل

مقاطــع مــن تطبيــق الســناب شــات.

الحقيقيــة ،حينهــا ســتعي أنــك مســؤول عــن أحدهــم

وانتهــاكاً لألعــراض ،وتحمــل إثباتــات علــى تراشــق بــذيء

والمشــرب ،ومحتاجــاً معهــا لرعايــة نفســية وصحيــة

المقــدم علــى تلــك التطبيقــات
ألن صاحــب المحتــوى
ّ

فــي تربيــة الولــد بمبــدأ الشــدة والصرامــة أم يكــون الرفــق

فاختــار أحدهــم أن يبــدأ فــي الهجــوم عليــه ،أو أن صاحــب

ال يــا أعزائــي ،أيهــا األب الجديــد وأيتهــا األم الجديــدة:

نفســه للحديــث حــول موضــوع ال يفقــه فيــه شــيئاً أراد

هنــاك دليــل مســتخدم (كتالــوج) للتربيــة ،إذا التــزم بــه

الممنوعــات والتــي هــي فــي مجملهــا :الديــن واألخــاق،

وإن حــادوا عنــه تعثــر هــذا اإلبــن وفســدت أخالقــه ،فــكل

والتقيــد بهــا وفــق رؤيتــه ودون المســاس بحقــوق

هــذا المجــال ،فتنهــال عليــك توصيــات مــن ســبقك فــي

إلــى أروقــة المحاكــم ،تحملــون ملفــات تمتلــئ بــأوراق

بــأن تجربتــه فــي تربيــة أبنائــه هــي األنجــح ،دافعــاً إيــاك

واإلنســتغرام ،وحافظــات ذاكــرة  flash memoryتحمــل

مــن تجربتــه ،حينهــا فقــط ستشــعر معنــى المســؤولية

هــذه األوراق والمســتندات تمتلــئ ســباباً وشــتائم

المتحصلــة ســتجبر
قريــب وال مــن بعيــد ،وكأن تلــك اآلالف
ّ

مســؤولية تامــة يعتمــد فيهــا عليــك فــي المــأكل

بألفــاظ ودعــوات باللعنــة أو المــوت ،كل ذلــك كان وصــار

ال يــا ســادة ،ليســت لذلــك وضعــت القوانين ،لــم تكن يوماً

واجتماعيــة ،وحينهــا يبــرز الســؤال األهــم :هــل أتعامــل

لــم يقـ ّـدم مــادة تــروق لجميــع المشــاهدين والمتابعيــن،

والصداقــة بيــن الوالديــن واإلبــن هــو األســاس.

الحســاب المشــهور أو كمــا يســمونه (الفاشينســتا) أقحــم

ليســت هكــذا تــدار العالقــة بيــن األبنــاء واآلبــاء ،فليــس

مــن ورائــه الشــهرة والتكســب ،فدخــل ليتحــدث عــن

اآلبــاء ســار طريقهــم فــي تربيــة ابنهــم علــى خيــر مايــرام،

متناســياً أن هــذه األمــور لإلنســان الحريــة فــي اختيارهــا

طفــل هــو حالــة فريــدة مختلفــة عــن غيــره بــل حتــى عــن
إخوتــه الذيــن يكبرونــه.

ال تصلــح الشــدة دومــاً كمــا أن الليــن الدائــم مفســدة

اختــار آخــرون أســلوب الســب والقــذف دون هــوادة،

تمــر بــه ،عليــك فقــط أن تذيــق أبنائــك
للموقــف الــذي
ّ

المناســبة وفــق الموقــف ،وخــذ مــن تجــارب مــن تعرفهــم

إلــى حلبــات مصارعــة مبتذلــة ،يتطــاول فيهــا بعضهــم

وجهــاً آخــر يحمــل جانبــاً مــن الشــدة والحــزم التــي تضبــط

بتجربــة فــان ،فأبناؤنــا أمانــة.

شــيئاً مــن عطفــك وحنانــك دون أن ينســوا أن لــك
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واختــار بعضهــم أســلوب اإلقنــاع والمنطــق ،فــي حيــن

حيــن تكــون مســؤوال حينهــا ســتعرف أن خلطــة التربيــة
الســحرية تكمــن بيــن المــزج بيــن الشــدة والليــن وفقــاً
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المواقــف وتبتعــد عــن التعنيــف المهيــن.

فتأهــب البعــض للتصــدي لــه وإســكاته،
اآلخريــن فيهــا،
ّ

تعجــز معــه الســيطرة وتتفلــت القيــادة ،اختــر الطريقــة

مــا يخدمــك دون االهتمــام بــأن تكــون تجربتــك شــبيهة

لتتحــول شاشــات الهواتــف وصفحــات وســائل التواصــل

علــى بعــض ،فيختلــط الحابــل بالنابــل فــا نعــرف الجاهــل
مــن العالــم ،وال الدنــيء مــن الشــريف ،ومبــرر ذلــك الصــراع

وحينهــا يصبــح هـ ّـم المتخاصميــن إثبــات أن اآلخــر قــال لــه مــا

ومكانتــه الشــخصية التــي ُخدشــت ،وهــو فــي حقيقــة األمــر

ال تعنــي لــه هــذه الكرامــة وتلــك المكانــة شــيئاً البتــة ال مــن
كســر كرامتــه أو ســترتق خروقــات مروءتــه.

القوانيــن أســلوباً لجرجــرة النــاس إلــى أقســام الشــرطة
ـزج بهــم إلــى الســجون ،بــل نشــأت فــي أساســها لحفــظ
والـ ّ

الحقــوق وإقــرار األمــن والطمأنينــة والهــدوء.

رجائــي إليــك ،حيــن تمتــد أصابعــك لهاتفــك لتكتــب تعليقــاً

رداً فــي إحــدى مواقــع التواصــل االجتماعــي ،أو أحــد
أو ّ

ـا قبــل
تطبيقــات التراســل اإللكترونــي ،فكّ ــر قليـ ً
أن ترســل ،فكــر فــي األثــر ،والعاقبــة والضــرر.
ـب النــاس على
فحصائــد األلســنة تكـ ّ

وجوههــم فــي الدنيــا واآلخــرة،

فالحيــاة أقصــر مــن أن نقضيهــا
ونحــن نطــارد هــذا ،ونختصــم

ذاك أمــام المحاكــم ،ونشــكو

ثالــث فــي الشــرطة ،وتذكــر ِ(إ َّن
ــم َع َوالْ َب َص َــر َوالْ ُف َ
اد كُ ُّل
ــؤ َ
الس ْ
َّ
ُأ َٰ
ول) ســورة
ان َعنْ ـ ُـه َم ْسـ ُـئ ً
ـك كَ َ
ولئِ ـ َ
اإلســراء .36
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سينما بعيون قانونية

دور محوري لألفالم

القصيرة في التوعية
بأهمية الضرائب
وإيجابياتها

شاهده لكم :

محمد اليافعي
باحث قانوني

قراءة حول فيلم

The Firm
يتـناول الفيلم التشويقي القانوني الذي يحمل اسم (ذا

المكتب الجديد ،بالرغم من شكوك زوجته حول األمر.

في مجال القانون الضريبي ،وهو من بطولة الممثل

لساعات طويلة األمر الذي أثـــّـر على زواجه .وكان عمله

فيرم) أي "المكتب" طبيعة عمل المحامين المتخصصين

األميركي توم كروز ،وتم إنتاجه عام .1993

لممارسة المهنة.

على المكتب الــذي يعمل به ميتش من أجــل الحصول

اإلطاحة بـمكتب .BL&L

فإن بدأ بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ،فإنه
يؤمن أنه حتى لو بقي على قيد الحياة ،فسيكون مضطراً

لإلفصاح عــن معلومات المكتب المتعلقة بالعمالء،

خــان زوجته معها .حيث تم ترتيب هــذا الفخ الغرامي

الــفــيــدرالــيــة قــد نبـّـه ميتش مــن ك ــون بــقــائــه فــي هــذا

عميل له ،تم إغرائه من قبل إحــدى الفتيات وبالتالي
من قبل رئيس األمن في المكتب ،الذي استغل الصور

يتطلب الوالء والسرية التامة باإلضافة إلى االستعداد

منه إلبقائه صامتاً وعــدم فضح أنشطة المكتب غير

خلف القضبان ،إذ إن هــدف اإلف بــي آي هــو إسقاط

جميع من يعمل في المكتب .أذعن ميتش لطلب مكتب
فعال مقابل الحصول على
التحقيقات وتعاون معهم
ً

مكتب التحقيقات الفيدرالي اإلف بي آي  FBIوأبلغاه

وتستمر مشاهد الفيلم متناولة بعض الجوانب القانونية

غافال تماماً عن الجانب السلبي أو السيء لدى صاحب
ً

ب ــأن مــن يــســعــون وراءه هــي عــائــلــة مــورولــتــو مافيا

مبسطا
ً
شرحا
فيلماً سعودياً يعرض عبر شخصيات كرتونية -
ً
لمفهوم الضريبة ،وبيان مصادر الدخل لدى الدول حول العالم
ممثلة في :االستثمارات ،والسياحة ،والضرائب.

المكتب غالباً سيؤدي به في نهاية المطاف إلى الوقوع

أدرك ميتش أنه محاصر .وبعد وفاة اثنين من محامي

وبعد أن أغواه المال واالمتيازات التي كانت تمطر عليه

وش سالفة الضرايب؟

ويتخلى عنها .ومــن جانبٍ آخــر ،فــإن مكتب التحقيقات

مبلغ  1.5مليون دوالر أميركي وإطــاق سراح شقيقه

المكتب في ظــروف غامضة ،قابله اثنان من عمالء

مجلة المعهد

التنصت عليها .فيضغط مكتب التحقيقات الفيدرالي

حينما كان ميتش في رحلة إلى جزر كايمان باإلنابة عن

القانونية والمشكوك بها.

من رفاهية كمنزل وسيارة وما إلى ذلك ،كان ميتش

ميتش مــن أن منزله وســيــارتــه ومكتبه كــذلــك قــد تم

األمر الذي يجعله يخاطر حول االمتيازات التي يتلقاها،

أصبح تولر ،أحد مؤسسي المكتب ،مرشداً لميتش ،وبدأ

لتحصيل رسوم مميزة نظير الخدمات المقدمة.
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طائلة من خالل ضخها في شركات وهمية وكذلك عبر

الفوتوغرافية ضد ميتش لتهديده وابتزازه في محاولة

بتعريفه إلى المجتمع القانوني في مكتب  BL&Lالذي

وحــذر مكتب التحقيقات الفيدرالي
ّ
للتكتم عن األمــر.

عن كثب مع المكتب الذي عرف عنه الحقاً بأنه ينطوي

والضرائب  ، BL&Lوبحكم أنه شاب من خلفية فقيرة

فقرر هــو وزوجــتــه االنـتقال الجتياز امتحان المحاماة

عن الجانب المظلم لهذا المكتب؛ لذلك تم تصفيتهما

عرف ميتش أنه في ورطة لمواجهة خيار صعب للغاية.

مخططات وبرامج تمكنهم من تجنب دفع الضرائب.

الواعد من خريجي كلية هــارفــارد للقانون المتميزين،

توفيا
غسيل أموال كذلك .حيث علم المحاميان اللذان ّ

اجــتــاز ميتش امــتــحــان قــبــول الــمــحــامــاة وبـــدأ العمل

حيث يتلقى بطل الفيلم ميتش ماكدير (تــوم كــروز)

وتبدو عليه مالمح شخصية المحامي ذي المستقبل

متواطئون في أعمال تزوير ضريبية ضخمة وعمليات

على األدلة التي تمكنهم من مالحقة مورولتو وبالتالي

على مساعدة العمالء األثرياء في إخفاء مبالغ مالية

عرضاً مغرياً من مكتب متخصص في قانون المحاسبة

مــن شيكاغو .وعلم أن معظم الــشــركــاء فــي المكتب

المسجون.

بالتفصيل والــتــي نرجو أن تكون كافية إلغ ــراء القارئ
لمشاهدته.
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من دفتر الذاكرة

مرت بي
مواقف ّ
علــى تأوهــات المســاعدة والتــي كانــت بجانبــي وهــي تصــرخ مــن األلــم

وعلــى صــوت رجــل كان يحــاول جاهــداً فتــح بــاب ســيارتي لمســاعدتنا.

وفــي هــذه األثنــاء وفــي خضــم كل هــذه األحــداث الصعيبــة ،أجــد

مراهقــة تســير ناحيتــي بــكل هــدوء وتقــول لــي باللغــة األجنبيــة « I’m
« »sorryماانتبهــت عليــج».

ولــم أســتطع النطــق تلــك اللحظــة مــن هــول الصدمــة غيــر أننــي أشــرت

لهــا بيــدي لتذهــب مــن أمامــي ،ومــرت الدقائــق كأنهــا ســاعات لحيــن
وصــول ســيارة اإلســعاف ،وبعــد الفحوصــات والمعالجــات وإجــراءات

المستشــفى والتــي اســتمرت لســاعة متأخــرة مــن الليــل ،ووصولنــا
للبيــت والحمدللــه بســام وجــدت رقــم غريــب علــى هاتفــي ،ألجــد أم
المراهقــة التــي تســببت لنــا بالحــادث تتصــل وتطلــب الســماح وتتعــذر

البرستيج الكاذب

منــي بالنيابــة عــن إبنتهــا وأنهــم علــى أتــم االســتعداد للتعويــض بــأي
شــيء أطلبــه وأن إبنتهــا مراهقــة وطائشــة وتطلــب منــي الســماح

القاضي الدكتور :جمال السميطي

وعــدم اســتكمال إجــراءات الحــادث القانونيــة.

بــت ليلتــي حائــرة هــل أكمــل اإلجــراءات القانونيــة والتــي ســيترتب عليهــا

جلســت مــع أصدقائــي نتجــاذب الحديــث فقــال صديــق

قضيــة جنائيــة ،أم أعفــو عنهــا وأتــرك ضميرهــا يؤنبهــا علــى طيشــها

-أعــرف ظروفــه الماديــة جيــداً  :-إنــه يخطــط للســفر ،وأنــه

وعــدم اهتمامهــا بحيــاة اآلخريــن ،فكــرت كثيــراً وتذكــرت عبــارة ســمعتها

التسامح...
مريم الرميثي

اليــوم األحــد وبالتحديــد  4يونيــو .....هــو يــوم اختلطــت فيــه
مشــاعر مختلفــة بالنســبة لــي ،حيــث أننــي تعرضــت لحــادث
مــروري قــوي بســبب «اســتهتار مراهقــة» كانــت تعبــث بالهاتف
ولــم تعــي ماســيخلفه هــذا االســتهتار مــن ويــات...

هــي مراهقــة علــى مشــارف  18مــن عمرهــا تقــود ســيارة

فارهــة لم تأبــه بأيــة عواقــب قــد تخلفهــا مــن وراء اســتهتارها
وعــدم انتباههــا للطريــق لتخلــف حــادث مــروري مــروع أدى إلــى
إصابتــي بجــروح وكدمــات كثيــرة وإصابــة المســاعدة المنزليــة
والتــي كانــت معــي فــي الســيارة بإصابــات بليغــة.

كانــت ثوانــي تفصلنــا عــن المــوت المحتّ ــم ولكــن لطــف اللــه

وتوكلنــا عليــه نجانــا والحمدللــه ،حيــث أن الســيارة قفــزت ثــاث
حــارات لتســتقر وتصــدم بجــدار مبنــى ســكني ،فــي هــذه األثنــاء
لــم يخطــر ببالــي غيــر أبنائــي الذيــن ينتظروننــي فــي البيــت،

وكيــف ســتكون حياتهــم بعــدي ،كان عنــدي شــعور غريــب ماهــو
مصيرنــا حيــن تقــف الســيارة؟؟!! هــل أنــا فــي كابــوس مزعــج
يجــب أن أســتيقظ منــه ســريعاً وهــل هــذا حقيقــي حيــن طــارت
الســيارة لتســتقر فــي الجــدار؟؟!!

ـاس غريــب ،تنبهــت
بعــد مــا اســتقرت الســيارة أحسســت بإحسـ ٍ
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عانــى حتــى توفــرت األماكــن بالعــدد الــذي يريــده علــى

ـادث بهــذا
مــن قبــل «صنائـ ُـع المعــروف تقــي مصــارع الســوء» حيــث إن حـ ٌ

درجــة رجــال األعمــال،

الحجــم كان يمكــن أن يــودي بحياتــي ،ولكــن لطــف اللــه ســبحانه وتعالــى

قائــا لــه :ولــم درجــة رجــال األعمــال
فــأردف صديــق
ً

كان عظيمــاً  ،فقــررت أن أســامحها وأتنــازل عــن حقــي فــي مقاضاتهــا
وأتركهــا لعــل ذلــك يكــون درســاً لهــا.

وبذلــك أكــون قــد فعلــت ماأمــاه علـ ّـي ضميــري ومــاأراح نفســي حيــث
معــان
أن التســامح مبــدأ وقيمــة إنســانية عظيمــة تحمــل فــي ثناياهــا
ٍ
وأن
نبيلــة ،فهــي زينــة الفضائــل تنقــي القلــب وتطهــر الــروح ،خصوصــاً ّ
الفطــرة التــي فطرنــا اللــه عليهــا كمســلمين هــي فطــرة طيبــة تدعونــا

لاللتــزام بالخلــق الحســن والعمــل الصالــح وعلــى رأســه التســامح فــي
مابيننــا ومــع كل شــعوب العالــم..

فالرحلــة قصيــرة والســفر اآلن أصبــح يخلــو مــن مشــقة

على شباك التذاكر
بقلم أم مسؤولة

مــاال إضافيــاً ُينفــق فــي رفاهــة درجــة رجــال
تســتدعي
ً
األعمــال ،فلــم لــم يحجــز فــي الدرجــة الســياحية خاصــة وأن

عــدد أفــراد أســرته كبيــر.

فأجابه المسافر بسرعة :وكيف أسافر على غيرها؟!!

فجــاءه صــوت رجــل أشــيب مــن آخــر المجلــس :مــد ريولــك

وقفــت أنتظــر دوري فــي طابــور أمــام تذاكــر األلعــاب فــي

علــى قــد لحافــك».

يتجاذبــون طــرف ثوبــه ويتقافــزون رجــاء بيــن الحــزن والفــرح،

وجلســت أتســاءل فــي نفســي :لــم نقتــل أنفســنا بمظاهــر

الواحــدة قيمتهــا  150درهــم ،وبعــد أن استفســر األب

فلــم نرهــق كواهــل أربــاب األســر بســفر باهــظ التكاليــف

عــن شــباك التذاكــر ،وخطــوات أطفالــه تأبــى التزحــزح ليأتــي

وجــزء مــن التذكــرة الــذي يظهــر فيــه درجــة رجــال األعمــال

طفلــي ،فحاولــت التظاهــر مــع أطفالــي بأننــي
تذكرتــي
ّ
نســيت شــيئاً فــي ســيارتي آلخذهــم بعيــداً عــن نظــرات

الرفاهيــة الزائلــة تتكــدس األســرة كلهــا فــي غرفــة واحــدة،

أحد مراكز التســوق وكان يســبقني أب ومعه أربعة أطفال

لــم تســره كلمــات مــن كان فــي المجلــس فامتعــض وغــادر،

واألب ترتســم علــى وجهــه مالمــح االحتيــاج ،فالتذكــرة

اجتماعيــة زائفــة ،فالســفر كماليــة قــد ال تتوافــر للجميــع،

وفتــح محفظتــه وأغلقهــا مــرات ومــرات تأخــرت خطواتــه

كل ذلــك مــن أجــل صــورة لبطاقــة الصعــود إلــى الطائــرة

دوري فخجلــت مــن أن أفتــح محفظتــي ألســتخرج قيمــة

لتنشــر فــي شــبكات التواصــل االجتماعــي .وبعــد كل هــذه

الخجــل الباديــة فــي عينيــه ،وابتعــدت بخطــوات ســريعة
وأنــا أتمتــم :ليتنــا فــي كل األوقــات التــي ال نســتطيع أن

وتتنــاول وجبــات رخيصــة ،كان يمكنهــا أن ترتــب رحلــة أســعد
وأكثــر متعــة وأقــل نفقــات.

نمــد فيهــا يــد العــون ألحدهــم بقضــاء حاجتــه أن نرحمــه مــن

نظــرات تزيــد حرجــه وبــؤس ظروفــه ســوءاً.
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قوانين وتشريعات عالمية

مهددون
سكان نيويورك
َّ
بفرض زيادة ضريبية جديدة

قانون جديد في الصين

يقضي بفرض ضريبة لحماية البيئة

سمى التطابق ،أو
إذ إن المشكلة ذات ارتباط وثيق بما ُي َّ
االرتباط الواسع النطاق بين قوانين الضرائب االتحادية

والــقــوانــيــن االتــحــاديــة بصفة عــامــة ،وذلـــك مثلما أكــد

روبــرت زهرادنيك ،الــذي يــدرس السياسة المالية للدولة

إلـــــــغـــــــاء ق ـ ــان ـ ــون

في مؤسسة «صناديق بيو الخيرية» ،والــذي أشــار إلى

رســــــوم «إطـــــاق

مصممة لجعل اإليـ ــداع أســهــل لدافعي
المطابقة
أن
َّ
َ

ال ــم ــل ــوث ــات» في

الضرائب وإنفاذ القانون في التعامل مع وكاالت اإليرادات

بكين المطبق منذ

الضريبية ..فمن بين إحــدى وأربعين واليــة تفرض ضريبة

عام  1979وبلغت

تقريبا تُ شكِّ ل على األقل
جميعا
الدخل الشخصي يتبين أنها
ً
ً

عائداته  2,5مليار

أجزاء من قوانينها الضريبية بالمقارنة مع القانون االتحادي.
ً
إضافة إلــى ذلــك ،فــإن سياسة المطابقة -في
ـداعــا
ظــل الــظــروف الــعــاديــة -تصبح صـ ً
في إطــار الخطة الضريبية االتحادية

الــجــديــدة ،الــتــي أقـ ـ َّـرت أكــبــر تغييرات

جذرية على قانون الضرائب منذ عقود.

جبر الدول على إعادة تقييم
وهذه التغيرات تُ ِ

في حــال فشل التحذيرات التي أطلقها مــؤخـ ًـرا أنــدرو م.

الــمــمــارســات القديمة الــتــي تــربــط قــوانــيــن الــضــرائــب مع

المشرعون في الوالية إلى
الفدرالية الجديدة ،فقد بادر
ِّ

قانونها الضريبي؛ يمكن لدافعي الضرائب فــي الوالية

كومو -حاكم نيويورك -حول األثر المروع للخطة الضريبية
اغتنام الفرصة لتعزيز هــذه التحذيرات ووصــفــوا الوضع
هناك بأنه مرشح لمواجهة كارثة مالية جديدة تأتي من
واشنطن بعد إعالن الرئيس األمريكي دونالد ترامب عن

أيضا
تفاصيل خطته الضريبية ،وإن كان هؤالء قد أشــاروا ً

إلــى احتمال أن يأتي انفجار الــكــارثــة مــن داخــل نيويورك
نفسها.

10
دول

أور ِّبية
ُ

واشنطن .ويقول المسؤولون :إنــه ما لم تغير نيويورك

أن يواجهوا زيادة من أعبائهم الضريبية بمقدار  1.5مليار

دوالر؛مما قد يؤدي إلى تفاقم الوضع بين سكان نيويورك

دافــعــو الــضــرائــب
مــديــنــة نــيــويــورك

ل ــح ــم ــاي ــة الــبــيــئــة

مــــــــــــن ســــــكــــــان

قـــــــانـــــــون جـ ــديـ ــد

ي ــت ــح ــم ــل ــون 1.5

أقرت اللجنة الدائمة
مع دخوله حيز التنفيذ في األول من ينايرَّ ،

الــمــالــيــة .وعــلــى م ــدى س ــن ــوات ،اقــتــرحــت الــجــهــات

ع ــل ــى أع ــب ــائ ــه ــم،

رسوما
البيئة ،الذي يحل محل القانون السابق الذي كان يفرض
ً

قانون ضرائب حماية البيئة؛ ستدفع الشركات الضريبة

مليار دوالر زيادة
مالم تغير الوالية

قانون ضرائبها.

الضريبي المحلي وعلى وجه الخصوص ،يشعر المشرعون
في نيويورك بالقلق إزاء كثير من البنود المنصوص عليها
في قانون الضرائب في الوالية.

تؤيد خطة جديدة لفرض ضريبة
على عائدات الشركات الرقمية العمالقة

للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني قانون ضريبة حماية
على إطالق الملوثات .وبفرض الضريبة الجديدة ،تنتهي «رسوم

عاما.
إطالق الملوثات» التي تجمعها الصين منذ نحو ً 40

وكانت بكين بدأت في جمع رسوم إطالق الملوثات منذ عام

م ــال ــي ــة كـ ـ ـ ٍّـل م ـ ــن روم ــان ــي ــا

وبلغاريا وسلوفينيا واليونان
وال ــب ــرت ــغ ــال والــنــمــســا على

تعرضت لها الشركات
في أعقاب موجة من االنتقادات العنيفة َّ
عن أرباحها في دول ذات مستويات ضريبية منخفضة ،حتى

غالبا ما تكون فيها الضرائب منخفضة.
حاليا في بلدان ً
تحققها ًّ

األور ِّب ــي ــة على
المفوضية
ُ

أور َّبــا؛ العتمادها ترتيبات مالية معقدة لإلعالن
الرقمية في ُ

األور ِّب ــي
عندما تحقق عــائــدات فــي دول أخــرى مــن االتــحــاد
ُ
األور ِّبــى من عشر دول بثقلهم وراء
ألقى وزراء مالية االتحاد
ُ

خطة للبدء في فرض ضرائب على عائدات الشركات الرقمية
العمالقة مثل :جوجل ،وأمازون ،وفيسبوك التي اتهمت بدفع

نظرا إلى أن جميع األعضاء يجب أن يوافقوا على أي
ولكن
ً
األور ِّبى ،اتفق الوزراء
خطط لتغيير قواعد الضرائب في االتحاد
ُ

على مناقشة القضية مرة أخرى.

وحـــــثـــــت الــــــــــــدول ال ــع ــش ــر

استكشاف «الــخــيــارات

المتوافقة مــع قانون

األور ِّبي» لفرض
االتحاد
ُ

وحظيت الخطة التي طرحتها فرنسا ،وأيدتها ألمانيا وإيطاليا

«ضــريــبــة عــادلــة « تقوم

ووقــع وزراء
َّ
األور ِّبــي في تالين ،إستونيا.
لــوزراء مالية االتحاد
ُ

األور ِّبية في أوربا».
الشركات
ُ

وإسبانيا -بدعم من ست دول أخرى في اجتماع غير رسمي

والمائية وكذلك المخلفات الصلبة.

شــركــة .بيد أن بعض الحكومات المحلية استغلت الثغرات

وأعفت الشركات التي كانت من كبار المساهمين في العائدات

على «األربــاح التي تحققها

2018م.

ومن بين أهــداف أخــرى ،يهدف القانون الجديد إلى

في الحد من التلوث.

مليار دوالر أمريكي) من هذه الرسوم من حوالي  280ألف

اعــتــبــاراً مــن يناير

المقررة مقابل إحــداث الضوضاء والملوثات الجوية

 .1979وفي عام  2015تم جمع  17.3مليار يوان (حوالي 2.5

على البدء في دفع ضريبة على اإليرادات في أي بلد تمارس

بدل من فرض ضرائب على األرباح التي
فيه أنشطتها التجاريةً ،

المنظمة إحالل قانون محل نظام الرسوم .وبمقتضى

معالجة قضايا اإلنفاذ غير الفعال في تحصيل رسوم

رسالة تُ فيد تأييدها للخطة.

الخطة الجديدة من شأنها أن تجبر شركات التكنولوجيا الكبرى
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 280أل ــف شــركــة،
والـــصـــيـــن تــطــبــق

الذين يتعاملون بالفعل مع مساعي كبح الوالية للخصم

ً
مقارنة بما تحققه من عائدات ضخمة.
ضرائب ضئيلة

مجلة المعهد

دوالر مــن رســوم

فضل عن زيادة مسؤولية الشركات
ً
تصريف الملوثات،

وزراء مــالــيــة االتــحــاد
األور ِّبى من عشر دول
ُ

يخططون لــلــبــدء في
فـــــرض ضــــرائــــب عــلــى

عـــــائـــــدات ال ــش ــرك ــات
الــرقــمــيــة الــعــمــاقــة

مثل :جوجل ،وأمازون،
وفــــيــــســــبــــوك ال ــت ــي

اتهمت بدفع ضرائب

ضــئــيــلــة م ــق ــارن ـ ًـة بما
تــحــقــقــه م ــن عــائــدات
ضخمة.
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قوانين وتشريعات عالمية

تغييرات على

قانون ضريبة
الخدمات في

ضريبة القيمة المضافة وضريبة
االستهالك في اليابان

في اليابان ،يعرف ما يعادل ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة

التاجر األجنبي باستيراد السلع في اليابان؛ وإمدادات الخدمات

الضريبة التي أدخلت في يناير  .1989هذا النوع من الضرائب

واألحداث الرياضية والترفيهية.

السلع والخدمات باسم ضريبة االستهالك «سي تي» ،وهي

األور ِّبــي؛
مشابه لنظام ضريبة القيمة المضافة في االتحاد
ُ
ومن ثم فإنها تتطلب إعادة الحساب والمدفوعات للسلطات
الضريبية في كل نقطة معاملة ضمن سلسلة المبيعات في
أرجاء الدولة.

وبالنسبة للشركات األجنبية التي تقدم السلع أو الخدمات في
اليابان ،قد يكون هنالك التزام قانوني بشأن تحصيل الضريبة

التي من بينها -على سبيل المثال -الخدمات االستشارية،

يــعــرف مــا يــعــادل

البرازيل

الــــمــــضــــافــــة أو

شهد الــعــام الــمــاضــي إج ــراء تغييرات على قانون

ض ــري ــب ــة الــقــيــمــة
ضـــريـــبـــة الــســلــع

والــــــــخــــــــدمــــــــات

بـــــاســـــم ض ــري ــب ــة

االســـــــتـــــــهـــــــاك

ويجوز تصنيف التجار األجانب الذين ليس لديهم أماكن عمل

«ســـــــــــي تــــــــي»،

في اليابان ،على اعتبار أنهم «مؤسسة دائمة» وفــي هذه

الـــــتـــــي أدخــــلــــت

فــي الــيــابــان ،ولكنهم قــد يقومون بتخزين وتــوزيــع البضائع

أيضا للضريبة المباشرة وغير
الحالة ،يمكن أن تخضع شركتهم ً

المباشرة .وقد تكون هنالك خيارات لتجنُّ ب ذلك.

االستهالكية هــذه .وهــذا يشمل متطلبات االمتثال الجارية

وهـــــي الــضــريــبــة
فــي يناير .1989
وهـ ــذا الــنــوع من
الــضــرائــب مشابه

لـــنـــظـــام ضــريــبــة

لتقديم اإلقــرارات الضريبية الدورية ،ودفع الرسوم الضريبية

القيمة المضافة

المقررة على الخدمات والمستحقة إلى أي من فروع مكتب

فــــــــي االتــــــحــــــاد

الضرائب الياباني .وتشمل الحاالت النموذجية التي تتطلب

األور ِّبي.
ُ

االمتثال للضريبة اليابانية :تسليم البضائع داخل اليابان؛إذا قام

ضريبة الــخــدمــات فــي الــبــرازيــل وهــو قــانــون محلي
فضل
ً
طبق على جميع الخدمات العامة ،وذلــك
ُي َّ

هاواي ترفع أسعار اإلقامة في جميع العقارات
المستأجرة مع سريان الضرائب الجديدة

وذلــك بعد سريان مفعول الــزيــادة الضريبية

وهي الوالية األمريكية الخمسين -حوالي 9.3

م ــزودو الخدمات المختلفة والــتــي ينص الدستور

وتحتل هــاواي المرتبة الثالثة بين الواليات

على إجراءات وتفاصيل تطبيقها.

السكن .ففي أغسطس  ،2017أفــاد تقرير

البرازيلي للجغرافيا واإلح ــص ــاءات ،هنالك 5,570

المال مقابل اإلقامة في غرفهم الفندقية؛

الجديدة في أول يناير الماضي بنسبة %1وفي
حين أن رفع الضرائب سيؤثر على السياح على

مستوى الدولة ،فإن األموال التي يتم جمعها

حصريا لتمويل مشروع
ستخدم
من الزيادة ستُ
ًّ
َ
جديد للسكك الحديدية الخفيفة في منطقة

أواهو.

ـارا مــن أول يناير  ،2018ســوف يتعين على أي زائــر
اعــتــبـ ً

أنحاء البالد كما أعلنت وزارة السياحة اليونانية ،وذلك في

تفرض ضريبة على

سعر اإلقــامــة فــي غرفة فندقية مــن1000

لليونان دفع ضريبة اإلقامة لليلة واحدةفي أي فندق في
خطوة تهدف إلى تعزيز إيرادات الدولة في سياق برنامج

الــزائــريــن األجــانــب

التكيف المالي الحالي .وسيتم تحصيل الضريبة الجديدة
ُّ

عــنــد الــوصــول إلــى

من الزائرين األجانب عند الوصول إلى فندق اإلقامة.

وفقا لتصنيف مجلس السياحة المحلي.
ً
لمكان إقامته

كما سيطلب من الزائر دفع الضريبة عند تسجيل الوصول
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الــخــمــســيــن ف ــي الــضــرائــب الــمــفــروضــة على

صــادر عــن شركة «إتــش فــي» -وهــي شركة
لــخــدمــات الــضــيــافــة -وضـــع ه ـ ــاواي بنسبة

( )%13.25وراء والي ـ ــة م ــاي ــن ()%14.5

وكونيتيكت ( )%15ألعلى ضرائب اإلقامة.

ف ــن ــدق اإلقـ ــامـ ــة.
في مكان إقامته .وهــذه الضريبة تأتي ضمن مجموعة

من اإلجراءات الجديدة التي اتخذتها وزارة السياحة والتي
تحديدا السياح األجانب.
تستهدف
ً

تــتــراوح بــيــن 0.50
  4يــــــورو لــلــيــلــةالواحدة.

المبيعات بنسبة %4؛ ومن ثم سوف يرتفع
دوالرا مــع تطبيق
دوالر لليوم إلــى 1,142
ً

الــضــريــبــة عــلــى جميع الــعــقــارات المستأجرة
في هــاواي ،بما في ذلك الفنادق والشقق

الفندقية وفنادق المبيت واإلفطار.

وكــانــت أع ــداد ال ــزوار فــي ه ــاواي قــد وصلت

إلى مستويات قياسية في أكتوبر من العام
الــمــاضــي ،ولــكــن الــبــعــض يشعر بالقلق ألن

القطاعات على أساس رسوم الخدمة التي يحصلها
البرازيلي والقانون التكميلي رقم  116لسنة 2003
ووف ـ ًـق ــا ألرقــــام وإح ــص ــاءات صــــادرة عــن المعهد

منطقة محلية وبــلــديــة فــي أنــحــاء الــبــرازيــل لديها

صالحية ســن التشريعات والــقــوانــيــن الــخــاصــة بها
لفرض الضرائب واتخاذ اإلجــراءات الالزمة من أجل
امتثال األفراد والشركات بها .وحتى تصبح الخدمات

في القطاعات المختلفة خاضعة للضريبة المقررة؛

يقضي قانون ضريبة القيمة المضافة وغيره من

الـــقـــوانـــيـــن الــضــريــبــيــة

الماضي .هذه الزيادة ستؤدي إلى رفع ضريبة

لتعزيز إيراداتها من

كما يعتمد المبلغ الذي يدفعه الزائر على التقييم الرسمي

مليون زائر بحلول نهاية العام.

ف ــي هـ ـ ــاواي ف ــي وقـ ــت س ــاب ــق م ــن الــعــام

فضل عن زيادة ضريبة
ً
السياحة إلى .%10.25

الضريبة المقررة تتراوح بين  4 - 0.50يورو لليلة الواحدة،

المحتملين .ومن المتوقع أن تشهد هاواي-

السياحيين أثناء تمريرها عبر الهيئة التشريعية

السياحة:

قدم في
النقل العام الداخلي ،والخدمات التي تُ َّ

مزيد من
ٍ
يمكن لزوار هاواي أن يتوقعوا إنفاق

الضرائب لم تكن مستحبة لدى المسؤولين

اليونان

طبق على خــدمــات السلع ،وخدمات
وي َّ
الضريبية ُ

ارتــفــاع الفواتير قــد ال يشجع بعض السياح

فاتورة الفندق تبدو كبيرة ،غير أن الزيادة في

لليلة واحدة في الفنادق

السلطات الضريبية فــي الــدولــة بتحصيل عائداته

قطاع االتصاالت .ويتم احتساب الضرائب في هذه

وربــمــا ال يــبــدو أن نسبة مــئــويــة واحـ ــدة من

تطبق ضريبة اإلقامة
اليونان
ِّ

عــن قــانــون ضريبة القيمة المضافة ال ــذي تقوم

بــتــقــديــم وص ــف شامل

 5,570منطقة محلية

وواضح ألنواع الخدمات

وبـــلـــديـــة فــــي أن ــح ــاء

ارتفاع سعر اإلقامة في الغرف

م ــن ــف ــص ــل ــة م ـ ــن ِقـ ـ َـبـ ــل

ســــــن الـــتـــشـــريـــعـــات

دوالر إل ــى  1142دوالر لليوم

الــــــتــــــي تــــــوفــــــر ه ـ ــذه

الفندقية فــي هــواي مــن 1000

الواحد ،وذلك بعد تطبيق الزيادة

الضريبية الجديدة على العقارات،
ويتوقع أن تستقطب هواي 9,3
مليون زائر هذا العام.

الــمــقــدمــة ف ــي قــوائــم
الــجــهــات والمؤسسات

البرازيل لديها صالحية

والقوانين الخاصة بها
لفرض الضرائب واتخاذ

الخدمات .ونص القانون

اإلجــراءات الالزمة من

للضريبة هــو  %2بينما

والشركات بها.

عــلــى أن الــحــد األدنـ ــى

يبلغ الحد األقصى .%5

أجـــل امــتــثــال األفــــراد
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العالم يقول

ندوات وفعاليات دولية خاصة بالضرائب
مؤتمر دولي في نيويورك يناقش

توظيف السياسة الضريبية لخدمة
التنمية المستدامة

مؤتمر في كندا يبحث

منظمة االتحادات العالمية لدافعي الضرائب تعقد
ثالث منتديات في مايو وأكتوبر 2018

القضايا الضريبية التي

مــنــظــمــة االتــــحــــادات

تتأثر بالمعامالت الدولية

ال ــع ــال ــم ــي ــة ل ــداف ــع ــي

عبر الحدود

الــضــرائــب عــقــدت أول
مــنــتــدى إقليمي حــول
دافعي الضرائب تحت

رع ــاي ــت ــه ــاب ــال ــع ــاص ــم ــة
الدنمركية كوبنهاجن،

عــقــدت منظمة االت ــح ــادات العالمية لــدافــعــي الــضــرائــب

مــن مندوبي دول أمريكا الجنوبية وال ــدول األعــضــاء .أما

وفـ ــي ال ــم ــدة م ــن 12

بالعاصمة الدنمركية كوبنهاجن ،في  28مايو  .2018وشارك

وأفضل الممارسات للنهوض بالدفاع عن دافعي الضرائب

الـــمـــؤتـــمـــر الــعــالــمــي

أول منتدى إقليمي حــول دافعي الضرائب تحت رعايتها

في فعاليات هذا المنتدى -إلى جانب خبراء من المنظمة-
ممثلون من مؤسسة الضرائب ،ومبادرة األمريكيين لإلصالح

األور ِّبيين والدوليين الذين
فضل عن المندوبين
ً
الضريبي،
ُ
شاركوا في جلسات المنتدى وما تطرق إليه من مناقشات

إلى  16فبراير  2018في مقر األمم المتحدة

والتوصيات التي توصل إليها ستساعد في

مؤسسة فيليسكي فلين لب.

االتجاهات الرئيسة للسياسة الضريبية واإلدارة

ال ــت ــع ــاون ب ــش ــأن مــنــصــة ال ــت ــع ــاون الــضــريــبــي

الالزمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

قائمة المتحدثين في هذا المؤتمر الضريبي

تــوفــيــر الــتــوجــيــه لـ ــدول الــعــالــم وغــيــرهــا من

فــي مجال السياسات الضريبية وكــبــار صناع

المختصة حول كيفية تحسين توجيه الجهود

الدولي الهام ضمت نخبة من الخبراء البارزين

الــســيــاســات األمــريــكــيــيــن وم ــدي ــري الــضــرائــب

وممثلين عن األوســاط األكاديمية والقطاع
ال ــخ ــاص والــمــجــتــمــع الــمــدنــي والــمــنــظــمــات

المانحة والمنظمات الضريبية اإلقليمية.

المنظمات والمؤسسات الضريبية والسلطات
الضريبية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الــحــكــومــات ،دور الــضــرائــب فــي دع ــم النمو

المحلية ،وخــاصــة الــمــجــال الــضــريــبــي .ويدعم

االقتصادي المستدام واالستثمار والتجارة،
األبــعــاد االجتماعية للضرائب (الفقر ،وعــدم

المساواة ،والتنمية البشرية) ،تنمية القدرات

الضريبية ،التعاون الضريبي.

وتركزت معظم فعاليات ومناقشات المؤتمر
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الــتــطــورات الضريبية الــكــنــديــة داخــلـ ًّـيــا وخــارجـ ًّـيــا،

األور ِّبي في نهاية المطاف.
القيمة المضافة لالتحاد
ُ

ه ــذا الــمــؤتــمــر :الــتــطــورات الــضــريــبــيــة العالمية،

ه ــذا الــمــنــبــر -الـ ــذي تــدعــمــه أيـ ًـضــا حــكــومــات

لوكسمبورج وسويسرا والمملكة المتحدة-
العمل الجماعي من أجل إقامة نظم ضريبية

أقوى في البلدان النامية والناشئة.

دافــــــعــــــي الــــضــــرائــــب

اإلقــلــيــمــي الــثــانــي في
ليما عاصمة بيرو.

األور ِّب ــي ــة) فــي تفسير تشريعات ضريبة
(محكمة الــعــدل
ُ

تــطــورات مــعــاهــدة الــضــرائــب ،بــمــا فــي ذل ــك أثــر

األداة المتعددة األطــراف ،آلية التسعير لتحويل
أمـــــوال ال ــض ــرائ ــب ،من
وجــهــة نــظــر السلطات

الــتــعــاون والتنمية فــي الــمــيــدان االقتصادي

لــتــعــزيــز الــتــعــاون ف ــي مــجــال تــعــبــئــة ال ــم ــوارد

 26مايو  ،2019منتدى

األور ِّبية
دورة تدريبية حول ضريبة القيمة المضافة
ُ

من أبــرز القضايا التي سيبحثها المشاركون في

واآلثـــــار الــمــتــرتــبــة على

تــنــاولــت جــلــســات الــمــؤتــمــر خــمــســة مــجــاالت

قضية الحكومة ومسؤوليتها في تعزيز السياسة الضريبية.

األور ِّبــــي
األور ِّبــــــي» ودور محكمة الــعــدل فــي االتــحــاد
ُ
ُ

وتــشــكــل مــنــصــة الــتــعــاون الــضــريــبــي مــبــادرة

واألم ــم المتحدة ومجموعة البنك الــدولــي

رئيسة أال وهي تعبئة الموارد المحلية ودور

هــوســكــي إن ــي ــرج ــي ،وســيــوبــهــان ج ــوج ــون -من

الــضــريــبــيــة والــصــنــاعــة،

مشتركة بين صندوق النقد الدولي ومنظمة

في المنتدى اإلقليمي الثاني لدافعي الضرائب عدد كبير

لالنضمام إلــى المنتدى لمدة أربــعــة أي ــام ،وال ــذي ستتركز

األســتــرالــيــة ســيــدنــي،

مختلف دول العالم .والرئيسان المشاركان في

عقدت منصة التعاون الضريبي (بي سي تي)

وأعضائها .كما أن المؤتمر كــان يهدف إلى

الضرائب االسترالي ومؤسسة دعم الضرائب في أستراليا.

الواقعة في مقاطعة ألبرتا؛ حيث ستنصب أجندة

على الــحــوار العالمي الــنــابــض بالحياة بشأن

بنيويورك حيث تمحورت أعمال المؤتمر حول

الضرائب في العاصمة األسترالية سيدني ،في المدة من

الضرائب اإلقليمي الثاني في ليما عاصمة بيرو ،ويشارك

المؤتمر هــمــا :ديـــردري تشويت -مــن مؤسسة

تشكيل وشكل األعمال المستقبلية لمعاهدة

 23إلى  26مايو  ،2019وذلك بالتعاون مع تحالف دافعي

وفي المدة من  23إلى

جلساته حول مناقشة أفضل الممارسات لتحقيق تقدم في

االت ــح ــادات العالمية لــدافــعــي الــضــرائــب مــنــتــدى دافــعــي

الــســابــع عشر لدافعي

كما ستعقد المنظمة المؤتمر العالمي السابع عشر لدافعي

عقد المؤتمر نهاية العام الجاري 2018م .في
سي َ
ُ

التي تتأثر بالمعامالت الدولية عبر الحدود في

مؤتمرها العالمي األول في الفترة من 14

في أمريكا الجنوبية.

إلــى  14أكتوبر ،2018

الضرائب في العاصمة

وفي المدة من  12إلى  14أكتوبر  ،2018تعقد منظمة

أعمال المؤتمر على القضايا الضريبية الدولية

الضرائب ،كما أن رؤى وآراء المؤتمر والنتائج

حول سياسات الضرائب.

الموضوع الرئيس للمنتدي فسوف يتناول تبادل األفكار

وق ــد دع ــت المنظمة مــنــدوبــيــن مــن جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم

مركز تيلوس للمؤتمرات في كالجاري -أكبر المدن

ف ــي  28مــايــو .2018

ال ــت ــط ــورات األمــريــكــيــة

ال ــت ــخ ــط ــي ــط الــضــريــبــي
الـــــكـــــنـــــدي ،الـــتـــقـــاريـــر
الضريبية لكل بلد على

ح ــدة– مــراجــعــة سنوية
شــامــلــة ،تجميع أمــوال

ال ــض ــري ــب ــة والـــتـــحـــوط-
نصائح وثغرات.

عمليا،
األور ِّب ــي
وفيما يتعلق بتطبيق تشريعات االتحاد
ًّ
ُ

دورة تدريبية تفاعلية

لإلمدادات الثنائية والثالثية للسلع والخدمات داخل دول

وسيتمكن المشاركون

اهتماما لمعالجة ضريبة القيمة المضافة
تولي ال ــدورة
ً

مؤتمر في كندا يبحث:

األور ِّبي ،والحق في خصم ضريبة القيمة المضافة
االتحاد
ُ

العالمية ،والتطورات

استخدام القانون ،واألنشطة الترويجية ،وترتيبات التجميع

المدخلة ،وجوانب ضريبة القيمة المضافة ،وعواقب إساءة

ال ــت ــط ــورات الــضــريــبــيــة

على أساس أحكام توجيه ضريبة القيمة المضافة ،ونظام

داخليا
الضريبية الكندية
ًّ

تنفيذ ضريبة القيمة المضافة في ضوء السوابق القضائية

وخـــارجـــيـــا ،وتـــطـــورات
ًّ

األور ِّبية.
ذات الصلة الصادرة عن محكمة العدل
ُ

معاهدة الضرائب ،بما

فـــي ذلــــك أثــــر األداة
الــمــتــعــددة األط ـ ــراف،

وآلية التسعير لتحويل
أموال الضرائب.

بحد أقصى  32مشاركً ا
ٍّ

مــــــن الـــــــوصـــــــول إلــــى
الـــمـــجـــمـــوعـــات ذات
الـ ــصـ ــلـ ــة عـ ــبـ ــر شــبــكــة
اإلنــتــرنــت عــلــى منصة

أبحاث الضرائب الخاصة
ب ــم ــوق ــع بـ ــوابـ ــة «آي

ه ــذه ال ـ ــدورة تفاعلية بــحـ ٍّـد أقــصــى  32مــشــاركً ــا؛ حيث

ب ــي إف دي للضريبة

تركز هذه الدورة على قضايا مختارة تتعلق بضريبة القيمة

الصلة عبر شبكة اإلنــتــرنــت على منصة أبــحــاث الضرائب

أس ــب ــوع ــي ــن .وســتــتــاح

والقضايا الراهنة في مجال ضريبة القيمة المضافة ،وعمل

« لمدة أسبوعين .وستتاح العروض التوضيحية في شكل

األور ِّبي ،بما في ذلك :التطورات
المضافة في دول االتحاد
ُ

األور ِّبــيــة بأنها «الــوصــي على قــانــون االتحاد
المفوضية
ُ

سيتمكن المشاركون من الوصول إلى المجموعات ذات
الخاصة بموقع بوابة «آي بي إف دي للضريبة عبر الحدود
إلكتروني.

عــبــر الـــحـــدود « لــمــدة
ال ــع ــروض التوضيحية
في شكل إلكتروني.
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كان يا مكان

حياتك ،بل أضف له قيمة إضافية ،فيشب المنتج مملوء بالحب
والعرفان واالمتنان ،وهذا أكبر الفوائد عند تأسيس الشركة

كشف حساب القلب.

المساهمة.

للحب حسابات جارية وحسابات توفير ،وكشف حساب يوضح
حساب الخسائر وحساب األربــاح ،فلقلوبنا ميزانية مستقلة
من العواطف واألحاسيس ،وهي صناديق استثمار نضخ فيها

أجمل العبارات والمواقف فتمتلئ شوقاً وهياما ،لتمنحنا أعلى
عائد وأكبر فائدة من المشاعر والدفء واالمتنان .وبقدر صدق

مشاعرك ونبل أحاسيسك تنمو أرصدتك في قلوب الناس.

الحب قيمة مضافة وضريبة
انتقائية في الحياة

الموطن الضريبي للحب.
“الموطن الضريبي هو المكان الذي يكون الفرد مطالباً فيه

بدفع الضرائب المستحقة على الدخل».

ولــلــحــب ضــريــبــة يدفعها الــمــحــب ،تــبــدأ مــنــذ الــنــظــرة األول ــى

والبسمة التي تعقبها الهمسة وعلى القلوب أن تعلم أن لكل

منها موطن ضريبي فعليه أن يدفع القيمة المستحقة عليه
جراء السعادة والهناء واالستقرار الذي يعيشه،وكلما انتعشت

صندوق تمويل القلوب:

خزينة مشاعره وارتفع حجم تجارة السعادة مع شريكه ،كلما

ولكل منا في حياته صندوق للتمويل ،وهو في المعامالت

األســـرة هــو أول لبنات اســتــقــرار األوطــــان ،وتــقــاس سعادة

المالية “مبلغ من المال يتم ادخــاره أو إتاحته لالستخدام

لغرض معين»

وفي العالقات اإلنسانية ،لكل منا في حياته صندوق تمويل
يتكون من المواقف والذكريات وحسن المعاملة وقصة أول

لقاء وأول هدية وأول األشياء في حياة المحبين تنقش بمداد
أخضر على جدران القلوب فال يمحوها مرور الزمن بل يختزنها
لوقت حاجته لها ،فإذا ما قل الحنين ،وهدأت حرارة القلوب،

وتاه الحب في تفاصيل الحياة ،وتغلبت المشكالت الحياتية
على نــداء القلوب ،هنا ســارع اإلنــســان لصندوقه فيستخرج

جميل ذكرياته إلنعاش قلبه ،فتهون الصعاب ،وتغرد قلوب

المحبين بنبضات مختزنة فتعيد للمشاعر دفئها ،وللعيون

بريقها ،وللحياة حلوها فــاحــرص على ادخ ــار أجمل لحظاتك

بصندوق تمويلك الستعادتها وقت احتياجها.

زادت نسبة المسؤولية العائلية والوطنية عليه ،فاستقرار

بقلم :

كامل محمود

نائب مدير التحرير

األوطان بسعادة أفرادها.فأول السعادة محبة وسر السعادة

تكمن في رضا قلوب المحبين.

مابين المحبة والمحاسبة
الدورة المحاسبية للمحبة:

هي كافة الخطوات في عملية المحاسبة للقلوب

بما في ذلــك تحليل المشاعر ،وتسجيل الحركات

اإليجابية لمن تحب ،وترحيل المشكالت وضبط
وإغ ــاق الــخــافــات ،وإع ــداد المفاجآت السعيدة،

لنظام حياة مستقر.

التسجيل بدفتر اليومية:

“عملية تسجيل الحركات في دفتر يومية”.....وفي
الحياة كــل مــا نقوله أو نفعله يسجل فــي دفاتر

يومية ،فلنمأل صفحات دفاترنا بالمحبة ،والتسامح،
ضريبة القيمة المضافة للحب.
هي “ضريبة االستهالك التي تضاف إلى تكلفة المنتج ،كلما

وجبران الخواطر ،وإشاعة الحب بين الناس ،فمن
المؤكد أنه في الحساب الختامي ستمتلئ صفحات

دفترك بأجمل وأعظم الدرجات.

للحب ضريبة
تبدأ من النظرة
ً
فالبسمة مرورا
بالهمسة

أضيفت قيمة محددة إلى مرحلة من مراحل إنتاجه ،وعند

مرحلة البيع النهائية” .وهي الضريبة األكثر شيوعاً بمعناها
اإلنساني ،فمرحلة الشباب واالندفاع نحو قلب تهواه ،ماتلبث
إال أن تتحول لعش زوجية ،ينتج عنها منتج مشترك ،يمثل %50

من صفات كل منكما ،وألوالدن ــا تكلفة إضافية ،فال تبخل
بمشاعرك على أصــل المنتج ،وال على فــروعــه ،وهــو شريك
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َ
لبنان يوافق على زيادات ضريبية متنازع عليها
لتمويل زيادة أجور القطاع العام

استثناءات قليلة في قوانين ضرائب
الدخل الجديدة بسلطنة عمان
توافقا مع تطبيق إجراءات تقشف جديدة جاء اإلعالن
ً

عنها فــي بــدايــة عــام  2017وب ــذل جــهــود متواصلة

لخفض النفقات فــي محاولة لتحقيق الــتــوازن في
صرحت سلطنة عمان أنها سترفع معدالت
الميزانيةَّ -

ضــريــبــة ال ــدخ ــل عــلــى الــشــركــات وت ــزي ــل اإلع ــف ــاءات
وفقا لما أعلنته
ً
سابقا للشركات الصغيرة؛
ً
الموجودة
وزارة المالية في مسقط.

سعد الحريري من أن البديل هو انهيار الجنيه اللبناني في

لتمويل زيــادة األجــور في القطاع العام ،وحـ َّـذر رئيس الــوزراء
غضون عدة أشهر .وقــال الحريري بعد جلسة البرلمان« :من

دون ضرائب قد يكون الوضع أفضل بالنسبة إلى المواطنين،
ولكن بالنسبة إلى الدولة ففي غضون أشهر من اآلن ستنهار
الليرة ،وستحدث كارثة إذا نفذنا (قانون المرتبات في القطاع

العام) دون وجود إيرادات».

ونسبة  %3مــن الــضــرائــب تُ ــطـ َّـبــق مــن بــدايــة السنة

فصاعدا ،لن يتم إعفاء
الضريبية لعام  .2017ومن اآلن
ً

يتحصلون على رواتب
أغسطس وبدأ الناس منذ ذلك الحين
َّ

الحفاظ على أحكام القانون بما في ذلك القدرة على

فــرض ضريبة  3دنانيير على السياح الذين تزيد

تهدف إلى تبسيط المدفوعات الضريبية .كما سيتم

متزايدة .لكن في سبتمبر الماضي ،ألغى المجلس الدستوري

تقد َم حزب سياسي بطعن بالقانون،
قانون الضرائب بعد أن َّ

إرجاء الخسائر المتكبدة في أي سنة ضريبية إلى العام

وأحال المجلس القانون مرة أخرى إلى البرلمان إلجراء تعديالت

التالي وخصمها مــن الــدخــل الخاضع للضريبة .لكن

عليه.

في الميزانية قدره  4.9مليار دوالر في العام الماضي .وقد

ال تزال «في معظمها كما كانت قبل الطعن أمام المجلس

أمــريــكــي) فــي الــســنــة األول ـ ــى ،وفـ ًـقــا

الضريبية عــمــرو الــمــنــيــر .وق ــد تــم إدخـ ــال التمديد

جزءا من الجهود المبذولة لتجديد
يوليو  ،2014بوصف ذلك ً

مشروع قانون لتعديل قوانين ضريبة الدخل في مصر،

قرار تجميد الضريبة هذه المرة لمدة ثالث سنوات أخرى.

وتستهدف وزارة المالية زيادة إيراداتها من مليار إلى مليار
ونصف جنيه مصري (مــن  54.8إلــى  82.2مليون دوالر
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لــهــذه الــشــركــات فــي المغرب فــي مطلع عام
2018م.

طريق زيــادة الضرائب والحد من زيــادة األجــور،
أعمارهم عن  12سنة.

لبنان :بعد إلغاء قانون الضرائب ،معدل الدين
الــمــحــلــي يــصــل إلـ ــى  %148وهـ ــو م ــن أعــلــى

المعدالت في العالم.

قليل في المقابل.
ً

وفقا
ً
ابتداء من  17مايو،
رأس المال لمدة ثالث سنوات
ً
لما أفادته وكالة أنباء الشرق األوسط؛ حيث فرضت الدولة

الضريبة تحت ضغط من المستثمرين لمدة عامين .ويمتد

المعدل الدولي البالغ %25؛ مما يحافظ على إيرادات

قدم
الرئيسة لمعارضي زيادة الضرائب أن الحكومة اللبنانية تُ ِّ

ُ
ُ ِّ
مصر تمدد تجميد ضريبة األرباح الرأسمالية ،وتوافق
على تطبيق ضريبة الدمغة على األسهم

خزائن الدولة المستنفدة ،ولكن في السنة التالية ُعلِّ قت

وجوجل وذلك بعد إجراء تقييم األنشطة المالية

ويتضمن المرسوم تعديالت على قانون ضريبة الدخل

الدستوري وال تتضمن أي تعديالت جوهرية» .ومــن الحجج

في البداية ضريبة بنسبة  %10على مكاسب رأس المال في

شركات التكنولوجيا العمالقة وأبرزها فيسبوك

تونس :في محاوالت لخفض عجز موازنتها عن

المستثمرين والقدرة التنافسية للسلطنة.

وافقت الحكومة المصرية على تمديد تجميد ضريبة أرباح

األرباح الرأسمالية الصادر  ،2014والبالغة .%10

الــمــغــرب :مــنــاقــشــات إلصـ ــدار قــانــون ضــرائــب

ورغم اعتراضات أوساط األعمال وبعض الجماعات السياسية؛

الخاصة والجامعات ودور الحضانة من الضريبة.

يبلغ معدل الـ َّـد ْيــن إلــى الناتج المحلي اإلجــمــالــي فــي لبنان

القطاع العام وسلسلة من الزيادات الضريبية لتمويلها في

مــن( 54,8إلى )82,2مليون دوالر أمريكي في

الشركات في قطاعي التعدين والفنادق والمدارس

وقال مسؤول لبناني :إن الضرائب التي تمت الموافقة عليها

وافق البرلمان على زيادة قدرها  917مليون دوالر في رواتب

مرسوم ملكي صدر في 19فبراير 2017م.

مرسوم ملكي صــدر في  19فبراير الماضي .وجرى

ضريبة دخــل الشركات البالغة  %15ال تــزال أقــل من

وسجل عجزً ا
 ،%148وهــو من أعلى المعدالت في العالم،
َّ

العمانية واألجنبية من  %12إلى %15بموجب

السنة األول ــى التي تعقب قــرار تجميد ضريبة

سنويا.
 30.000ريال عماني ( 78.000دوالر أمريكي)
ًّ

فقد ص ـ َّـدق الرئيس ميشال عــون على القوانين فــي أواخــر

لضريبة المكوس في  28ديسمبر 2017م.

عــمــان :ارتــفــاع ضــريــبــة الــدخــل عــلــى الــشــركــات

وقالت الوزارة :إن معدل ضريبة الدخل على الشركات

استبدال إعفاء سابق للشركات التي يقل دخلها عن

وافــق البرلمان اللبناني على ضرائب متنازَ ع عليها مطلوبة

ديسمبر  ،2017وصــــدور الــائــحــة التنفيذية

مصر :وزارة المالية تستهدف زيــادة إيراداتها

العمانية واألجنبية ارتفع من  %12إلى  %15بموجب

يوليو الماضي.

البحرين:صدور قــانــون ضــرائــب البحرين فــي 7

لتصريحات نائب وزيــر المالية للسياسات

لتجميد ضريبة رأس المال ورسوم الدمغة الجديدة في

المغرب يستعد لفرض ضرائب على
فيسبوك وجوجل
يبدو أن المغرب بصدد إقــرار قانون ضرائب

من فيسبوك أو جوجل ألي قانون ضريبي في

تعمل في المغرب ،وأبرزها فيسبوك وجوجل،

اإلع ــان ــات الــتــي يــتــم تحقيقها داخ ــل األراض ــي

جديد على شركات التكنولوجيا العمالقة التي
وفقا لمصادر صحفية محلية.
ً

فــقــد ذكـ ــر م ــوق ــع «تــيــلــيــســيــل دوت ك ــوم»
مكتب الــصــرف والمديرية العامة للضرائب-

في المغرب في بداية عام 2018؛ وذلك العتماد

التي خضعت للتصويت في البرلمان قبل توقيع الرئيس

اإلجــراءات في حين كانت مصر تناضل من أجل االنتعاش

ية مطالبة شركات العالم الرقمي
بجد ٍ
تدرس ِّ

االقتصادي منذ أحداث يناير  ،2011وفي ظل االضطرابات

السياسية الالحقة.

المغربية ،وتُ شير المصادر نفسها إلــى أن لجنة

مشتركة بين مكتب الصرف والمديرية العامة

ً
ممثلة فيالمغربي أن السلطات المغربية

عبد الفتاح السيسي بــإصــدار القانون .وجــاء اتخاذ هذه

المغرب؛ ولهذا ال تستفيد الدولة من عائدات

الــتــي تــعــمــل تــطــبــيــقــاتــهــا ومــواقــعــهــا داخ ــل
المغرب -بدفع ضرائب إلى الخزينة المغربية.

أي
ً
ووفقا لمصادر موقع «تل كيل» ،ال يخضع ٌّ

ستقيم األنشطة المالية لهذه الشركات
للضرائب
ِّ

قانون ضرائب ُم ِلزم لهذا النوع من الشركات.

والمغرب ليس أول بلد يفرض ضرائب على
كبرى شركات التكنولوجيا؛ فقد سبقته إلى

األور ِّبي.
ذلك دول في االتحاد
ُ
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مؤتمر في كندا يبحث القضايا الضريبية التي تتأثر

ندوات وفعاليات دولية خاصة بالضرائب

تونس
ترفع
الضرائب
وتخفض
نمو
األجور
إلصالح
المالية
العامة

بالمعامالت الدولية عبر الحدود
ُيــعـ َـقــد مــؤتــمــراً دولــيــاً فــي مــركــز تيلوس للمؤتمرات في

كالجاري -أكبر المدن الواقعة في مقاطعة ألبرتا؛ حيث

ستنصب أجــنــدة أعــمــال المؤتمر على القضايا الضريبية
الدولية التي تتأثر بالمعامالت الدولية عبر الــحــدود في

مختلف دول العالم .والرئيسان المشاركان في المؤتمر

هما  :دي ــردري تشويت -مــن مؤسسة هوسكي إنيرجي،
وسيوبهان جوجون -من مؤسسة فيليسكي فلين لب.

من أبرز القضايا التي سيبحثها المشاركون في هذا المؤتمر:
التطورات الضريبية العالمية ،التطورات الضريبية الكندية
وخارجيا ،تطورات معاهدة الضرائب ،بما في ذلك
داخليا
ًّ
ًّ

تخطط تونس لخفض

أثر األداة المتعددة األطــراف ،آلية التسعير لتحويل أموال

ع ــج ــز مــيــزانــيــتــهــا عــن

الضرائب ،من وجهة نظر السلطات الضريبية والصناعة،

طريق زيــادة الضرائب

التطورات األمريكية واآلثار المترتبة على التخطيط الضريبي

والحد من زيادة األجور

الكندي ،التقارير الضريبية لكل بلد على حدة– مراجعة سنوية

فـــي الـــعـــام الـــجـــاري؛

شاملة ،تجميع أموال الضريبة والتحوط -نصائح وثغرات.

حــــيــــث تـ ــنـ ــفـ ــذ خــطــة
مدعومة من صندوق

ُ ِّ
دورة تدريبية حول ضريبة القيمة المضافة األوربية

النقد الــدولــي تهدف

إلــــى إصـــــاح الــمــالــيــة
العامة وتحفيز النمو

وإيجاد فرص عمل.

وتهدف ميزانية العام

مؤتمر دولي في نيويورك يناقش توظيف السياسة
الضريبية لخدمة التنمية المستدامة

الــحــالــي إلـــى «تحفيز
االســتــثــمــار مــن خــال

تـ ــخـ ــصـ ــيـ ــص أمـــــــــوال
إضـ ــافـ ــيـ ــة ،وتــشــجــيــع

عــقــدت منصة الــتــعــاون الضريبي (بــي ســي تــي) مؤتمرها

العالمي النابض بالحياة بشأن الضرائب ،كما أن رؤى وآراء

االدخـــــــار ،م ــع تــرشــيــد

مقر األمم المتحدة بنيويورك حيث تمحورت أعمال المؤتمر

في تشكيل وشكل األعمال المستقبلية لمعاهدة التعاون

ذكــرتــه وزارة المالية

العالمي األول في الفترة من  14إلى  16فبراير  2018في

حول االتجاهات الرئيسة للسياسة الضريبية واإلدارة الالزمة
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

المؤتمر والنتائج والتوصيات التي توصل إليها ستساعد

بشأن منصة التعاون الضريبي وأعضائها .كما أن المؤتمر

قائمة المتحدثين في هذا المؤتمر الضريبي الدولي الهام
وكبار صناع السياسات األمريكيين ومديري الضرائب وممثلين

أهداف التنمية المستدامة.

عن األوساط األكاديمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني

في الوثيقة .وسيزيد

كــان يهدف إلــى توفير التوجيه لــدول العالم وغيرها من

المنظمات والمؤسسات الضريبية والسلطات المختصة

ضمت نخبة من الخبراء البارزين في مجال السياسات الضريبية

الــنــفــقــات» وفـ ًـقــا لما

ح ــول كيفية تحسين تــوجــيــه الــجــهــود الضريبية لتحقيق

تركز هذه الدورة على قضايا مختارة تتعلق بضريبة القيمة

المدخلة ،وجوانب ضريبة القيمة المضافة ،وعواقب إساءة

مـــــع زيــــــــــادة األجـــــــور

والقضايا الراهنة في مجال ضريبة القيمة المضافة ،وعمل

على أساس أحكام توجيه ضريبة القيمة المضافة ،ونظام

اإلع ــان ــات قليلة عند

األور ِّبي ،بما في ذلك :التطورات
المضافة في دول االتحاد
ُ

وتشكل منصة الــتــعــاون الضريبي مــبــادرة مشتركة بين

منصة التعاون الضريبي

األور ِّبــيــة بأنها «الــوصــي على قــانــون االتحاد
المفوضية
ُ

تناولت جلسات المؤتمر خمسة مجاالت رئيسة أال وهي

الميدان االقتصادي واألمــم المتحدة ومجموعة البنك

مؤتمرها األول في

األور ِّب ــي ــة) فــي تفسير تشريعات ضريبة
محكمة الــعــدل
ُ

دعــم النمو االقــتــصــادي المستدام واالستثمار والــتــجــارة،

وخاصة المجال الضريبي .ويدعم هذا المنبر -الذي تدعمه

والمنظمات المانحة والمنظمات الضريبية اإلقليمية.

تعبئة الموارد المحلية ودور الحكومات ،دور الضرائب في

األبــعــاد االجــتــمــاعــيــة لــلــضــرائــب (الــفــقــر ،وع ــدم الــمــســاواة،

والتنمية البشرية) ،تنمية القدرات الضريبية ،التعاون الضريبي.

وتركزت معظم فعاليات ومناقشات المؤتمر على الحوار
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صندوق النقد الــدولــي ومنظمة التعاون والتنمية في

الدولي لتعزيز التعاون في مجال تعبئة الموارد المحلية،
أيضا حكومات لوكسمبورج وسويسرا والمملكة المتحدة-
ً

العمل الجماعي من أجل إقامة نظم ضريبية أقــوى في
البلدان النامية والناشئة.

(بي سي تي) تعقد
نيويورك

اإلنفاق بنسبة %4.3

األور ِّبــــي (
األور ِّب ـ ــي» ودور محكمة الــعــدل فــي االتــحــاد
ُ
ُ

استخدام القانون ،واألنشطة الترويجية ،وترتيبات التجميع
تنفيذ ضريبة القيمة المضافة في ضوء السوابق القضائية

األور ِّبية.
ذات الصلة الصادرة عن محكمة العدل
ُ

بــنــحــو  .%3وســتــظــل

 3.5مليار ديــنــار (1.4

م ــل ــي ــار دوالر) .كــمــا

ه ــذه ال ـ ــدورة تفاعلية بــحـ ٍّـد أقــصــى  32مــشــاركً ــا؛ حيث

س ــت ــق ــوم الــحــكــومــة

عمليا،
األور ِّب ــي
وفيما يتعلق بتطبيق تشريعات االتحاد
ًّ
ُ

الصلة عبر شبكة اإلنــتــرنــت على منصة أبــحــاث الضرائب

 3دنانير على السياح

لإلمدادات الثنائية والثالثية للسلع والخدمات داخل دول

« لمدة أسبوعين .وستتاح العروض التوضيحية في شكل

األور ِّبي في نهاية المطاف.
القيمة المضافة لالتحاد
ُ

اهتماما لمعالجة ضريبة القيمة المضافة
تولي الــدورة
ً
األور ِّبي ،والحق في خصم ضريبة القيمة المضافة
االتحاد
ُ

سيتمكن المشاركون من الوصول إلى المجموعات ذات
الخاصة بموقع بوابة «آي بي إف دي للضريبة عبر الحدود
إلكتروني.

بفرض ضريبة قيمتها
الــذيــن تــزيــد أعــمــارهــم
على  12سنة.
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بين دفتي كتاب

من قلب العالم

ً
البحرين تنفذ قانون ضريبة المكوس تطبيقا التفاقية
ضريبة االستهالك المشتركة لدول مجلس التعاون
في اإلطــار القانوني لتنفيذ ضريبة المكوس في البحرين،
ال ــذي يــأتــي ضمن اتفاقية ضريبة االســتــهــاك المشتركة

ضريبة القيمة المضافة وآليات

تطبيقها في دولة اإلمارات
دراسة وصفية تحليلية

لدول مجلس التعاون الخليجي التي أصدرتها دول مجلس
التعاون الخليجي في نوفمبر  2016-وقــع جاللة الملك

حمد بن عيسى آل خليفة اتفاقية الضرائب العامة المشتركة

لدول مجلس التعاون الخليجي وقانون ضرائب البحرين في

فكرة الكتاب :

 7ديسمبر  .2017وتم نشر اتفاقية دول مجلس التعاون

المبحث األول  :ضــريــبــة القيمة الــمــضــافــة بشكل ع ــام :

ويشتمل على أربعة مطالب:

الخليجي والقانون المحلي في الجريدة الرسمية بتاريخ 14

تُ عتبر ضريبة القيمة المضافة ضريبة حديثة النشأة نسبياً ،

•الــمــطــلــب األول  :الــتــطــور الــتــاريــخــي لــضــريــبــة القيمة

وقد صدرت الئحة تنفيذ ضريبة المكوس بقرار من وزير المالية

وتُ عتبر ضريبة على االستهالك وليست ضريبة على اإلنتاج.

والمتطلّ بات واألســلــوب
•المطلب الثاني  :األه ــداف
ُ

ولكنها أصبحت مصدراً رئيساً لإليرادات في غالبية دول العالم،

ديسمبر .2017

(القرار رقم  17لسنة  )2017وتم نشره في الجريدة الرسمية

غير المنكه .المشروبات الغازية تشمل :أي مركزات أو بودرة

ونظراً لألهمية الكبيرة لموضوع ضريبة القيمة المضافة ،تناول

األمثل لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وضريبة القيمة المضافة خصوصاً  ،واستعرض الكتاب أهم

ضريبة القيمة المضافة.

وحددت المادة األولى من لوائح
بتاريخ  28ديسمبر .2017
َّ

أو هالم أو مستخلصات مصممة لصنعها في مشروبات

التبغ :يشمل جميع البنود المدرجة في الــجــدول  24من

مشروبات الطاقة :أي مشروبات يتم تسويقها أو بيعها

اآلليات المطلوبة لتطبيق مثل هذا النوع من الضرائب في

مجلس التعاون الخليجي التي تم استيرادها أو زراعتها أو

وفيزيائيا ،والتي تتضمن على سبيل المثال ال الحصر:
عقليا
ًّ
ًّ

التي يمكن أن تعترض نظام ضريبة القيمة المضافة.

التنفيذ السلع المشمولة بالقانون على النحو اآلتي:

التعريفة الجمركية المشتركة لــلــدول الــخــاصــة فــي دول
إنتاجها في المملكة.

المشروبات الغازية :أي مشروبات غازية عدا الماء المغذي

غازية.

ّ
منشطة توفر تحفيزً ا
كمشروب طاقة قد يحتوي على مواد
الكافيين والتوراين والجينسنج والجوارانا .وهذا يشمل أيضا

أي مادة لها تأثير مماثل مثل المواد المذكورة أعاله.

منظمة االتحادات العالمية لدافعي الضرائب
تعقد ثالث منتديات مايو وأكتوبر 2018
شاركوا في جلسات المنتدى وما تطرق إليه من مناقشات
حول سياسات الضرائب.

وفــي المدة من  12إلــى  14أكتوبر  ،2018تعقد منظمة

المضافة.

هذا الكتاب أهمية الضرائب عموماً لدعم االقتصاد الوطني،

دولــة اإلمــارات العربية المتحدة ،كما تناول أهـ ّـم المعوقات

•المطلب الثالث  :العقبات واالنتقادات الخاصة بتطبيق
آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
•المطلب الرابع ّ :
المبحث الثاني  :آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة في

دولة اإلمارات  :ويشتمل على أربعة مطالب:

محتويات الكتاب :

•المطلب األول  :مراحل وشروط تطبيق ضريبة القيمة

إعداد :

يقع الكتاب في  132صفحة ،ويحتوي على مبحث تمهيدي،

•المطلب الثاني  :مبررات األخذ بنظام ضريبة المبيعات

رئيس شعبة المكتبة

ومبحثين تاليين ،بيانهم كالتالي:

المبحث التمهيدي  :فلسلفة الضرائب والرسوم في دولة

اإلمارات  :ويشتمل على مطلبين :

•المطلب األول  :فلسفة الضرائب في دولة اإلمارات.
•المطلب الثاني  :فلسفة الرسوم في دولة اإلمارات.

المضافة في دولة اإلمارات.
في دولة اإلمارات.

عمرو رمضان

•المطلب الثالث  :اإلطــار العام المقترح لتطبيق نظام
ضريبة القيمة المضافة في دولة اإلمارات .

•المطلب الرابع ُ :أسس تطبيق ضريبة القيمة المضافة
ومعالجة األص ــول الثابتة ُمحاسبياً عند تحديد وعــاء

ضريبة القيمة المضافة في دولة اإلمارات.

االت ــح ــادات العالمية لــدافــعــي الــضــرائــب مــنــتــدى دافــعــي

الضرائب اإلقليمي الثاني في ليما عاصمة بيرو ،ويشارك
في المنتدى اإلقليمي الثاني لدافعي الضرائب عدد كبير

مــن مندوبي دول أمريكا الجنوبية وال ــدول األعــضــاء .أما
الموضوع الرئيس للمنتدي فسوف يتناول تبادل األفكار

وأفضل الممارسات للنهوض بالدفاع عن دافعي الضرائب
في أمريكا الجنوبية.

كما ستعقد المنظمة المؤتمر العالمي السابع عشر لدافعي
الضرائب في العاصمة األسترالية سيدني ،في المدة من

عــقــدت منظمة االت ــح ــادات العالمية لــدافــعــي الــضــرائــب

 23إلى  26مايو  ،2019وذلك بالتعاون مع تحالف دافعي

بالعاصمة الدنمركية كوبنهاجن ،في  28مايو  .2018وشارك

وق ــد دع ــت المنظمة مــنــدوبــيــن مــن جميع أنــحــاء العالم

أول منتدى إقليمي حــول دافعي الضرائب تحت رعايتها
في فعاليات هذا المنتدى -إلى جانب خبراء من المنظمة-
ممثلون من مؤسسة الضرائب ،ومبادرة األمريكيين لإلصالح

األور ِّبيين والدوليين الذين
فضل عن المندوبين
ً
الضريبي،
ُ
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الضرائب االسترالي ومؤسسة دعم الضرائب في أستراليا.
لالنضمام إلــى المنتدى لمدة أربعة أيــام ،والــذي ستتركز

بيانات الكتاب
العنوان
ضريبة القيمة المضافة وآليات تطبيقها في دولة اإلمارات
دراسة وصفية تحليلية.
المؤلف
سعيد سيف السبوسي.

بيانات النشر
دبي  :دار الحافظ.2017 ،
المادي 132 :ص؛  24سم.
.الوصف ّ

جلساته حول مناقشة أفضل الممارسات لتحقيق تقدم في

قضية الحكومة ومسؤوليتها في تعزيز السياسة الضريبية.
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مـــعـــارف

لطالمــا شعـــر البعــض بالفضــول إزاء حجــم الرواتــب التــي يتقاضاهــا الرؤســاء التنفيذيــون أو المــدراء
ـأت بخلــد أحــد منهــم مــا أدنــى الرواتــب التــي يتـــقاضاها شــاغلوا
التنفيذيــون ،ولكــن فــي المقابــل ،قــد ال يـ ِ
هــذه المناصــب الرفيعــة .فقــد عمــل – وال يــزال يعمــل  -العديــد مــن كبــار المســؤولين والمــدراء

التنفيذيــون فــي كبــرى الشــركات وفــي الحكومــات أيضــاً مقابــل راتــب ال يتعـــدى الــدوالر الواحــد فقــط.

بقلم :محمد اليافعي
باحث قانوني

وانقسم هــؤالء إلــى فئتين ،األول ــىِ :مــن التنفيذيـين َمن

فهل توجد لعبة ضريبية هنا؟ يكمن السر في قيام هؤالء

وذلك نظير مساعدتهم للحكومة من منطلق التطوع من

الطائلة لمصلحة الضرائب .إذ أن بعض األسهم تكون معفاة

كان يستلم راتبه من الحكومة بمقدار دوالر أميركي واحد،
خالل إدارة الصناعة األميركية وتحديداً إبان فترات الحربين
العالميتين األولى والثانية .وبما أن القانون األميركي يحظر

على الحكومة قبول خدمات المتطوعين بدون أجر ،فكان
يتعين على هؤالء التنفيذيون األغنياء أن يتقاضوا هذا الراتب

الرمزي جداً بصورة شكلية؛ إذ أنه – أي الراتب -هو الذي

ينشئ الرابطة القانونية بينهم وبين الحكومة كموظفين
فيها ،فهو أساس هذه العالقة التي تجمهم في العمل.

علماً بأن هذا الراتب كان أساسه سنوياً وليس شهرياً  ،الذي
ال يساوي شيئاً البتة إلى جانب رواتبهم الفعلية التي كانوا

يتقاضونها من شركات القطاع الخاص.

الرعاية الصحية .فالنمو في حجم األسهم وزيادة رأس المال

هو التوجه الشائع بينهم الذي يستهويه هؤالء المدراء من
حيث آلية الخضوع للحسابات الضريبية.

باإلضافة إلى ما سبق ،فإن هناك ميزات أخــرى للحصول
على راتب دوالر واحــد ،منها :ضرائب مكاسب رأس المال

أقل من ضرائب الرواتب ،انعدام عمليات التحصيل الضريبي

في بعض الــحــاالت ،التأهل أو االستحقاق للحصول على
أموال دافعي الضرائب ،هي ممكنة الحدوث قانوناً لكنها

األميركي الواحد والثالثون ،والرئيس جون كينيدي ،وغيرهما

األعــمــال ميزة وليست سيئة ،إذ أنــه ال يعـد تجنبـًا لدفع

فكان أشهرهم الحاكم السابق لوالية كاليفورنيا الممثل
أرنولد شوازرنيجر ،والحاكم السابق لوالية ماساشوتيس

ميت رومني .وقد أبدى الرئيس الحالي للواليات المتحدة
األميركي دونالد ترامب رغبته في أن يتقاضى دوالراً واحداً

العيش على دين البنوك ،وهذه من وجهة نظر بعـض رجال

الضرائب فحسب ،بل أيضاً زيادة في رأس المال ولو مؤقـتـًا.

وعــرض العمل بأجر زهيد في الحقيقة خطوة ذكية وتقع

تحت حماية القانون في آن واحــد ،إذ يظهر للمساهمين
الحاليين والمحتملين ما هؤالء المدراء عليه من وضع مالي

فــي الحقيقة ،األم ــر ال ــذي يبعـث الطمأنينة فــي نفوس

سنوياً نظير عمله بالمكتب األبــيــض ،إال أنــه ُأبــلــغ بعدم

المساهمين .باإلضافة إلى أن هذا الراتب يعطي مؤشراً

أما الفئة الثانية ،فهي ال تزال تعمل على هذا المنوال في

نمو أسهم الشركة .وتعتمد المكافآت التي يتلقاها هؤالء

ونية مختلفـتـين تماماً .وهذا
أميركي واحــد ،ولكن بآلية ّ

ومن أشهر الرؤساء التنفيذيين والمدراء ذو الغنى الفاحش

إمكانية التخلي عن معظم راتبه اإلجمالي.

أيامنا هذه ،من حيث النتيجة في الحصول على راتب دوالر
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تستهدف تمويل الضمان االجتماعي وتصب في جوانب

ومن أشهر هؤالء الذين ُأطلق عليهم لقب «رجال الدوالر

الكثير من أمثالهما قبل ذلك الوقت .أما في األونة األخيرة،

مجلة المعهد

ولو جزئياً من التحصيل الضريبي للدخل أو للرواتب والتي

حالة صعبة ألنها مستعبدة أخالقياً .ناهيكم عن إمكانية

واحد سنوياً  ،»Dollar-a-year menهربرت هوفر ،الرئيس

مدراء تنفيذيون
برواتب ال تـتـعـدى
الدوالر الواحد

بـتعـبيد طــرق قانونية بديلة لــهــم؛ لتجنب دفــع المبالغ

ليس إيثاراً نابعاً منهم ،بل يبدو ظاهراً أنها تضحية برواتبهم
المرتفعة لتحقيق أهداف الشركة عن طريق تحفيز األداء.

لدى الغير بأن صاحبه يهتم حقاً بالمساهمين ويركـّز على
بشكل رئيس على أداء الشركة.

– في الوقت الراهن  -والذين يتقاضون راتباً سنوياً مقداره

حيث أن العديد من كبار المدراء التنفيذين ممن يتقاضون

عوضا عن ذلك يحصلون على الماليين من الــدوالرات من
ً

الكثيرون.

بابٍ آخر على شكل مكافآت  Bonusesأو بصورة مغايرة
وبدال من الراتب ،فقد يفضل بعض المدراء
لباب الرواتب.
ً

الــحــصــول على شكل مــن التعويض المتمثل فــي أسهم
األسواق المالية .وهذه الحوافز السنوية تزداد قيمتها مع
مرور الوقت.

ُأطـ ــلـ ــق عــلــيــهــم لــقــب

«رجـــــال الـ ـ ــدوالر واح ــد

سنوياً Dollar-a-year
 ،»menهربرت هوفر

دوالر أمــيــركــي واحـ ــد ه ــم مــؤســســي أو م ـ ــدراء ك ــل من

فيسبوك ،تويتر ،أوراكل ،ياهو ،شركة فورد للسيارات ،أبل،

راتباً مقداره دوالر أميركي واحد وهم سعداء به ،ولكنهم

أش ــه ــر هــــــؤالء ال ــذي ــن

واتساب ،سناب شات ،جوجل ،مجموعة ترامب ،وأمثالهم
فال عجب أن نرى رواتب كبار المدراء التنفيذيين تسير في
عكس اتجاه ارتفاع الحد األدنــى لألجور .ومع هــذا ،فـنرى
السعادة تغمرهم وهم في الواقع يحصدون أرباحاً تقدر

بالماليين بفضل هذه الخدعة – إن صح التعـبير -أو الثغرة
القانونية.

مجلة المعهد  -العدد ٢4
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باأللــوان

تحقيق ضريبي يكشف سرقة
 1500لوحة عالمية
أفادت تقارير إعالمية ألمانية بأن مجموعة تضم  1500من
األعمال الفنية التي كان النازيون قد صادروها عثر عليها
في مدينة ميونيخ األلمانية.

وتقدر قيمة تلك األعمال الفنية بما يقارب المليار يورو (أي
ما يعادل  1.35مليار دوالر أمريكي).

وقــالــت آن ويبر الخبيرة الفنية وعضو «لجنة استعادة

اللــون متعــة بصريــة تمنــح الــروح متعــة تشــعرها بانتشــاء الجمــال،
وللفــن فــي ذلــك جــوالت ،وللضرائــب معــه صــوالت ســنعرض فــي
األســطر التاليــة بعضــا مــن تلــك الضرائــب الملونــة بريشــة الفــن.

األعمال الفنية المسلوبة في أوروبا» إن ما يقرب من 90
ال يزال مفقودا.

إسترليني عقب وفاة ابنته ماري سوامس عن عمر يناهز

ويعتقد أن تلك األعمال التي عثر عليها هي جزء من بين
استولوا عليها وأزالوها من المعارض ،حيث كانوا ينظرون

وقالت هيئة اإلذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم األربعاء

العديد من األعمال الفنية التي إما أن يكون النازيون قد

إلــى تلك األعــمــال مــن العصر الحديث على أنــهــا أعمال
«متواضعة المستوى».

الخمسة.

أن جميع اللوحات ما عدا اثنتين خصصت لمؤسسة التراث
الوطني البريطاني وستبقى فــي مــنــزل عائلة تشرشل

وقد عثر على تلك األعمال الفنية بالصدفة في بدايات

بمنطقة كينت ،فيما ستبقى لوحة في البرلمان وأخرى

كورنيليوس غورليت ،ابن أحد بائعي األعمال الفنية في

ولقد أنتج تشرشل أكثر من  500عمل فني ،العديد منها

عام  ،2011وذلك عندما كانت هيئات الضرائب تحقق مع

ميونيخ.

وكان غورليت مشتبها في تهربه من الضرائب ،لذا فقد
ميونيخ.

في غرفة الحرب الخاصة بتشرشل.

في تشارتويل ،وظل يمارس هوايته بشكل جيد حتى مرحلة

الثمانينات من عمره.

وكتبت ابنته سوامس أن الرسم استهوى والدها عندما
كان في الـ  41من العمر ،تحديدا عام  ،1915ولعبت تلك

وهناك ،عثر المحققون على ذلك المخزون الذي يضم ما

الذائقة الفنية دوراً هاماً في حياته وساعدته في تجديد

عن األنظار خالل فترة حكم النازيين أللمانيا.

التقلبات القاسية في حياته السياسية.

يقرب من  1500من األعمال الفنية التي كانت قد اختفت

واحتفظ غورليت االبــن بتلك األعمال الفنية داخــل غرف

مظلمة ،وكان يبيع اللوحات حسب مواسمها عندما يكون
في حاجة إلى المال.

وتــم الحقاً التحفظ على مجموعة األعــمــال الفنية تلك

داخل مستودع آمن في مدينة ميونيخ.
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مستحقة على الــمــيــراث تقدر بأكثر مــن  9ماليين جنيه

 91عاما ،والتي كانت آخر الباقين على قيد الحياة من أبنائه

حصل المحققون على إذن يسمح لهم بتفتيش منزله في

مجلة المعهد

حصلت بريطانيا على لوحات فنية رسمها رئيس الــوزراء

الراحل ونستون تشرشل ،وذلك كمقايضة بدال من ضرائب

في المئة من األعمال الفنية التي استولى عليها النازيون

ضرائب ملونة

مقايضة لوحات تشرشل
الفنية بضرائب مستحقة
على الميراث

إعداد :

إيهاب بكر

مخرج صحفي

قواه الداخلية ،ومكنته من مواجهة العواصف ،وتخطي
ومؤخراً  ،بيعت لرئيس الــوزراء البريطاني الراحل ،من ضمن
مجموعته الفنية الخاصة في مزاد علني بلندن ،لوحة «حوض

السمك األحمر في شارتويل» ،وذلك بحوالي مليون و800
ألف جنيه إسترليني (نحو  2,7مليون دوالر) .وجاء المزاد بعد

أشهر من رحيل آخر بناته عن عمر يناهز  91عاما.

مجلة المعهد  -العدد ٢4
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مع القاضي عادل

إماراتية أنا

اعرف حقوقك

د .نورة الرميثي
مدير التحرير

هكذا ربانا

زايد

لم يكن المواطن علي المزروعي يعلم ذلك الصباح أن مكالمته

لهم مشكلة يسارع المسؤول باالستقالة ،بل نحن نقف هنا

شيئاً من شجون حياته وحياة مجموعة من معارف المسجد

اإلحساس بمعاناة المتعبين والحزانى ،وهذا ال يعني بتاتاً أنه

ليبث
ّ
الهاتفية للبرنامج اإلذاعي (البث المباشر) والتي أجراها

والحي الذي يقطنه أنها ستحدث ذلك الصدى،
الذي يرتاده
ّ
يتصور يوماً أن يحجز له مقعد وسط الوزراء الذين
كما أنه لم
ّ

اجتمعوا لمناقشة قضايا الشعب ومشكالتهم ،ولعل أبعد
أحالمه مجرد التفكير بحضور تلك الجلسات فكيف إذا دخله
من أوسع أبوابه ممسكاً بيد رئيس مجلس الوزراء ذاته ،ليجلسه
في صــدر المجلس يسمع منه ،ويخبره عن خطط الحكومة

ويطمئنه إلى أنه وجميع من يئن في أيد أمينة ،وليصبح علي
المزروعي من ساعتها لساناً ناطقاً لمشكالت يتعفف أصحابها

فيعين على الفور باحثاً اجتماعياً.
عن عرضها على المسؤولين
ّ

في ذلك الصباح زاد الوطن يقيناً أننا بخير ،وزاد الشعب يقيناً

أننا على نهج زايد سائرون ،وزاد ذلك الحب رسوخاً وقوة وثقة

بأن ملحمة العطاء والوفاء التزال مستمرة بفضل الله ،لتتحرك

دولة حين يتوجع رجل ،وتسعى صادقة لتكفكف دموعه في
حين أنه لم يهدف إلى أكثر من فضفضة لهموم أثقلت نفسه،
وتحرك خلفاؤه في األرض من
فوصلت شكواه لرب السماء،
ّ

المخلصين ليعينوا المتعبين على مشاق الحياة.

حياً ودرســاً حقيقياً في معنى
تقدم اإلمــارات
مثاال ّ
وبذلك ّ
ً

المسؤولية ،فنحن هنا لسنا مثل البعض الذين حين تتبدى
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ونتحمل المسؤولية ،ونضرب نموذجاً في
ـاال نوجد الحل
ّ
رجـ ً

القاضي عادل

حين يكون المسؤول مخطئاً يستعصي على اإلقالة ،كما أنه

يا أبنائي احذروا من تالعب بعض

ذلك الصوت صوتاً إعالمياً يحاول طمس الحقائق.

فاتورة تكون هذه تفاصيلها:

ال يمكن ألي سلطة أن تعلو على صوت المواطن ،وإن كان

ـف اإلم ـ ــارات بــإغــاثــة الــمــلــهــوف م ــادي ــاً  ،بــل آث ــرت أن
لــم تــكــتـ ِ

التجار ،اعرفوا حقوقكم وخذوا

تمسح بيد حانية على روحه ،ليطبع العوضي قبلة على رأس

ورجع في
المزروعي ،يخبره بها أن لصوته صدى في السماء،
ٌ
األرض.

لقد نقل األثير المشهد فطاف بأفئدة وألباب البشر بربوع

دنيانا،إن من عرفنا نحن  -أبناء زايد  -يعلم أننا لغيرنا نبراساً

ومنهاجاً  ،ألسنا من طينة هذا الوطن الذي يجمع على أرضه

مختلف األمــم و البرايا ،هنا في ربــوع بــادي ..ذبحنا الحقد
والكراهية بسيف المحبة و نور المودة و التسامي.

فيا أيها العالم ...

إماراتية أنا ،من بالد زايد ..ورثت المجد والتسامح عنه وبيده ربانا،
فهنيئاً لنا وليرحم الله زايد الذي زرع في النفوس كل ذلك الخير،
وحفظ الله هذه األرض الطيبة قيادة وشعباً  ،فلتهنأ بما زرعت،
ولنهنأ بمن ولي علينا.

سيناريو وحوار  :مريم الرميثي
مجلة المعهد

صدور العدد الجديد من مجلتنا العلمية المحكمة
أول مجلة قانونية علمية تعنى بنشر البحوث
القانونية المتعلقة بتقنية المعلومات والذكاء
االصطناعي والعلوم المتقدمة
احصل على نسختك اآلن

