


:ورقة العمل
الخليجيالتعاون دول مجلس اثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على التجارة االلكترونية في 

سعد الهباهبة: اعداد 

محاضر معتمد بالمعهد الوطني للتدريب 

في المملكة األردنية الهاشمية

مساعد مدير مديرية في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

في األردن 



االردن-عمانوالمبيعاتالدخلضريبةمديريةمديرنائب•

الفسادمكافحةلجانفيمشارك•

الجهاتمنالعديدلديمعتمدضريبيخبير•

الضريبياصالحلجانعضو•

القانونيينللمحاسبينالعربيالدوليالمجمعمتحاناتإاعدادفيمشارك•

GCCدبلومعليحاصل• VAT PWC Academy



:  هي مع بداية تطبيق دول مجلس التعاون الخليجي  الضريبة المضافة ظهر عدة اسئلة و
لقانون

تجارة مدى تاثير تطبيق قانون الضريبة المضافة على االستثمار بصفة عامة وعلى ال
.االلكترونية بصفة خاصة

:ولإلجابة على هذا السؤال ال بد من فهم ما يلي 
.قانون الضريبة المضافة وآلية عمل الضريبة وكيفية تحصيلها -
.التجارة االلكترونية وانواعها-

مفهوم الضريبة المضافة وآلية عمل الضريبة وكيفية تحصيلها : أوالا 



مفهوم القيمة المضافة  والمعالجة  المحاسبية   : الباب األول 

تعريف القيمة  المضاعفة . أ

معينانتاجلىعاقتصادينشاطأييضيفهبماالمضافةالقيمةتعريفيمكناالقتصاديةالناحيةمن•
التصنيعاحلمرخاللمنوذلكللمنتج،معنويةوماديةقيمةيعطيماالنقديللتقييمقابلةقيمةمن
.التسويقأو

انتاجها،فيكهاوتستهلتشتريهاالتيالموادكلفةعلىالمنشأةتضيفهاالتيالقيمةهيآخربمعنى•
.سلعالىتحويلهافيأي

بيعثمنبينالفرقتمثلبأنهاضريبيا ًالمضافةالضريبةتعريفاختصاريمكنتقدممما•
مةالقي)وتسويقهاانتاجهافيالداخلةوالخدماتالموادشراءوثمنالخدمةبدلأوالسلع

.(اإلنتاجكلفةأوالشراءكلفة-البيعثمن–المضافة



مفهوم القيمة المضافة والمعالجة المحاسبية   : الباب األول 

استيفاء الضريبة. ب

تاج،اإلن)اإلقتصاديةالدورةمراحلمنمرحلةكلفيالمضافةالضريبةاستيفاءيتم•
جمركيةالالقيمةعلىتفرضحيث)اإلستيرادعندتفرضوكذلك(اإلستهالكالتوزيع،
كالمستهلالىوصولهاحتىوهكذا(األخرىوالرسومالجمركيةالرسومإليهامضافا  
.عليهعبئهايقعحيثالنهائي

يبيضرعبئيأيتحملوالوسيطهوالخدمةالمؤديأوالمصنعأوالتاجرأنيعنيوهذا•
.النهائيالسعرحسب



المعالجة المحاسبية . ج 

:مثال 
ر دوالر وقامت ببيعها بمليون ونصف دوالبقيمة مليون شركة تجارية قامت باستيراد بضاعة 

عند االستيراد  والبيع المضافة الضريبة آلية فرض توضيح : المطلوب 

آلية فرض الضريبة عند البيع 

قيمة فاتورة البيع1.500.000

الضريبة المضافة75000

اإلجمالي1.575.000

الشراءعندالضريبةفرضآلية

البضاعةقيمة1000000

المضافةالضريبة50000

المدفوعاإلجمالي1050.000



:وبما أن الضريبة المضافة الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء 
1000.000-1.500.000 =500.000
500.000 ×5 =  %25.000

:الفرق  في الضريبة
75.000-50.000 =25.000

حساب المشتريات1.000.000

حساب  أمانات ضريبة مضاعفة50.000

الى حساب الصندوق1.050.000

اثبات قيد الشراء

من مذكورين



مضافةأمانات ضريبة حساب 

50.00075.000
25.000

75.00075.000

دوالر 25.000المبلغ المتوجب توريده  

اثبات قيد البيع 

(الذمم ) الصندوق من  حساب   1.575.000

الى مذكورين

المبيعات حساب  1.500.000

مضافةأمانات ضريبة حساب  75.000



االلكترونيةالتجارةمفهوم

تسهيللالحاسوبشبكاتاستخدامالىااللكترونيةالتجارةتعبيريشير

تقدمحيث،والخدماتالسلعوتوزيعوبيعانتاجفيهابماالتجاريةالتعامالت

والخدماتالمنتجاتخاللهامنتباعالتيالمناسبةالبيئةااللكترونيةالتجارة

فيديووالوالصوتالنصوصمنكالوالمنتحاتالخدماتهذهوتشمل،الرقمية

صفارواالاالرقاممنكسلسلةعنهايعبرانيمكنالتيالمحتوياتمنوغيرها

والخدماتعالسللتسويقجديدةوسبالمجاالتااللكترونيةالتجارةتفتحكما،

كالتتضمنارالتجلتعامالتمشابههفرصاوتنشىءوتخلقمباشرةللمستهلكين
.الرقميةوغيرالرقميةوالخدماتالمنتجاتمن



االلكترونيةانواع التجارة 

:نذكرهناك عدة انواع من التجارة االلكترونية من اهمها 

والذيةااللكترونيالتجارةانواعاهممنالنوعهذايعداذوالمستهلكالشركةبينالتعامل•

تتميزيمةالعالالشبكةمستخدميلجميعمتابعةوهيحصريااالنترنتشبكةعلىيجري

وعملياتالمنتجاتاستعراضعملياتعلىغالباوتقتصرببساطتهاالنوعهذامباالدات

.توثيقااقلتكونماوغالباالتسويق

ونيةااللكترالتجارةمعامالتاغلبالنوعهذايمثلاخرىوشركةالشركةبينالتعامل•

وتتميزالعالمفيااللكترونيةالتجارةاجماليمن(%80)مايقاربعلىتستحوذحيث

.المعلوماتنقلفيوبامانعاليةبوثيقة



يزالالةااللكترونيالتجارةمنالجانبوهذا:والحكوميةالتجاريةالمؤسسةبينالتعامل•

التفاعلعلىيتركزالنشاطهذااغلبانكماالدولمعظمفياالوليةمراحلهفي

الجماركرسومومدفوعاتالضرائبومدفوعاتاثباتعملياتمثلااللكتروني

.التراخيصومدفوعات

يبيعواانباالفرادااللكترونيةالتجارةمنلنوعهذايساعدحيثاخر،مستهلكبينالتعامل•

.االنترنتشبكةفيتبينالتيالمزاداتخاللمنوذلكالبعضلبعضهم

:االلكترونيةانواع التجارة 



علىنتاالنترمستخدميتمكينعلىالنوعهذيعملاخر،ومستخدممستخدمبينالتعامل•

صفقاتةايعلىاالتفاقثمومنوسطاءوجوددونبينهمفيماواالتصالالمعلوماتتبادل

.عليهاالمتفقالشروطحسبيتمتجارية

مننيةااللكتروالتجارةمنالنوعهذايعد:النقالالهاتفجهازعبرااللكترونيةالتجارة•

مكنهايبشكلمصممةرقميةنقالهاتفاجهزةاستخدامبواسطتهيتمحيثاالنواعاحدث

العواالطمعينموقعاليوالوصولالخدمةمزودخاللمناالنترنتبشبكةاالتصالمن

.الشراءعمليةواجراءالمصروفةالسلععلى

:االلكترونيةانواع التجارة 



جارة الصعوبات القانونية والفنية التي تواجه فرض ضريبة القمية المضافة على الت

االلكترونية

-------------------------------------------------------------------------------------

ةالتجارعلىالمضافةالقيمةفرضتواجهالتيالصعوباتمنمجموعةتصوريمكن

:وهمااساسيتيننقطتينفيتتمثلالرئيسيةالمعضلةولعلااللكترونية

.الضريبيةتلكفرضفيالحقصاحبةالدولةتحديد:والا أ

ا  .جدواهاومدىالضريبةتلكتحصيلالياتتحديد:ثانيا



:تحديد الدولة صاحبة الحق في فرض الضريبة : اوالا 

ترونيةااللكالتجارةتعامالتخاللمنالرقميةاوالماديةتلكسواءوالخدماتالسلعتبادلانشكال

امالمعامالتاتلكعلىالمضافةالقيمةضريبةفرضفيالدولةلتلكالحقيعطيالواحدةالدولةداخل

الفانهالدوليالمستوىوعلىااللكترونيةالتجارةخاللمنتداولهايتمالتيوالخدماتللسلعبالنسبة

:بينالتمييزمنبد

:االلكترونيةارة القانونية والفنية التي تواجه فرض ضريبة القمية المضافة على التجالصعوبات : يتبع



وتستطيعليةالدوالحدودتتعدىانهاحيثرئيسيةاشكاالتأيةالسلعهذهتثيرال:الماديةالسلع

السلعتلكعبوراثناءوتحصيلهاعليهاالضريبةفرضالضريبيةادارتهاخاللمنالدول

.االقليميةحدودها

سلمتحيثاستئذاندونالدولحدودوتتعدىماديةصورةفيتظهرال:رقميةوخدماتسلع

تثيردماتوالخالسلعمنالنوعهذاالحدودعلىتدقيقهااوتسجيلهايصعبالكترونيةبطريقة

.المنشأدولةاوالمقصددولةاهيالمضافةالقيمةضريبةفرضفيالدوليةقضيةحولاشكاليات

:االلكترونيةجارة القانونية والفنية التي تواجه فرض ضريبة القمية المضافة على التالصعوبات : يتبع



التيفةالمضاالقيمةلضريبةالتقليديةالممارسةعلىالمبدأهذاويعتمد:المقصددولةمبدا

فانلذلكيلهابتحصالبائعوبقومالمستهلكعبئهاويتحملوالخدماتالسلعمبيعاتعلىتفرض

.والخدماتالسلعتلكمقصددولةهيالضريبةفرضفيالحقلهاالتيالدولة

علىمستندةةالمضافالقيمةضريبةلفرضالمرافقةاالداريةللتعقيداتنظرا:المنشأدولةمبدأ

البيعةنقطحيثالمنشأدولةاساسعلىالمضافةالقيمةضريبةاقترحتفقدالوصولهدف

يحددحيثبيالضريالتحصيللنموذجالتقليديالبائعخطمعيتفقاالقتراحهذاولعل،االولى

فيلنظاماهذافائدةوتكمنالمحليةالضريبةلالدارةويحولهاويحصلهاالضريبةمقدارالبائع

.منخفضةوتحصيلهاللضريبةاالستجابةتكاليفالناالداريةبساطته

:االلكترونيةة القانونية والفنية التي تواجه فرض ضريبة القمية المضافة على التجارالصعوبات : يتبع



ا  :ليات التحصيلآ: ثانيا

قامتسواءةااللكترونيالتجارةعلىالمضافةالقيمةضريبةعليهستقومالذياألساسكانمهما

احيناإلقترلهذينالعنصرالمشتركفانالمنشأدولةاساسعلىامالوصولدولةاساسعلى

البائعىعلالدورهذاالقاءيؤديأنالمتوقعومنالبائععلىالضرائبتحصيلمسؤوليةلقاءإ

حصيلللتاالقتراحاتبعضتقديمتملذلكالضريبةحصيلةفيمؤكدنخفاضإإلىوحده

:وهيالضريبي

:االلكترونيةة القانونية والفنية التي تواجه فرض ضريبة القمية المضافة على التجارالصعوبات : يتبع



.نتاالنترخدمةومزودالماليونالوسطاءمثلثالثةاطرافبواسطةالضريبةتحصيل-1

معامالتعمستدمجااللكترونيةالبرامجعلىتعتمدوالتيالتكنولوجيهالوسائلاستخدام-2

لسلطاتلوتحويلهاوتحصيلهاالضريبةقيمةوتحديدبفرضلتقومااللكترونيةالتجارة

.الضريبية

:التحصيلآليات : يتبع



:الخالصـــــــــــــــة

للخسائرمنعا  والضريبيةللتشوهاتمنعاقادمامرااللكترونيةالتجارةعلىالضريبةفرضان-أ

.للضريبةااللكترونيةالتجارةخضوععدمعنالناجمةالضريبيةاإليراداتفي

اذامشكلةةايتثيرالاإللكترونيةالتجارةتعامالتعنالناجمةالماديةوالمنتوجاتالسلعان-ب

بالنسبةتثورةالمشكلولكنالدولحدودتجاوزهاعندوتحصيلهاالسلعتلكعلىالضريبةتفرض

.الكترونيا  تسليمهايتمالتيالرقميةوالخدماتللسلع

الًزالًتشكلًمجلسًالتعاونًالخليجيًبيئةًحاضنةًلالستثمارًومنهاًالتجارةً-ج
%.5الاللكترونيةًالنخفاضًنسبةًالضريبةً


