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ر
ر
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 المهندس /أشف رر
 األستاذ /حاتم منتض – الشيك التنفيذي بمؤسسة حازم حسن لالستشاراتمدير الجلسة:
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أهم ما جاء ر يف العرض:
-

-

-

الت شهدها قطاع تكنولوجيا المعلومات خالل ى
الفية األخية إىل ظهور أنواع جديدة من ر
أدت الطفرة ى
الشكات ونماذج
ر
األعمال لم تكن موجودة من قبل ولم تعهدها النظم الرصيبية القائمة ،كمواقع التواصل االجتماع ومحركات البحث
وشكات البيع بالتجزئة من خالل ى
ر
االنينت وغيها من ر
الشكات العاملة رف أنشطة االقتصاد الرقم.
ر
ى
وقد ظهر نوع جديد من التجارة ف األصول والسلع غي الملموسة ،كأن يشيي أحدهم برنامجا لمكافحة الفيوسات
ر
ر
أو تطبيقا لمعالجة البيانات من خالل ى
اإلنينت ،هذا التطور ف نماذج األعمال واألصول لم يصحبه تطور مماثل ف
القواعد ر
الرصيبية الحاكمة ،ومن هنا نشأت المشكلة.
ر
ر
ر
وبناء عليه أصبح تطوير القواعد والنظم الرصيبية لتكون قادرة عىل استيعاب هذه التطورات أمرا ضوريا ألكي من
اعتبار:
ر
ر
ى
ر
ر
 oأوال ،اعتبار عدالة المنافسة بي المشوعات االقتصادية العاملة ف نفس السوق ،حت ال تدفع الشكات
العاملة رف أنشطة االقتصاد الرقم معدل رضيبة أقل من ذلك الذي تدفعه ر
الشكات التقليدية.
 oثانيا ،اعتبار حق الدولة رف تحصيل اإليرادات ر
الرصيبية لإلنفاق عىل التعليم والصحة والبنية التحتية وغيها
من بنود اإلنفاق الحكوم.

ر
أهم ما جاء يف النقاش

أوال ر
الضيبة عىل الدخل:
-

-

ى
تم تصميم القواعد ر
فاشيطت هذه القواعد أن تكون
الرصيبية الحالية خصيصا لألنشطة االقتصادية التقليدية،
ر
ر
الشكة موجودة عىل أرض الدولة بالفعل ى
ر
حت يمكن لها فرض الرصيبة عىل أرباحها ،أو بالتعبي القانون أن تمارس
ر
الشكة نشاطها من خالل "منشأة دائمة" أو "مكان ثابت للعمل".
ر
ر
ر
كأن يقوم أحدهم ببناء مصنع أو رشكة لتجارة المالبس ف مرص ،فالشكة لها وجود فعىل عىل أرض مرص ف شكل
الرصائب المرصية أن تفرض ر
مركز لإلدارة ومصنع وآالت وعمال ،ومن ثم يمكن لمصلحة ر
الرصيبة عىل أرباحها ،وبناء
الرصائب المرصية فرض ر
عليه ال تستطع مصلحة ر
الرصيبة عىل األرباح الناتجة عن استخدام المرصي ر
ي لفيس بوك أو
ر
جوجل ألن هذه ر
الشكات ال تمارس نشاطها من خالل منشأة دائمة ف مرص.
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-

-

-

للشكة تواجد مادي بالفعل رف الدولة رف صورة مخزن أو مكتب لتجميع المعلومات والتسويق ر
إال أنه قد يكون ر
للشكة
ر
حت معرض أو مكان لتسليم السلع ولكن ال تخضع ر
أو ى
يعتي أنشطة التخزين
للرصيبة ف هذه الدولة! ألن القانون ر
والعرض والتسليم وتجميع المعلومات من قبيل األنشطة التحضيية والمساعدة وأن ممارسة ر
الشكة لهذه األنشطة
ال تعط الدولة الحق رف فرض ر
الرصيبة عليها.
ر
أعدت منظمة التعاون والتنمية ف الميدان االقتصادي وثيقة ُسميت "بالوثيقة متعددة األطراف" ووقعت عليها مرص
رف يونيو  ،2017ى
لتعتي أن أنشطة التخزين والتسليم والعرض وتجميع
والت قامت بتعديل مفهوم المنشأة الدائمة،
ر
ر
مت مارست ر
المعلومات لم تعد ذات طابع تمهيدي أو مساعد كما كانت من قبل وبناء عليه ى
الشكات العاملة ف أنشطة
االقتصاد الرقم هذه األنشطة رف دولة ما يحق للدولة فرض ر
الرصيبة عليها.
ر
ر
ماذا إذا مارست ر
الشكات العاملة ف أنشطة االقتصاد الرقم نشاطها ف دولة أخرى من خالل وكيل تابع لها؟ كما
ر
ر
ر
ر
ى
تفعل رشكة أوبر حاليا ف مرص؟ حت يحق للدولة فرض الرصيبة عىل أرباح الشكة ف هذه الحالة ،البد أن ينوب
بمعت أن يتفاوض باسم ر
ر
الوكيل عن ر
وييم العقود ويوقع االتفاقيات نيابة عنها ،وهنا
الشكة بشكل كامل،
الشكة ر
ر
الشكة من الوكيل عدم توقيع العقود وارسالها للخارج لتوقيعها ف المقر الرئيس ى
تطلب ر
حت ال يكون للدولة حق
فرض ر
الرصيبة.
ر
وقد أكدت الوثيقة متعددة األطراف عىل حق الدولة ف فرض ر
الشكة ى
الرصيبة عىل أرباح ر
مت قام الوكيل التابع لها
بالدور الرئيس الذي يؤدي إىل إبرام العقود ،ولو لم يقم بالتوقيع عليها بنفسه.
يجب عىل مرص القيام بالتاىل خالل ى
الفية القادمة:
ر
ر
 oأوال :تعديل قانون ر
الرصائب المرصي ليأخذ ف اعتباره هذه الجهود الواردة ف الوثيقة متعددة األطراف.
 oثانيا :تطوير اإلدارات ر
الرصيبية وإعادة هيكلتها لرفع قدرتها عىل التحصيل من خالل تزويدها بقواعد بيانات
ى
ر
إلكيونية متكاملة من ناحية وتدريب العاملي عىل استخدامها من ناحية أخرى.

ثانيا ر
الضيبة عىل القيمة المضافة:
-

-

-

-

-

-

أدى التطور التكنول ر
وج إىل التحول من الشكل التقليدي للسلع كالمالبس أو األجهزة الكهربائية أو األثاث والعدد
ر
ى
اإللكيونية
واألغان والكتب
كيامج الكمبيوتر ،واألفالم
واآلالت إىل نوع أخر من السلع المعنوية أو غي الملموسة ر
الت يمكن رشائها من خالل ى
( )PDFى
اإلنينت ،ناهيك عن بيع البيانات والمعلومات ألغراض البحث والتطوير.
ى
ى
هذه األصول المعنوية تباع وتشيى من خالل االنينت بعيدا عن ر
أعي السلطات الجمركية ،وهو ما يفرض تحديا
فيما يتعلق بكيفية فرض ر
الرصيبة عىل القيمة المضافة رف هذه الحالة.
متلق الخدمة أو ى
وفقا للقانون المرصي ،عىل ى
مشيي األصل المعنوي حساب رضيبة القيمة المضافة عىل ما تلقاه
ر
ى
من سلع وخدمات وتوريدها لإلدارة ر
الرصيبية خالل فية زمنية محددة ،إال أن هذه الطريقة قد أثبتت فشلها ف معظم
دول العالم.
ر
ى
هنا ى
ر
تقيح منظمة التعاون والتنمية ف الميدان االقتصادي األخذ بنظام يسم "تحصيل البائع للرصيبة" ،فإذا افيضنا
ر
ى
ر
أن الطالب قد اشيى كتبه من رشكة أمازون فيقتض ذلك النظام أن تطلب الدولة من رشكة أمازون التسجيل ف
مصلحة ر
الرصائب والقيام بحساب رضيبة القيمة المضافة وتوريدها.
ر
الت تشجعها عىل القيام بهذه الخدمة ى
للشكة جميع الحوافز ى
هنا يجب أن تقدم الدولة ر
والت تتمثل ف:
ر
 oعدم مطالبة ر
الشكة بتأسيس فرع أو مقر دائم لها داخل الدولة ،فهذا يخضعها للرصيبة عىل الدخل.
ر
 oتشي ع إجراءات اإلفراج الجمرك عن أي سلع ملموسة قد تتاجر فيها الشكة.
ر
ى
 oتبسيط إجراءات التحصيل والتسجيل واإلقرار ر
الرص ريت عىل أن تتم جميعها بشكل إلكيون.
ر
 oعدم إلزام ر
الشكة بكافة البيانات المطلوبة رف الفاتورة الرصيبية.
ر
ر
ر
ر
 oتمك ر
ي البائع من تعيي وسيط ينوب عنه ف تحصيل الرصيبة وتوريدها إذا رغب ف ذلك.
إن تحديات فرض ر
الرصيبة عىل االقتصاد الرقم ليست مشكلة مرص وحدها وإنما ه مشكلة عالمية.
ر
اإللكيونر
ى
أي معاملة تتم ف إطار منظومة االقتصاد الرقم تكون مسجلة ،ويتم استخدام طرق دفع مثل بطاقة الدفع
(الكريدت كارد) وبالتاىل يطلع البنك عىل هذه المعاملة ،ويمكنه معرفة لصالح من تتم هذه المدفوعات ،وهو ما ر
يعت
أن المعلومات موجودة بالفعل وهناك إمكانية لمتابعتها.
إن ر
الرصائب وسيلة للتنمية وليست هدف بحد ذاتها.
تعد مرص مستهلكة للمنتجات الرقمية ،وهناك إمكانية كبية ألن تكون مصدرة لها وهو ما يجب العمل عىل استغالله.
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ر
تعان مرص من مشكلة رف تحصيل ر
ر
كالفناني واألطباء ،وال
الرصائب من أنشطة االقتصاد العادية مثل المهن الحرة
ر
تحصل رضائب من االقتصاد غي الرسم ،وهو ما يحتاج إعادة نظر قبل البدء ف البحث عن طريقة لتحصيل
ر
الرصائب من االقتصاد الرقم.
ر
رضورة تقليل القيود الموضوعة عىل شية الحسابات البنكية أمام إدارة الرصائب ،خاصة وأن قانون هيئة الرقابة
حي ال يسمح قانون ر
اإلدارية يمكنها من االطالع عىل شية الحسابات البنكية ،رف ر
الرصائب بذلك ،وهو ما يجب إعادة
ى
حت يمكن لمصلحة ر
الرصائب التعامل مع البيانات ى
النظر فيه ى
اإلليكيونية.
الت تتلقاها حول المعامالت
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