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موقف الفقو من الضريبة عمى الدخل الناجم عن التجارة االلكترونية
المقدمة

يعد موضوع التجارة االلكترونية مف أكثر المواضيع أثارة لمجدؿ القانوني في الوقت
الحاضر ,فال يمكف ألي باحث إف ينكر دىشتو واعجابو وعجزه أماـ ثورة تقنية االتصاالت
المتطورة والمعمومات المتدفقة التي نعيشيا في ىذا العصر المتطور بكؿ معنى الكممة وتعد

التجارة مف أكثر المجاالت التي تأثرت بيذا التطور إذ أحدث تغيي اًر في أساليب العمؿ التقميدية و
التي أصبحت تشكؿ سالحاً تنافسياً يميز مف يبادر باستخدامو  ,وقد أطمؽ عمى العصر الذي
نعيشو اليوـ عصر االتصاؿ االلكتروني وتكنولوجيا المعمومات فأمكف لمشخص أف يتصؿ بأي
شخص في أي مكاف مف بقاع األرض  .,وقد استحوذت التجارة عمى حصة األسد مف ىذا

التطور ونتيجة لذلؾ ظيرت التجارة االلكترونية كأسموب يمكف لمشخص أف يعقد الصفقة عبر
شبكة االنترنت في أي وقت وتصؿ السمعة أو الخدمة إلى أي مكاف  .بيد أف التجارة االلكترونية
أثارت إشكاليات منيا عدـ قدرة النظـ الحالية عمى مواكبة الطبيعة الخاصة ليذه التجارة مما
تطمب سف قوانيف جديدة تكوف بمثابة المناخ المناسب ليا  .وقد أثارت ىذه التجارة خالفات فقيية

حوؿ الدخؿ الناجـ عنيا وموقؼ النظـ الضريبية مف تمؾ الدخوؿ  .إذ استثارت النظـ الضريبية

بيذه التجارة مما حدى ببعض الدوؿ إلى عصرنو نظميا مع ىذا التطور فيما يتعمؽ باإليرادات

الضريبية وخضوعيا لمضرائب أو عدـ خضوعيا و اتخذت خطوات فعالة في ىذا المجاؿ .

وبعد ىذه النبذة المختصرة عف الموضوع البد مف التعرؼ عمى آليات البحث فيو مف خالؿ

النقاط اآلتية-:

أوالً -:أسباب اختيار الموضوع :

الشؾ أف التطور اليائؿ في ثورة االتصاالت والتقنيات الحديثة أدى إلى ظيور التجارة

االلكترونية التي أثارت جممة مف التحديات والمشكالت القانونية التي تتطمب قوانيف جديدة لتكوف
بمثابة أرضية مناسبة الستقباؿ ىكذا تقنية حديثة أو إعادة النظر في القوانيف القائمة لغرض

مواكبة الطبيعة الخاصة لمتجارة االلكترونية إذ تواجو ىذه التجارة تحديات تتمثؿ بموقؼ القوانيف

التقميدية مف إبراـ العقد بالوسائؿ االلكترونية وكذلؾ التوقيع االلكتروني ومدى حجيتو في اإلثبات

مما يتطمب البحث والدراسة عف الضريبة عمى الدخؿ الناجـ عف التجارة االلكترونية إذ الحظنا
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أف ىناؾ اختالؼ وتبايف فقيي حوؿ اإليرادات الناجمة عف التجارة االلكترونية فالبعض أخضعيا

لمضرائب والبعض اآلخر أعفاىا .

ثانيا  -:منيجية الدراسة :

سيتـ اعتماد المنيج التحميمي االستقرائي المقارف مف خالؿ إلقاء نظرة عمى موقؼ الفقو

المالي حوؿ فرض أو إعفاء الدخؿ الناجـ عف التجارة االلكترونية مف الضرائب ومقارنة ذالؾ

الموقؼ مع التشريع الضريبي العراقي.

رابعاً  -:فرضية الدراسة :

تفترض ىذه الدراسة أف الحاجة إلى قوانيف تواكب التطورات المتسارعة في مجاؿ التجارة

االلكترونية أمر حتمي في جميع الدوؿ سواء التي أخضعت إيراداتيا لمضريبة أـ التي أعفتيا ,
وكذلؾ اإلجابة عمى السؤاؿ التالي ىؿ تخضع اإليرادات الناجمة عف التجارة االلكترونية لمضرائب

في التشريع الضريبي العراقي؟

خامساً  -:ىيكمية الدراسة :

سوؼ نتناوؿ مادة البحث مف خالؿ تقسيـ الدراسة إلى ثالثة مباحث نتكمـ في األوؿ عف

االتجاىات الفقيية لفرض الضريبة عمى الدخؿ الناجـ عف التجارة االلكترونية أما المبحث الثاني

فقد تناولنا فيو نطاؽ سرياف الضريبة عمى الدخؿ الناجـ عف التجارة االلكترونية ,أما المبحث
الثالث واألخير فنتناوؿ فيو التشريع الضريبي العراقي الضريبة عمى الدخؿ الناجـ عف التجارة

االلكترونية

المبحث األول

موقف الفقو من الضريبة عمى الدخل الناجم عن التجارة االلكترونية
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أدى نمو التجارة االلكترونية وزيادة معدالتيا في السنوات الماضية إلى اىتماـ كثير مف

الدوؿ لدراسة فروعيا ومجاالتيا  ,فالضرائب عمى التجارة االلكترونية ينظر إلييا مف زاويتيف فمف
جية يرى البعض إف إخضاع الصفقات التي تتـ عبر شبكة االنترنيت إلى ضرائب أو رسوـ يعد

كبحاً لمنمو التكنولوجي بينما يرى البعض األخر أف اإلعفاء الضريبي لمتجارة االلكترونية يؤدي
إلى التقميؿ مف أىـ موارد الدولة ذلؾ أف اإلفراد والمؤسسات أصبحوا يفضموف إبراـ العقود

والصفقات التجارية عمى االنترنيت لقمة تكاليفيا مف حيث القيمة والزمف عمى حد سواء فضالً عف

ذلؾ فاف اقتصار األنظمة الضريبية عمى التعامالت التجارية التقميدية دوف االلكترونية يجعؿ منيا
أنظمة ضريبية محدودة الكفاءة  ,وكذلؾ في حالة عدـ قياـ الدولة بفرض ضرائب عمى التجارة

االلكترونية يبقى التساؤؿ ىؿ نحف أماـ منطقة بال قانوف لكوف المتجوؿ في فضاء االنترنيت غير
معروؼ أف كاف في فضاء دولي أو وطني .

مف اجؿ ذلؾ تتبادر إلى أذىاننا تساؤالت منيا-:

ما ىو موقؼ الفقو مف الضرائب عمى التجارة االلكترونية ؟ في ظؿ النقاش القائـ حوؿ

التجارة االلكترونية ووجود اتجاه ينادي بفرض ضرائب واألخر يعارض ذلؾ واف لكؿ مف

االتجاىيف حججاً وأدلة منطقية وواقعية فما ىو الراجح ؟ وىؿ تخضع اإليرادات الناجمة عف
التجارة االلكترونية لمضرائب في القانوف العراقي؟

مف اجؿ ذلؾ سنقسـ ىذا المبحث عمى ثالث مطالب .في األوؿ االتجاه الفقيي المؤيد والثاني

االتجاه الفقيي المعارض والثالث الرأي الراجح:
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المطمب األول
االتجاه الفقيي المؤيد
يرى أصحاب ىذا االتجاه أف جمود األنظمة الضريبية يعتبر التحدي األىـ الذي يواجو التجارة
االلكترونية فذىب أصحاب ىذا االتجاه إلى ضرورة إخضاع التجارة االلكترونية لمضرائب أسوة
(ٔ)

بفرض الضرائب عمى التجارة التقميدية

.

إف فرض الضرائب عمى التجارة االلكترونية مشفوع بعدد مف المسوغات والحجج ما يبرر ىذا

الفرض وىذه الحجج ىي -:

ٔ -إف فرض الضرائب عمى التجارة االلكترونية يؤدي إلى تقميؿ االزدحاـ عمى سوء استخداـ
االنترنت ومف ثـ تخصيص ىذا االستخداـ في األنشطة النافعة اقتصادياً واجتماعيا وبالتالي
يتمكف المستفيدوف مف الحصوؿ عمى المعمومات المطموبة بسرعة بدال مف الصعوبة نتيجة
االزدحاـ غير الرشيد عمى استخداـ االنترنيت والذي يسميو البعض بتموث المعمومات

االنترنت بمثابة إخطبوط تقني طالت اذرعو أالف كؿ األرض(ٖ).

(ٕ)

 .فشبكة

لذا فاف فرض الضريبة يجعؿ المستخدميف لالنترنت أكثر حرصا عمى استخداـ االنترنيت
(ٗ)

في األنشطة التي تحقؽ ليـ منفعة اكبر مف التكمفة االجتماعية الحدية

.

ٕ -أف التجارة االلكترونية تشترؾ مع التجارة التقميدية في كثير مف الوجوه ومف ثـ البد مف أف
تشترؾ معيا في الخضوع لمضريبة فعدـ خضوع التجارة االلكترونية لمضريبة مخالفة واضحة لمبدأ

المساواة في الخضوع لمقانوف الضريبي

(٘)

 ,لذا فأف فرض الضرائب والرسوـ عمى التجارة

االلكترونية أسوة بالضرائب والرسوـ عمى التجارة التقميدية سوؼ يؤدي إلى تحقيؽ
العدالة الضريبية

()ٙ

.

ٖ -تخصيص حصيمة الضريبة عمى التجارة االلكترونية لدعـ البطالة الناجمة عف ىذه التجارة

كوف التجارة االلكترونية ستؤدي إلى تفاقـ البطالة وتقميؿ فرص الحصوؿ عمى عمؿ وتضطر
الموظفيف إلى التخمي عف وظائفيـ وىذا يجبر الحكومات أف تقوـ بفرض ضريبة عمى التجارة

االلكترونية وتخصيص مواردىا لدعـ البطالة وقضايا الضماف االجتماعي واصالح الوضع
المربؾ الذي تحدثو التجارة االلكترونية مف خالؿ توظيؼ الحصيمة الضريبية لمحو اآلثار
()ٚ

االجتماعية السمبية لتكنولوجيا المعمومات الرقمية

.
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ٗ -تعويض النقص في الحصيمة الضريبية:ذلؾ إف التوجو نحو التجارة االلكترونية سوؼ يؤدي
إلى تأكؿ الوعاء الضريبي مف خالؿ تزايد استخداـ تقنية االتصاؿ بشبكات األعماؿ الرقمية لمقياـ
باألعماؿ المصرفية والشحف والمكاتبات وغيرىا دوف أف يتطمب ذلؾ لموجود المادي لمزاولة

النشاط مما يفقد اإلدارة الضريبية مقدرتيا عمى تحصيؿ الضريبة التي كانت تستحصميا في

التعامؿ التقميدي قبؿ استخداـ التقنية المتطورة(.)ٛ

()ٜ

٘ -إف التجارة االلكترونية تعد بمثابة اقتصاد خفي

 ,لعدـ وجود وثائؽ ورقية متبادلة في إجراء

وتنفيذ الصفقات التجارية إذ تتـ كؿ التعامالت الكترونيا دوف االستعانة بوثيقة ورقية فتصبح

عندىا الرسالة االلكترونية بمثابة الدليؿ الكتابي والسند القانوني لإلثبات في حالة نشوء نزاع

(ٓٔ)

فاف فرض الضريبة سيحد مف ىذا النمو لالقتصاد الخفي ىذا مف جية ومف جية أخرى فاف

فرض الضريبة سيقضي عمى حاالت االستغالؿ وتحقيؽ إرباح طائمة ومنع حاالت التيرب

الضريبي مع التزايد الواضح لمستوى وحجـ اإليرادات المتحققة ألصحاب الميف الحرة وغير
المنظمة في السجالت الضريبية مف معامالت التجارة االلكترونية

مما يسيؿ تيريب عوائدىا بطريقة سيمة جداً(ٕٔ).

(ٔٔ)

لكونيا تجارة غير منظورة

المطمب الثاني

االتجاه الفقيي المعارض

يرى ىذا االتجاه عدـ إقرار إيو ضرائب عمى أنشطة التجارة االلكترونية انسجاما مع تحرير

التجارة والخدمات .فإذا كانت األنشطة التقميدية تتجو نحو التحرير فانو مف باب أولى إف ال
تفرض أية ضرائب أو قيود عمى التجارة االلكترونية ألنيا بذاتيا وطبيعتيا عالمية ال تقيدىا حدود
(ٖٔ)

وال تعيقيا األنظمة الجغرافية القائمة

برر أصحاب ىذا االتجاه رأييـ بعدـ فرض ضرائب

بحجج ومبررات مف شأنيا أف تحوؿ دوف فرض الضرائب وىذه الحجج-:

ٔ -الحد مف تموث المعمومات ال يكوف بفرض ضريبة عمى التجارة االلكترونية فالعيب في درجة
التأىيؿ العممي والثقافي لدى مستخدمي االنترنيت مما يتطمب تييئة بيئة ثقافية مالئمة أكثر مف

توفير إدارة ضريبية كوسيمة عقابية لسوء استخداـ االنترنيت(ٗٔ).

ٕ -التجارة االلكترونية ظاىرة اقتصادية حديثة تشجع النشاط التجاري المستجد كي ينمو ويتطور
واف فرض الضرائب سوؼ تؤدي إلى إعاقة ىذا النمو ولف يبرز خصائصيا كاممة(٘ٔ) فيي تحتاج
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()ٔٙ

إلى سياسة تحفيزية ال تعوؽ انطالقيا

فعممية فرض الضرائب عمى التجارة االلكترونية يؤدي

إلى تعثرىا وىي في ميدىا فإعفائيا مف الضرائب يشجع رجاؿ األعماؿ والمشروعات عمى

الدخوؿ في صفقات عبر الشبكة العالمية (االنترنيت) والمحاؽ بركب التقنية الحديثة وعصر

المعمومات المتطورة(.)ٔٚ

ٖ -ال ينبغي أف تجند أو تريض العدالة الضريبية لتبرير فرض الضرائب عمى التجارة االلكترونية
كوف العدالة الضريبية تأبى التمييز في المعاممة الضريبية لمجرد تبايف أو اختالؼ وسائؿ

ممارسة النشاط التجاري ففي كؿ مجتمع توجد طبقات تتمتع بالثروات والدخوؿ المرتفعة عمى
حساب طبقات أخرى دوف أف يكوف ذلؾ سببو عدـ تحقؽ العدالة الضريبية أو أف يكوف سببو
النظاـ الضريبي فالمساواة في كافة الظروؼ والمراكز القانونية أمر يصعب إثباتو عند المقارنة

بيف التجارة التقميدية والتجارة االلكترونية( .)ٔٛفالعدالة الضريبية التتحقؽ ميما تضافرت الجيود

لتحقيقيا بخالؼ العدؿ الضريبي فانو مف الممكف التحقيؽ

()ٜٔ

ٗ -تحيط بعممية فرض الضرائب عمى التجارة االلكترونية صعوبات عديدة تتعمؽ حوؿ القانوف
الضريبي الواجب التطبيؽ عمى الصفقات التجارية التي تتـ عبر وسائؿ االتصاؿ الحديثة الدولية

السيما تمؾ المبرمة عمى شبكة االنترنيت بعد األخذ بعيف االعتبار تنوع التشريع الدولي

وتضاربو(ٕٓ) ,ناىيؾ عف ضعؼ اإلمكانيات والكفاءات لإلدارة الضريبية حوؿ كيفية استخداـ
(ٕٔ) .

الوسائؿ االلكترونية

وىذا يؤدي إلى صعوبة فرض الضرائب عمى التجارة االلكترونية التي يكوف محميا سمع
(ٕٕ)

غير مادية (ممموسة) الستحالة تتبعيا أو قياسيا

كما إف ارتفاع تكاليؼ الجباية يجعؿ مف فرض الضريبة عمى التجارة االلكترونية أمر غير

مجدي

(ٖٕ)

فضالً عف صعوبة تتبع ومعرفة طبيعة المعامالت التي تتـ عبر شبكة االنترنيت ىؿ

ىي تجارية أـ ال(ٕٗ).

٘ -إف إعفاء الصفقات التجارية التي تتـ الكترونيا بشكؿ كامؿ (برامج – خدمات – معمومات)
مف الضرائب والرسوـ سوؼ يشجع حركة التجارة االلكترونية وسينعكس ذلؾ إيجاباً عمى

اإليرادات  .كوف صناعة المعمومات ىي المجاؿ العاـ لجذب االستثمارات بالنسبة لمشركات
(ٕ٘)

ورجاؿ األعماؿ

.
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إضافة إلى أف اإلعفاء سوؼ يؤدي إلى منع االزدواج الضريبي كما إف الصفقات التي تتـ

الكترونيا بشكؿ كامؿ تحيط بيا العديد مف الصعوبات كالفحص الضريبي وقياس ىذه الصفقات
وصعوبة حصرىا أو السيطرة عمييا .

 -ٙإعفاء التجارة االلكترونية مف الضرائب سيحقؽ إيرادات اكبر مف اإليرادات الضريبية المتأتية
مف فرضيا عمى تمؾ التجارة كوف اإلعفاء يؤدي إلى ترويج التجارة االلكترونية وبالتالي زيادة
أرباح الشركات ورجاؿ األعماؿ وزيادة في مرتبات الموظفيف وغيرىا مف اآلثار االيجابية الناتجة

عف التجارة االلكترونية ومف ثـ زيادة حصيمة ضرائب الدخؿ

()ٕٙ

.

وىذا يؤدي إلى توسيع األوعية الضريبية بما ليا مف أثر ايجابي في زيادة الحصيمة

اإلنتاجية لعوامؿ اإلنتاج في االقتصاد الكمي وامتصاص قدر كبير مف فائض العمالة في
القطاعات المختمفة وتوليد دخوؿ إضافية جديدة تساىـ في تحفيز الطمب الكمي وتقميؿ الركود

الشخصي الذي ينعكس في زيادة معدالت النمو في اإلنتاج والدخؿ القومي اإلجمالي والحصيمة

الضريبية عمى المدى الطويؿ

()ٕٚ

.

المطمب الثالث
الرأي الراجح

أثيرت العديد مف المناقشات و الجداالت والسجاالت حوؿ التساؤؿ األتي :ىؿ أف التجارة
االلكترونية تجارة خدمات أـ تجارة سمع؟

فعمى الرغـ مف أف منظمة التجارة العالمية قد حسمت تمؾ المناقشات عندما صنفت التجارة

االلكترونية ضمف تجارة الخدمات (جاتس –  )GATSوذلؾ بموجب التقرير الصادر عف
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المنظمة بتاريخ  ٜٜٜٔ/ٖ/ٔٚالذي أشار إلى أف تزويد الخدمات بالطرؽ التقنية يقع ضمف تجارة
الخدمات ,أما الصفقات التي تتـ بالطرؽ االلكترونية وتسمـ بالطرؽ التقميدية المادية فيذه تعتبر
تجارة سمع لكف تطبؽ بشأنيا االتفاقية العامة بتجارة الخدمات(.)ٕٛ

فإذا أمكننا مف إبداء رأينا فأف التجارة االلكترونية تعد تجارة سمع وخدمات فالتجارة االلكترونية

التي يكوف محميا سمع مادية (ممموسة) تعتبر تجارة سمع أما التجارة االلكترونية التي يكوف محميا
سمع غير مادية يتـ إنزاليا مباشرة (تحميميا) بواسطة االنترنيت كالبرامج والتسجيالت الصوتية

والمرئية والكتب وغيرىا تعتبر تجارة خدمات .وبالتالي تكوف منطمؽ في عممية فرض الضرائب

عمى التجارة االلكترونية .فقد الحظنا أف ىناؾ نزاع فقيي حوؿ الضرائب عمى التجارة االلكترونية
األوؿ يؤيد فرض الضريبة ولديو حجج وأدلة واقعية ومنطقية تبرر ىذا التأييد .أما االتجاه الثاني

فيو يعارض فرض الضريبة عمى التجارة االلكترونية ولديو مف الحجج واألدلة الواقعية والمنطقية

ما يبرر رفضيـ .

مف جانبنا نؤيد فكرة الضريبة عمى التجارة االلكترونية بصورة عامة لكننا نفرؽ بيف الصفقات

التجارية التي تتـ بالوسائؿ االلكترونية وتسمـ بالطرؽ التقميدية أي التجارة االلكترونية التي يكوف

محميا سمع مادية فال توجد ىناؾ مشكمة ضريبية بالنسبة لمتجارة االلكترونية التي يكوف محميا
سمع مادية فتطبؽ بشأنيا المبادئ العامة الواردة في قانوف ضريبة الدخؿ.

أما التجارة االلكترونية التي يكوف محميا سمع غير مادية يتـ إنزاليا (تحممييا) مباشرة عبر

االنترنيت فيذه مف حيث األصؿ تخضع لممبادئ العامة لقانوف ضريبة الدخؿ لكف ضعؼ
اإلمكانيات الفنية واإلدارية لإلدارة الضريبية يجعميا قاصرة عف متابعة تمؾ العمميات وفحصيا

وتحديد الضريبة التي تفرض عمييا كؿ ىذا يجعؿ إمكانية فرض الضريبة عمييا ضئيمة جداً عمى
األقؿ في الوقت الحالي لكنو مف الممكف في المستقبؿ وضع قواعد وتحميؿ العقبات الفنية التي

تحوؿ دوف فرض الضرائب عمى نشاط التجارة االلكترونية  .خاصة وأف التعامؿ مع التجارة
االلكترونية ال بد مف أف تتوفر فيو كوادر فنية عمى درجة مف التأىيؿ بحيث تتوائـ مع الطبيعة

الخاصة لمتجارة االلكترونية .

المبحث الثاني
نطاق سريان الضريبة عمى الدخل الناجم عن التجارة االلكترونية
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انتشرت التجارة االلكترونية وأثبتت نجاحيا في معظـ دوؿ العالـ مف الغرب إلى الشرؽ.

فتاريخياً كانت السمع مادية في اإلنتاج والتوزيع واالستيالؾ فكاف يتـ بصورة يمكف تتبعيا بسيولة
ومف ثـ إخضاعيا لمضريبة بسيولة أيضاً لكف التجارة االلكترونية جعمت الحركة الحدودية لمسمع
ورأس الماؿ والعمؿ اقؿ شفافية في إمكانية تتبعيا ومف ثـ سمحت لمشركات واألفراد أف يستغموا

اختالؼ األنظمة الضريبية بيف الدوؿ لمتيرب مف أي نظاـ لمضرائب في أي مكاف مف العالـ.

وفي كثير مف األحياف تتماثؿ وتتشابو التجارة االلكترونية مع التجارة التقميدية في العديد مف

الوجوه وخاصة في نطاؽ سرياف الضريبة مف حيث األشخاص إذ أف األشخاص الخاضعيف
لمضريبة عمى الدخؿ الناجـ عف التجارة التقميدية ىـ أنفسيـ األشخاص الخاضعيف لمضريبة عمى

الدخؿ الناجـ عف التجارة االلكترونية .

واألسئمة التي تعترضنا في ىذا المجاؿ ىي ىؿ يمكف تطبيؽ المبادئ أو المعايير الخاصة

بتحديد نطاؽ سرياف الضريبة في التجارة التقميدية لمعرفة األشخاص الخاضعيف لضريبة الدخؿ

الناجـ عف التجارة االلكترونية؟ ومف ىو المكمؼ ضريبياً في عالـ التجارة االلكترونية؟ وما ىي
األمواؿ التي تسري عمييا ضريبة الدخؿ الناجـ عف التجارة االلكترونية؟

وسنحاوؿ اإلجابة عف ىذه األسئمة مف خالؿ تقسيـ ىذا المبحث عمى مطمبيف نتناوؿ في

األوؿ مبادئ سرياف ضريبة الدخؿ مف حيث األشخاص أما الثاني فيدور حوؿ نطاؽ سريانيا مف

حيث األمواؿ:

المطمب األول

مبادئ سريان الضريبة عمى الدخل من حيث األشخاص
إف تحديد مبادئ سرياف الضريبة عمى الدخؿ مف حيث األشخاص (الطبيعية والمعنوية) لو
أىمية كبيرة لمدولة واألشخاص عمى حد سواء ,كوف الدولة سوؼ تحدد مف خالؿ ىذه المبادئ

مف ىـ األشخاص الخاضعيف لمضريبة وليا أيضاً أىمية لألفراد إذ سيكوف لدييـ عمـ مسبؽ عف

خضوعيـ ليا مف عدمو.

فضالً عف ذلؾ فأف ىذه المبادئ مف شأنيا تفادي كثير مف المشاكؿ ,خصوصاً بعد

التطورات االقتصادية والتقنية التي ظيرت في المجتمع الدولي وانتشار استخداـ الوسائؿ
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االلكترونية لمزاولة النشاط االقتصادي (التجارة االلكترونية) األمر الذي يجعؿ تحديد ىذه المبادئ

في غاية األىمية وىذا يفرض التزاماً عمى الدوؿ في إعادة النظر في ىذه المبادئ أو تعديميا
بشكؿ يتالءـ مع الطبيعة الخاصة لمتجارة االلكترونية ألف المبادئ قاصرة في كثير مف األحياف

عف تحديد األشخاص الذيف تسري عمييـ الضريبة عمى الدخؿ الناجـ عف التجارة االلكترونية .

وعمى العموـ سوؼ نقوـ بتناوؿ ىذه المبادئ مف خالؿ تقسيـ ىذا المطمب عمى ثالثة

فروع ,األوؿ عف مبدأ التبعية السياسية والثاني عف مبدأ التبعية االقتصادية أما الثالث فنخصصو

لمبدأ التبعية االجتماعية:

الفرع األول

مبدأ التبعية السياسية

تعد الجنسية رابطة قانونية بيف الشخص والدولة تجعؿ الشخص بمركز تابع لمدولة تقرر لو

الحقوؽ وتفرض عميو االلتزامات وأف دفع الضريبة لمدولة يعد مف بيف تمؾ االلتزامات ,فأساس

االلتزاـ بدفع الضريبة وفؽ ىذا المبدأ ىي رابطة الجنسية(.)ٕٜ

إذاً فالدولة تفرض الضريبة عمى دخؿ جميع األشخاص المتمتعيف بجنسيتيا بغض النظر

عف محؿ إقامتيـ داخؿ إقميـ الدولة أو خارج إقميميا ,فضريبة الدخؿ تسري عمى دخؿ جميع

األشخاص أينما كانوا لمجرد تبعيتيـ السياسية لمدولة(ٖٓ).

لقد حدد الفقو المالي عدد مف مزايا ىذا المبدأ ومنيا:

ٔ -إف ىذا المبدأ يؤكد عمى أىـ مظير مف مظاىر سيادة الدولة عمى رعاياىا فتفرض الدولة
الضريبة عمى جميع رعاياىا المقيميف في الداخؿ والخارج وبما اف األفراد يتمتعوف
بالحقوؽ والمزايا فأنيـ في نفس الوقت يتحمموف االلتزامات المالية المتمثمة بأداء

الضريبة.

ٕ -أنو يؤدي إلى تجنب االزدواج الضريبي إذا أجمعت التشريعات الضريبية المقارنة عمى
األخذ بو(ٖٔ).

ٖ -إف فرض الضريبة وفؽ ىذا المبدأ مف شأنو أف يحافظ عمى العالقة بيف الفرد ودولتو
لشعور الفرد بأنو ينتمي إلييا مف خالؿ مساىمتو في تحمؿ األعباء العامة.

ٗ -يمتاز ىذا المبدأ بسيولة تطبيقو ألنو مادي فإذا تبيف انتماء الفرد السياسي لمدولة مف
خالؿ الجنسية عندىا تزوؿ عقبات تطبيؽ التشريع الضريبي عميو(ٕٖ).
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إضافة إلى المزايا التي يتمتع بيا ىذا المبدأ فأنو ال يكاد يخمو مف العيوب ومف بيف تمؾ

العيوب :

ٔ -ال يتالءـ ىذا المبدأ مع األساس الرئيسي لمضريبة بمفيوميا الحديث الذي يقوـ عمى
التضامف االجتماعي الذي يستوجب عمى األفراد بحكـ كونيـ أعضاء في المجتمع أف
يساىموا في تحمؿ األعباء العامة المالية لمدولة مقابؿ الخدمات والمزايا التي يتمتعوف بيا

وتعدد ىذا المحتوى في العصر
مع مالحظة اختالؼ مفيوـ العضوية ومحتواه
ْ
الحديث(ٖٖ).
ٕ -إف األخذ بيذا المبدأ سوؼ يؤدي إلى إثارة مشكمة االزدواج الضريبي خصوصاً
لممواطنيف الذيف يياجروف مف الدولة ويستقروف في دولة أخرى فالدولة التي ىاجروا إلييا

قد تأخذ بمبدأ التبعية االقتصادية أو االجتماعية(ٖٗ).

ٖ -إف تطبيؽ ىذا المبدأ يؤدي إلى ضياع موارد وطنية موظفة في إقميـ الدولة ليس لسبب

سوى عدـ تمتع األفراد أصحاب األمواؿ بجنسية الدولة التي يقيموف فييا كما أف فرض

الضريبة وفؽ ىذا المبدأ يثير صعوبات إدارية وعممية في تحصيؿ الضرائب بالنسبة

لألشخاص الذيف يقيموف خارج حدود الدولة التي يحمموف جنسيتيا(ٖ٘).

ٗ -ومف االنتقادات األخرى ليذا المبدأ أنو يؤدي إلى عدـ استقرار المعامالت بيف الدوؿ
واألفراد كوف العالقة السياسية بيف الشخص ودولتو قد تضعؼ في بعض األحياف إلى

حد انقطاعيا بسبب حؽ اختيار ىذا الشخص لدولة أخرى حتى يقيـ فييا والتي تعرض
لو كافة اإلمكانيات لمعمؿ وتحقيؽ األرباح ومف ثـ سرياف الضريبة عمى الشخص الذي

يحمؿ جنسيتيا يتنافى مع العدالة(.)ٖٙ

٘ -كما يؤخذ عمى ىذا المبدأ حصوؿ تنازع في االختصاص التشريعي لمدولة صاحبة الحؽ

في فرض الضريبة في حاؿ تمتع الشخص بجنسية أكثر مف دولة فيو يعد مف مواطني

كؿ دولة يحمؿ جنسيتيا ,وغالباً ما تنص القوانيف الوطنية لمدولة عمى أنو في حالة تعدد
الجنسية فالقانوف الوطني الخاص بيا أولى بالتطبيؽ مف غيره أي أف الدولة التي يوجد

المواطف عمى إقميميا ويحمؿ جنسيتيا مف بيف تمؾ الجنسيات فأنيا أولى بفرض الضريبة

عميو(.)ٖٚ
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والسؤاؿ الذي يطرح نفسو ىؿ يمكف مف خالؿ ىذا المبدأ أف نحدد األشخاص الذيف تسري

عمييـ ضريبة الدخؿ الناجـ عف التجارة االلكترونية؟

قبؿ اإلجابة عف السؤاؿ البد مف اإلشارة إلى أف مبدأ التبعية السياسية يطمؽ عميو مبدأ

عالمية اإليراد كونو يتجاوز الحدود الجغرافية لمدولة  ,لذا فأف اإلجابة عمى السؤاؿ تقتضي بنا
ال بحث في فرضيف األوؿ كوف الشخص يحمؿ جنسية الدولة وموجود عمى إقميـ الدولة وكوف

التجارة االلكترونية محميا سمع مادية ,أما الفرض الثاني يكوف الشخص خارج إقميـ الدولة وكوف

التجارة االلكترونية محميا سمع غير مادية  .ففيما يتعمؽ بالفرض األوؿ فأف تطبيؽ ىذا المبدأ ال

ي واجيو صعوبات الف السمعة سوؼ تمر عبر الحدود الجغرافية لمدولة مما يسيؿ تحديد إقامة

الشخص ومف ثـ يخضع لمضريبة( ,)ٖٛولكف اإلشكالية تبرز في الفرض الثاني إذ أف األخذ بمبدأ
التبعية السياسية يعترضو صعوبات تتمثؿ بصعوبة حصوؿ اإلدارة الضريبية عمى المعمومات

الالزمة والمتعمقة بإيرادات الشخص الموجود في خارج إقميـ الدولة التي يحمؿ جنسيتيا إضافة
إلى إف تكاليؼ الحصوؿ عمى الضريبة بالنسبة لألشخاص المتواجديف في خارج إقميـ الدولة

تجعؿ مف الضريبة غير مجدية

()ٖٜ

.

لذا فاف ىذا المبدأ ال يسعؼ الدولة في منحيا الحؽ في فرض الضريبة عمى إيرادات

التجارة االلكترونية إذ انو ال يمنع الشخص مف إبراـ الصفقة عبر جياز كومبيوتر صغير يحممو
أثناء ركوبو الطائرة أو السفينة أثناء عبورىا طبقات الجو العميا أو منطقة أعالي البحار فيو ال
(ٓٗ)

يمنع مف إمكانية التيرب الضريبي

.

الفرع الثاني

مبدأ التبعية االجتماعية

إف مبدأ التبعية االجتماعية يقوـ عمى عالقة مف نوع أخر ىي ارتباط الشخص وانتمائو إلى

الوسط االجتماعي الذي يعيش فيو فمف باب أولى أف يساىـ في تحمؿ بعض أعباء ذلؾ المجتمع
مف خالؿ قيامو بدفع الضريبة ,وعادة ما يتخذ ىذا المبدأ نمطيف ىما اإلقامة والموطف والتي

أثيرت بشأنيا خالفات فقيية إذ ذىب البعض إلى عد اإلقامة والموطف مفيوميف يدالف عمى
معنى واحد.
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أما البعض اآلخر فانو يذىب إلى استقاللية كؿ منيما عف األخر لكف الرأي الراجح والذي

نميؿ إليو ىو أف اإلقامة والموطف مفيوماف يستقؿ كؿ منيما عف األخر فمكؿ منيما داللتو

الخاصة في التشريعات الضريبية(ٔٗ).

ومف أجؿ توضيح ىذيف النمطيف سوؼ نتناوليما تباعاً:

أوالً :اإلقامة:

يراد باإلقامة الوجود المادي لمشخص عمى إقميـ الدولة لتبرير فرض الضريبة عميو كما أف

اإلقامة تنصرؼ إلى التواجد الفعمي لمدة محددة مف الزمف عمى وجو يتحقؽ في شرط االعتياد
حتى واف تخممتيا مدد غياب متقاربة فتواجد الشخص فوؽ إقميـ الدولة بصورة عابرة ال يخضعو

لمضريبة كما ىو الحاؿ في الزيارات والسفرات السياحية وما شابو ذلؾ(ٕٗ) .فالبد أف يقيـ الشخص
في الدولة بصورة دائمة حتى تتمكف الدولة مف فرض الضريبة عمى جميع إيراداتو مف مصادر

إيراداتو داخؿ دولة اإلقامة أـ خارجيا إف كاف مقيماً ,إما أف كاف غير مقيـ فال تفرض الضريبة
إال عمى إيراداتو داخؿ الدولة

(ٖٗ)

.

إف مجرد امتالؾ الشخص مسكف دائـ في دولة معينة ليس دليالً كافيا عمى إقامتو فييا إنما

ىناؾ مدة زمنية اشترطتيا بعض األنظمة الضريبية العتباره مقيماً وىي أف يتواجد الشخص

تواجداً فعمياً عمى إقميـ الدولة لمدة تتراوح ما بيف ثالثة إلى ستة أشير خالؿ السنة التي نجـ فييا

الدخؿ

(ٗٗ)

.

ثانياً :الموطن:

يقصد بالموطف في نطاؽ التشريعات الضريبية إقامة الشخص في مكاف ما إقامة دائمية عمى

وجو االعتياد فاإلقامة الفعمية تتحقؽ إذا توافرت نية البقاء واالستقرار في ذلؾ المكاف ,فالموطف

بالنسبة لمشخص ىو المكاف الذي يتمنى أف يرجع إليو كمما ابتعد عنو(٘ٗ).

يتبيف مما سبؽ أف الموطف يتألؼ مف عنصريف أساسييف األوؿ مادي ينصرؼ إلى إقامة

الشخص إقامة فعمية في إقميـ الدولة ,أما العنصر الثاني فيو معنوي يتمثؿ بنية البقاء واالستقرار
فيو بصورة دائمية والعودة لموطف كمما ابتعد عنو( ,)ٗٙوتختمؼ اإلقامة عف الموطف في إف اإلقامة

تكوف نية الشخص فييا البقاء عمى إقميـ الدولة بقاءأ مؤقتاً ,في حيف إف الموطف تكوف فيو نية

البقاء عمى إقميـ الدولة دائمية أي البقاء بصورة مستقرة(.)ٗٚ

يتمتع ىذا المبدأ بعدد مف المزايا التي بررت في أساس الخضوع لمضريبة منيا:
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ٔ -إف مف يقيـ في دولة أو يتوطف فييا يتحتـ عميو أف يساىـ بأعبائيا المالية مقابؿ ما توفره

الدولة مف حماية وخدمات تساعد الشخص في تحقيؽ اإلرباح وتتمثؿ تمؾ المساىمة عمى شكؿ
ضرائب تستحؽ عمى ىذا الشخص متى تحققت شروط سريانيا استنادا إلى مبدأ التضامف

االجتماعي(.)ٗٛ

ٕ -سرياف ضريبة الدخؿ عمى أساس ىذا المبدأ يتفؽ مع فكرة شخصية الضريبة حيث ستكوف
الظروؼ الشخصية المكمؼ المقيميف في الدولة في متناوؿ معرفة السمطة القائمة عمى فرض

الضريبة .

ٖ -يؤدي ىذا المبدأ إلى تحقيؽ العدالة الضريبية مف خالؿ معاممة جميع األشخاص الموجوديف
عمى إقميميا بالتساوي أماـ نظاـ ضريبي واحد إال أف ىذا المبدأ ال يكاد يخمو مف سياـ النقد التي

نذكر منيا :

أ -أف فرض الضريبة وفؽ ىذا المبدأ يؤدي إلى عدـ سرياف ضريبة الدخؿ لمدولة عمى
األشخاص غير المقيميف فييا عمى الرغـ مما يتحقؽ ليـ مف إرباح أو دخوؿ في تمؾ الدولة(.)ٜٗ

ب -إف ىذا المبدأ يؤدي إلى تحقيؽ االزدواج الضريبي إذا ما خضع المكمؼ لمضريبة مف إرباح
مصادره الموجودة في الخارج مف قبؿ دولة مصدر ىذه الدخوؿ .

ج -يتنافى ىذا المبدأ مع العدالة الضريبية ألنو يقضي بسرياف ضريبة الدخؿ عمى جميع ما
يحققو األشخاص المتواجديف فييا حتى ذلؾ الذي تحقؽ في الخارج الشي سوى كونيـ متواجديف
(ٓ٘)

أو مقيموف في ىذه الدولة ويحرـ الدولة التي تحققت فييا ىذه اإلرباح مف فرض الضريبة

.

بعد أف تناولنا مبدأ التبعية االجتماعية فقد آف لنا أف نسأؿ ىؿ يمكف مف خالؿ ىذا المبدأ

أف نحدد األشخاص الذيف تسري عمييـ ضريبة الدخؿ الناجـ عف التجارة االلكترونية .وبعبارة
أخرى ىؿ إف ىذا المبدأ سوؼ يبيف الدولة صاحبة الحؽ في فرض الضريبة في إطار التجارة

االلكترونية ؟

إف نجاح تطبيؽ ىذه المبدأ يعتمد عمى المعمومات الكاممة لدى اإلدارة الضريبية الخاصة

باألشخاص الذيف تفرض عمييـ الضريبة  ,لكف طبيعة التجارة االلكترونية مف شأنيا أف تقطع

الصمة بيف النشاط التجاري والمكاف أو الموقع الذي تحقؽ منو الدخؿ بالتالي يصبح مف الصعوبة
حصوؿ اإلدارة الضريبية عمى المعمومات الالزمة والمتعمقة بالشخص وفؽ ىذا المبدأ

(ٔ٘)

ألف ىذا

الشخص قد يكوف لو أكثر مف موقع في أكثر مف دولة بالتالي يبرـ الصفقة مف أي موقع دوف أف
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(ٕ٘)

 .لذا فاف ىذا المبدأ ىو األخر قاصر بطبيعتو

يكوف مقيـ في الدولة التي يوجد فييا الموقع

عف مواكبة الطبيعة الخاصة لمتجارة االلكترونية خاصة التي يكوف محميا سمع غير مادية يصعب

تتبعيا ومف ثـ إخضاعيا لمضريبة وفؽ ىذا المبدأ.

الفرع الثالث

مبدأ التبعية االقتصادية

يتخذ ىذا المبدأ مف مكاف نشوء الدخؿ سبباً كافياً لفرض الضريبة عمى الدخؿ فأي دخؿ

ينشأ عمى إقميـ الدولة بصرؼ النظر عف جنسية األشخاص مواطنيف أـ أجانب وال ييـ مكاف
إقامة صاحب الدخؿ مقيـ أـ غير مقيـ فيذا المبدأ ىو تجسيد لمعيار اإلقميمية الذي يتخذ مف
(ٖ٘)

مكاف نشوء الدخؿ أساساً في الخضوع لمضريبة

فالدولة ساىمت بشكؿ أو بآخر في نشوء

الدخؿ مف خالؿ قياميا بتوفير أسباب األمف والحماية لممشاريع االستثمارية فمف المنطقي قياـ

الدولة بفرض ضرائب مقابؿ ذلؾ

(ٗ٘)

عناصر التبعية االقتصادية وىي -:

 .أف ىذا المبدأ يتضمف ثالثة معايير تمثؿ في مجموعيا

ٔ -معيار مكاف نشوء الدخؿ  :وىو المكاف الذي يباشر فيو الشخص عممو أو نشاطو سواء كاف
العمؿ الذي يتحقؽ منو الدخؿ تجارياً أـ صناعياً .

ٕ -معيار إنفاؽ الماؿ  :المكاف الذي ينفؽ فيو الشخص أموالو وغالبا ما تكوف تمؾ الدولة التي
يقيـ فييا الشخص أو التي يتوطف فييا .

ٖ -معيار موقع الماؿ :وىو الوجود المادي لمماؿ فالدولة التي توجد عمى إقميميا األمواؿ ىي
التي تقوـ بفرض الضريبة عمييا(٘٘) ,مثاؿ ذلؾ تخضع إيرادات رؤوس األمواؿ العقارية لضريبة
()٘ٙ

الدولة التي تقع العقارات ضمف حدودىا بصرؼ النظر عف جنسية أصحابيا أو محؿ إقامتيـ

باإلضافة إلى ما تقدـ فانو البد مف اإلشارة إلى انو يجب التمييز بيف مزاولة النشاط

االقتصادي مع الدولة وبيف مزاولة النشاط االقتصادي في الدولة  ,فالدخؿ يعتبر قد نشأ في

الدولة التي يزاوؿ النشاط فييا ال الدولة التي يزاوؿ النشاط معيا  ,مثاؿ ذلؾ قيػاـ الشخص

تصدير عدد مف السمع إلى دولة معينة في ىذه الحالة يعتبر الدخؿ قد نشأ في الدولة التي يقيـ
فييا الشخص المصدر ال الدولة التي تـ التصدير ألييا ما لـ يثبت أف الشخص المصدر يقيـ في

الدولة التي تـ التصدير إلييا

()٘ٚ

.
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ويتمتع ىذا المبدأ بعدد مف المزايا منيا-:

ٔ -أف ىذا المبدأ يؤدي إلى بسط سيادة الدولة عمى إقميميا والذي بموجبو تفرض الدولة الضريبة
عمى ما يوجد عمى إقميميا مف أشخاص وأمواؿ وعمى العكس مف ذلؾ ال تسري الضريبة عمى

األشخاص واألمواؿ المقيميف خارج إقميميا (.)٘ٛ

ٕ -أف تطبيؽ ىذا المبدأ يؤدي إلى تالفي ظاىرة االزدواج الضريبي الدولي كما انو يؤدي إلى
التخمص مف الصعوبات العممية التي تقابؿ عممية فرض الضريبة(.)ٜ٘

ٖ -بما إف المكمؼ يستفيد مف الخدمات التي تقدميا الدولة في تحقيؽ اإليرادات التي يحصؿ
عمييا وبما انو ال سبيؿ الستم اررية ىذا اإليرادات بدوف رعاية الدولة فمف الواجب أف يساىـ

المكمؼ بتحمؿ أعباء الدولة المالية مف خالؿ دفع الضريبة(ٓ.)ٙ

رغـ تمؾ المزايا التي يتمتع بيا إال أنو وجيت إلى ىذا المبدأ عدد مف االنتقادات منيا-:

ٔ -إف األخذ بيذا المبدأ سوؼ يؤدي إلى ضياع موارد وطنية تعمؿ في خارج إقميـ الدولة وعكس
ذلؾ فاف األخذ بو يؤدي إلى إخضاع موارد أجنبية تعمؿ داخؿ إقميـ الدولة واف مف مصمحة

الدولة فرض الضريبة عمى األولى واإلعفاء لمثانية(ٔ.)ٙ

ٕ -إف األخذ بو يثير بعض الصعوبات في التطبيؽ بالنسبة إلى تحديد بعض األمواؿ واألنشطة
االقتصادية التي تنتج اإليراد كالمنقوالت المعنوية كاألسيـ والسندات ألنو يسيؿ نقؿ ىذه األمواؿ

مف دولة إلى أخرى لمحيمولة دوف فرض الضريبة عمييا(ٕ.)ٙ

باإلضافة إلى أف بعض العمميات التجارية تتـ بوسائؿ الكترونية يكوف محميا سمع غير

مادية مما يصعب عمى الدولة وفؽ ىذا المبدأ تتبعيا ومف ثـ معرفة مكاف نشؤىا واخضاعيا إلى
الضريبة عمى الدخؿ كونيا تمتاز بقدر كبير مف الشفافية يتـ تحميميا مباشرة عبر االنترنيت
كالكتب والبرامج والصور والتقارير واألبحاث(ٖ.)ٙ

ٖ -إف األخذ بيذا المبدأ سوؼ يؤدي إلى االزدواج الضريبي بالنسبة إلى المكمؼ الذي تكثر

استثماراتو في عدة دوؿ مما يعيؽ تداوؿ األمواؿ وحرية انتقاليا حيث تتعدد الضرائب بتحديد

األماكف التي تستثمر فييا مما يشكؿ عبئاً عميو(ٗ.)ٙ

مما سبؽ أف مبدأ التبعية االقتصادية مبدأ اإلقميمية كونو يتقيد بالحدود الجغرافية لمدولة .إف

السؤاؿ الذي يعترضنا في ىذا المكاف ىؿ يمكف مف خالؿ ىذا المبدأ أف نحدد الدولة صاحبة

الحؽ في فرض الضريبة عمى معامالت التجارة االلكترونية؟
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يتبيف أف تبني ىذا المبدأ في تحديد الدولة صاحبة الحؽ في فرض الضريبة يواجو صعوبات

إذ أنو في إطار التجارة االلكترونية قد يتـ توزيع األنشطة التجارية عمى مراحؿ تتـ كؿ مرحمة مف
خالؿ موقع عمى الشبكة يوجد في دولة تختمؼ عف المرحمة التي سبقت فقد يعرض (كتالوج)

البضائع مف خالؿ موقع معيف موجود في دولة وتتمقى أوامر الشراء مف موقع ثاني موجود في
دولة أخرى ويتـ االتفاؽ عمى عمميات التسميـ لمبضاعة ودفع الثمف مف موقع ثالث في دولة

أخرى  ,في ىذه الحالة يصعب تحديد أية دولة ىي مصدر الدخؿ لوجود موقع لممنشأة فييا(٘.)ٙ
فضال عف ذلؾ إف معايير تحديد اإلقامة بالنسبة لمشخص المعنوي وفؽ ىذا المبدأ ال تتالءـ
وطبيعة التجارة االلكترونية كونو مف السيؿ في ظؿ االنترنت أف تعقد الشركة اجتماعات مجمس

إدارتيا وتتصؿ بأعضائيا وتقرر التعميمات وتصدر الق اررات عبر مؤتمرات الفيديو أو
االجتماعات عف بعد  ,مما يقمؿ مف أىمية االعتماد عمى محدد مكاف اإلدارة الفعمي أو الرئيس

في تحديد إقامة الشركات

()ٙٙ

وبالتالي يصعب وفؽ ىذا المبدأ تحديد مكاف نشوء الدخؿ في ظؿ

التجارة االلكترونية التي يكوف محميا أحياناً سمع غير مادية .ومف ثـ الدولة صاحبة الحؽ في

فرض الضرائب .

بعد أف انتيينا مف تناوؿ مبادئ سرياف ضريبة الدخؿ تبيف لنا أف مبدأي التبعية االجتماعية

أو اإلقامة ومبدأ التبعية االقتصادية أو مصدر الدخؿ يجب أف يسمى بمبدأ اإلقميمية كونيما

يعتمداف عمى الحدود الجغرافية لمدولة( ,)ٙٚأما فيما يتعمؽ بمبدأ التبعية السياسية فأف تطبيقو
يتجاوز الحدود الجغرافية لمدولة وىو ما يطمؽ عميو بمبدأ عالمية اإليراد( .)ٙٛوالسؤاؿ الذي يثار
ىنا ما ىو المبدأ الضريبي الواجب التطبيؽ عمى معامالت التجارة االلكترونية وبعبارة أخرى ىؿ

يمكف لمدولة مف خالؿ المبادئ العامة (اإلقميمية وعالمية اإليراد) أف تفرض الضريبة عمى
إيرادات التجارة االلكترونية؟

تعتمد اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ عمى التجارة االلكترونية ذاتيا فإذا كانت التجارة االلكترونية

محميا سمع مادية ممموسة أي تبرـ الصفقة بالوسائؿ االلكترونية وتسمـ السمعة بالطرؽ التقميدية
فال يوجد ىناؾ إشكالية في خضوعيا لمضريبة أي تطبؽ المبادئ العامة لفرض الضريبة عمييا
كونيا سوؼ تمر السمعة عبر حدود الدولة وتكوف بذلؾ ظاىرة لمعياف مما يسيؿ تحديد مكاف

إقامة المستيمؾ .لكف اإلشكالية تظير عندما تكوف التجارة االلكترونية محميا سمع غير مادية أي

منتجات الكترونية رقمية تحمؿ مباشرة عبر االنترنيت أو تبرـ الصفقة التجارية كمياً بشكؿ
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الكتروني ,في ىذه الحالة تظير اإلشكالية أو قصور المبدأيف السابقيف (مبدأ اإلقميمية ومبدأ
عالمية اإليراد) في تحديد الدولة صاحبة الحؽ في فرض الضرائب عمى إيرادات معامالت التجارة
االلكترونية لذا فإف مبدأ اإلقميمية يواجو صعوبات عند تطبيقو إذ انو مف السيؿ عالـ التجارة

االلكترونية أف يتـ توزيع األنشطة التجارية عمى مراحؿ  ,تتـ كؿ مرحمة مف خالؿ موقع شبكة
يوجد في دولة  ,تختمؼ عف المرحمة التي سبقتيا حيث انو يمكف أف تعرض البضائع مف خالؿ

موقع معيف موجود في دولة وتتمقى أوامر الشراء مف موقع ثاني موجود في دولة أخرى وتتفؽ

عمى عمميات تسميـ البضاعة ودفع الثمف مف موقع ثالث في دولة أخرى ,في ىذه الحالة يصعب
(. )ٜٙ

تحديد دولة ما ىي مصدر الدخؿ لوجود موقع لممنشأة فييا

كذلؾ يصعب تحديد إقامة

الشخص وفؽ ىذه الحالة كوف طبيعة التجارة االلكترونية تقطع الصمة بيف النشاط التجاري وبيف
المكاف أو الموقع الذي تحقؽ منو الدخؿ ويترتب عمى ذلؾ عدـ مقدرة اإلدارة الضريبية الحصوؿ

عمى المعمومات الالزمة والمتعقمة بالمكمؼ(ٓ .)ٚأما فيما يتعمؽ بمبدأ عالمية اإليراد والمتعمؽ

بإقامة الشخص أو انتمائو لجنسية الدولة فاف تطبيقو أيضاً يواجو صعوبات إذ أنو ال يمنع
الشخص مف إبراـ الصفقة في دولة ال يقيـ فييا وال يحمؿ جنسيتيا بؿ أنو يستطيع إبراـ الصفقة
عبر جياز كومبيوتر صغير يحممو أثناء ركوبو الطائرة أو السفينة أثناء عبورىا طبقات الجو

العميا أو منطقة أعالي البحار فيذا المبدأ ال يمنع مف إمكانية التيرب الضريبي يتبيف مما سبؽ
أف المبدأيف السابقيف ال يسعفاف الدولة في منحيا الحؽ في فرض الضريبة عمى إيرادات التجارة

االلكترونية وىذا يعني تعرض معظـ الدوؿ التي تأخذ بأحد المبدأيف لخسائر ضريبية نتيجة

تطبيؽ ىذيف المبدأيف في عالـ التجارة االلكترونية(ٔ.)ٚ

ونتيجة لال نتقادات التي تعرض ليا كؿ مف مبدأ اإلقميمية ومبدأ عالمية اإليراد وقصورىما عف

مواكبة الطبيعة الخاصة لمتجارة االلكترونية فقد ظير مقترح بضرورة إنشاء شبكة موحدة ألجيزة

الحاسب اآللي عمى مستوى دائرة الضرائب العامة وربط دوائر الضرائب األخرى بيا كضرائب

الكمارؾ وضرائب المبيعات وغيرىا وربطيا بشبكة االنترنت والتنسيؽ فيما بيف تمؾ الدوائر
الضريبية لتبادؿ المعمومات بالنسبة لمصفقات التي تتـ مف خالؿ التجارة االلكترونية والزاـ
البنوؾ والمؤسسات المالية بضرورة أعالـ دائرة الضرائب العامة بجميع التحويالت المالية التي

تتـ عف طريقيا بيف المشروعات سواء كاف أطرافيا مقيميف بالدولة أـ غير مقيميف والزاـ البنوؾ
والمؤسسات المالية بأف تحجز نسبة معينة مف تمؾ التحويالت تحت حساب الضريبة وتوريدىا
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إلى دائرة الضرائب العامة خالؿ خمسة عشر يوماً مف تاريخ التحويؿ بحيث يقترف السداد بتقديـ
بياف موقع عميو مف البنؾ أو المؤسسة يوضح فيو ىذه التحويالت وتقوـ تمؾ البنوؾ والمؤسسات
بإبالغ دائرة الضرائب العامة المختصة بيذا البياف(ٕ.)ٚ

مف جانبنا نرى ضرورة التخمي عف مبدأ اإلقميمية كونو قاص اًر عف مواكبة الطبيعة الخاصة

لمتجارة االلكترونية فيذا المبدأ ليس مالئما لفرض الضريبة عمى الدخؿ الناجـ عف التجارة

االلكترونية في عصر تطورت وسائؿ االتصاالت إلى درجة مذىمة بحيث يمكف إبراـ الصفقات

في أي وقت وفي أي مكاف بدوف حدود معينة بالتالي نرى أف يتـ تبني مبدأ عالمية اإليراد في
فرض الضريبة عمى الدخؿ الناجـ عف التجارة االلكترونية .

المطمب الثاني
نطاق سريانيا من حيث األموال

اختمؼ الفقو المالي حوؿ اإليرادات التي يمكف إف يحصؿ عمييا المكمؼ فيما إذا كانت تعتبر
دخؿ أـ ال وعمى تمؾ النتيجة يتوقؼ خضوعيا لمضرائب أـ ال  ,وقد افرز ذلؾ االختالؼ الفقيي

نظريتيف حوؿ الدخؿ وىما نظرية المنبع ونظرية زيادة القيمة االيجابية لذمة المكمؼ المالية ,

لذلؾ سوؼ نتناوؿ ىاتيف النظريتيف في فرعيف -:
الفرع األول

نظرية المنبع

أف الدخؿ وفؽ ىذه النظرية لو مفيوـ ضيؽ فقد عرؼ أصحاب ىذه النظرية الدخؿ بأنو

(القيمة النقدية أو القابمة لمتقدير بالنقود والتي يحصؿ عمييا المكمؼ بصورة دورية ومنتظمة مف

مصدر مستمر أو قابؿ لالستمرار)(ٖ .)ٚلذا فاف اإليرادات ال تعتبر دخالً بموجب ىذه النظرية إال

إذا توافرت فييا شروط وىي -:

ٔ -يتمثؿ الشرط األوؿ في أف يكوف الدخؿ نقديا  ,أما إذا تحقؽ الدخؿ في صورة منافع أو
خدمات فاف ذلؾ يجب إف يكوف قابال لمتقدير بالنقود فإذا لـ تكف تمؾ المنافع والخدمات

قابمة لمتقدير بالنقود فال يمكف اعتبارىا دخالً ومف ثـ ال تخضع لمضريبة كالعمؿ العائمي
(ٗ)ٚ

لربة البيت في بيتيا كونيا تحقؽ منافع شخصية وكذلؾ الموحة الفنية

.
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ٕ -إف يكوف الدخؿ دوريا ومنتظما  :فالدخؿ يمثؿ سيال متدفقا والبد إف يكوف ذا طبيعة متجددة

بحيث يتكرر أو يتحمؿ عمى األقؿ التكرار مثاؿ ذلؾ الرواتب التي يتقاضاىا الموظفوف

وكذلؾ األجور التي يحصؿ عمييا العماؿ .

وال يقصد بالدورية اشتراط تكرار الدخؿ بصورة مطمقة ومنتظمة إنما يكفي احتماؿ تجدده

وتك ارره  ,فم و كاف خالؼ ذلؾ لكاف معناه إنو ثابت ويتدفؽ بدرجة واحدة فقد تمحؽ
المكمؼ خسارة في أحد السنيف لذلؾ يكفي إف تكوف صفة الدخؿ المحتمؿ التجدد

(٘)ٚ

.

ٖ -ثبات المصدر  :ال يمكف تصور فكرة الدورية واالنتظاـ لمدخؿ دوف وجود مصدر دائـ
ينبعث منو ىذا الدخؿ  ,فالدخؿ قابؿ لميالؾ والنفاذ دوف إف يكوف ذا تأثير عمى

المصدر .وال تعني الثبات الديمومة بشكؿ مطمؽ إنما الثبات النسبي أي قابمية الدخؿ

لمبقاء مدة محددة( ,)ٚٙومصدر الدخؿ إما إف يكوف رأس ماؿ كاألرض والمباني واألمواؿ
واألسيـ والسندات واما إف يكوف عمؿ جدي أو فكري يمارسو الشخص بصفو مستقمة

وقد يكوف الدخؿ مشترؾ بيف رأس الماؿ والعمؿ وىذا االختالؼ بيف مصادر الدخؿ مف

شأنو التأثير في المعاممة الضريبية كسعر الضريبة فيكوف بسعر اكبر بالنسبة لمدخؿ

المتولد عف رأس الماؿ وبسعر اقؿ بالنسبة لمدخؿ المتولد عف العمؿ وبسعر معتدؿ
()ٚٚ

بالنسبة لمدخؿ المتولد عف أرس الماؿ والعمؿ معاً

.

ٗ -استغالؿ المصدر  :يقصد باستغالؿ المصدر وفؽ ىذا الشرط ىو رعاية مصدر الدخؿ مف
خالؿ صيانتو بتييئة كافة المتطمبات التي مف شأنيا المحافظة عمى استمرار ىذا المصدر

بدر الدخؿ فمجرد امتالؾ الشخص مصنع ال ينتج لو إيراد اليكفي  ,إنما يجب أف يستغؿ
ّ
ىذا المصدر حتى يحقؽ إيراداً فمصدر الدخؿ معرض لمفناء تدريجياً لذلؾ يجب العناية بو
مف خالؿ الصيانة واإلصالح لضماف بقاء دورية ىذا الدخؿ الذي ينبعث مف ىذا

المصدر

()ٚٛ

.

٘ -المدة  :اشترط الفقو المالي في الدخؿ الذي يخضع لمضريبة أف يحصؿ عميو المكمؼ خالؿ
فترة زمنية معينة غالباً ما تكوف سنة  .ويعد شرط المدة مف أىـ ما يميز الدخؿ عف رأس
الماؿ فالدخؿ ىو اإليرادات التي يحصؿ عمييا المكمؼ خالؿ مدة محددة  .أما رأس الماؿ

فيو ثروة مجتمعة ينظر إلييا في لحظة معينة(.)ٜٚ

مجلة جامعة تكريت للعلوم القاوووية والسياسية
المجلد 4/السىة 4/العدد14 /

411

أ.د.م.احسان شاكر عبد هللا
أ.د.م.احمد خلف حسيه الدخيل
السيد عكاب احمد محمد العبادي

الفرع الثاني
نظرية الزيادة في القيمة االيجابية لذمة المكمف المالية

ادخؿ الفقو المالي تعديالت عمى نظرية المنبع مف شانيا أف تتوسع في مفيوـ الدخؿ ,
فوفؽ ىذه النظرية يعد الدخؿ الزيادة االيجابية في ذمة الشخص (الطبيعي أو المعنوي ) خالؿ
مدة زمنية معينة سواء حصؿ الشخص عمى الدخؿ بصورة دورية أـ ال بغض النظر عف مصدر

الدخؿ  ,فالميـ أف يكوف ىناؾ زيادة في ذمة الشخص المالية في نياية السنة(ٓ .)ٛلذا فالدخؿ
يشمؿ كؿ زيادة في الثروة الناتجة عف بيع أصوؿ المنشأة مثؿ العقارات والمباني واآلالت  ,كما
تعد األرباح العرضية الناتجة عف عممية مضاربة وحيدة في البورصة أو أرباح اليانصيب أو

القمار كميا تعتبر إيرادا وىي أرباح قد ال يكوف ىناؾ أمؿ في حدوث تكرارىا ومف ثـ تعد دخالً
فال يقتصر الدخؿ عمى رأس الماؿ أو العمؿ أو االثنيف معا كما ذىب إليو أصحاب النظرية

السابقة  ,إنما يمتد الدخؿ إلى أبعد مف ذلؾ فيو يشمؿ كؿ مظاىر الثراء

(ٔ)ٛ

.

فيذه النظرية وسعت في مفيوـ الدخؿ ليشمؿ جميع صور اإليرادات التي يتـ الحصوؿ

عمييا نتيجة تطور وسائؿ الحصوؿ عمى اإليرادات .

لذا فجميع األرباح التي يحصؿ عمييا المكمؼ أياً كاف مصدرىا  ,وما يحصؿ عميو الوارث

مف تركو مورثو وكؿ المكاسب العرضية تعد دخالً يمكف إخضاعو لمضريبة سواء أكانت ىذه

المكاسب قد تـ قبضيا فعالً أو كانت مستحقة أي قابمة لمقبض في المستقبؿ(ٕ. )ٛ

بعد أف انتيينا مف تناوؿ النظريتيف المتيف تفسراف مفيوـ الدخؿ فقد َتبّيف إف النظرية األولى
(نظرية المنبع) قد أعطت مفيوماً ضيقاً لمدخؿ ومف ثـ حددت شروطا البد مف توفرىا في الدخؿ
 .في حيف ظير إف النظرية الثانية قد وسعت مف مفيوـ الدخؿ بحيث شمؿ الدخؿ جميع صور
اإليرادات دوف قيد أو شرط  .فالسؤاؿ الذي يطرح نفسو في ىذا المقاـ ىو ىؿ إف اإليرادات التي

يمكف أف تتحقؽ عف أنشطة التجارة االلكترونية دخؿ وفؽ ىاتيف النظريتيف ومف ثـ تخضع
لمضريبة؟

إف اإلجابة عف ىذا السؤاؿ تقتضي بنا المقارنة بيف اإليرادات الناجمة عف التجارة االلكترونية

وبيف اإليرادات التي تعد دخالً وفؽ كؿ نظرية -:
ٔ-

نظرية المنبع -:وفؽ ىذه النظرية ال تعد اإليرادات الناجمة عف التجارة االلكترونية دخالً

كوف الدخؿ يجب أف يتحقؽ بصفة دورية ومنتظمة أما إيرادات التجارة االلكترونية فإنيا ال
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تتصؼ بالدورية واالنتظاـ فيي تتحقؽ بصفة عرضية ومف ثـ ال تعتبر تمؾ اإليرادات دخأل

ضريبياً .

حتى واف افترضنا جدالً أف عمميات التجارة االلكترونية يمكف تكرارىا فيتصؼ الدخؿ

بالدورية فاف ىناؾ شرطاً أخر يتخمؼ وىو أف مصدر أو منبع الدخؿ يجب أف يكوف متمتعاً

بالثبات واالستقرار واف مصادر الدخؿ التي تتصؼ بثبات رأس الماؿ أو العمؿ أو االثنيف معاً
فبعض عمميات التجارة االلكترونية ال تحتاج إلى رأس ماؿ كوف العممية تتـ بصورة

الكترونية كتحميؿ الكتب والبحوث والصور والبرامج المرئية وغير المرئية فوفؽ ىذه النظرية ال

تعد اإليرادات التي تتحقؽ عف التجارة االلكترونية دخالً ومف ثـ ال تخضع لمضريبة .

ٕ -نظرية زيادة القيمة االيجابية لذمة المكمؼ المالية  .في ىذه النظرية األمر يختمؼ فقد وسع
الفقو المالي مفيوـ الدخؿ بحيث يستوعب جميع صور اإليرادات فالميـ ىو حصوؿ زيادة في
ذمة المكمؼ المالية بغض النظر عف طريقة تحصيؿ ىذه الزيادة مف اإليرادات واف التجارة

االلكترونية ينجـ عنيا زيادة مالية في ذمة المكمؼ وبالتالي فأف الدخؿ يشمؿ اإليرادات التي يتـ

تحصيميا عف عمميات التجارة االلكترونية  ,ومف ثـ فاف ىذه اإليرادات تعد دخالً يخضع

لمضريبة .

إذف اإليرادات الناجمة عف عمميات التجارة االلكترونية تعد دخالً يخضع لمضريبة وفؽ نظرية

زيادة القيمة االيجابية في ذمة المكمؼ ومف ثـ فأنيا تخضع لمضريبة.

المبحث الثالث
اتجاه التشريع الضريبي العراقي من التجارة االلكترونية

اظير التقدـ التكنولوجي العديد مف الظواىر وكانت التجارة االلكترونية أىميا  ,فقد بدأت

ىذه الحضارة(ٖ,)ٛفالثورة التقنية التي اجتاحت العالـ كانت نتيجتيا إفراز التجارة االلكترونية
واالنترنت والتي تعد أىـ تمؾ النتائج التي ظيرت  ,فقد تأسست شبكة االنترنت في العراؽ في

نياية التسعينات وكانت استخداميا ال ينحصر بجية معينة حتى بمغ عدد المستخدميف في عاـ

ٕٗٓٓ تقريبا ٕٓٔ ألؼ مستخدـ لكف تدىور األوضاع األمنية في العراؽ أدى إلى عدـ اىتماـ

الدولة بتنمية وسائؿ االتصاؿ الحديثة(ٗ)ٛونتيجة لعدـ توفر المستمزمات األساسية ليذه التجارة
وفي مقدمتيا وجود بنية تحتية متطورة لمتكنولوجيا واالتصاالت إضافة إلى األوضاع التي يمر بيا

البمد كاالحتالؿ وتعاقب الحكومات وعدـ االستقرار السياسي وتعطيؿ الكثير مف التشريعات كؿ
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ذلؾ ساىـ بعدـ سف تشريع خاص بالتجارة االلكترونية ففي ىذه الحالة ونتيجة لغياب النص

القانوني فال بد مف الرجوع إلى المبادئ العامة الواردة في التشريعات القائمة ذات العالقة(٘.)ٛ

بالرغـ مف انو بتاريخ ٕٓٔٔ/ٖ/ٕٚقدـ إلى مجمس النواب مشروع قانوف التوقيع االلكتروني
والمعامالت االلكترونية إال إف ىذا المشروع جاء خاليا مف اإلشارة إلى إخضاع معامالت التجارة

االلكترونية لمضرائب,وقد احتوى ىذا القانوف عمى تسعة وعشروف مادة موزعة عمى ثمانية فصوؿ

جاء الفصؿ األوؿ تحت عنواف التعريؼ بالمصطمحات والثاني بعنواف أىداؼ القانوف وسريانو في

حيف خصص الفصؿ الثالث لمتوقيع االلكتروني أما الفصؿ الرابع فقد تضمف المستندات

االلكترونية والخامس بعنواف العقود االلكترونية وتضمف الفصؿ السادس األوراؽ التجارية والمالية

االلكترونية وجاء الفصؿ السابع بعنواف التحويؿ االلكتروني لألمواؿ أما الفصؿ الثامف واألخير

فقد تضمف أحكاـ ختامية ( .)ٛٙوالسؤاؿ الذي يطرح ىنا ما ىو موقؼ المشرع الضريبي مف
إيرادات التجارة االلكترونية ىؿ تخضع لمضرائب أـ ال؟ قبؿ اإلجابة عف السؤاؿ تجدر اإلشارة
إلى انو ال يوجد تشريع خاص بالتجارة االلكترونية ففي ىذه الحالة البد مف الرجوع إلى المبادئ

العامة الواردة في قانوف ضريبة الدخؿ العراقي المرقـ ٖٔٔ لسنة ٕ ٜٔٛالمعدؿ لنقارف بيف
اإليرادات الناجمة عف التجارة االلكترونية وفؽ نصوص قانوف ضريبة الدخؿ حتى يمكف معرفة

ىؿ تخضع لمضريبة أـ ال .وبما انو ال يوجد نص تشريعي خاص بالتجارة االلكترونية فالبد أف

نثبت أف التجارة االلكترونية مف المصادر التي تفرض الضريبة عمى الدخؿ الناجـ عنيا ,فقد جاء

الفصؿ الثاني مف قانوف ضريبة الدخؿ العراقي ذي الرقـ(ٖٔٔ) لسنة ٕ ٜٔٛالمعدؿ تحت عنواف
(مصادر الدخؿ الذي تفرض عمييا الضريبة) فقد نصت الفقرة األولى مف المادة الثانية منو عمى

انو تفرض الضريبة عمى (أرباح األعماؿ التجارية أو التي ليا صبغة تجارية والصنائع والميف
بما فييا التعيدات وااللتزامات والتعويض بسبب عدـ الوفاء بيا إذا لـ يكف مقابؿ خسارة لحقت

المكمؼ ) وبما أف األعماؿ التجارية تـ تعدادىا عمى سبيؿ الحصر وفؽ المادتيف الخامسة

والسادسة مف قانوف التجارة العراقي ذي الرقـ (ٖٓ) لسنة ٗ ٜٔٛولـ تكف التجارة االلكترونية مف

بيف تمؾ األعماؿ( , )ٛٚففي ىذه الحالة الذي يسعفنا في نص ـ ٕ/ؼٔ مف قانوف ضريبة الدخؿ
أنفة الذكر ىي (األعماؿ التي ليا صبغة تجارية ) .فيذه العبارة تشمؿ التجارة االلكترونية ذلؾ

أنيا جاءت مطمقة والمطمؽ يجري عمى إطالقو إذف األعماؿ التي ليا صبغة تجارية تشمؿ كؿ
نشاط اقتصادي مف شأنو أف ينجـ عنو دخؿ فالمكمؼ يقوـ بممارسة أنواع األساليب في سبيؿ

مجلة جامعة تكريت للعلوم القاوووية والسياسية
المجلد 4/السىة 4/العدد14 /

411

أ.د.م.احسان شاكر عبد هللا
أ.د.م.احمد خلف حسيه الدخيل
السيد عكاب احمد محمد العبادي

الحصوؿ عمى الدخؿ فاألعماؿ التي ليا صبغة تجارية تؤدي إلى توسيع قاعدة األنشطة
االقتصادية بحيث تشمؿ التجارة االلكترونية التي ينجـ عنيا دخؿ في ذمة المكمؼ أسوة بغيرىا

مف الدخوؿ التي يحصؿ عمييا المكمؼ التي تشمميا األعماؿ التي ليا صبغة تجارية(.)ٛٛ
فاإليرادات التجارية تتغير وتتجدد بتغيير وتطور الظروؼ االقتصادية فالمشرع العراقي يعتبر

دخؿ العمؿ التجاري ىو األساس لفرض الضريبة ميما كانت مصادر الدخؿ إذ ينظر إلى الدخؿ

وليس مصدر الدخؿ لذا فاإليرادات الناجمة عف التجارة االلكترونية تخضع لضريبة الدخؿ كوف
التجارة االلكترونية مف المصادر التي ينجـ الدخؿ عنيا

()ٜٛ

 .أما النص األخر الذي يعتبر قرينو

عمى اتجاه المشرع العراقي لفرض الضريبة عمى الدخؿ الناجـ عف التجارة االلكترونية فيو نص

الفقرة ( ) ٙمف المادة الثانية مف قانوف ضريبة الدخؿ التي نصت عمى انو (كؿ مصدر أخر غير
معفي بقانوف وغير خاضع ألية ضريبة في العراؽ) وىذا يعني أف ضريبة الدخؿ ىي الضريبة

العامة في العراؽ تخضع ليا كؿ الدخوؿ غير الواردة في نص قانوف ضريبة الدخؿ وفي الوقت

نفسو ال تخضع ألية ضريبة في العراؽ فطبقاً ليذا النص فأف قانوف ضريبة الدخؿ يستوعب
جميع الدخوؿ التي تنجـ عف األنشطة التجارية وبما أف التجارة االلكترونية غير معفية بقانوف

وغير خاضعة ألية ضريبة في العراؽ فأنيا وطبقاً ليذا النص تخضع لضريبة الدخؿ العراقي

الخاتمة

(ٓ)ٜ

يجدر بنا ونحف نصؿ إلى نياية دراستنا أف نحدد أىـ االستنتاجات والتوصيات التي توصمنا
إلييا وذلؾ في نقطتيف -:
أوالً  -:االستنتاجات:
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خمص الباحث إلى مجموعة مف االستنتاجات أىميا-:

ٔ -أفرزت التجارة االلكترونية جدالً وخالفاً فقيياً حوؿ إيراداتيا  ,مما أدى إلى ظيور اتجاىيف
األوؿ يؤيد فرض الضريبة عمى الدخؿ الناجـ عف التجارة االلكترونية واألخر يرفض ذلؾ .

ٕ -أثرت التجارة االلكترونية بوصفيا تقنية متطورة جدا في جميع المجاالت بوجو عاـ والنظـ
الضريبية بوجو خاص  ,فقد ثبت أف مبادئ أو معايير سرياف الضريبة (مبدأ اإلقميمية ومبدأ
اإلقامة أو التبعية السياسية ) قاصرة عف مواكبة الطبيعة الخاصة لمتجارة االلكترونية لوجود

العديد مف المعوقات فيما يتعمؽ بتحديد سرياف الضريبة في عالـ التجارة االلكترونية .

ٖ -يصادؼ إخضاع إيرادات التجارة االلكترونية لمضريبة عقبات تتمثؿ بغياب المناخ التشريعي
وعدـ توفر بنية تحتية معموماتية تتجسد باالفتقار لمكادر الوظيفي الذي يكوف عمى درجة مف

التطور التقني بحيث يحسف التعامؿ مع ىذه التجارة  ,ناىيؾ عف ضرورة ضماف حؽ المتعامؿ

بيا مف تسريب أس ارره

ٗ -تعتبر اإليرادات الناجمة عف التجارة االلكترونية دخالً يخضع لمضريبة استناداً إلى نظرية

الزيادة االيجابية في ذمة المكمؼ المالية التي وضعيا الفقو المالي لتحديد اإليرادات التي تعتبر

دخالً ومف ثـ تخضع لمضريبة.

٘-تخضع إيرادات التجارة االلكترونية لضريبة الدخؿ بموجب عبارة (ذات الصبغة التجارية)
الواردة في الفقرة األولى مف المادة الثانية مف قانوف ضريبة الدخؿ العراقي ذو الرقـ (ٖٔٔ) لسنة

ٕ ٜٔٛالمعدؿ وحتى لو سممنا جدالً بعدـ شموليا بيذه العبارة فأف الفقرة السادسة مف ذات المادة
تكفي في ىذا المجاؿ .

ثانياً  -:التوصيات:

يوصي الباحث المشرع العراقي بما يأتي -:

ٔ -سف قانوف خاص بالتجارة االلكترونية مف خالؿ تشكيؿ لجنة تتكوف مف القانونييف والفنييف
وذوي االختصاص لتحديد اإلشكاليات الحقيقية وأعداد دراسة مف شأنيا تطوير البنية التحتية

ووضع اإلطار القانوني لمتجارة االلكترونية  ,وأف يتضمف ىذا القانوف فصالً خاصاً بالمعاممة

الضريبية يحتوي عمى نص يحدد موقؼ المشرع العراقي مف إيرادات التجارة االلكترونية
بإخضاعيا لمضرائب ونقترح النص اآلتي(تفرض الضريبة عؿ الدخؿ الناجـ عف التجارة

االلكترونية كالضريبة عمى الدخؿ الناجـ عف األعماؿ التجارية األخرى) وأف يتـ التمييز بيف
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التجارة االلكترونية التي يكوف محميا سمع مادية فيذه تخضع لمضريبة أما التجارة االلكترونية التي
محميا سمع غير مادية فيذه تعفى مف الضرائب تشجيعاً لمتجارة االلكترونية .

ٕ -تعديؿ بعض القوانيف ذات العالقة بالتجارة االلكترونية أو وضع قوانيف جديدة مف شأنيا أف
تييئ بيئة قانونية تستوعب جميع جوانب التجارة االلكترونية كتعديؿ المادة الخامسة مف قانوف

التجارة العراقي رقـ (ٖٓ) لسنة ٗ. ٜٔٛونقترح النص التالي (تعتبر األعماؿ تجارية إذا كانت
بقصد الربح ويفترض ىذا القصد مالـ نثبت العكس) حتى يمكف الخروج مف التعداد ألحصري

لألعماؿ التجارية الذي قيد المشرع نفسو بيا  ,بحيث تستوعب التجارة االلكترونية مف ضمف
األعماؿ التجارية .

ٖ -ضرورة إعادة النظر بمعايير سرياف الضريبة بالتخمي عف مبدأ اإلقميمية حتى يتـ فرض
الضريبة عمى األشخاص المقيميف في العراؽ ولدييـ دخوؿ تتحقؽ في الخارج وتبني مبدأ

عالمية اإليراد أو اإلقامة كأساس لفرض الضريبة عمى الدخؿ الناجـ عف التجارة

االلكترونية .
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المصادر والمراجع
أوال  -:المصادر بالمغة العربية -:
أ -الكتب-:

ٔ -احمد ميدي :اإلثبات في التجارة االلكترونية ,دار الكتب القانونية ,مصر.ٕٓٔٓ ,

ٕ -أمير فرج يوسؼ :عالمية التجارة االلكترونية وعقودىا وأساليب مكافحة الغش التجاري
االلكتروني  ,المكتب الجامعي الحديث  ,اإلسكندرية . .ٕٜٓٓ ,

ٖ -د .باسـ احمد المبيضيف ,التجارة االلكترونية ,طٔ ,دار خير جميس في الزماف لمنشر
والتوزيع ,عماف .ٕٓٔٓ,

ٗ -د .باسـ محمد صالح :القانوف التجاري ,العاتؾ لصناعة الكتب ,القاىرة. ٕٓٔٓ ,
٘ -دالور عمي و د .محمد حمدي النشار ,النظـ الضريبية ,بال مكاف وسنة نشر.

 -ٙرامي عمواف :مراجعة نقدية لمشروعي قانوني المبادالت والتجارة االلكترونية وتنظيـ
التوقيعات االلكترونية ,معيد أبحاث السياسيات االقتصادية الفمسطيني.ٕٓٓٙ ,

 -ٚد .رمضاف صديؽ محمد :الضرائب عمى التجارة االلكترونية  ,دار النيضة العربية  ,القاىرة
.ٕٕٓٓ ,

 -ٛد .طػاىر الجنابي :عمـ المالية العامة والتشريع المالي  ,طبعة جديدة  ,مكتبة السنيوري,
بغداد . ٕٓٔٔ ,
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 -ٜعبد الباسط عمي جاسـ :وعاء ضريبة الدخؿ في التشريع الضريبي التبايف في األنظمة
الضريبية القائمة في الدوؿ العربية ,دراسة مقارنة ,طٔ ,دار الحامد لمنشر ,عماف.ٕٜٓٓ ,

ٓٔ -عبد اهلل الصعيدي  :عمـ المالية العامة  ,دار النيضة العربية  ,القاىرة . . ٕٓٓٚ ,

ٔٔ -المحامي فادي عماد الديف توكؿ :عقد التجارة االلكترونية ,طٔ ,منشورات الحمبي الحقوقية
 ,بيروت .. ٕٓٔٓ ,

ٕٔ -د .قبس حسف عواد :عمـ المالية العامة  ,والتشريع المالي ,دار ابف األثير لمنشر ,جامعة
الموصؿ.ٕٓٔٔ ,

ٖٔ -يوسؼ حسف يوسؼ  :التجارة االلكترونية وأبعادىا القانونية الدولية ,طٔ ,المركز القومي

لإلصدارات القانونية  ,اإلسكندرية . ٕٓٔٔ ,

ٗٔ -د .يونس احمد البطريؽ  :النظـ الضريبية  ,الدار الجامعة لمنشر والطباعة والتوزيع ,
اإلسكندرية  ٜٔٛٚ ,والتشريع المالي ,دار ابف األثير لمنشر ,جامعة الموصؿ.ٕٓٔٔ ,
ب -االطاريح والرسائل العممية -:
ٔ -احمد خمؼ حسيف الدخيؿ :تجزئة القاعدة القانونية في التشريع الضريبي العراقي ,أطروحة
دكتوراه مقدمة إلى كمية الحقوؽ  ,جامعة الموصؿ . ٕٓٔٓ ,

ٕ -حيدر عبد المطمب ىاشـ الحسني :خصوصية التعاقد عبر وسائؿ االتصاؿ الحديثة,
أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كمية الحقوؽ ,جامعة النيريف.ٕٓٔٓ ,

ٖ -خالد محمد عاصي :مشكالت المحاسبة الضريبية عف صفقات التجارة االلكترونية في أطار
ضريبة الدخؿ والحموؿ الممكنة (دراسة نظرية ميدانية) ,رسالة ماجستير مقدمة الى كمية التجارة,

جامعة طنطا . ٕٜٓٓ ,

ٗ -زينب منذر جاسـ محمد :ضريبة الدخؿ عمى األشخاص المعنوية( دراسة مقارنة) رسالة
ماجستير مقدمة إلى كمية الحقوؽ  ,جامعة الموصؿ . ٕٓٓٗ ,

٘ -سميماف عبد الرزاؽ أبو مصطفى :التجارة االلكترونية في الفقو اإلسالمي ,رسالة ماجستير
مقدمة إلى كمية الشريعة ,جامعة غزة . ٕٓٓ٘ ,

 -ٙعادؿ عبد الحيارى :الضريبة عمى الدخؿ العاـ ,أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كمية الحقوؽ
,جامعة القاىرة ٜٔٙٛ. ,
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 -ٚعبد الحسف ىادي صالح :إقميمية ضريبة الدخؿ في القانوف العراقي (دراسة مقارنة),
أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كمية الحقوؽ ,جامعة القاىرةٜٖٔٛ. ,

 -ٛعثماف سمماف غيالف  :مبدأ قانونية الضريبة وتطبيقاتو في تشريع الضرائب المباشرة في
العراؽ ,أطروحة دكتو اره مقدمة إلى كمية الحقوؽ ,جامعة النيريفٕٖٓٓ. ,

 -ٜفضيمة عباس غائب الطائي :سرياف قانوف ضريبة الدخؿ (دراسة مقارنة) ,رسالة ماجستير
مقدمة إلى كمية الحقوؽ ,جامعة الموصؿٕٓٓٗ. ,

ٓٔ -قبس حسف عواد :المركز القانوني لممكمؼ الضريبي في ضريبة الدخؿ (دراسة مقارنة),
أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كمية الحقوؽ ,جامعة الموصؿٕٕٓٓ. ,

ٔٔ -ميند خمؼ رشيد  :ضريبة الدخؿ في العراؽ رسالة ماجستير مقدمة إلى كمية اإلدارة
واالقتصاد ,الجامعة المستنصرية..ٜٕٔٛ ,

ج -البحوث والدراسات العممية :

ٔ -د .رمضاف صديؽ محمد :المشكالت الضريبية عمى دخؿ التجارة االلكترونية والحموؿ
الممكنة ,بحث منشور في مجمة الحقوؽ الصادرة عف كمية الحقوؽ ,جامعة الكويت  ,عٖ ,سنة

.ٕٕٓٓ , ٕٙ

ٕ -د .رواء زكي يونس الطويؿ :التنمية والنيوض االقتصادي العربي في ظؿ التجارة
االلكترونية ,بحث مقدـ إلى المؤتمر السنوي الثالث ,التشريعات القانونية والنظـ المعموماتية

(الواقع و األفاؽ) ,المقاـ في كمية الحقوؽ ,جامعة الموصؿ ,جٔ. ٕٓٔٓ ,

ٖ -د .زينة غانـ عبد الجبار الصفار :الشركات االلكترونية وطبيعتيا القانونية بحث منشور في
مجمة الرافديف لمحقوؽ ,الصادرة عف كمية الحقوؽ ,جامعة الموصؿ ,ع. ٕٜٓٓ ,ٖٜ

ٗ -د.عباس زبوف العبودي :حجية التقنيات العممية في اإلثبات المدني ,بحث منشور في مجمة
الرافديف لمحقوؽ الصادرة عف كمية الحقوؽ ,جامعة الموصؿ ,عٖٔ. ٕٕٓٓ ,

٘ -د .عبد الباسط عمي جاسـ الزبيدي  :تحديد الدخؿ الخاضع لمضريبة الناشئ عف التجارة
االلكترونية في التشريع الضريبي العراقي (دراسة مقارنة) ,بحث مقدـ إلى المؤتمر السنوي الثالث
التشريعات القانونية والنظـ المعموماتية (الواقع و األفاؽ) ,المقاـ في كمية الحقوؽ ,جامعة,

الموصؿ ,جٔ. ٕٓٔٓ ,
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 -ٙد .قبس حسف عواد :مشكالت فرض وتحصيؿ الضرائب في عقود التجارة االلكترونية ,بحث

منشور في مجمة الرافديف لمحقوؽ الصادرة عف كمية الحقوؽ ,جامعة الموصؿ ,مجمدٕٔ  ,س

٘ٔ ,ع ٖٗ ٕٓٔٓ ,

 -ٚمحمد عزت فاضؿ  :دور التصويت االلكتروني في حماية حؽ المشاركة السياسية ,بحث
مقدـ إلى المؤتمر السنوي الثالث التشريعات القانونية والنظـ المعموماتية (الواقع واآلفاؽ) المقاـ

في كمية الحقوؽ  ,جامعة الموصؿ  ,جٕ . ٕٓٔٓ ,

 -ٛندى محمود ذنوف :المسؤولية المدنية لمورد الخدمات االلكترونية  ,بحث مقدـ إلى المؤتمر
السنوي الثالث التشريعات القانونية والنظـ المعموماتية (الواقع واآلفاؽ) المقاـ في كمية الحقوؽ ,

جامعة الموصؿ  ,جٕ ٕٓٔٓ ,

 -ٜد .لطيؼ زيود ود.ماىر األميف وجناف بيجت منصور:التحديات الضريبية لمتجارة

االلكترونية العربية وامكانية تطويرىا,بحث منشور في مجمة جامعة تشريف لمدراسات والبحوث
العممية سمسمة العموـ االقتصادية والقانونية,مجمد,ٕٜعٔ  , ٕٓٓٚ,ص. ٖٔٛ

ٓٔ -يونس عرب :التعاقد والدفع االلكتروني تحديات النظاميف الضريبي والكمر كي محاضرة
قدمت في معيد التدريب واإلصالح القانوني في كانوف األوؿ ,السوداف ,الخرطوـ.ٕٕٓٓ ,

د -القوانين:

ٔ -قانوف ضريبة الدخؿ العراقي رقـ (ٖٔٔ) لسنة ٕ ٜٔٛالمعدؿ .
ٕ -قانوف التجارة العراقي رقـ (ٖٓ) لسنة ٗ ٜٔٛالمعدؿ .

ٖ= مشروع قانوف التوقيع االلكتروني والمعامالت االلكترونية الذي قدـ إلى مجمس النواب العراقي
بتاريخ . ٕٓٔٔ/ٖ/ٕٚ

ىـ -المصادر من االنترنت

ٔ -د .طواىر محمد التيامي وحني شفيقة وداوف عبد الوىاب :تحديات التجارة االلكترونية لمنظـ
الضريبية :بحث منشور عمى الرابط اآلتي-:
Douis-free-fr/article.commerce.ogx/touaher.pdf.
ٕ -د .معف ثابت عارؼ :أثر التجارة االلكترونية عمى األنظمة الضريبية .الرابط اآلتي-:
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www.minshawi.com/vb/at tavhment.php?at tachmentid = ٖٚٗ&d.
: المصادر األجنبية-: ًثانيا

ٔ- joseph A. pechman : Federal Tax Policy , ٖrd ed , the brookings inst .
Washing T DC. ٜٔٚٙ .

ٕ- Valpy Fitzgerald: International Tax Cooperation and Capital Mobility,
oxford , development studies , vol.ٖٓ . no.ٖ, carfax publishing , UK ,
ٕٕٓٓ.
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اليوامش

)ٔ)

د .رواء زكي يونس الطويؿ  :التنمية والنيوض االقتصادي العربي في ظؿ التجارة االلكترونية ,بحث مقدـ

إلى المؤتمر السنوي الثالث ,التشريعات القانونية والنظـ المعموماتية (الواقع و األفاؽ) ,المقاـ في كمية الحقوؽ,
جامعة الموصؿ ,جٔ , . ٕٓٔٓ ,ص. ٔٓٛ

)ٕ)

د .رمضاف صديؽ محمد  :الضرائب عمى التجارة االلكترونية الضرائب عمى التجارة االلكترونية  ,دار

النيضة العربية  ,القاىرة  , .ٕٕٓٓ ,ص. ٔٙٛ

)ٖ)

د .عباس زبوف العبودي  :حجية التقنيات العممية في اإلثبات المدني  ,بحث منشور في مجمة الرافديف

)ٗ)

د .عبد الباسط عمي جاسـ :تحديد الدخؿ الخاضع لمضريبة الناشئ عف التجارة االلكترونية في التشريع

لمحقوؽ  ,الصادرة عف كمية الحقوؽ ,جامعة الموصؿ  ,ع ٖٔ  , ٕٕٓٓ ,صٕٖ .

الضريبي العراقي (دراسة مقارنة) ,بحث مقدـ إلى المؤتمر السنوي الثالث التشريعات القانونية والنظـ المعموماتية
(الواقع و األفاؽ) ,المقاـ في كمية الحقوؽ ,جامعة ,الموصؿ ,جٔ , . ٕٓٔٓ ,ص٘. ٚ

)٘)

د .فادي محمد عماد الديف توكؿ  :عقد التجارة االلكترونية ,طٔ ,منشورات الحمبي الحقوقية  ,بيروت ,

ٕٓٔٓ  ,صٗ٘ .

))ٙ

د .قبس حسف عواد  :مشكالت فرض وتحصيؿ الضرائب في عقود التجارة االلكترونية ,بحث منشور في

مجمة الرافديف لمحقوؽ الصادرة عف كمية الحقوؽ ,جامعة الموصؿ ,مجمدٕٔ  ,س ٘ٔ ,ع ٖٗ ٕٓٔٓ ,صٕٕٔ

.

))ٚ
))ٛ
))ٜ

د  .رمضاف صديؽ محمد  :الضرائب عمى التجارة االلكترونية  ,مصدر سابؽ  ,صٔ٘ .
د .عبد الباسط عمي جاسـ  ,مصدر سابؽ  ,ص. ٚٙ
د .رمضاف صديؽ محمد  ,المصدر نفسو  ,صٔ٘ .

)ٓٔ)

د .زينة غانـ عبد الجبار الصفار  :الشركات االلكترونية وطبيعتيا القانونية  ,بحث منشور في مجمة الرافديف

)ٔٔ)

د .قبس حسف عواد :مصدر سابؽ  ,صٕٕٔ .

لمحقوؽ ,الصادرة عف كمية الحقوؽ  ,جامعة الموصؿ  ,مجمدٔٔ  ,ع  , ٕٜٓٓ , ٖٜص.ٔٔٚ

)ٕٔ)

د .لطيؼ زيود ود.ماىر األميف وجناف بيجت منصور:التحديات الضريبية لمتجارة االلكترونية العربية

وامكانية تطويرىا,بحث منشور في مجمة جامعة تشريف لمدراسات والبحوث العممية سمسمة العموـ االقتصادية

والقانونية,مجمد,ٕٜعٔ  , ٕٓٓٚ,ص. ٖٔٛ

)ٖٔ)

يوسؼ حسف يوسؼ :التجارة االلكترونية وأبعادىا القانونية الدولية ,طٔ ,المركز القومي لإلصدارات القانونية

 ,اإلسكندرية  ,. ٕٓٔٔ ,ص.ٜٙ
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)ٗٔ)

د .رمضاف صديؽ محمد :مشكالت الضريبة عمى دخؿ التجارة االلكترونية والحموؿ الممكنة ,مصدر ساب,

ص.ٖٖٛ

)٘ٔ)
))ٔٙ
))ٔٚ

د .قبس حسف عواد ,مصدر سابؽ ,ص.ٕٜٔ
د .عبد الباسط عمي جاسـ ,مصدر سابؽ ,ص.ٚٚ
د .طواىر محمد التيامي وحني شفيقة ودادف عبد الوىاب :تحديات التجارة االلكترونية لمنظـ الضريبية,

بحث منشور عمى موقع االنترنت-:
))ٔٛ

douis – free – fr/article- commerce- ogx/touaher-pdf.

د .رمضاف صديؽ محمد :الضرائب عمى التجارة االلكترونية ,مصدر سابؽ ,صٓ.ٙ

(ٔ)أحمد خمؼ حسيف الدخيؿ:تجزئة القاعدة الضريبية في التشريع الضريبي العراقي ,اطروحو دكتوراه مقدمة إلى
كمية الحقوؽ  ,جامعة الموصؿٕٓٔٓ ,ص.ٚٛ

)ٕٓ)

حيدر عبد المطمب ىاشـ الحسني :خصوصية التعاقد عبر وسائؿ االتصاؿ الحديثة ,أطروحة دكتوراه مقدمة

)ٕٔ)

محمد عزت فاضؿ :دور التصويت االلكتروني في حماية حؽ المشاركة السياسية  ,بحث مقدـ إلى المؤتمر

إلى كمية الحقوؽ ,جامعة النيريف , .ٕٓٔٓ ,صٓ.ٔٛ

السنوي الثالث ,التشريعات القانونية والنظـ المعموماتية ( ,الواقع واآلفاؽ) ,المقاـ في كمية الحقوؽ ,جامعة
الموصؿ ,جٕ ,ٕٓٔٓ ,صٕ.٘ٚ

)ٕٕ)
)ٖٕ)
)ٕٗ)
)ٕ٘)

د .عبد الباسط عمي جاسـ ,مصدر سابؽ ,ص.ٚٛ
د .رمضاف صديؽ محمد :الضرائب عمى التجارة االلكترونية ,مصدر سابؽ ,ص.ٜ٘
د .رواء زكي يونس الطويؿ ,مصدر سابؽ ,ص.ٔٓٛ
ندى محمد ذنوف : ,المسؤولية المدنية لمورد الخدمات االلكترونية  ,بحث مقدـ إلى المؤتمر السنوي الثالث

التشريعات القانونية والنظـ المعموماتية (الواقع واآلفاؽ) المقاـ في كمية الحقوؽ  ,جامعة الموصؿ  ,جٕ ,

ٕٓٔٓ  ,صٗ.ٖٙ

))ٕٙ
))ٕٚ
))ٕٛ

د .رمضاف صديؽ محمد :الضرائب عمى التجارة االلكترونية ,مصدر سابؽ ,صٔ.ٔٚ
د .عبد الباسط عمي جاسـ ,مصدر سابؽ ,ص.ٜٚ
( )GATSتعني  General Agreement on Trade in Servicesوىي االتفاقية العامة لمتجارة في

الخدمات  ,د .معف ثابت عارؼ :اثر التجارة االلكترونية عمى األنظمة الضريبية بحث منشور عمى موقع
االنترنت-:
))ٕٜ

www.minshawi-com/vb/aTTavhmenT.php?aTTachmentid=ٖٚٗ&d.
د .طاىر الجنابي :عمـ المالية العامة والتشريع المالي ,طبعة جديدة ,مكتبة السنيوري ,بغداد,ٕٓٔٔ ,

ص.ٜٔٛ
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)ٖٓ)

د .عبد الباسط عمي جاسـ :وعاء ضريبة الدخؿ في التشريع الضريبي ,طٔ ,دار الحامد لمنشر ,عماف,

 ,ٕٜٓٓص.ٜٔٚ

)ٖٔ)

عبد الحسف ىادي صالح :إقميمية ضريبة الدخؿ في القانوف العراقي ,دراسة مقارنة ,أطروحة دكتوراه مقدمة

إلى كمية الحقوؽ ,جامعة القاىرة ,ٜٖٔٛ ,صٓٔ.

)ٕٖ)
)ٖٖ)

د .عبد الباسط عمي جاسـ ,وعاء ضريبة الدخؿ في التشريع الضريبي ,المصدر السابؽ ,ص٘.ٔٛ
عادؿ الحيارى  :الضريبة عمى الدخؿ العاـ ,أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كمية الحقوؽ  ,جامعة القاىرة,

 ,ٜٔٙٛصٗٔ.

)ٖٗ)
)ٖ٘)
))ٖٙ

عبد الحسف ىادي صالح :مصدر سابؽ ,ص.ٜ
د .عبد الباسط عمي جاسـ :وعاء ضريبة الدخؿ في التشريع الضريبي ,مصدر سابؽ ,ص.ٔٛٚ
قبس حسف عواد :المركز القانوني لممكمؼ الضريبي في ضريبة الدخؿ ,دراسة مقارنة ,أطروحة دكتوراه

مقدمة إلى كمية الحقوؽ ,جامعة الموصؿ ,ٕٕٓٓ ,صٕٖ.

()ٖٚ

قبس حسف عواد :المركز القانوني لممكمؼ الضريبي ,مصدر سابؽ ,صٕٖ.
Valpy fitzgrald , international tax cooperation and capital mobility , oxford

((ٖٛ

development studies , vol.ٖٓ , no .ٖ carfax publishing , uk , ٕٕٓٓ . p:ٕ٘٘ .

))ٖٜ

د .قبس حسف عواد  :مشكالت فرض وتحصيؿ الضرائب في عقود التجارة االلكترونية  ,مصدر سابؽ ,

)ٓٗ)

خالد محمد عاصي :مشكالت المحاسبة الضريبية عف صفقات التجارة االلكترونية في إطار ضريبة الدخؿ

صٕٕ٘ .

والحموؿ الممكنة (دراسة نظرية ميدانية) ,رسالة ماجستير مقدمة إلى كمية التجارة  ,جامعة طنطا,ٕٜٓٓ ,
ص.ٛٙ

)ٔٗ)

زينب منذر جاسـ محمد :ضريبة الدخؿ عمى األشخاص المعنوية  ,دراسة مقارنة ,رسالة ماجستير مقدمة

)ٕٗ)

د .طاىر الجنابي ,مصدر سابؽ ,صٓ.ٜٔ

)ٗٗ)

قبس حسف عواد :المركز القانوني لممكمؼ الضريبي ,مصدر سابؽ ,صٖٗ.

إلى كمية الحقوؽ ,جامعة الموصؿ ,ٕٓٓٗ ,صٕ٘ٔ.

joseph A . pechman , federal Tax policy , ٖrd ed , the brookings inst .

)٘ٗ)

)ٖٗ(

Washington,dc.ٜٔٚٙ , p:٘ٗ .

عثماف سمماف غيالف :مبدأ قانونية الضريبة وتطبيقاتو في تشريع الضرائب المباشرة في العراؽ ,أطروحة

دكتوراه ,مقدمة إلى كمية الحقوؽ ,جامعة النيريف ,ٕٖٓٓ ,صٗ.ٔٛ

))ٗٙ

فضيمة عباس غائب الطائي :سرياف قانوف ضريبة الدخؿ ,دراسة مقارنة ,رسالة ماجستير مقدمة إلى كمية

الحقوؽ ,جامعة الموصؿ ,ٕٓٓٗ ,ص.ٙٚ-ٙٙ

))ٗٚ

د .عبد الباسط عمي جاسـ :وعاء ضريبة الدخؿ ,مصدر سابؽ ,ص.ٜٔٛ
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) )ٗٛعادؿ الحيارى  ,مصدر سابؽ  ,صٓ٘ٔ .
) )ٜٗفضيمة عباس غائب  ,مصدر سابؽ  ,ص -ٙٛص. ٜٙ
)ٓ٘) قبس حسف عواد  :المركز القانوني لممكمؼ الضريبي  ,مصدر سابؽ  ,ص. ٖٚ
)ٔ٘)

د .قبس حسف عواد  ,مشكالت فرض وتحصيؿ الضرائب في عقود التجارة االلكترونية  ,مصدر سابؽ ,

صٕٕ٘ .

)ٕ٘) د .رمضاف صديؽ محمد  ,الضرائب عمى التجارة االلكترونية  ,مصدر سابؽ  ,صٜٓ

.

)ٖ٘) د .عبد الباسط عمي جاسـ  :وعاء ضريبة الدخؿ في التشريع الضريبي  ,مصدر سابؽ  ,صٕٓٓ .
)ٗ٘) قبس حسف عواد  :المركز القانوني لممكمؼ الضريبي  ,مصدر سابؽ  ,ص. ٖٛ

)٘٘) زينب منذر جاسـ محمد  :ـصدر سابؽ

 ,ص. ٕٔٛ

) )٘ٙعثماف سمماف غيالف  ,مصدر سابؽ  ,ص. ٜٔٛ
))٘ٚ

د .رمضاف صديؽ محمد :مشكالت الضريبة عمى دخؿ التجارة االلكترونية والحموؿ الممكنة ,بحث منشور

))٘ٛ

عبد الحسف ىادي صالح  ,مصدر سابؽ  ,ص. ٖٚ

في مجمة الحقوؽ الصادرة عف كمية الحقوؽ ,جامعة الكويت  ,عٖ ,سنة  ,ٕٕٓٓ , ٕٙصٖ.ٕٙ

))ٜ٘

د .عبد الباسط عمي جاسـ  ,وعاء ضريبة الدخؿ في التشريع الضريبي ,مصدر سابؽ  ,صٕٔٓ .

)ٓ)ٙ

فضيمة عباس غائب الطائي  ,مصدر سابؽ  ,صٔ. ٚ

)ٕ)ٙ

عبد الحسف ىادي صالح ,مصدر سابؽ ,ص.ٖٜ

)ٔ )ٙد .عبد الباسط عمي جاسـ  , :مصدر ذاتو
)ٖ)ٙ

 ,صٕٕٓ .

د .باسـ احمد المبيضيف :التجارة االلكترونية ,طٔ ,دار جميس الزماف لمنشر والتوزيع ,عماف,ٕٓٔٓ ,

ص.٘ٙ

)ٗ)ٙ
)٘)ٙ

زينب منذر جاسـ ,مصدر سابؽ ,ص.ٕٔٛ

د .رمضاف صديؽ محمد :مشكالت الضريبة عمى دخؿ التجارة االلكترونية والحموؿ الممكنة ,مصدر سابؽ,

صٗ.ٕٙ
)(ٙٙ

))ٙٚ
))ٙٛ

خالد محمد عمي عاصي  ,مصدر سابؽ  ,ص. ٛٙ
د .رمضاف صديؽ محمد :الضرائب عمى التجارة االلكترونية ,مصدر سابؽ ,ص.ٚٛ

د .قبس حسف عواد :مشكالت فرض وتحصيؿ الضرائب في عقود التجارة االلكترونية ,مصدر سابؽ,

ص.ٕٕٙ

))ٜٙ
)ٓ)ٚ

د  .رمضاف صديؽ محمد  :الضرائب عمى التجارة االلكترونية  ,مصدر سابؽ  ,صٗ. ٕٙ
د .قبس حسف عواد :مشكالت فرض وتحصيؿ الضرائب في عقود التجارة االلكترونية ,مصدر سابؽ,

صٕٕ٘.

)ٔ)ٚ

خالد محمد عمي عاصي ,مصدر سابؽ ,ص.ٛٙ
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)ٕ)ٚ

يونس عرب :التعاقد والدفع االلكتروني تحديات النظاميف الضريبي والجمركي ,محاضرة مقدمة إلى معيد

التدريب واإلصالح القانوني المقاـ في الخرطوـ ,السوداف ,كانوف األوؿ ,ٕٕٓٓ ,ص.٘ٛ

)ٖ)ٚ

د .قبس حسف عواد  :المالية العامة والتشريع المالي  ,دار ابف األثير لمطباعة والنشر  ,جامعة الموصؿ,

ٕٓٔٓ ,صٖٕٓ .

)ٗ)ٚ

ميند خمؼ رشيد  :ضريبة الدخؿ في العراؽ  ,رسالة ماجستير مقدمة إلى كمية اإلدارة واالقتصاد  .الجامعة

المستنصرية  , ٜٕٔٛ ,صٕٓ .

)٘)ٚ

د .دالور عمي و د .محمد حمدي النشار  :النظـ الضريبية  ,بدوف طبعة وسنة نشر  ,صٖٔ .

))ٚٚ

د .عبد اهلل الصميدعي  :عمـ المالية العامة  ,دار النيضة العربية القاىرة  , ٕٓٓٚ ,ص. ٔٛٛ

))ٚٙ

))ٚٛ

د .عبد الباسط عمي جاسـ :وعاء ضريبة الدخؿ في التشريعي الضريبي  ,مصدر سابؽ  ,صٕٕٔ .
ميند خمؼ رشيد  ,مصدر سابؽ  ,صٕٕ .

))ٜٚ

د .يونس احمد البطريؽ  :النظـ الضريبية  ,الدار الجامعة لمنشر والطباعة والتوزيع  ,اإلسكندرية , ٜٔٛٚ ,

(ٓ)ٛ

د .عبدا لباسط عمي جاسـ  :وعاء ضريبة الدخؿ في التشريع الضريبي  ,مصدر سابؽ  ,صٕٗٔ .

صٔٔٔ .

)ٔ)ٛ

د .دالور عمي و د  .محمد حمدي النشار  ,مصدر سابؽ  ,صٖٗ .

)ٕ)ٛ

د .عبد اهلل الصعيدي  ,مصدر سابؽ  ,ص. ٔٛٛ

(ٗ)ٛ

محمد عزت فاضؿ  ,مصدر سابؽ  ,صٕ. ٘ٚ

)ٖ )ٛاحمد ميدي  :اإلثبات في التجارة االلكترونية  ,دار الكتب القانونية  ,مصر  , ٕٓٓٙ ,صٕٗ .

)٘)ٛ
)ٗ)

امانج رحيـ احمد  ,مصدر سابؽ  ,صٖٔ .
جاءت قرأه مشروع ىذا القانوف في الجمسة االستثنائية الرابعة لمجمس النواب العراقي المنعقدة

بتاريخ.ٕٓٔٔ/ٖ/ٕٚ
)(ٛٚ

))ٛٛ
))ٜٛ
)ٓ(ٜ

د .باسـ محمد صالح :القانوف التجاري ,العاتؾ لصناعة الكتاب ,القاىرة ,ٕٓٔٓ ,صٖٓ .
د .قبس حسف عواد :المالية العامة والتشريع المالي ,مصدر سابؽ  ,ص.ٕٗٙ

ميند خمؼ رشيد  ,مصدر سابؽ  ,ص. ٖٔٙ
د .قبس حسف عواد  :المالية العامة والتشريع المالي  ,مصدر سابؽ  ,صٖٕ٘ .

