
 البحث ممخص
هدؼ هذا البحث إلى دراسة التحديات الضريبية لمرقمنة االقتصادية، وتقويـ مقترحات االصػدار الاػانى 

لتطوير اإلطار الضريبى الػدولى لمواهةػة هػذل التحػديات  (BEPS)مف مشروع تآكل األساس وتحويل األرباح 
ومهموقػػػػة  (OCED)فػػػى ظػػػػل الرقمنػػػػة االقتصػػػػادية ، والصػػػػادر قػػػف منظمػػػػة الت ػػػػاوف االقتصػػػػاد  والتنميػػػػة 

، ولتحقيػػه هػػذا الةػػدؼ اقتمػػد البحػػث قمػػى المػػنةي الوصػػالى التحميمػػى مػػف لػػبلؿ 9102ال شػػريف لػػبلؿ قػػاـ 
لبيانػػات قػػف مشػػطبلت اإلطػػار الضػػريبى الػػدولى الحػػالى فػػى ظػػل الرقمنػػة تحميػػل الدراسػػات السػػابقة وتهميػػ  ا

وقػػد لمػػص البحػػث إلػػى أف طبي ػػة الرقمنػػػة االقتصػػادية قػػد سػػببت ال ديػػد مػػف التحػػديات لمقواقػػػد االقتصػػادية، 
الضريبية الدولية الحالية التػى ت تمػد قمػى الوهػود المػاد  فػى فػرض الضػريبة قمػى أربػاح الشػرطات، والتػى لػـ 

ةػػا االصػػدار األوؿ مػػف مشػػروع تآكػػل األسػػاس وتحويػػل األربػػاح، ممػػا يسػػتمـز احػػداث ت ييػػر هػػذر  فػػى ي اله
اإلطار الضريبى الدولى قف طريه استحداث مالاهيـ وقواقد ضريبية تبلئـ الرقمنة االقتصادية مف لبلؿ لطة 

ة بيف دوؿ المصدر ودولة قمل ت تمد قمى رطيزتيف هما: اقتراح المدلل الموحد القادة توزي  الحقوؽ الضريبي
فػى مطافحػة المنافسػة الضػريبية الضػارة، ومػ  ذلػؾ االقامة، واقػرار م ػدؿ أدنػى لمضػريبة قمػى أربػاح الشػرطات 

تواهه هذل المقترحات ال ديد مف المشطبلت الالنية، باإلضافة إلػى ت ػارض المصػالي بػيف الػدوؿ التػى قػد يػؤلر 
االتالػاؽ الػػدولى قميةػػا، لػػذلؾ توصػػى الدراسػػة باسػػت داد الحطومػة المصػػرية مػػف لػػبلؿ اقتػػراح التشػػري  الضػػريبى 

نشاء قواقد بيانات قف نشاط شرطات التكنولوهيا الرقمية التلاذ تدبير ضريبى أحاد  مال ضػريبة اللػدمات  وا 
الرقميػػػة قمػػػى لػػػرار التوهػػػه ال ػػػالمى فػػػى حالػػػة قػػػدـ التوصػػػل التالػػػاؽ دولػػػى حػػػوؿ مقترحػػػات التطػػػوير لئلطػػػار 

 الضريبى الدولى . 

 –حقوؽ الضريبية تلصيص ال –اإلطار الضريبى الدولى –الرقمنة االقتصادية :المفتاحيةالكممات 
 شرطات التكنولوهيا الرقمية .  
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Abstract 

 The aim of this research is to study the tax challenges of economic 
digitization, and evaluate proposals for the second version of the the Base 
Erosion and Profit Shifting (BEPS) to develop the international tax 
framework to meet these challenges in light of economic digitization, issued 
by the Organization for Economic Cooperation and Development (OCED) 
and G20 during 2019. To achieve these objectives of research, we relied on 
the descriptive analytical approach through analyzing previous studies and 
collecting data on the problems of the current international tax framework in 
light of economic digitization. The research concluded that the nature of 
economic digitization has caused many challenges for Counting the current 
international tax, which depends on the physical presence in the imposition of 
tax on corporate profits, which are not addressed by the first version of 
(BEPS) , necessitating a change radically in the tax framework for 
international by introducing  concepts and tax rules suited to economic 
digitalization through a plan of action It depends on two pillars: the unified 
approach proposal to alloction tax rights between the market countries and 
the country of residence, and the establishment of a minimum rate of tax on 
corporate profits in combating harmful tax competition, however these 
proposals face many technical problems, in addition to borrowing interests 
among countries that may delay the international agreed upon, so the study 
recommends the readiness of the Egyptian government by proposing tax 
legislation and the establishment of databases for digital technology companies 
activity to take a measure of tax Unilocular such as tax digital services similar 
to the global trend in the event of failure to reach agreement internationally 
on proposals Development of the international tax framework. 

Key Words: Economic digitization, International tax framework, Alloc-
ation of tax rights, digital technology Corporations. 
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 لمبحث العام اإلطار -1
 مقدمة 1-1

 يطػف ولػـ ."فيسػبوؾ" التواصػل االهتمػاق  وسػي  قمػى صػالحة المتحػدة األمػـ لػد  لػـ يطػف
 شػرطة طريػه قػف شػراء يتقػدموف بطمبػات وال "هوهػل" اإللكترون  البحث يستلدموف محرؾ موظالوها
 ماػل ممموسػة أشػياء ينطػو  قمػى األهنبػ  المباشػر االسػتامار وطػاف ."أمػازوف " اإللكترونيػة التهػارة

 مقابل وليس مدفوقات الشبيةة، والمنتهات الالحـ قمى رسوما ت ن  وطانت اإلتاوات .الحديد والبتروؿ
 التهػارة قمػى التكنولوهيػا الرقميػة تةػيمف شػرطات ولػـ تكػف  التػراع بػراءات أو تهاريػة أسماء استلداـ
 تهارة التكنولوهيا الرقمية ونمو ص ود شرطات ال المى االقتصاد األمور،وشةد ولكف ت يرت .ال المية
شػػبطات  وتػػراليص االلتػػراع بػػراءات األصػػوؿ ليػػر الممموسػػة، ماػػل وأصػػبحتالرقميػػة  اللػػدمات
 رقميػةال وتتػيي التكنولوهيػا لمنشػاط االقتصػاد ، أساسػيا قامبل، وتطبيقات الةواتف الذطية االتصاالت

 وتاير هذل الال م ، التواهد إلى حاهة هناؾ تكوف  أف دوف  بمد ف  أ  األقماؿ أنشطة لممارسة فرصا
 قند وضػ  اإلطػار الضػريبى الػدولى الحػالى، تصورها الممطف مف يطف لـ تحديات ضريبية الت يرات
قمػى قواقػد فػرض الضػرائ   قمػى يةػيمف المتحػدة األمػـ وضػ ته الػذ  اإلطػار يػزاؿ ال ذلػؾ ومػ 

 يقتػر  ه مػه مما فى ظل الاورة الرقمية، اإلطار تحديات هذا زادت وقد .الهنسيات مت ددة الشرطات
 .(9102االنةيار)مايطل طيف ،  مف

هػ  مشػطمة  هػذل التحػديات، المشػطمة األولػى صػميـ ملتمالتػاف ومرتبطتػاف فػ  مشػطمتاف وهنػاؾ
قانونيػة ماػل حقػوؽ  إلػى أسػالي  المهػوء مػف لػبلؿ الهنسػيات الضػريب  لمشػرطات مت ػددة التحايػل

إلػى مقػرات اقامػة ذات  دوؿ المصدر ذات م ػدالت ضػريبية أقمػى مف األرباح الممكية الالطرية لتحويل
ه  المنافسة الضريبية الضارة بيف الدوؿ مف لبلؿ م دالت  أقل، والمشطمة األلر   ضريبية م دالت

 لبلسػتامار وأقػل هاذبيػة أكاػر لتكػوف الدولػة  ةالضػريبي االمتيػازات مػف ليرهػا أو ضػريبية منلالضػة
 .Clausing A)إلى اللارج  الدفاتر ف  المقيدة األرباح تنقل الت  الضريب  ألنشطة التحايل قرضة

2016). 

وقد دف ت هذل التحديات منظمة الت اوف االقتصاد  والتنمية ومهموقػة ال شػريف إلػى البحػث  
تتب ةػػػا الشػػػرطات مت ػػػددة الهنسػػػيات فػػػى التهنػػػ  الضػػػريبى، قػػػف إهػػػراءات لمطافحػػػة األسػػػالي  التػػػى 

فػػػى أكتػػػوبر  (BEPS)اسػػػالرت قػػػف نشػػػر التقػػػارير النةائيػػػة لمشػػػروع تآكػػػل األسػػػاس وتحويػػػل األربػػػاح
( الملػتص بالتحػديات الضػريبية لبلقتصػاد الرقمػى الػذ  أوضػي 0ومف ضمنةا اإلهػراء رقػـ ) 9102

تقل قػف باقيػة االنشػطة االقتصػادية، حيػث فػى ظػل  ص وبة الت امل م  االقتصاد الرقمى طمالةـو مسػ
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التوهه ال المى لمرقمنة ستكوف طافة األنشطة االقتصادية مرقمنة فى المستقبل القري ، ومف اـ ينب ى 
 (.OCED,2015 bالبحث قف حموؿ لمتحديات الضريبية لبلقتصاد الرقمى بالمالةـو األوس  )

حويػػػل األربػػػاح فػػػى م الهػػػة  الكايػػػر مػػػف وقمػػػى الػػػرلـ مػػػف أهميػػػة مشػػػروع تآكػػػل األسػػػاس وت
أشطاؿ التحايل الضػريبى ماػل الحػد مػف إسػاءة اسػتلداـ أحطػاـ االتالاقيػات الضػريبية الدوليػة واسػتلداـ 
اتالاقيػػات القػػروض بػػيف شػػرطات المهموقػػة الواحػػدة، قػػبلوة قمػػى تحسػػيف تسػػوية المنازقػػات الضػػريبية 

قتصػػاد  الةػػاـ، واقػػرار مبػػدأ السػػ ر المحايػػد فػػى وتوسػػي  مالةػػـو المنشػػاة الدائمػػة ليتضػػمف الوهػػود اال
 ي ي ِّػر هػذا المشػروع مػف الةيطػل األساسػى لئلطػار الضػريبى الػػدولى،تسػ ير التحػويبلت، ومػ  ذلػؾ لػـ 

فمـ ي الي هذا المشروع مشطمة فرض الضرائ  فى دوؿ المصػدر حيامػا تتولػد القيمػة وتتحقػه األربػاح 
ي الي مشطمة التحايل الضريبى مف لبلؿ نقل األرباح إلى  مف المشارطة النشطة لممستلدميف، طما لـ

قندما أقرت القواقد الضريبية الدوليػة شرطات صورية فى دوؿ المبلذات الضريبية . ومااؿ قمى ذلؾ 
باف مطاف لػادـ الويػ  )السػيرفر( داؿ قمػى وهػود منشػاة دائمػة ، ممػا ي نػى قػدرة دوؿ المصػدر قمػى 

حققػػه تمػؾ المنشػػاة حرصػت شػػرطات التكنولوهيػا الرقميػػة قمػػى أال فػرض الضػػرائ  قمػى الػػدلل الػذ  ت
 .يطوف سيرفرها فى دوؿ المصدر حتى ال تستطي  فرض الضرائ  قميةا

الصػػادرة قػػف االتحػػاد « بػػاراديسأوراؽ »و «أوراؽ بنمػػا»وقػػد طشػػالت تسػػريبات واػػائه ماػػل 
الػػدولى لمصػػػحالييف االستقصػػػائييف قػػػف حهػػػـ مشػػػطمة تآكػػػل القاقػػػدة الضػػػريبية نتيهػػػة قمميػػػات تحويػػػل 
األربػاح التػػى تقػػـو بةػػا شػرطات التكنولوهيػػا الرقميػػة ال مبلقػػة مػف لػػبلؿ شػػرطات  األوفشػػور   فػػى دوؿ 

نػػػامي تػػػرليص الممكيػػػة المػػػبلذات الضػػػريبية ، ف مػػػى سػػػبيل الماػػػاؿ قامػػػت شػػػرطة هوهػػػل مػػػف لػػػبلؿ بر 
مػف  9102مميار يػورو قػاـ  90.2ارتال ت إلى  9102مميار يورو قاـ  02.2الالطرية بتحويل مبمغ 

إيراداتةػػػا فػػػى دوؿ االتحػػػاد االوربػػػى مػػػف شػػػرطتةا الةولنديػػػة القابضػػػة إلػػػى بنػػػوؾ فػػػى هزيػػػرة برمػػػودا ، 
طػر مػاكنز  ، لمتواصػل مػ  واست انت شرطة آبػل بواحػد مػف أكبػر مطاتػ  المحامػاة فػ  ال ػالـ، وهػو  بي

شػػرطة تقريب ػػا ال حيػػث ل بػػت المتلصصػػة فػػ  تةريػػ  األمػػواؿ نحػػو المػػبلذات الضػػريبية،  آبمبػػ  شػػرطة
لت األرباح الت  حققتةا ف  أوروبا إلى شرطات تاب ة لةا ف  أيرلنػدا،  نالس الم بة، لكف بدؿ هولندا حو 

ا، بحطـ أف أيرلندا ت ال  الشر  اب اية دف  ضرائ  ضئيمة هد  باف  طات اللارهية مف ضريبة الدلل،قمم 
مميػػار دوالر مػػف  942اسػػتطاقت شػػرطة آبػػل أف تحػػوؿ لقػػد  .حػػوال  امػػث أربػػاح آبػػل يػػات  مػػف أوروبػػا

 (.(Peter & Amanda, 2018))George, 2018أرباحةا إلى اللارج دوف دف  ضريبة قميةا 

، أف 9102قػػػػػاـ  منظمػػػػػة الت ػػػػػاوف االقتصػػػػػاد  والتنميػػػػػةطمػػػػػا طشػػػػػف تقريػػػػػر صػػػػػادر قػػػػػف 
مػف الضػرائ ، نتيهػة  مميػار دوالر سػنوي ا 941الحطومات ف  طل أنحاء ال ػالـ، تلسػر مػا يصػل إلػى 
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تممػػص الشػػرطات مت ػػددة الهنسػػيات مػػف أداء مسػػتحقاتةا الضػػريبية، قػػف طريػػه همػػ  أصػػوؿ أرباحةػػا 
لػػدولى ، وطشػػف تحميػػل صػػندوؽ النقػػد ا(OCED,2015cفػػ  المػػبلذات الضػػريبية باسػػالي  ممتويػػة، )

مميػار دوالر أمريطػ  سػنويا ، أو حػوال   911أكاػر مػف أف الػدوؿ الناميػة تلسػر  9102الصػادر قػاـ 
% مػػػف إهمػػػػال  النػػػاتي المحمػػػػ ، بسػػػب  نقػػػػل الشػػػػرطات مت ػػػددة الهنسػػػػيات أرباحةػػػا إلػػػػى مواقػػػػ  0,1

الضػػػػوء قمػػػػى اسػػػػتراتيهيات (، وألقػػػػت تقػػػػارير مؤسسػػػػة أوطسػػػػالاـ IMF,2019منلالضػػػػة الضػػػػرائ . )
التكنولوهيا الرقمية ال مبلقة فى التةػر  والتهنػ  الضػريبى، قمػى سػبيل الماػاؿ هػاءت شػرطة شرطات 

لمشػػرطات التػػ  تةربػػت مػػف دفػػ  الضػػرائ ، بنحػػو  9102آبػػل، قمػػى قمػػة قائمػػة منظمػػة أوطسػػالاـ قػػاـ 
 ,Oxfam.orgمميػػػػػار دوالر لػػػػػد  اػػػػػبلث شػػػػػرطات فرقيػػػػػة مسػػػػػهمة فػػػػػ  مػػػػػبلذات ضػػػػػريبية 020

November 6, 2017).) 
ا سبه يتضي أف االطار الضريبى الدولى حتى مػ  مشػروع تآكػل الوقػاء الضػريبى ونقػل مم

األرباح لـ تتكيف بشطل طامػل مػ  اسػتلداـ التكنولوهيػا الرقميػة فػى الم ػامبلت االقتصػادية. وقػد دفػ  
إلػػى تػػولى القيػػادة والبحػػث قػػف طػػرؽ لمنػػ  التحايػػل الضػػريبى  G20)هػػذا الوضػػ  مهموقػػة ال شػػريف)

شرطات تكنولوهيػا التكنولوهيػا الرقميػة، وطتمبػت مػف منظمػة الت ػاوف االقتصػاد  والتنميػة فػى ال المى ل
ػػػا تالصػػػيمي ا لم الهػػػة التحػػػديات الضػػػريبية لمرقمنػػػة االقتصػػػادية ، والتػػػى  9102مػػػارس  أف تضػػػ  اقتراح 

قػدمت هػذل  9102قامت بدورها بتكميف هيئة اإلطار الشامل بتقديـ مقترحات االصبلح، وفى مػارس 
 .((OECD ,2018الةيئة تقرير ا مؤقت ا قاـ باقدادل فريه ال مل الم نى بالرقمنة االقتصادية،

دراكػػػػا لئلطػػػػار الزمنػػػػ  الطمػػػػوح لمتوصػػػػل إلػػػػى حػػػػل دولػػػػى لمتحػػػػديات الضػػػػريبية لمرقمنػػػػة  وا 
مػذطرة للصػت المقترحػات قيػد النظػر فػى  9102االقتصادية أصدرت هيئة اإلطار الشامل فى ينػاير 

الرطيػػػزة األولػػػى، ترطػػػز قمػػػى تلصػػػيص الحقػػػوؽ الضػػػريبية بػػػيف دوؿ المصػػػدر ودولػػػة  رطيػػػزتيف همػػػا:
االقامػػة، وانةػػاء مبػػدأ الوهػػود المطػػانى فػػى الػػرب  الضػػريبى وتوزيػػ  األربػػاح لبللػػراض الضػػريبية مػػف 
لػػػػبلؿ ابلاػػػػة نمػػػػاذج بديمػػػػة مقترحػػػػة هػػػػى  مشػػػػارطة المسػػػػتلدـ  و التسػػػػويه ليػػػػر المػػػػاد   و الوهػػػػود 

            ، بينمػػػػػػػػػػا تت مػػػػػػػػػػه الرطيػػػػػػػػػػزة الاانيػػػػػػػػػػة بقضػػػػػػػػػػايا المنافسػػػػػػػػػػة الضػػػػػػػػػػريبية الضػػػػػػػػػػارة "االقتصػػػػػػػػػػاد  الةػػػػػػػػػػاـ
(OECD January2019.) 

،اقتمػػػدت هيئػػػة اإلطػػػار الشػػػامل برنػػػامي قمػػػل لبلتالػػػاؽ قمػػػى مػػػدلل 9102مػػػايو  92وفػػػى 
ل موحد إلقادة توزي  الحقوؽ الضريبية بدال مف الابلاػة نمػاذج المقترحػة وسػد الالهػوات المتبقيػة لتسػةي

مةمة التوصل إلى توافه فػ  ارراء بشػاف مػنةي موحػد بشػاف الرطيػزة األولػى، وأقػر ذلػؾ وزراء الماليػة 
، وبواسػػطة 9102يونيػػو  2و 2لمهموقػػة ال شػػريف فػػ  اهتمػػاقةـ فػػ  مدينػػة فوطوطػػا باليابػػاف يػػوم  
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 إليهػػػاد حػػػل تػػػوافق  9102يونيػػػو  92و 92مهموقػػػة ال شػػػريف فػػػ   مدينػػػة أوسػػػاكا باليابػػػاف يػػػوم  
 (.OCED/G20, 2020) 9191والموافقة قميه بحموؿ نةاية قاـ 

واتساقا م  هذا التوهه ولممساقدة ف  الت هيل بالتقدـ نحو التوصل إلى حل تػوافق  لقضػايا 
الرطيزة األولى، أقدت أمانة المنظمة  مدلل موحػد  مبنػ  قمػى القواسػـ المشػترطة الةامػة بػيف النمػاذج 

االقتبار ارراء الت  تـ الت بيػر قنةػا لػبلؿ المشػاورات ال امػة، والمواقػف  الابلاة المقترحة، ويالذ ف 
الملتمالػػة ألقضػػاء هيئػػة اإلطػػار الشػػامل، وتمػػت مناقشػػة هػػذا االقتػػراح مػػف قبػػل فرقػػة ال مػػل الم نيػػة 

وايقة المشاورات ال امػة ذات الصػمة ، وصدرت 9102أكتوبر 0ف  اهتماقةا ف  بالرقمنة االقتصادية
 .)  (9102OECD, November,2019 نوفمبر 09ف  

واللبلصػػة، أصػػػبحت الرقمنػػػة االقتصػػػادية موضػػػوع محػػور  فػػػى مناقشػػػات منظمػػػة الت ػػػاوف 
االقتصاد  والتنمية ومهموقة ال شريف حوؿ اإلطار الضريبى الدولى، بةدؼ التوصل لنظاـ ضريبى 

  ى لمرقمنة.قالمى يستوق  فرض الضرائ  قمى دلل الشرطات الدولية فى ظل التوهه ال الم

 مشكمة البحث 1-2
 التقميديػػة، تػػـ تصػػميـ قواقػػد اإلطػػار الضػػريبى الػػدولى الحػػالى فػػى ضػػوء األنشػػطة االقتصػػادية

 فػرض لةػا يمطػف حتػى تمػارس الشػرطة نشػاطةا مػف لػبلؿ  منشػاة دائمػة  أف القواقػد فاشػترطت هػذل
التواصػػل االهتمػػاقى، والػػذطاء ولكػػف مػػ  الاػػورة الرقميػػة مػػف انتشػػار وسػػائل  ،أرباحةػػا الضػػريبة قمػػى

االصطناقى، وتحميبلت البيانات الضلمة، وتطبيقات الةواتف الذطيػة، والمنصػات الرقميػة، والحوسػبة 
السحابية وليرها مف التطبيقات التكنولوهية، اسػتطاقت شػرطات التكنولوهيػا الرقميػة ال مػل فػى أسػواؽ 

قميػػه التسػػتطي  م ظػػـ دوؿ مصػػدر الػػدلل وبنػػاء  ال ديػػد مػػف الػػدوؿ دوف أف يطػػوف لةػػا وهػػود مػػاد ،
 تحصيل حصة قادلة مف الضرائ  قمى أرباح شرطات التكنولوهيا الرقمية لير المقيمة .

واللبلصػػػة تتماػػػل مشػػػطمة البحػػػث فػػػى التحػػػديات التػػػى فرضػػػتةا الرقمنػػػة االقتصػػػادية قمػػػى 
ولوهيػػػػا الرقميػػػػة اإلطػػػػار الضػػػػريبى الػػػػدولى نتيهػػػػة الطبي ػػػػة االفتراضػػػػية لنمػػػػاذج أقمػػػػاؿ شػػػػرطات التكن

واالقتماد قمى البيانات الضلمة المستمدة مف المشارطة النشطة لممستلدميف فػى تحقيػه األربػاح فػى 
دوؿ المصدر دوف أف يطوف لةا وهود ماد ، واستلداـ األصوؿ لير الممموسة فػى نقػل هػذل األربػاح 

 المصدر.إلى دوؿ المبلذات الضريبية دوف أف تدف  حصة قادلة مف الضرائ  فى دوؿ 
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 أهداف البحث 1-3
تقػػويـ مقترحػػات تطػػوير اإلطػػار الضػػريبى الػػدولى  إلػػى أساسػػ  بشػػطل هػػذا البحػػث يةػػدؼ

 الستي ا  فرض الضرائ  فى ظل الرقمنة االقتصادية.
 :يم  فيما تالصيبل الرئيسية لمبحث األهداؼ وتتمال

 طبي ة الرقمنة االقتصادية وان طاساتةا قمى اإلطار الضريبى الدولى الحالى. فةـ -0
 تحديد أوهه قصور اإلطار الضريبى الحالى فى ظل الرقمنة االقتصادية . -9
 تحديد مبرارات اقتماد منةي هديد لتطوير اإلطار الضريبى الدولى الحالى . -1
 ضريبية بيف دوؿ المصدر ودولة االقامة. تحميل وتقييـ مقترحات اقادة توزي  الحقوؽ ال-4
تحميػػل وتقيػػيـ مقتػػرح تحديػػد الحػػد األدنػػى لم ػػدؿ الضػػريبة الال ػػاؿ قمػػى أربػػاح الشػػرطات لمطافحػػة  -2

 المنافسة الضريبية الضارة.
تحديد ملاطر الالشل فى التوصػل التالػاؽ دولػى حػوؿ مقترحػات تطػوير االطػار الضػريبى الػدولى  -2

 ى ظل الرقمنة االقتصادية.  الستي ا  فرض الضرائ  ف
تطبيػػه مقترحػػات تطػػوير اإلطػػار الضػػريبى الػػدولى فػػى التحاسػػ  الضػػريبى لشػػرطات التكنولوهيػػا  -2

 الرقمية ال مبلقة فى البيئة المصرية. 
 أهمية البحث  1-4
قصػػور اإلطػار الضػػريبى  فيةػا بمػا دراسػة التحػػديات الضػريبية لمرقمنػة االقتصػػادية ىتحظػ  

 لد  السمطات الضريبية والمؤسسات الدولية ذات الصمة، طبيرة باهميةالحالى فى ظل الاورة الرقمية 
التػ  يمطػف اسػتلدامةا فػى فػرض الضػرائ  فػى ظػل الرقمنػة  والليػارات ارليػات لموقػوؼ قمػى وذلػؾ

اف تحميػل وتقيػيـ المقترحػات لػذلؾ فػالليػارات،  هػذل المؤشػرات واالتهاهػات لتبنػى االقتصػادية، وتحديػد
التػػ  يػػػتـ دراسػػتةا حالي ػػػا فػػػ  منظمػػة الت ػػػاوف االقتصػػاد  والتنميػػػة لتطػػػوير اإلطػػار الضػػػريبى الػػػدولى 
سوؼ يساقد وزارة المالية المصرية قمى تطوير وهةة نظرهػا بشػاف هػذل المقترحػات، والتػ  يمطػف أف 

مػف قػدرة شػرطات التكنولوهيػا  الضػريبية لمحػد القواقػد تالػذها فػ  االقتبػار قنػد مسػاهمتةا فػ  تطػوير
 قمػى ت مػل بتوصػيات الرقميػة قمػى اسػت بلؿ قصػور وا ػرات اإلطػار الضػريبى الحػالى، واللػروج

 لةػذل الشػرطات لبللةػا مػف يصػ   ف الػة ضػريبية منظومػة الم نيػة إليهػاد تضػافر طافػة السػمطات
 .است بللةا فى التةر  والتهن  الضريبى
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 حدود البحث 1-5
 :التال  النحو قمى أساسية محددات ابلث يشمل البحث قمى   -
 تحميل وتقييـ مقترحات تطػوير اإلطػار الضػريبى الػدولى  الترطيز قمى : وه الموضوعية المحددات

الصادرة قف منظمة الت اوف االقتصاد  والتنمية سواء اقادة توزي  الحقوؽ الضريبية أوتحديػد الحػد 
 .االدنى لمم دؿ الضريبى الال اؿ قمى أرباح الشرطات

 يػتـ تطبيػه مقترحػات تطػوير اإلطػار الضػريبى الػدولى قمػى البيانػات الماليػة المكانيدة المحدددات :
 .لشرطة فيس بوؾ 

 تـ الترطيػز فػى تقػويـ مقترحػات تطػوير االطػار الضػريبى الػدولى الصػادرة قػف  :الزمانية المحددات
، وتطبيػػه هػػذل  9102منظمػػة الت ػػاوف االقتصػػاد  والتنميػػة ومهموقػػة ال شػػريف حتػػى نةايػػة قػػاـ 

المقترحات قمى التحاس  الضريبى لمشرطة مهاؿ الدراسة التطبيقية وفقا البيانات الماليػة المنشػورة 
 1.  9102/  10/09المنتةية فى قف السنة المالية

 منهج البحث  1-6
 ي تمد هذا البحث قمى المنةي الوصالى التحميمى لمقياـ بنوقيف مف الدراسات هما:  
مػػػػف لػػػبلؿ مراه ػػػة األبحػػػاث والدراسػػػػات ذات الصػػػمة بالتحػػػديات الضػػػػريبية   الدراسدددة النةريدددة:  -1

الضػػػريبى الػػػدولى الصػػػادرة قػػػف منظمػػػة لمرقمنػػػة االقتصػػػادية ، وتقػػػويـ مقترحػػػات تطػػػوير اإلطػػػار 
 .9102الت اوف االقتصاد  والتنمية حتى نةاية قاـ 

لبيػػػاف طياليػػػة التحاسػػػ  الضػػػريبى فػػػى ظػػػل مقترحػػػات اقػػػادة توزيػػػ  الحقػػػوؽ الدراسدددة التطبيقيدددة:  -2
الضػريبية بػػيف بمػػداف دوؿ المصػػدر ودولػػة االقامػػة تػػـ تطبيػػه هػػذل المقترحػػات قمػػى احػػد  شػػرطات 

، وتػـ الحصػوؿ قمػى البيانػات 9102التكنولوهيا الرقميػة  ال مبلقػة وهػى شػرطة فيسػبوؾ قػف قػاـ 
  -الية :البلزمة لمتطبيه مف المصادر الت

 التقاريرالمالية المنشورة لمشرطات مف الموق  االلكترونى لبورصة نازداؾ لتداوؿ االوراؽ المالية. -0
بيانػات االسػػتراتيهيات التػػى انتةهتةػػا شػػرطات التكنولوهيػػا الرقميػػة ال مبلقػػة فػػى التهنػػ  الضػػريبى  -9

 لى لمصحالييف االستقصائييف.مف تسريبات واائه بنما وواائه بارادايز الصادرة قف االتحاد الدو 
بيانات قدد المستلدميف واالقبلنات الرقمية لشبطة فيس بوؾ مف التقػارير المنشػورة قمػى الموقػ    -3

االلكترونى الرسمى لوزارة االتصاالت وتكنولوهيا الم مومات المصرية والموقػ  االلكترونػى لمشػرطة 
 ال المية الحصاءات التسويه الرقمى
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 تنةم البحث  1-7
   -لتحقيه أهداؼ البحث والتبار فروضه تـ تنظيمه فى لمسة فصوؿ طمايمى :  
 االطار ال اـ لمبحث. -0
 الدراسات السابقة وماهية الرقمنة االقتصادية وان طاساتةا قمى اإلطار الضريبى الدولى -0
تقػػػويـ مقترحػػػات تطػػػوير اإلطػػػار الضػػػريبى الػػػدولى لمواهةػػػة التحػػػديات التبػػػار فػػػروض البحػػػث و  -1
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 الضريبى الدولى
 الدراسات السابقة 2-1

ت ػػػددت الدراسػػػات واألبحػػػاث التػػػى تناولػػػت التحػػػديات الضػػػريبية لمرقمنػػػة االقتصػػػادية، فقػػػد    
األربػاح األسػاس وتحويػل ( إلػى تقيػيـ مشػروع تآكػل Devereux, & Vella, 2017)هػدفت دراسػة 

فػػػى ضػػػوء تحػػػديات فػػػرض ضػػػرائ   9102الصػػػادر قػػػف منظمػػػة الت ػػػاوف االقتصػػػاد  والتنميػػػة قػػػاـ 
الػدلل قمػى الشػرطات مت ػددة الهنسػيات فػى ظػل الرقمنػة االقتصػادية، ولمصػت الدراسػة إلػى أف هػػذا 
المشروع لـ يحدث ت يير هذر  فى هيطل اإلطار الضريبى الدولى وانما تضمف قػددا مػف اإلهػراءات 

لتى تةدؼ إلى مطافحة أسالي  التلطي  الضريبى ال دونى مف هذل الشرطات، مما دف  ب ض الدوؿ ا
إلى اتلاذ تدابير ضريبية مف هان  واحد قمػى سػبيل الماػاؿ أدلمػت الةنػد ضػريبة الم ادلػة ، وقػدمت 

طات المممكػػة المتحػػدة ضػػريبة األربػػاح المرحمػػة والتػػى التسػػتةدؼ الشػػرطات الرقميػػة فقػػ  بػػل طػػل الشػػر 
مت ػػددة الهنسػػيات، ممػػا ي نػػى اف اإلطػػار الضػػريبى الػػدولى حتػػى ب ػػد مشػػروع تآكػػل األسػػاس وتحويػػل 
األرباح ال يصمي لم الهة التحديات الضػريبية لمرقمنػة االقتصػادية، طمػا أف انتشػار التػدابير الضػريبية 

ريبية لمرقمنػػة أحاديػػة الهانػػ  وليػػر المنسػػقة ال تػػوفر حػػبل مرضػػيا قمػػى األهػػل الطويػػل لمتحػػديات الضػػ
االقتصػػػادية، لةػػػذل األسػػػبا  أوصػػػت الدراسػػػة بضػػػرورة إحػػػداث تطػػػوير هػػػذر  فػػػى اإلطػػػار الضػػػريبى 

،ألنػػه م يػػ  واليمطػػف أف يػػوفر حػػبل طويػػل الػػدولى بػػدال مػػف مشػػروع تآكػػل األسػػاس وتحويػػل األربػػاح 
 األهل لمتحديات الضريبية لمرقمنة االقتصادية. 
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سػػمي  الضػػوء قمػػى التحػػديات الضػػريبية لمرقمنػػة ( إلػػى ت(Satoshi ,2018وهػػدفت دراسػػة 
القيمػة لنمػوذج قمػل المنصػػات الرقميػة، لػذلؾ تناولػت الدراسػػة  لمػػهاالقتصػادية بػالترطيز قمػى مالةػـو 

المبػػادا التوهيةيػػة الصػػادرة قػػف منظمػػة الت ػػاوف االقتصػػاد  إلقػػادة توزيػػ  الحقػػوؽ الضػػريبية قمػػى 
أف مالةػػـو  ة الضػريبية الدوليػة ، ولمصػت الدراسػة إلػىالمسػتو  الػدولى مػف أهػل تػوفير أرضػية لم دالػػ

طنػػوع مػػف األيديولوهيػػة مػػازاؿ لػػامض ، ومػػا لمػػه القيمػػة فػػى مشػػروع تآكػػل األسػػاس وتحويػػل األربػػاح 
ي نيه لير واضي بما فيه الكالاية لكل مف داف ى الضرائ  والسمطات الضريبية، وم  ذلؾ لـ ي د مف 
الممطػػف تهاهػػل هػػذا المالةػػـو قنػػد تقػػديـ مقترحػػات تطػػوير اإلطػػار الضػػريبى الػػدولى ، ولػػف تػػؤد  هػػذل 

الدوليػػة أو الكايػػر مػػف تكػػاليف االمتاػػاؿ لمشػػرطات تشػػوهات فػػ  األنشػػطة االقتصػػادية المقترحػػات إلػػى 
قػػػد يتسػػػب  نمػػػوذج األقمػػػاؿ اللػػػاص بالمنصػػػات الرقميػػػة فػػػ  قػػػبلوة قمػػػى ذلػػػؾ مت ػػػددة الهنسػػػيات، 

مشػػػػطبلت ضػػػػريبية لاصػػػػة، والتػػػػ  تلتمػػػػف إلػػػػى حػػػػد مػػػػا قػػػػف المشػػػػطبلت ال امػػػػة المت مقػػػػة بالرقمنػػػػة 
 االقتصادية.
تحػػػديات الضػػػريبية لمرقمنػػػة االقتصػػػادية ، ( الRicardo Sergio,2019وناقشػػػت دراسػػػة )   

إلػى أف التحػوالت االقتصػادية الناتهػة قػػف الرقمنػة أدت إلػى زيػادة فػ  قػدد حػػاالت ولمصػت الدراسػة 
التلطػػي  الضػػريب  ال ػػدوان  وطػػذلؾ التةػػر  الضػػريب ، ممػػا أد  فػػ  النةايػػة إلػػى انلالػػاض طبيػػر فػػى 

 الػدلل قػديـ الهنسػية .قبلوة قمػى ذلػؾ، وهػدت الحصػيمة الضػريبية لم ظػـ دوؿ ال ػالـ وزيػادة مبػالغ 
ػػا أنػػه لكػػ  يطػػوف هنػػاؾ قدالػػة ضػػريبية قالميػػة، يسػػتمـز االمػػر إقػػادة التالطيػػر فػػ  مطػػاف  الدراسػػة أيض 
تلصيص الحقوؽ الضريبية لؤلنشطة الرقمية، وتحقيه التوازف بيف مبدأ المصدر ومبدأ اإلقامة. لذلؾ 

راء  مت ػدد األطػراؼ، وقابػل لمتطبيػه سياسػيا ، مػ  احتػراـ ، هناؾ حاهة إلػى  حػل قػائـ قمػى توافػه ار
مػػا يسػػػمى  إطػػػار أوتػػػاوا  وضػػمف الحػػػدود الم مػػػوؿ بةػػػا بالال ػػػل فػػ  اإلطػػػار الشػػػامل لمنظمػػػة الت ػػػاوف 

 . االقتصاد  والتنمية

اقتػػراح منظمػػة الت ػػاوف االقتصػػاد  والتنميػػة ( تحميػػل وتقيػػيـ KPMG,2020وتناولػػت دراسػػة )   
بشػػاف الرطيػػزة األولػػى المرتبطػػة بمشػػطمة الوهػػود المػػاد  مػػف لػػبلؿ منشػػاة  9102 براكتػػو الصػػادر فػػى 

دائمػػػة فػػػى فػػػرض الضػػػرائ  فػػػى ظػػػل قػػػدرة الشػػػرطات مت ػػػددة الهنسػػػيات فػػػى االقتمػػػاد قمػػػى التقنيػػػات 
الرقميػػة فػػى تهميػػ  وتحميػػل البيانػػات واسػػتلدامةا فػػى إنشػػاء القيمػػة وتحقيػػه األربػػاح فػػى دوؿ السػػوؽ 

اد ، وبالتػػػالى قػػػػدـ قػػػدرة دوؿ المصػػػدر قمػػػى فػػػػرض الضػػػرائ  قمػػػى أربػػػاح هػػػػذل بػػػدوف الوهػػػود المػػػ
الشػػػػرطات، لػػػػذلؾ قػػػػدمت المنظمػػػػة اقتػػػػراح مػػػػدلل موحػػػػد إلقػػػػادة توزيػػػػ  الحقػػػػوؽ الضػػػػريبية بػػػػيف دوؿ 
المصدر/ السوؽ ودولة اإلقامة، طما تناولت الدراسة تحميػل وتقيػيـ اقتػراح منظمػة الت ػاوف االقتصػاد  

بشػػاف الرطيػػزة الاانيػػة المرتبطػػة بمطافحػػة التآكػػل ال ػػالمى لمقاقػػدة  9102نػػوفمبروالتنميػػة الصػػادر فػػى 
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الضريبية مف لبلؿ اقتراح لضوع أرباح الشرطات مت ددة الهنسيات لحد أدنى مف الم دؿ الضريبى، 
وبالتػػالى ي ػػالي هػػذا االقتػػراح مشػػطمة تحويػػل األربػػاح إلػػى دوؿ المػػبلذات الضػػريبية، ولمصػػت الدراسػػة 

ة هػػػذل المقترحػػػات فػػػى م الهػػػة مشػػػطبلت االصػػػدار االوؿ لمشػػػروع تآكػػػل األسػػػاس وتحويػػػل إلػػػى أهميػػػ
 فى ظل الاورة الرقمية . األرباح 

( تػػػػػااير فيػػػػػروس طورونػػػػػا قمػػػػػى  المالاوضػػػػػات Rasmus corlin,2020وقرضػػػػػت دراسػػػػػة)   
أنحػػاء ال الميػػة بشػػاف الضػػريبة الرقميػػة فػػى ظػػل القيػػود المتزايػػدة قمػػى تحرطػػات المػػواطنيف فػػى هميػػ  

ال ػػالـ مػػف لػػبلؿ ال ػػزؿ والحهػػر الصػػحى، وزيػػادة الطمػػ  قمػػى اللػػدمات الرقميػػة والتهػػارة االلكترونيػػة 
وال مػػل قػػف ب ػػد، ممػػا يػػؤد  إلػػى زيػػادة أربػػاح شػػرطات التكنولوهيػػا الرقميػػة، ولمصػػت الدراسػػة إلػػى أف 

وقات الضػػرائ  االهتمػػاـ بالحػػد مػػف اراػػار السػػمبية لماليػػروس أصػػبي لػػه االولويػػة قمػػى ليػػرل مػػف موضػػ
الدولية التى طانػت محػل نقػاش قبػل االزمػة، طمػا أف التشػاور مػ  ممامػى الػدوؿ قبػر مػؤتمرات الاليػديو 
بدال مف التالاقبلت الواس ة أاناء االهتماقات المباشرة قد يؤار فى سرقة التوصل إلى نظػاـ ضػريبى 

لم مومػػات الكافيػػة فػػى الػػدوؿ قػػالمى يبلئػػـ الرقمنػػة االقتصػػادية، بسػػب  قػػدـ تػػوافر م ػػدات تكنولوهيػػا ا
النامية ومشطمة البنية التحتية لبلتصاؿ لمسماح بالمشارطة فى المالاوضػات وطػذلؾ مشػطمة االلتبلفػات 
الزمنيػة، ومشػطمة قػدـ تمااػل الم مومػات المتاحػة، وبالتػػالى وهػود تةمػيش وهةػات نظػر الػدوؿ الناميػػة 

قػػالمى مسػػتداـ، قػػبلوة قمػػى ذلػػؾ قػػد بشػػاف مقترحػػات التطػػوير ممػػا يشػػطل تحػػد  فػػى تشػػطيل اهمػػاع 
يؤد  الواق  االقتصاد  والسياسى الهديد الذ  فرضه انتشار الاليروس إلى حاهة الدوؿ الػى ايػرادات 
ضريبية اضافية لت ويض اللسائر االقتصػادية لػبلؿ فتػرة االزمػة، ممػا قػد ي يػر مػف المقترحػات التػى 

ة تقاسػـ الحقػوؽ الضػريبية بػيف دوؿ المصػدر طادت أف تتبمور الى مباد ء ضريبية دولية لحل م ضم
ودولة االقامة، وي رض حقوؽ الدوؿ الناميػة فػى الضػرائ  قمػى أربػاح الشػرطات الرقميػة التػى تحققةػا 
فػػػى أسػػػواقةا لملطػػػر، لػػػذلؾ ينب ػػػى قمػػػى الػػػدوؿ الناميػػػة أف ال تنشػػػ ل فػػػى لضػػػـ ازمػػػة طورونػػػا قػػػف 

اصة أف مقترحات تطوير اإلطار الضريبى مشطبلت فرض الضرائ  فى ظل الرقمنة االقتصادية . ل
الدولى يمطف أف تؤد  الى مطاس  ضريبية لدوؿ االقامػة قمػى حسػا  دوؿ مصػدر الػدلل، وبالتػالى 
يتوقػػػ  أف تتبػػػ  الػػػدوؿ الناميػػػة إهػػػراءات ضػػػريبية أحاديػػػة ماػػػل ضػػػريبة اللػػػدمات الرقميػػػة أو الضػػػريبة 
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 تقييم الدراسات السابقة 2-2
 :يم  ما الى يلمص الباحااف السابقة الدراسات نتائي قمى بناء  
قمى التحػديات الضػريبية لمرقمنػة االقتصػادية، والتػى سػببت قػدـ ال دالػة  السابقةالدراسات  اتالقت  -0

وانلالػػاض االيػػرادات الضػػريبية فػػػى دوؿ  الضػػريبية بػػيف الشػػرطات المقيمػػة والشػػػرطات ليرالمقيمػػة،
 .مصدر أرباح الشرطات الرقمية 

قمػػى أف اإلطػػار الضػػريبى الػػدولى الحػػالى حتػػى ب ػػد صػػدور  السػػابقة الدراسػػات اتالقػػت ب ػػض -9
مشػػػػػروع تآكػػػػػل األسػػػػػاس وتحويػػػػػل األربػػػػػاح لػػػػػـ ي ػػػػػد مبلئػػػػػـ لمواهةػػػػػة التحػػػػػديات الضػػػػػريبية لمرقمنػػػػػة 

 .االقتصادية 
أهميػة حػدوث تطػوير هػوهر  فػى اإلطػار الضػريبى الػدولى  قمػىالسػابقة  اتالقت ب ض الدراسػات -1

فػػػػػرض الضػػػػػرائ  قمػػػػػى أربػػػػػاح الشػػػػػرطات مت ػػػػػددة الهنسػػػػػيات بصػػػػػالة قامػػػػػة وشػػػػػرطات  السػػػػػتي ا 
التكنولوهيا الرقميػة بصػالة لاصػة مػف لػبلؿ انةػاء مبػدأ الوهػود المطػانى فػى فػرض الضػرائ  قمػى 

 .أرباح الشرطات ومطافحة المبلذات الضريبية 
ادة توزيػػػ  الحقػػػوؽ لػػػـ تتنػػػاوؿ الدراسػػػات السػػػابقة المشػػػطبلت الالنيػػػة وطياليػػػة تطبيػػػه مقترحػػػات اقػػػ  -4

الضػػريبية وتحديػػد الحػػد األدنػػى لم ػػدؿ الضػػريبة الال ػػاؿ قمػػى أربػػاح الشػػرطات فػػى البيئػػة المصػػرية 
 فػ  يسػةـ حيػث السػابقة، امتػداد لمدراسػات الحال  البحث وهذا ما يمال الالهوة البحاية، حيث يت د

التحديات الضريبية لمرقمنة االقتصادية فى البيئة المصرية، قبلوة قمى تحديد المشػطبلت   توضيي
الالنية وطيالية تطبيه مقترحػات تطويراإلطػار الضػريبى الػدولى السػتي ا  فػرض الضػرائ  فػى ظػل 

 الرقمنة االقتصادية.

قمنػة االقتصػادية لذلؾ وطنتيهة ل دـ تناوؿ الدراسات السابقة لمهوان  الضريبية المت مقة بالر  
وتاايراتةػػػا قمػػػػى االطػػػار الضػػػػريبى الػػػدولى يحػػػػاوؿ الباحاػػػاف فػػػػى هػػػذا الالصػػػػل تنػػػاوؿ ماهيػػػػة الرقمنػػػػة 

 االقتصادية وان طاساتةا قمى االطار الضريبى الدولى 

 ماهية الرقمنة ا قتصادية وانعكاساتها عمى اإلطار الضريبى الدولى 2-3
يػؤد  التطػػور المػذهل فػػى األهةػزة الذطيػػة وشػبطات االتصػػاؿ وتطبيقػات التكنولوهيػػا الرقميػػة  

إلػػى لالػػض التكمالػػة وتحقيػػه الكالػػاءة التشػػ يمية فػػى ال مميػػة اإلنتاهيػػة وقػػدرة طبيػػرة فػػ  مت الهػػة البيانػػات 
 والػذطاء الصػناق ، والشػػؾ أف هػذل المسػتهدات ت مػػل قمػى حػػدوث تحػوالت ليػر مسػػبوقة فػى النشػػاط
االقتصػػػػاد  وسػػػػوؽ ال مػػػػل، حيػػػػث يتماػػػػل التحػػػػوؿ الرقمػػػػ  واحػػػػدا  مػػػػف أهػػػػـ محالػػػػزات النمػػػػو فػػػػ  طافػػػػة 
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المنظمات مما يالرض قم  المنظمات سباقا  حاسما  لتطوير حمػوؿ مبتكػرة، تضػمف النمػو واالسػتمرارية 
 فى قصر الاورة الرقمية. 

القػػػات إنشػػػاء البنيػػػة ويايػػر التحػػػوؿ الرقمػػػى الكايػػر مػػػف التحػػػديات فػػى طافػػػة المهػػػاالت ماػػل ن
التحتيػػة الرقميػػة والتحػػديات التشػػري ية والتنظيميػػة لحمايػػة األمػػف واللصوصػػية، واراػػار السػػمبية قمػػى 

 ال مالة وقدـ المساوال وتحديات فرض الضرائ  قمى األنشطة الرقمية.

يمطػػف دراسػػة تػػااير الرقمنػػة قمػػى األنظمػػة الضػػريبية مػػف زوايتػػيف، األولػػى دراسػػة تػػاايرات و 
ة اإلهراءات الضريبية مػف لػبلؿ األدوات التػى توفرهػا تقنيػات التكنولوهيػا الرقميػة لتحسػيف طالػاءة رقمن

اإلدارة الضريبية وه مةا أكار ف الية مال الالوترة االلكترونية واالقرار الضػريبى االلكترونػى والتحصػيل 
مة، بينمػا تةػتـ الاانيػة االلكترونى لمضريبة والالحص الضريبى االلكترونى وهذا يحتاج إلى دراسػة مسػتق

بدراسة التحديات الضريبية لمرقمنة االقتصادية مف لبلؿ دراسة أوهه قصور القواقد الضريبية الحالية 
. لػذا يتنػاوؿ الباحاػاف مالةػـو ولصػائص الرقمنػة ومقترحات قبلهةػا وهػذا هػو موضػوع البحػث الحػالى

 : االقتصادية وان طاساتةا قمى اإلطار الضريبى الدولى طما يم
 مفهوم الرقمنة ا قتصادية  2-3-1

يشػػير مصػػطمي الرقمنػػة فنيػػا بالتصػػار شػػديد إلػػى الم ػػة التػػ  تسػػت ممةا األهةػػزة االلكترونيػػة 
لتحويػػل هميػػ  البيانػػات والم مومػػات إلػػى رمػػوز انائيػػة تتكػػوف مػػف سمسػػمة تحتػػو  قمػػى الػػرقـ )صػػالر( 
والػػػرقـ )واحػػػد(، اػػػـ تقػػػـو بالػػػؾ الرمػػػوز مػػػرة اانيػػػة وتحويمةػػػا إلػػػى البيانػػػات والم مومػػػات التػػػ  تظةرقمػػػى 
شاشات الحاسبات والةواتف الذطيػة، ممػا يحقػه ميػزة سػرقة انتقػاؿ الم مومػات فػ  شػبطات الم مومػات 
وقبر تقنية الوا  فا  ، بينما يشير المصطمي قمميا إلػى االقتمػاد الشػامل قمػى التقنيػات والتطبيقػات 

 ,Ciuriak, Dالرقمية المتصمة باإلنترنػت مػف قبػل المنظمػات والحطومػات والمسػتةمكيف فػى ال مػل . 
2018)) 

وم  تطور األهةزة الذطية وانتشارها واورة االتصاالت وظةور تقنيات وتطبيقات التكنولوهيػا 
الرقمية تشطمت الاورة الصناقية الراب ة التى تتلطى حاهز المطاف وحيز الزماف بدأت الرقمنة لمنشاط 

فى ت يير هيطل ونماذج األقماؿ االقتصاد  مف لبلؿ استلداـ تطبيقات وتقنيات التكنولوهيا الرقمية 
 االقتصادية لدرهة تدمير ب ض نماذج األقماؿ التقميدية. 

مما سبه يمطف ت ريف الرقمنة االقتصػادية بانةػا حػدوث تحػوؿ هػذر  فػى النشػاط االقتصػاد  
قػػف طريػػه االسػػتالادة مػػػف الاػػورة الرقميػػة فػػػى ابتكػػار نمػػاذج أقمػػاؿ ت تمػػػد قمػػى التقنيػػات والتطبيقػػػات 

 فى تحقيه النمو االقتصاد  المستداـ. الرقمية
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 خصائص الرقمنة ا قتصادية وانعكاساتها الضريبية  2-3-2
تتسـ الرقمنة االقتصادية ب ػدة لصػائص سػببت الكايػر مػف التحػديات لئلطػار الضػريبى الػدولى 

 مف أبرزها ما يمى: 
 إزالة الطابع المادى -

تتسػػػػـ الرقمنػػػػػة االقتصػػػػادية بشػػػػػطل أساسػػػػ  بيزالػػػػػة الطػػػػاب  المػػػػػاد ، حيػػػػث تسػػػػػتطي  شػػػػػرطات 
التكنولوهيا الرقميػة أف تلمػه قيمػة لمنتهاتةػا وتحقيػه األربػاح دوف أ  وهػود مػاد  فػ  واليػة قضػائية 
م ينة، مما يالرض تحديدات ضريبية بشاف  أيف  و  طيف  يمطػف فػرض الضػرائ  قمػى دلػوؿ نمػاذج 

الشػػػرطات، ممػػػا يمنحةػػػا قػػػدة فػػػرص لمتلطػػػي  الضػػػريبيى ال ػػػدوانى فػػػى األنشػػػطة ال ػػػابرة  أقمػػػاؿ هػػػذل
 ( (ATAF, 2019aلمحدود. 

 س المال أحرية تحركات ر  -

أقطػت الرقمنػػة االقتصػػادية المزيػػد مػػف الحريػػة االقتصػػادية لمشػػرطات مػػف حيػػث تحديػػد أصػػولةا 
ي يػػػر مػػػف موطنػػػه االقتصػػػاد  بشػػػطل ووظائالةػػػا ومواردهػػػا.قبلوة قمػػػى ذلػػػؾ ، يمطػػػف لػػػراس المػػػاؿ أف 

متكرر، حتى لبلؿ الالترة المالية الواحدة، حيث يمطف أف يػتـ النشػاط المنهػز فػ  دولػة واحػدة ونطػاؽ 
ضػػريب  واحػػد فػػ  بدايػػة ال ػػاـ، وفػػى نةايػػة ال ػػاـ  فػػ  دولػػة ألػػر  ونطػػاؽ ضػػريبى ملتمػػف، وبالتػػالى 

الدائمػة  ، لػذلؾ اقترحػػت الةنػد اسػػتبداؿ ولمػػوض مالةػـو  المنشػػاة  .صػ وبة تحديػد مطػػاف إنشػاء القيمػة
الوهػػود االقتصػػػاد  الةػػػاـ بػػػدال مػػف الوهػػػود المػػػاد  الم مػػػوؿ بػػه حاليػػػا  فػػػ  اتالاقيػػػات تهنػػػ  االزدواج 
الضػػريبى بةػػدؼ تسػػةيل اإلهمػػاع قمػػى مبػػاد ء ضػػريبية دوليػػة تقػػـو قمػػى قاقػػدة الرابطػػة وتلصػػيص 

لضػػريبة فػػ  حالػػة وصػػوؿ المبي ػػات دالػػل األربػػاح. وبالتػػالى يطػػوف لدولػػة المصػػدر الحػػه فػػ  فػػرض ا
أسواؽ تمؾ الدولة لمستو  م يف مف رقـ األقماؿ م  تحديد األربػاح قمػى أسػاس نسػبة هػذل المبي ػات 
إلى مبي ات الشرطة ططل. وير  مؤيدو هذا المقتػرح أنػه يتسػـ بالبسػاطة والابػات فػ  الػنظـ الضػريبية، 

 .((DIODE, 2018 مشرطاتقبلوة قمى أنه يزيد مف فطرة اليقيف بالنسبة ل

  "وقد اقترحت منظمة الت اوف االقتصاد  والتنمية استلداـ مالةـو  الوهود االقتصاد  الةاـ
ولكػػف هػػذا المالةػػـو واهػػه ال ديػػد مػػف المشػػطبلت ماػػل طياليػػة قيػػاس وتحديػػد الوهػػود االقتصػػاد  الةػػاـ 

بوظػػائف األشػػلاص  ومػػاهى الم ػػامبلت التػػى يهػػ  تضػػمينةا فػػ  نطاقػػه، وطيػػف يمطػػف ربػػ  المالةػػـو
المةمة الموهودة ف  بمد ما، وهل يه  أف يصاح  التناليذ ال مم  لةذا المالةـو ت ديل فى االتالاقيػات 

 .(OCED, 2017) الضريبية الدولية
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 ا عتماد عمى البيانات فى إنشاء القيمة   -

البيانػات الشلصػية ت تمد شرطات التكنولوهيا الرقمية قمى استحداـ البيانات الضػلمة والسػيما 
وتايػػػر قمميػػػة همػػػ  البيانػػػات واسػػػتلدامةا فػػػى سػػػياؽ ، المسػػػتمدة مػػػف المشػػػارطة النشػػػطة لممسػػػتلدميف

الرقمنة االقتصادية تحديات ضػريبية ، فةػذل البيانػات األوليػة التػى تػـ تهمي ةػا دوف مزيػد مػف التحميػل 
ذلػػػؾ ليسػػػت أصػػػبل  تلمػػػه والم الهػػػة، ودوف تلػػػزيف، وتطػػػوير منصػػػات هديػػػدة السػػػتلدامةا، ومػػػا إلػػػى 

قيمػػة. فالشػػرطات التػػى تسػػتطي  إدارة هػػذا الت قيػػد بشػػطل ف ػػاؿ سػػتحافن بوضػػوح قمػػى ميػػزة تنافسػػية، 
يمطػف وقػبلوة قمػى ذلػؾ  .حيث إف إدارة البيانات وترشيد استلدامةا ه  ف  الواق  قممية لمه القيمػة

ػػػػا، وقػػػػد يتمقػػػػوف لػػػػدمات )ماػػػػل أدوات االتصػػػػاؿ قبػػػػر البريػػػػد  أف يطػػػػوف مػػػػوفر  البيانػػػػات قمػػػػبلء أيض 
اإللكترونػػ ، ومػػا إلػػى ذلػػؾ( مهان ػػا مقابػػل تػػوفير ب ػػض البيانػػات الشلصػػية التػػ  تسػػتلدمةا شػػرطات 

تحققػه هػذل التكنولوهيا الرقمية ف  أنشطتةا التسويقية. ومنةا تاار مشطمة الضرائ  قمى الدلل  الذ  
ذا طػاف األمػر طػذلؾ ، فمػا هػ   الشرطات بشػطل مباشػر أو ليػر مباشػر هػو دلػل لاضػ  لمضػريبةك وا 

 الدولة الت  يه  أف تتدرهه ف  القاقدة الضريبيةك 

 ا عتماد عمى نماذج األعمال عالية الرقمنة  -

تتحػوؿ إلػى تتـ همي  الم امبلت فى ظل الرقمنة االقتصادية البحتة بشطل لير ماد  ، حيث 
هيئػػػػة م مومػػػػات رقميػػػػة تالةمةػػػػا البرمهيػػػػات وتقػػػػـو بترهمتةػػػػا وانتقالةػػػػا قبػػػػر شػػػػبطات رقميػػػػة طػػػػالنقود 
االلكترونيػػة وال مػػبلت الرقميػػة ، فالم مومػػات التػػ  يػػتـ هم ةػػا وتبادلةػػا ت تبػػر افتراضػػية ليػػر ممموسػػة 

ت إفتراضػػية، ممػػا واألشػػياء الماديػػة طيانػػات افتراضػػيةب حيػػث أصػػبي هنػػاؾ شػػرطات، وأسػػواؽ، وهام ػػا
ياير قضية ألر  مةمة فى مناقشات تطويراإلطار الضػريبى الػدولى مطػاف إنشػاء القيمػة هػ  األهميػة 
التراكمية لؤلنشطة االقتصادية قمى سبيل المااؿ، يمطف لمتسويه أودقـ ال مػبلء، المػرتب  بالمبي ػات، 

لنظػػاـ األساسػػ  لممبي ػػات. بشػػطل تقػػديـ ت ميقػػات قي مػػة لمةندسػػ  البرمهيػػات لتصػػميـ موقػػ  الويػػ  أو ا
قػػاـ ، ي ػػد التواصػػػل المباشػػر مػػ  ال مػػػبلء وحتػػى تضػػميف ال مػػػبلء بشػػطل صػػريي فػػػ  قمميػػة إنشػػػاء 

التبن  الواس  النطاؽ لنمػاذج األقمػاؿ مت ػددة ، قبلوة قمى أف القيمة، سمة مةمة لمرقمنة االقتصادية
تػػػ  تولػػدها حريػػة المنتهػػػات يػػؤد  إلػػػى الهوانػػ  التػػ  تسػػػتحوذ قمػػى القيمػػة مػػػف ال وامػػل اللارهيػػة ال

 (.(ATAF, 2019bص وبة تحديد االلتصاص الضريبى الذ  يحدث فيه لمه القيمة 

 ا عتماد المتزايد عمى ا صول غير الممموسة ورأس المال الفكرى  -

السػػمة النموذهيػػػة لشػػػرطات التكنولوهيػػػا الرقميػػػة هػػػى االقتمػػػاد المتزايػػػد قمػػػى االصػػػوؿ ليػػػر  
ا أف  الممموسة ، ولاصة الممكية الالطرية الذ  هوهرل االبتكار مف المواه  الرقمية ، ومف الم مـو هيد 
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رسػػة مالةػػـو االصػػوؿ ليػػر الممموسػػة المتولػػدة دالميػػا ورأس المػػاؿ الالطػػر  ليػػر محػػدد بدقػػة فػػى المما
المحاسػػبية وال يمطػػف ألػػذل فػػ  االقتبػػار بشػػطل مناسػػ  قنػػد التحاسػػ  الضػػريبى نظػػرا لصػػ وبة تقػػدير 
، قيمتةا بدقة، مما ي ن  أف الدلل المنسو  إليةـ يمطػف نقمػه بسػةولة إلػى البمػداف منلالضػة الضػرائ 

  ققػد وقمى لبلؼ األصوؿ الممموسة، فيف نقل األصوؿ لير الممموسػة قبػر الحػدود ال يتطمػ  سػو 
ولػذلؾ تقػـو شػرطات التكنولوهيػا الرقميػة بنقػل أرباحةػا إلػى أ   .واحد فق  قمػى تكنولوهيػا بمػوؾ تشػيف

وهةة تريدها واالستالادة مف المناطه التػ  تػنلالض فيةػا لم ايػة م ػدالت الضػرائ  المالروضػة، وتال ػل 
 هذل الشرطات هذا بطريقة قانونية باستلداـ ما يسمى بالتس ير التحويم .

 تماد عمى المواهب الرقمية والعمل عن بعد ا ع -
ت تمد شرطات التكنولوهيا الرقمية قمى المةنييف المبتكروف فى إنشاء رأس الماؿ الالطر ، ولذلؾ   

ت مل قمى هذ  أفضل المواه  الرقمية ف  أ  مطاف ف  ال الـ دوف التقييد بسوؽ قمل محػدد، ممػا 
أو المةػػف الحػػرة ، ف مػػى سػػبيل الماػػاؿ قنػػد  يالػػرض تحػػديات فػػى فػػرض الضػػرائ  قمػػى طسػػ  ال مػػل

اسػػتالادة احػػد  شػػرطات التكنولوهيػػا الرقميػػة المقيمػػة فػػى هولنػػدا بلػػدمات ال مػػل مػػف السػػوؽ المصػػر ، 
اليوهػػد مػػا يمػػـز هػػذل الشػػرطة باسػػتقطاع ضػػريبة طسػػ  ال مػػل وتوريػػدها لمصػػمحة الضػػرائ  المصػػرية. 

ى إنشػاء ققػود وشػروط هذابػة لممواهػ  الرقميػة، قبلوة قمى أف شػرطات التكنولوهيػا الرقميػة ت مػل قمػ
لكف الشرطة ال تممكةا، وبالتػالى هػل الممكيػة الالطريػة هػى قيمػة أنشػاها رأس المػاؿ، ويهػ  أف تلضػ  
لمضريبة مف لبلؿ شطل مػف أشػطاؿ الضػريبة قمػى أربػاح الشػرطات، أـ أنػه قيمػة تػـ إنشػاؤها بواسػطة 

شػا مػف بمػداف ملتمالػة، وب ػد ذلػؾ تنتقػل بػيف البمػداف، وبالتػالى ال مالة المبتكرة لم اية التػ  يمطػف أف تن
 مف الذ  يه  أف يلض  لمضريبة قميه ك

 ا عتماد عمى الروبوتات الذكية فى التشغيل  -
بػػدء االقتمػػاد قمػػى الروبوتػػات الذطيػػة فػػى ال مػػػل ينتقػػل مػػف القطػػاع الصػػناقى إلػػى قطػػػاع  

ذو  المةارات المحدودة ال اور قمى وظائف ف  أ  مطاف آلػر ، اللدمات مما يص   قمى ال ماؿ 
وهػػذا سػػيؤد  إلػػى توسػػي  نطػػاؽ قػػدـ المسػػاواة اهتماقيػػا ، وقػػد أد  ذلػػؾ إلػػى تزايػػد الملػػاوؼ بشػػاف 
مستقبل التوظيف لم مالة البشرية، واإليرادات الحطومية المتحصمة مف الضػرائ  قمػى الػدلوؿ، وقػدـ 

التػػ  ستتسػػ  مػػ  اػػورة الروبوتػػات، والتػػ  بػػدأت بالال ػػل باسػػتبداؿ ال مالػػة ال دالػػة فػػى توزيػػ  الػػدلوؿ، و 
( توصػية (Mady ,2016بدأ التالطيػر فػى فػرض الضػريبة قمػى الروبوتػات قنػدما قػدـ البشرية، لذلؾ 

إلػػى لهنػػة الشػػئوف القانونيػػة باالتحػػاد االوربػػى السػػتحداث متطمبػػات هديػػدة تمػػـز  9102مػػايو 10فػػى 
فصاح قف نسبة مساهمة تكنولوهيا الذطاء االصػناقى بصػالة قامػة والروبوتػات الشرطات االوربية باإل

بصػػالة لاصػػة فػػى النتػػائي االقتصػػادية لمشػػرطة لؤللػػراض الضػػريبية واشػػتراكات الضػػماف االهتمػػاقى، 
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الػػدوؿ ذات وقػػد رفػػض البرلمػػاف األوروبػػ  فطػػرة فػػرض الضػػرائ  قمػػى الروبػػوت الذطيػػة ، بحهػػة أف  
ديةا م ػػػدؿ البطالػػػة مػػػنلالض، طمػػػا أف أ  دولػػػة تقػػػـو بالػػػرض ماػػػل هػػػذل تشػػػ يل آلػػػ  مرتالػػػ  لػػػم ػػػدؿ 

الضرائ  ستصػبي أقػل قػدرة قمػى المنافسػة مػ  تحاليػز الشػرطات التكنولوهيػة قمػى االنتقػاؿ إلػى مطػاف 
ميطروسوفت قػدـ  ( مؤسس شرطةGates,2017وقمى الرلـ مف رفض هذل التوصية، اال أف )آلر. 
تمامػػا ، قمػػػى أف ماػػل الضػػػريبة قمػػى دلػػوؿ ال مالػػػة البشػػرية  بالػػرض ضػػريبة قمػػػى الروبوتػػات ااقترحػػ

الروبوتػػات فػػى التشػػ يل بةػػدؼ مواهةػػة المشػػطبلت التػػ   توظػػفتتحمػػل هػػذل الضػػريبة الشػػرطات التػػى 
ستنشػػا حتمػػا  قػػف فقػػد البشػػر لوظػػائالةـ، وبمػػا تػػؤد  هػػذل الضػػريبة إلػػى بػػ ء قمميػػة اهتيػػاح الروبوتػػات 

 رد ضريبية لمحطومات لتمويل النالقات ال امة.لموظائف ولو بشطل مؤقت، ويؤمف موا

 -9101قمػػى هػػائزة نوبػػل فػػ  االقتصػػاد قػػاـ  الحػػائز-( Shiller, 2017دراسػػة ) وناقشػػت
موضوع  فرض الضػريبة قمػى الروبوتػات، وأوصػت الدراسػة بالػرض ضػريبة م تدلػة قمػى الروبوتػات، 
حتػى إف طانػت ضػريبة مؤقتػة ت مػل فقػ  قمػػى إبطػاء تبنػ  التكنولوهيػا الم طمػة لنظػاـ ال مػل البشػػر  

الػػدلوؿ الناتهػػػة قػػف اقتمػػاد الروبوتػػات فػػػى وبالتػػالى م الهػػة مشػػطمة ازديػػاد قػػػدـ ال دالػػة فػػى توزيػػ  
التشػػػ يل، قمػػػى أف تسػػػتلدـ هػػػذل الضػػػرائ  فػػػى تمويػػػل البػػػرامي المتلصصػػػة بيقػػػادة تػػػدري  البشػػػر 
 المستبدليف باقتبار أف ال مل مةـ لحياة اإلنساف ليس فق  قمى الص يد الماد  إنما النالس  أيضا . 

 انتشار خدمات الحوسبة السحابية  -
السحابية إلى توفير لدمات حاسوبية بناء قمى الطم  قبر اإلنترنت، والت  تشير الحوسبة  

دارة البيانػػػات باسػػػتلداـ المػػػوارد الماديػػػة واالفتراضػػػية  يمطػػػف أف تشػػػمل الحوسػػػبة والتلػػػزيف والبػػػرامي وا 
المشترطة )بما ف  ذلؾ الشبطات واللوادـ والتطبيقات(. نظر ا ألف اللدمات يػتـ توفيرهػا قبػر اإلنترنػت 

سػػتلداـ أهةػػزة المػػوفر، يمطػػف لممسػػتلدميف قػػادة  الوصػػوؿ إلػػى اللدمػػة باسػػتلداـ أنػػواع ملتمالػػة مػػف با
همبػت الحوسػبة السػحابية ولقػد  .األهةػزة أينمػا طػانوا ، شػريطة أف يطػوف لػديةـ اتصػاؿ إنترنػت مناسػ 

لوصػوؿ مقػد سػةمت لػدمات الحوسػبة اففوائد قديػدة لؤلقمػاؿ التهاريػة سػواء طانػت صػ يرة أو طبيػرة ، 
مف أ  مطاف حوؿ ال الـ ومف أ  هةػاز ، طمػا تمطػف مػف الوصػوؿ إلػى هميػ  المػوارد بػدوف الحاهػة 

، ومػػف إلػػى نالقػػات لمبنيػػة التحتيػػة التكنولوهيػػة وباقػػل تكػػاليف اداريػػة وفػػى نالػػس الوقػػت تػػوفير الوقػػت 
اسػتلداـ شػبطات األكار شيوقا  االستماع إلػى الموسػيقى، والم ػ  قمػى األهةػزة االكترونيػة، و األنشطة 

التواصل االهتماق ، وتلزيف الصور والمستندات، ف  م ظػـ الحػاالت تكػوف قبػر اسػتلداـ الحوسػبة 
، ويماػػػػل االتهػػػػال المتزايػػػػد لمحوسػػػػبة السػػػػحابية تحػػػػد  لكػػػػل مػػػػف السػػػػمطات الضػػػػريبية ودافػػػػ  السػػػحابية

قمػػى أنػػه منشػػاة  الضػػرائ ، فقواقػػد اإلطػػار الضػػريبى الػػدولى الحاليػػة التػػى ت مػػل قمػػى تاهيػػل اللػػادـ
دائمػة ليػػر ف الػة فػػى بيئػة السػػحابة، حيػث يمطػػف نقػػل اللػوادـ مػػف دولػة اللػػر  بسػةولة، قػػبلوة قمػػى 
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قػػدـ وهػػود تنسػػيه فػػى تشػػري ات الالػػواتير اإللكترونيػػة ، واالحتالػػاح بالواػػائه ال يصػػمي بشػػطل هيػػد فػػ  
ا  .(Narendra J 2019) بيئة السحابة ببل حدود أيض 

 مشكالت ومبرارات تطوير اإلطار الضريبى الدولى الحالى  2-3-3
تاسس اإلطار الضريبى الدولى منذ بدايات القرف ال شريف مف لبلؿ القانوف الضريبى الػدولى 
الػػذ  وضػػ ته األمػػـ المتحػػدة واالتالاقيػػات الضػػريبية الدوليػػة الصػػادرة ، وي تبرهػػذا االطػػار هػػو األسػػاس 

ض الضرائ  مف الدلل الذ  تهنيػه الشػرطات مت ػددة الهنسػيات، التػى التى ت تمد قميه الدوؿ فى فر 
تمػػارس أنشػػطتةا قبػػر الحػػدود مػػف لػػبلؿ منشػػاة دائمػػة) مبػػدأ الوهػػود المطػػانى(، وقػػد ظػػل هػػذا اإلطػػار 

ليػػر أف قصػػر الاػػورة الرقميػػة آاػػار  .مسػػتقرا  وف ػػاال  بمػػا فيػػه الكالايػػة قمػػى مػػد  ققػػود القػػرف الماضػػى
ةذا اإلطار، إذ قممت التكنولوهيا الرقمية قمى تسةيل الطريه لمشػرطات الدوليػة ال ديد مف التحديات ل

ف  المشارطة بصورة مهدية ف  الحيػاة االقتصػادية لمػدوؿ التػ  لػيس لةػا فيةػا وهػود مػاد ، وقمػى أف 
ولت قيػد األمػور، ال تػزاؿ الػدوؿ التػ   .تال ل ذلؾ دوف دف  حصػة قادلػة مػف الضػرائ  فػى هػذل الػدوؿ

قمػػى -بموهػػ  المبػػادا الضػػريبية التقميديػػة- رائ  قمػػى الشػػرطات تصػػر قمػػى فرضػػةاتالػػرض الضػػ
شرطات التكنولوهيا الرقمية الت  تتلذ مقراٍت لةا دالمةا، حتى إذا طاف قمبلؤها ف  اللػارج. وبالتػالى 

 قدـ المساواة بيف شرطات التكنولوهيا الرقمية لير المقيمة والشرطات لير المقيمة. 

أهمية مشػروع تآكػل األسػاس وتحويػل األربػاح فػى التصػد  لػب ض أسػالي   وقمى الرلـ مف 
التهنػػػػ  الضػػػػريب  التػػػػ  تنتةهةػػػػا الشػػػػرطات مت ػػػػددة الهنسػػػػيات، اال أنػػػػه فشػػػػل فػػػػ  الوصػػػػوؿ ل ػػػػبلج 
التحديات الضريبية فى ظػل الرقمنػة االقتصػادية، والتػى تماػل مبػررات اقتمػاد مػنةي هديػد فػى تطػوير 

 الى :  اإلطار الضريبى الدولى الح

حػه فػػرض الضػرائ  لمدولػة التػػى يقػ  فيةػا مقػػر الشػرطة ، ولػيس الدولػػة مػازاؿ يمػني هػػذا اإلطػار   -0
التػػى ت مػػل فيةػػا، هػػذا المبػػدأ هػػو أسػػاس م اهػػدة الضػػريبة النموذهيػػة الانائيػػة التػػ  وضػػ تةا منظمػػة 

واالسػػتاناء الوحيػػد لةػػذل  .الت ػاوف االقتصػػاد  والتنميػػة ل ػرض منػػ  االزدواج الضػػريب  قمػػى األربػاح
وهػػذا المبػػدأ القاقػػدة هػػو فػػ  حالػػة وهػػود منشػػاة دائمػػة فػػ  بمػػد ملتمػػف قػػف دولػػة المقػػر الرئيسػػ . 

تستطي  شرطات التكنولوهيا الرقمية تقديـ منتهاتةػا بصػالة قػابرة اليبلئـ الرقمنة االقتصادية ، حيث 
رض الواقػ  فػ  الدولػة الػذ  يطػوف لمحدود الدولية وتحقه أرباحا مػف دوف أف يطػوف لةػا مقػر قمػى أ

 مصدر ا لربي هذل الشرطات. وبالتالى ال تدف  الضرائ  ألنةا لارج القوانيف الضريبية الم موؿ بةا.
ينطو  هذا اإلطار قمػى القواقػد الضػريبية التػى تضػ ةا البمػداف المتقدمػة، دوف النظػر إلػى طياليػة  -9

تاايرهػػا قمػػى االيػػرادات الضػػريبية فػػى البمػػداف الناميػػة، ف مػػى سػػبيل الماػػاؿ، يوضػػي تحميػػل صػػندوؽ 
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ادات النقػػػد الػػػدولى أف البمػػػداف ليػػػر األقضػػػاء فػػػ  منظمػػػة الت ػػػاوف االقتصػػػاد  والتنميػػػة تقالػػػد إيػػػر 
% مػػػػف إهمػػػػال  النػػػػاتي 0.1مميػػػػار دوالر أمريطػػػػ  سػػػػنويا ، أو حػػػػوال  911ضػػػػريبية قػػػػدرها حػػػػوال  

 . (IMF,2019المحم ، بسب  نقل الشرطات الرقمية أرباحةا إلى مواق  منلالضة الضرائ  )
ي ػػانى هػػذا االطػػار مػػف مشػػطمة قػػدـ ال دالػػة الضػػريبية، فالبمػػداف التػػ  يطاػػر فيةػػا قػػدد مسػػت مم   -1

ات الرقمية أو مسػتةمكيةا ينتةػ  بةػا األمػر إلػى تحصػيل إيػرادات ضػريبية ضػئيمة أو م دومػة اللدم
مػػف شػػرطات التكنولوهيػػا الرقميػػة،ألنةا شػػرطات لػػيس لةػػا وهػػود مػػاد  فػػ  تمػػؾ البمػػداف، ف مػػى سػػبيل 
الماػػاؿ تقػػػـو شػػػرطة هوهػػػل بهمػػ  بيانػػػات ضػػػلمة مػػػف لػػػبلؿ لدمػػة البحػػػث المهانيػػػة التػػػ  تقػػػدمةا 

وبػػذلؾ أنشػػات نمػػوذج أقمػػاؿ لتحميػػل تمػؾ البيانػػات ب ػػرض قػػرض إقبلنػػات مسػػتةدفة  لممسػتلدميف،
لممستلدميف، تحصل مقابل ذلؾ قمػى إيػرادات مػف النشػاط اإلقبلنػ  مػف الشػرطات الم منػة. إذا تػـ 
دفػػ  هػػذل اإليػػرادات إلػػى الشػػرطات التاب ػػة لشػػرطة لولػػل فػػ  البمػػداف منلالضػػة الضػػرائ ، فمػػف يػػتـ 

و طاربػػاح فػ  الػػدوؿ المسػػتةمكة التػ  يقػػيـ فيةػػا المسػتلدموف الال ميػػوف، وبالتػػال  تسػهيمةا طمبي ػػات أ
 . ((ATAF, 2019bفمف تنتي قنةا إيرادات ضرائ 

قمى قيػاـ الشػرطات مت ػددة الهنسػيات باقػداد  اإلطار مف لبلؿ م يار التقرير المشترؾيقـو هذا  -4
تقػػػارير لاصػػػة بطػػػل بمػػػد قمػػػى حػػػدة بشػػػاف أرباحةػػػا ومػػػدفوقاتةا الضػػػريبية ونشػػػرها بػػػيف السػػػمطات 
الضريبية. لكف هذل التقػارير لػف تكػوف متاحػة لم امػة، ممػا ي نػ  حرمػاف المهتمػ  المػدن  مػف أداة 

طشػػالت شػػرطة فودافػػوف، وهػػ  أوؿ شػػرطة  أساسػػية ومةمػػة لمشػػالافية الضػػريبية، ف مػػى سػػبيل الماػػاؿ
% تقريبػا  41طبر  مت ددة الهنسيات تتطػوع بنشػر بيانػات أرباحةػا بحسػ  طػل بمػد قمػى حػدة، أف 

 0.4أرسػػمت إلػػى مػػبلذات ضػػريبية، مػػ  إقػػبلف أربػػاح بقيمػػة  9102-9102مػػف أرباحةػػا ل ػػام  
روضػة قمػى الشػرطة هنػاؾ مميار يورو ف  لوطسمبورج، حيث ال يزيػد الم ػدؿ الال مػ  لمضػريبة المال

 ((Peter & Amanda, 2018 %.1.1قف 

ظةور نماذج األقماؿ الرقمية ذات الربحية ال الية، وهذل النماذج ت تمد طايرا  قمى األصوؿ ليػر  -2
الممموسػػة،مال بػػراءات االلتػػراع أوالبرمهيػػات التػػ  يصػػ   تقػػدير قيمتةػػا، فقػػد اسػػتطاقت شػػرطات 

بػػاح مرتال ػػة والتةػػر  مػػف الضػػرائ  مػػف لػػبلؿ تكايػػف أنشػػطتةا فػػى التكنولوهيػػا الرقميػػة تحقيػػه أر 
  .دوؿ م دالت الضرائ  فيةا متدنية

تسػػتطي  شػػرطات التكنولوهيػػا الرقميػػة فػػى ظػػل هػػذا اإلطػػار تهنػػ  الضػػرائ  بسػػةولة، نظػػرا النةػػا  -2
تستلدـ البيانات الضلمة الت  تهم ةا لتحوؿ نماذج أقمالةا إلى أصوؿ لير ممموسة مػف لػبلؿ 

وارزميات والذطاء االصطناق  إلى المبلذات الضريبية، وقمى لبلؼ األصوؿ الممموسة، فػيف الل
نقػػػػل األصػػػػوؿ ليػػػػر الممموسػػػػة قبػػػػر الحػػػػدود ال يتطمػػػػ  سػػػػو  ققػػػػد واحػػػػد فقػػػػ  قمػػػػى التقنيػػػػات 
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تقػػػـو بنقػػػل أرباحةػػػا إلػػػى أ  وهةػػػة تريػػػدها واالسػػػتالادة مػػػف فمػػػا زالػػػت هػػػذل الشػػػرطات  .التكنولوهيػػػة
الض فيةا لم اية م دالت الضرائ  المالروضة، وتال ل هذل الشرطات هذا بطريقة المناطه الت  تنل

 قانونيػة باسػتلداـ مػا يسػمى بالتسػ ير التحػويم ، حيػث  تضػ  الشػرطة األـ أسػ ار الم ػامبلت بػػيف
اللدمات واألقماؿ التهارية بيف أنشطة وأقساـ وفروع نالس الشرطة، بطريقة مبالغ فيةا بةدؼ رف  

وضػػماف تسػػهيل األربػػاح فػػ  الػػدوؿ التػػ  يػػنلالض فيةػػا الم ػػدؿ الضػػريب ، بػػدال  مػػف  التكمالػػة وهميػػا  
 المطاف الذ  حقه فيه النشاط االقتصاد  أرباحا  بالال ل. 

يؤد  قياـ مهموقػة مػف الػدوؿ بتصػميـ أنظمتةػا الضػريبية لسػرقة اإليػرادات الضػريبية مػف الػدوؿ   -2
المهموقػػة الاانيػػة مػػف الػػدوؿ، وبالتػػالى انلالػػاض األلػػر  إلػػى انلالػػاض االيػػرادات الضػػريبية فػػى 

االنالاؽ قمى الت مػيـ والبحػث ال ممػى، والرقايػة الصػحية، وبػرامي الحػد مػف الالقػر، وتػدابير م الهػة 
المناخ، لذلؾ ينب ى قمى المنظمات الدولية الم نيػة بالشػاف الضػريبى أال تسػمي بػذلؾ ، ومػف  ت ير

ة الهنسػػيات أف تكػػف قػػف  تةديػػد الػػدوؿ بالرحيػػل مػػف ناحيػػة ألػػر  ينب ػػى قمػػى الشػػرطات المت ػػدد
الػػدوؿ اذا لػػـ تلالػػض م ػػدالت الضػػريبة أوالقيػػاـ باسػػالي  التهنػػ  الضػػريبى، حيػػث يقضػػى المبػػدأ 
األساس  ف  المسؤولية االهتماقية لمشرطات أف تػدف  الشػرطات حصػة قادلػة مػف الضػرائ  أينمػا 

 .طانت تزاوؿ أقمالةا
ا بالنقػػػل والسػػػياحة واألقمػػػاؿ المصػػػرفية  -2 تقػػػتحـ شػػػرطات التكنولوهيػػػا الرقميػػػة سبلسػػػل القيمػػػة، بػػػدء 

واالتصػػػاالت، تميةػػػا الرقايػػػة الصػػػحية وصػػػناقة السػػػيارات واللػػػدمات ال امػػػة وليرهػػػا، ممػػػا حقػػػه 
االرتبػػاط االسػػتراتيه  لةػػذل الشػػرطات فػػى هميػػ  سبلسػػل القيمػػة، ممػػا ي نػػى حصػػولةا قمػػى حصػػة 

ف أرباح الشرطات المحمية التػ  تلضػ  لقوتةػا السػوقية. ومػ  انتشػار الرقمنػة االقتصػادية متزايدة م
ستقـو شرطات التكنولوهيا الرقمية بتحويػل األربػاح مػف القطاقػات الملتمالػة إلػى اللػارج ، وتلتالػ  
مف الناتي المحمػ  اإلهمػال  لمػدوؿ. وتحػـر  الػدوؿ مػف االيػرادات الضػريبية االضػافية التػى طانػت 

 حققةا مف اإلنتاهية ال الية لمرقمنة االقتصادية. ت
تسػػتاليد شػػرطات التكنولوهيػػا الرقميػػة مػػف البنيػػة التحتيػػة بصػػالة قامػػة والبنيػػة التحتيػػة التكنولوهيػػة   -2

بصػػالة لاصػػة والنظػػاـ القػػانون  الػػذ  يلمػػه ويػػدقـ السػػوؽ بشػػطل ف ػػاؿ. وبالتػػالى يهػػ  أف يطػػوف 
ومف اـ ينب ى قمى  .ح الشرطات الت  تستاليد منةالمدولة الحه ف  فرض ضرائ  قمى ب ض أربا

شػػرطات التكنولوهيػػا الرقميػػة أف تػػدف  مزيػػدا مػػف  الضػػرائ   فػػ  الػػدوؿ، التػػ  تبيػػ  فيةػػا منتهاتةػػا 
أولػػدماتةا وتحقػػه أرباحػػا، ماممػػا تػػدف ةا فػػ  مواقػػ  إنتاهةػػا وبحواةػػا، ونتيهػػة لػػذلؾ، ينب ػػ  لمػػدوؿ 

تتنػػازؿ قػػف هػػزء مػػف الحصػػيمة الضػػريبية، لصػػػالي دوؿ األـ، التػػ  توهػػد فيةػػا هػػذل الشػػرطات أف 
، لػف تةػتـ السػمطات وبالتػالى فػى ظػل هػذل ارليػة .المصدر التى تبي  فيةا هذل الشػرطات منتهاتةػا
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الضػػريبية المحميػػػة بوهػػود مػػػاد  ف ػػاؿ لمشػػػرطة قمػػى أراضػػػيةا، إذ أف مهػػرد مشػػػارطة الشػػرطة فػػػ  
 السوؽ قد يطوف طافيا إللضاقةا لمضريبة.

نمو سوؽ المنصات الرقمية الت  تسةل اقتصاديات  المشارطة  بشطل سري  وي ير ال ديد اف  -01
ا لمسمطات الضريبية، ألنه قد يهم  األنشطة الت  تـ إهراؤها  مف قطاقات األقماؿ، يقدـ فرص 

وقد أدلمت ب ض السمطات  .سابق ا ف  االقتصاد النقد  لير الرسم  إلى المنصات الرقمية
 ل التزامات إببلغ م ينة قمى مش م  المنصات الرقمية لئلببلغ. ويلط  الب ض الضريبية بالال

وم  ذلؾ سببت تحديات ضريبية لمحطومات  .ارلر إلدلاؿ تدابير مماامة ف  المستقبل القري 
مف حيث إنالاذ متطمبات إقداد التقارير الضريبية المحمية وفقا لم يار التقرير المشترؾ قندما ال 

ا ف  نطاؽ التصاصهيطوف مش ل ال قبلوة قمى التحديات لممنصات الرقمية الت  .منصة موهود 
تيسر الم امبلت ف  دوؿ مت ددة متطمبات إببلغ محمية مت ددة قد تؤد  إلى زيادة التكاليف 

  االدارية . واألقباء

يبية مما سبه يتضي أف مشروع تآكل األساس وتحويل األربػاح لػـ ي ػد طافيػا لمواهةػة التحػديات الضػر 
فػ  فػرض لذلؾ قامت منظمة الت اوف االقتصاد  والتنمية بيقادة دراسة تحديات  لمرقمنة االقتصادية،

الضػػػػػػػػػرائ  قمػػػػػػػػػى االقتصػػػػػػػػػاد الرقمػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػرة ألػػػػػػػػػر  وقػػػػػػػػػدمت ابلاػػػػػػػػػة مقترحػػػػػػػػػات ممطنػػػػػػػػػة لمحػػػػػػػػػل 
 (:OCED,2017aهـ)

ضػػريبة توسػػي  مالةػػـو المنشػػاة الدائمػػة لتشػػمل الوهػػود  االقتصػػاد  ليػػر المػػاد  طاسػػاس لالػػرض ال  -0
قمى الدلل، حيث يطوف مهرد تالاوض الوطيل أو الشلص أوقيامػه بالػدور الرئيسػى فػى التالػاوض 

 ته مه بماابة المنشاة الدائمة التى تلض  لمضريبة.
 نظاـ ضريبة االستقطاع قمى المدفوقات لشرطات التكنولوهيا الرقمية ب  -9
%( 1-9نظػػاـ ضػػريبة اللػػدمات الرقميػػة، والػػذ  يقػػـو قمػػى فػػرض ضػػريبة بم ػػدؿ مػػنلالض)مف   -1

 .قمى إهمال  مبي ات ب ض الشرطات الرقمية والت  ت ز  إلى البمد

ولـ تنصي منظمة الت اوف االقتصاد  والتنمية بتبنػ  أ  مػف هػذل المقترحػات فػ  ذلػؾ الوقػت،    
فػػرض ، 9102اقترحػػت المالوضػػية األوروبيػػة، فػػ  مػػارس  بسػػب  قػػدـ وهػػود توافػػه فػػ  ارراء ، لػػذلؾ

تستةدؼ ف  األساس شرطات التكنولوهيا الرقمية ال مبلقػة والتػ  ضريبة مؤقتة قمى اللدمات الرقمية 
تسػػمي بنيتةػػا الشػػرطاتية بسػػح  األربػػاح المطتسػػبة رقميػػا، إلػػى منػػاطه تتػػوافر فيةػػا الضػػرائ  منلالضػػة 

فقػػة ب ػػض دوؿ االتحػػاد االوربػػى، ممػػا دفػػ  ال ديػػد مػػف الػػدوؿ لكػػف هػػذا االقتػػراح لػػـ يحصػػل قمػػى موا
باتلاذ إهراءات ضريبية أحادية مال ضػريبة الم ادلػة وضػريبة األربػاح المرحمػة والضػريبة المسػتقط ة 

 وضريبة اللدمات الرقمية.
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وقمػػى الػػرلـ مػػف أهميػػة هػػذل اإلهػػراءات، اال أنةػػا لػػـ تسػػالر قػػف إنتػػاج نظػػاـ ضػػريبى قػػادؿ     
رقمنػػػة االقتصػػػادية، بػػػل قػػػد تػػػؤد  إلػػػى تآكػػػل الالوائػػػد والالػػػرص التػػػ  ت رضػػػةا الرقمنػػػة قمػػػى وداقػػػـ لم

االقتصػػػاد والمسػػػتةمكيف، لػػػذلؾ قامػػػت منظمػػػة الت ػػػاوف االقتصػػػاد  والتنميػػػة باقػػػادة دراسػػػة التحػػػديات 
تضػػمف ابلاػػة وهةػػات نظػػر  9102الضػػريبية لمرقمنػػة االقتصػػادية، وأصػػدرت تقريػػر ا مؤقت ػػا فػػ  مػػارس 

الضػػرائ  قمػػى االقتصػػاد الرقمػػى، االولػػى تػػر  أف االقتصػػاد الرقمػػ  قػػد لمػػه تحػػديات  حػػوؿ فػػرض
هديػػدة لئلطػػار الضػػريب  الػػدول ، والتػػ  ينب ػػ  م الهتةػػا بػػالت ييرات المسػػتةدفة قمػػى قواقػػد االرتبػػاط 
وتلصػػيص األربػػاح، بينمػػا تػػر  وهةػػة النظػػر الاانيػػة أف مشػػطبلت اإلطػػار الضػػريب  الػػدول  تتهػػاوز 

أليػر ا ، اقتبػرت وهةػة النظػر الاالاػة  .الرقم  بػالمالةـو الضػيه، وبالتػال  تتطمػ  حػبل  أوسػ  االقتصاد
ا، وبالتػال  لػـ تكػف الوقاء الضػريبى أف القواقد الضريبية الحالية ب د مشروع  ونقػل األربػاح ت مػل هيػد 

أ  توهيةػات  ونتيهة لةذا االلتبلؼ فى وهةػات النظػر لػـ يقػدـ التقريػر المؤقػت .هناؾ حاهة لمت يير
ومػ  ذلػؾ ، طػاف   أو يتوصل إلى أ  استنتاهات مؤطدة حوؿ فرض الضرائ  قمى االقتصػاد الرقمػ 

هناؾ اتالاؽ قمى أف التوصل إلى حل مت دد األطراؼ مف منظمة الت اوف االقتصاد  والتنمية أفضل 
  قترحات:مف التدابير االنالرادية التى تتبناها ب ض الدوؿ. طما قدـ فريه ال مل  ابلاة م

OECD, 25 October 2017)) 

ضريبة دلل الشرطات ه  األداة األكار مبلءمة لمحصوؿ قمى مساهمة تتناس  م  لمه القيمػة   -0
دالل البمد، وي تبػر صػاف  الػدلل أو الػربي هػو مقيػاس صػاف  الاػروة الناتهػة قػف أقمػاؿ الشػرطة 

تقػدـ الشػرطات الدوليػة ضػرائ  مف أقمالةا. لذلؾ ، يه  إصبلح اإلطار الضريبى الدولى بحيػث 
 قمى أرباحةا .

ال تسػتطي  دولػػة إصػػبلح اإلطارالضػػريبى بمالردهػػا. نظػر ا لمقيػػود المحػػددة لقواقػػد الضػػرائ  الدوليػػة،  -9
لػػذلؾ ينب ػػى أف يت ػػاوف المهتمػػ  الػػدولى مػػ   منظمػػة الت ػػاوف االقتصػػاد  والتنميػػة لت ػػديل قواقػػد 

 ضريبية، وهذا يتطم  ت ديل مالةـو المنشاة الدائمة.توزي  األرباح لمشرطات الدولية لؤللراض ال
يهػػ  أف يسػػػتند ت ريػػف المنشػػػاة الدائمػػة قمػػػى الػػدور الػػػذ  تم بػػه البيانػػػات الضػػلمة التػػػ  يوفرهػػػا  -1

المستلدموف، والت  لـ يػتـ ألػذها فػ  االقتبػار ب ػد لؤللػراض الضػريبية ، قمػى الػرلـ مػف طونةػا 
إلػػػى دوؿ السػػػوؽ ودولػػػة االقامػػػة لهميػػػ  نمػػػاذج  فػػػ  صػػػميـ لمػػػه القيمػػػة، ويمطػػػف نسػػػبتةا بسػػػةولة

 10أصػدرت منظمػة الت ػاوف االقتصػاد  والتنميػة فػىالدولية  واستهابة لمض وط .األقماؿ الرقمية
بيػػاف أقمنػػت فيػػه موافقػػة المهتمػػ  الػػدولى قمػػى مبػػادرة لت ػػديل اإلطػػار الضػػريبى تقػػـو   9102مػػايو 

ػػػػا قمػػػػى رطيػػػػزتيف أساسػػػػيتيف: األولػػػػى تقػػػػـو قمػػػػى أسػػػػاس إ نةػػػػاء مبػػػػدأ الضػػػػرائ  قمػػػػى الػػػػدلل وفق 
لمحضورالماد  لمببلد، بينما تةدؼ الاانية إلى إيقاؼ المنافسة الضريبية وتحػوؿ الشػرطات أرباحةػا 
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إلػػى دوؿ ذات ضػػرائ  أقػػل، وبالتػػالى فةػػى ت ػػديل هػػوهر  فػػى اإلطػػار الضػػريبى الػػدولى لمواهةػػة 
 .(OCED,2019bالتحديات الضريبية الناشئة قف الرقمنة االقتصادية )

أسدددباب عددددم التوافدددي عمدددى تطدددوير اإلطدددار الضدددريبى الددددولى الحدددالى  سدددتيعاب فدددر   2-3-4
 الضرائب فى ةل الرقمنة ا قتصادية 

قمى الرلـ مف اتالاؽ ال ديد مف البمداف قمػى التوصػل لحػل دولػى تػوافقى لمتحػديات الضػريبية    
ةاء مبدأ الوهود المطانى فػى تلصػيص الحقػوؽ ، ي تمد قمى ان9191لمرقمنة االقتصادية بنةاية قاـ 

الضػػريبية ، ويطػػافي المنافسػػة الضػػريبية الضػػارة . بػػدال مػػف التػػدابير الضػػريبية األحاديػػة، اال أنةػػا مػػا 
     -زالت ملتمالة حوؿ ما يه  القياـ به لتطوير اإلطار الضريبى الدولى ل دة أسبا  مف أهمةا :

ت د قممية اصبلح اإلطار الضريبى الدولى قممية سياسية بدرهػة قاليػة قػف طونةػا قمميػة فنيػة،  -0
حيث بدأت ال ديػد مػف الحطومػات االسػتهابة لملػاوؼ الهمةػور والصػحافة حػوؿ التةػر  الضػريبى 
الػػذ  تقػػـو بػػه شػػرطات التكنولوهيػػا الرقميػػة ال مبلقػػة. وبالتػػالى مػػف المحتمػػل قػػدـ التوصػػل التالػػاؽ 

 ولى فى حالة قدـ امطانية التوازف بيف الت اوف الدولى والتقييد الوطنى. د
سػيؤد  التحػوؿ إلػى نظػػاـ ضػريبى يالػرض ضػػرائ  أكبػر قمػى دلػػل الشػرطات مت ػددة الهنسػػيات   -9

فى بمداف ال مبلء وضػرائ  أقػل فػى بمػداف مقػرات الشػرطات أو أمػاكف ممارسػة األبحػاث وقمميػات 
ض فػى الحصػيمة الضػريبية لمػدوؿ المصػدرة لمتكنولوهيػا الرقميػة ماػل التطوير بطل تاكيد إلى انلالا

 الياباف وألمانيا والصيف والواليات المتحدة االمريطية . 
م ارضػػػة هماقػػػات الضػػػ   والواليػػػات المتحػػػدة االمريطيػػػػة التػػػى لػػػديةا قػػػدد طبيػػػر مػػػف شػػػػرطات   -1

وليرهػا مػف الشػرطات  "يسػبوؾالتكنولوهيػا الرقميػة ال مبلقػة ماػل  هوهػل ، و أبػل ، و أمػازوف ، و ف
 الرقمية، ضد ه ل هذل ارلية الزامية ، حيث ترل  فى ترؾ األمر طحل التيار  لةذل الشرطات.

حوؿ اصبلح اإلطار الضريبى الدولى بما يمطف مػف  9191إذا تـ تحقيه اتالاؽ دولى بنةاية قاـ  -4
حػد مػا ويتطمػ  المزيػد فرض الضرائ  قمى االقتصاد الرقمى ، فقد يطوف قمى مسػتو  قػاٍؿ إلػى 

قدمتػه  تآكل القاقػدة وتحويػل األربػاح الػذ  سابق ا ف  مشروعما حدث  وما يؤطد ذلؾ مف التطوير.
 ، وبػدأت ت ييػرات9102منظمػة الت ػاوف االقتصػاد  والتنميػة فػى توصػياتةا النةائيػة فػ  أكتػوبر 
بيه هػذل الت ييػرات قمػى ذات الصمة بػاالتالاقية النموذهية لضرائ  الدلل ورأس الماؿ م  قدـ تط

( ، وبنػػػاء  قمػػػى ذلػػػؾ، فػػػاف أ  حػػػل دولػػػى 9191حتػػػى قػػػاـ منػػػ  االزدواج الضػػػريبى  ال ديػػػد مػػػف
لمتحديات الضريبية لبلقتصاد الرقم  لف يصبي سار  المال وؿ لمدة  مف ابلث إلى لمس سنوات 

ى فػػ  قػػاـ ألػػر  ب ػػد االتالػػاؽ قمػػى هػػذا الحػػل. ممػػا ي نػػ  أنػػه إذا تػػـ التوصػػل إلػػى الحػػل  الػػدول
 .9192، فقد ال يطوف ف اال  حتى قاـ  9191
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حتػػى فػػى حالػػة التوصػػل إلطػػار ضػػريبى دولػػى هديػػد يسػػتوق  فػػرض الضػػرائ  فػػى ظػػل الرقمنػػة  -2
االقتصػػادية، ووافقػػت شػػرطات التكنولوهيػػا الرقميػػة قمػػى فػػرض الضػػريبة قمػػى أرباحةػػا وفقػػا لةػػذا 

 ديل اتالاقياتةا الضريبية م  دوؿ اقامة اإلطار، فمف تستطي  دوؿ السوؽ أف تطبه ذلؾ إال ب د ت
هذل الشرطات، حيث ت د األنظمة الضػريبية مسػؤولية الػدوؿ ولػيس الشػرطات، وبالتػالى فػاف قبػوؿ 
شػػرطات التكنولوهيػػا الرقميػػة بالػػرض الضػػريبة بمػػا ال يتوافػػه مػػ  أحطػػاـ االتالاقيػػات الضػػريبية يمنػػ  

 ت. دوؿ المصدر مف الحه ف  لصـ الضريبة مف هذل الشرطا

يت يف تناليذ أ  حل متاله قميه دوليا إهراء ت ييرات قمى اتالاقيات منظمة التهارة ال المية، م   -6
 الحاهة إلى االتالاؽ قمى وايقة مت دد األطراؼ وصيالتةا لتوق  قميةا دوؿ ال الـ .

 مخاطر الفشل فى التوصل لنةام ضريبى عالمى يالئم الرقمنة ا قتصادية  2-3-5
إذا فشػػمت منظمػػة الت ػػاوف االقتصػػاد  والتنميػػة فػػ  الوصػػوؿ إلػػى اتالػػاؽ دولػػى حػػوؿ نظػػاـ ضػػريبى   

 قالمى يبلئـ الرقمنة االقتصادية يتوق  الباحااف حدوث ما يمى : 
 تبنى  الكثير من دول العالم ضريبة الخدمات الرقمية  -1

نةيػػػار نظػػػاـ الضػػػرائ  الػػػدول  تت ػػػد ضػػػريبة اللػػػدمات الرقميػػػة الداللػػػةع األكاػػػر وضػػػوحا  قمػػػى ا   
الحػػػالى، وصػػػارت التػػػدابير التػػػ  تحيػػػد قػػػف القواقػػػد التاريليػػػة لمضػػػرائ  الدوليػػػة تظةػػػر قمػػػى هميػػػ  
المسػػػتويات، بمػػػا فػػػ  ذلػػػؾ بمػػػداف ماػػػل أسػػػتراليا وايطاليػػػا وترطيػػػا والنمسػػػا ونيوزلنػػػدا والمممكػػػة المتحػػػدة 

وتالػػرض طايػػر مػػف تمػػؾ التػػدابير بمػػا فيةػػا ضػػريبة األربػػاح  .واالرهنتػيف، قمػػى سػػبيل الماػػاؿ ال الحصػػر
 ( .OECD, 2019a)المحولة ف  المممكة المتحدة وضريبة الم ادلة فى الةند 

ويمطف أف تؤد  ضريبة اللدمات الرقمية مقترنة  م  الضرائ  األلر  القديمة، إلى نزاقات   
ه األساس  ف  فرض ضريبة قمى االزدواج الضريب ، الت  ستلتمف فيةا الدوؿ حوؿ مف له الح
وهذا األمر يمطف أف ينتة  باف  .الدلل، الذ  اكتسبته الشرطة مف لبلؿ نشاطاتةا قبر الحدود

تالرض قدة دوؿ ملتمالة ضريبة قمى نالس ال نصر. وبالتالى ص وبة تهن  االزدواج الضريب  
 .الدول ، مما ي رقل التهارة واالستامارات ال ابرة لمحدود بدرهة طبيرة

 انتشار الحروب الضريبية  بين الدول -2
قنػػػدما تبنػػػت ب ػػػض الػػػدوؿ األوربيػػػة ولاصػػػة فرنسػػػا فػػػرض ضػػػريبة اللػػػدمات الرقميػػػة قمػػػى    

شرطات التكنولوهيا الرقمية ال مبلقػة انزقهػت الواليػات المتحػدة االمريطيػة التػى تػر  أف هػذل الضػريبة 
ماػل تستةدؼ الشرطات األمريطية تحديدا  وال تتسه م  المبادا السارية ف  االطارالضػريبى الػدولى، وت

قبئػػا  ليػػر قاديػػا قمػػى االمتاػػاؿ الضػػريبى لشػػرطات التكنولوهيػػا الرقميػػة المتضػػررة، وهػػددت بػػيهراءات 
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انتقاميػػة  منةػػا فػػرض رسػػـو إضػػافية قمػػى الػػواردات مػػف هػػذل الػػدوؿ، ممػػا قػػد يػػؤد  إلػػى اقاقػػة التهػػارة 
 ال المية.  
ف االقتصػاد  والتنميػة نةاية االستراتيهية المقترحػة مػف منظمػة الت ػاو واللبلصة ما ورد فى  

لم الهة التحديات الضريبية لمرقمنة االقتصادية مف فقػرة قصػيرة تػدؿ قمػى التنبػؤ بالالوضػى الضػريبية 
ال الميػػة فػػى حالػػة الالشػػل فػػى اصػػبلح اإلطػػار الضػػريبى الػػدولى وانتشػػار اإلهػػراءات الضػػريبية أحاديػػة 

اير هذا الالشل ت ػامبلت شػرطات سوؼ يتهاوز تاالهان  فى فرض الضرائ  قمى االقتصاد الرقمى.و 
التكنولوهيا الرقمية ال مبلقة، إذ تت د أنشطة هذل الشرطات قماد نهاح ال ولمة االقتصادية، ممػا ي نػى 
امطانية تباطا االقتصاد ال الم ، بل وينحدر ف  ب ػض المنػاطه إلػى الكسػاد بشػطٍل بػالٍغ قمػى المػد  

وف االقتصػػاد  والتنميػػػة بمةمػػة تطػػوير اإلطػػػار األطػػوؿ لػػذلؾ طمالػػػت مهموقػػة ال شػػريف منظمػػػة الت ػػا
الضػريبى الػػدولى السػتي ا  الرقمنػػة االقتصػادية والتػػى قػدمت مقترحػػات التطػوير التػػى يػتـ تناولةػػا مػػف 

 لبلؿ الالصل التالى .
 اختبار فرو  البحث وتقويم مقترحات تطوير اإلطار الضريبى الدولى-3
 لمواجهة التحديات الضريبية لمرقمنة ا قتصادية 
 فرو  البحث  3-1
 :يقـو البحث قمى التبار الالرضييف التالييف  

: تسةـ إقادة توزي  الحقوؽ الضريبية بيف دوؿ المصدر/ السوؽ ودولة االقامة فى الفر  ا ول
 االقتصادية.اإلطار الضريبى الدولى الستي ا  فرض الضرائ  فى ظل الرقمنة تطوير 

:  يسةـ تحديد حد أدنى لمم دؿ الضريبى الال اؿ قمى أرباح الشرطات فى تطوير الفر  الثانى
 اإلطار الضريبى الدولى الستي ا  فرض الضرائ  فى ظل الرقمنة االقتصادية.

تقويـ مقترحات تطويراإلطار الضريبى الدولى لمواهةة  واللتبار صحة فروض البحث يه  
الضريبية لمرقمنة االقتصادية التى قدمتةا منظمة الت اوف االقتصاد  والتنمية لبلؿ قاـ التحديات 
لطة قمل  لتطوير اإلطار الضريبى الدولى لمواهةة التحديات الضريبية لمرقمنة االقتصادية  9102

نية، تقـو قمى رطيزتيف:االولى،اقادة توزي  الحقوؽ الضريبية بيف دوؿ المصدر ودولة االقامة والاا
تحديد حد أدنى لمم دؿ الضريبى الال اؿ قمى أرباح الشرطات لمطافحة اسالي  نقل األرباح إلى دوؿ 
المبلذات الضريبية، لذا يتـ تناوؿ تقويـ ارليات التى تضمنتةا االستراتيهية المقترحة لتطوير اإلطار 

 الضريبى الدولى قمى النحو التالى:
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 الحقوق الضريبية بين دولة اإلقامة ودول المصدرتقويم آلية إعادة توزيع  3-2
بنػػاء  قمػػػى مطػػػاف بيػػػ  سػػػم ةا تقػػـو هػػػذل ارليػػػة قمػػػى فػػرض الضػػػريبة قمػػػى أربػػػاح الشػػػرطات  

م الهػة مشػطمة قػدرة شػرطات التكنولوهيػػا ولػدماتةا بػدال  مػف المطػاف الػذ  توهػد فيػه الشػرطة، وبالتػالى 
قتصػادية لبمػد مػػا دوف اللضػوع لضػػريبة الػدلل فػػى الرقميػة قمػى المشػػارطة بشػطل طبيػػر فػ  الحيػػاة اال

وقػػد تضػػمنت  النسػػلة األوليػػة مػػف هػػذل ارليػػة ابلاػػة نمػػاذج بديمػػة القػػادة توزيػػ  الحقػػوؽ هػػذل الدولػػة، 
الضػػريبية بػػيف دوؿ المصػػدر ودولػػة االقامػػة هػػـ: نمػػوذج مشػػارطة المسػػتلدـ، ونمػػوذج التسػػويه ليػػر 

اـ صدرت النسلة الاانيػة بمقتػرح المػدلل الموحػد القػادة  الممموس ونموذج الوهود االقتصاد  الةاـ،
            توزيػػػػػػػػػ  الحقػػػػػػػػػوؽ الضػػػػػػػػػريبية الػػػػػػػػػذ  ي تمػػػػػػػػػد قمػػػػػػػػػى القواسػػػػػػػػػـ المشػػػػػػػػػارطة بػػػػػػػػػيف النمػػػػػػػػػاذج الابلاػػػػػػػػػة.

(OCED, October .2019) 

 األساس المنطقى لنماذج توزيع الحقوق الضريبية  3-2-1
مساهمة المستلدـ النشطة هى التى تولد  أف قمىيقـو األساس المنطقى لنموذج مشارطة المستلدـ 

القيمة مف لبلؿ البيانات التى ينشئةا المستلدـ والمحتو  الذ  ينشئه المستلدـ مال مقاط  الاليديو 
والصور المنشورة قمى انستهراـ، اإلضافة إلى ذلؾ، تستمد ب ض األنظمة  يوتيو  المنشورة قمى

دة المستلدميف.أ  أنه طمما زاد قدد األشلاص الذيف األساسية الكاير مف قيمتةا مف حهـ قاق
يستلدموف المنصة، طمما أصبحت أكار فائدة وقيمة.قمى سبيل المااؿ،منصة التواصل االهتماق  
ا، ف  حيف أف منصة اهتماقية ألر ، ذات  م  قدد محدود مف المستلدميف ستكوف قيمتةا قميمة هد 

تلدميف، ستكوف ماليدة وقيمة لم اية. يشار إلى هذل وظائف متطابقة ولكف م  قدد طبير مف المس
لذلؾ ينطبه  .الزيادة ف  قيمة المنصة الرقمية بما يتناس  م  حهـ قاقدة مستلدميةا بتااير الشبطة

فق  قمى المالةـو الضيه لبلقتصاد الرقمى المتمامة فى تمؾ األنواع مف األنشطة  هذا النموذج
ا لمقيمة بالنسبة لةا مال منصات وسائل التواصل  التهارية الت  تمال مشارطة المستلدـ مصدر ا مةم 

محرطات البحث. منصات اللدمات الرقمية مال منصات النقل التشارطى، منصات ، االهتماق 
يه  أف تكوف دوؿ المصدر قادرة قمى فرض ضرائ  قمى أرباح الشرطة  ،لذلؾ .ميةالتهارة الرق

الناتهة مف القيمة الت  يولدها هؤالء المستلدموف ب ض النظرقما إذا طاف لمشرطة منشاة دائمة أو 
 .وهود ماد  آلر هناؾ

ى المستةمكيف بينما يقـو نموذج التسويه لير الماد  قمى أف الشرطات الرقمية تستطي  الوصوؿ إل
فى بمد ما، إما قف بت د أو مف لبلؿ وهود ماد  محدود، وتطوير قاقدة قمبلء طبيرة ف  هذا البمد 
وم رفة المزيد قف تالضيبلت التسوؽ اللاصة بةؤالء ال مبلء. وينطبه الش ء نالسه قمى ال ديد مف 

مباشر ورقم  م  قمبلئةا. شرطات تهارة التهزئة ذات ال بلمات التهارية الت  يمطنةا التالاقل بشطل 
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والتى طانت قبل الرقمنة بحاهة إلى وهود ماد  لتطوير السوؽ، وبالتالى يمطنةا ارف تناليذ أنشطة 
ولكف هذل القيمة ليست لاض ة  .المبي ات والتسويه قالية القيمة قبر اإلنترنت مف دولة أللر  

يسية لئلطار الضريب  الدول  ال تقتصر وبالتالى فاف التحديات الرئ .لمضريبة حالي ا ف  بمد المصدر
قمى اللدمات قالية الرقمنة فق ، وانما تمتد لتشتمل قمى طافة أنواع التهارة قبر المواق  والمنصات 

 الرقمية سواء تلص الشرطات الرقمية أو الشرطات لير الرقمية.

فى اقادة ولم الهة هذل المشطمة ي تمد هذا النموذج قمى مالةـو التسويه لير الممموس  
توزي  الحقوؽ الضريبية بيف دوؿ المصدر، حيث سيتـ مني دولة السوؽ الحه ف  فرض ضرائ  
قمى األرباح الملصصة لةا، ب ض النظر قما إذا طاف لمشرطة وهود ماد  هناؾ. أو تقـو فق  
بانشطة منلالضة القيمة )قمى سبيل المااؿ ، موزع ملاطر محدود(. ولف يالرض هذا النموذج 

مباشرة قمى األصوؿ لير الممموسة نالسةا )أونقمةا(. بل سيتـ تلصيص هزء مف أرباح  ضرائ 
الشرطات مت ددة الهنسيات لدولة السوؽ بالرهوع إلى قيمة األصوؿ التى تت مه بانشطة التسويه 
الرقمى ف  الدولة، أوالت  تساقد ف  االست بلؿ التهار  لمنتي أو لدمة أو لةا قيمة ترويهية مةمة 

ال بلمات التهارية واألسماء التهارية المستلدمة ف  دولة ما، وبيانات ال مبلء وقبلقات ال مبلء  مال
 .وقوائـ ال مبلء

وي امل هذا النموذج األصوؿ لير الممموسة قمى أنةا مرتبطة بدولة المصدر. وذلؾ ألف  
ياناتةـ مف لبلؿ المواقف اإليهابية ف  ذهف قمبلئةا يتـ إنشاؤها بواسطة م مومات ال مبلء وب

التدلل النش  لمشرطات مت ددة الهنسيات ف  السوؽ. طما يتـ التمييز بيف األصوؿ التسويقية 
ليرالممموسة، مال براءات االلتراع وليرها مف األصوؿ لير الممموسة االلر  ذات الصمة 

وسة االلر  ال بالتكنولوهيا الت  تـ إنشاؤها بواسطة البحث والتطوير. وذلؾ ألف االصوؿ ليرالممم
 .يتنظر إليةا قمى أنةا لةا ارتباط هوهر  م  دوؿ المصدر

بينما يقـو نموذج الوهود االقتصاد  الةاـ قمى أف الرقمنة االقتصادية أصبحت واق  فى  
طافة القطاقات االقتصادية فى التوهه ال المى لمتحوؿ الرقمى، وبالتالى فاف قدـ التوصل لحل 

منة قمى نطاؽ أوس  أقل قدالة ضريبية، وذلؾ ألف النطاؽ الضيه قد يحب  التحديات الضريبية لمرق
المشارطة ف  هذا الهزء مف االقتصاد مقارنة باألهزاء األلر ، والت  قد تكوف قادرة قمى االستالادة 

ولتحديد ما إذا طانت الشرطات مت ددة  .مف أوهه القصور الحالية باإلطار الضريب  الدول 
هود اقتصاد  هاـ فى دولة ما سيتـ االقتماد قمى مهموقة متنوقة مف الم ايير. الهنسيات لديةا و 

ا  قمى سبيل المااؿ طحد أدنى، توليد إيرادات مف دوؿ المصدر قمى أساس مستداـ. اـ يت يف أيض 
قمى االقل وهود قامل رقم  واحد أوأكار. مال وهود قاقدة بيانات بالمستلدميف حوؿ ال الـ، والحد 
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حهـ المحتو  الرقم ، والالوترة بال ممة المحمية، وموق  وي  بالم ة المحمية، ووهود لدمات األدنى ل
 التسميـ أو الدقـ ف  البمد، والنشاط التسويق ، وما إلى ذلؾ. 

واللبلصة م ظـ المقترحات لتطبيه الرطيزة االولى ليست موهةة بشطل لاص لمشطبلت  
فرض الضرائ  قمى االقتصاد الرقمى باستاناء نموذج مشارطة المستلدـ  المت مه بتلصيص أرباح 
اللدمات الرقمية فق ، بينما النماذج االلر  يتـ تطبيقةا قمى نطاؽ واس ، مما ي طس آراء ال ديد 

ؿ باف مشطبلت اإلطار الضريبى الدولى الحالى ال تقتصر فق  قمى االقتصاد الرقمى، وانما مف الدو 
قمى الرلـ مف أهمية هذل ارلية فى اقرار حه دوؿ ومف ناحية ألر ، تمتد إلى الرقمنة االقتصادية. 

المصدر فى فرض الضرائ  قمى أرباح الشرطات لير المقيمة، مما ي نى ت ديل مالةـو المنشاة 
الدائمة طاساس فى فرض الضرائ  فى ظل الرقمنة االقتصادية وفؾ االرتباط بيف الضريبة قمى 
األرباح ودولة االقامة، اال أنةا تواهه قدة مشطبلت فنية ، ل ل أقمةا هو اتباع أسالي  ادارة األرباح 

 طرية .والسياسات المحاسبية البديمة فى قياس قيمة األصوؿ لير الممموسة ولاصة االصوؿ الال
أوجددا الشددبة وا خددتالف بددين النمدداذج البديمددة المقترحددة إلعددادة توزيددع الحقددوق  3-2-2

 الضريبية 
يوهد قدد مف القواسـ المشترطة الةامة بيف النماذج البديمة المقترحة إلقادة توزي  الحقوؽ     

  -الضريبية مف أهمةا ما يمى :
بى الدولى مف لبلؿ إقادة توزي  الحقوؽ تبحث النماذج الابلاة فى تطوير اإلطار الضري -0

 الضريبية. 
يقـو األساس المنطقى لمنماذج الابلاة قمى قاقدة رب  ضريبى هديدة ال تستند قمى الوهود  -9

 الماد  لمشرطة فى بمد  المستلدـ / السوؽ .
يطوف مقابل الذ  يقتض  باف تتهاوز النماذج الابلاة مبدأ الكياف المنالصل ومبدأ الس ر المحايد  -1

أ  م اممة بيف الشرطات ذات ال بلقة بب ضةا )المرتبطة( يتاله م  المستو  الذ  تكوف قميه 
بيف األطراؼ لير المرتبطة )المستقمة(، بافتراض تساو  باق  ال وامل. وهدير بالذطر أف تحديد 
م  مال هذا المقابل يطوف ص   هدا، حيث يراقى قوامل مةمة تؤار قمى المقابل المتاله 

 .مسافة الذراع مال نوع الم اممة تحت الالحص، والظروؼ االقتصادية المحيطة بةا
 وم  ذلؾ هناؾ التبلفات بيف النماذج البديمة الابلاة مف حيث : 

الترطيز قمى األقماؿ الرقمية: يرطز نموذج مشارطة المستلدـ قمى األقماؿ قالية الرقمنة بينما  -0
قمى نطاؽ أوس ، نموذج الوهود االقتصاد  الةاـ الماد  و ي مل طل مف نموذج التسويه لير 
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حيث ال يشير نموذج التسويه لير الممموس صراحة إلى األقماؿ قالية الرقمنة، ويرطز نموذج 
 الوهود االقتصاد  الةاـ قمى الشرطات مت ددة الهنسيات فى طافة القطاقات االقتصادية . 

يةتـ طل مف نموذج مشارطة المستلدـ ونموذج طبي ة إقادة تلصيص الحقوؽ الضريبية:  -9
التسويه لير الممموس بيقادة تلصيص هزء مف األرباح لير الروتينية لبمد المستلدـ / 

الروتينية  ( السوؽ، بينما يةتـ نموذج الوهود االقتصاد  الةاـ بيقادة تلصيص  همي  األرباح
 .ولير الروتينية( طنقطة انطبلؽ

 المدخل الموحد إلعادة تخصيص الحقوق الضريبية   3-2-3
أكػػد فريػػه ال مػػل قمػػى أنػػه بػػدوف سػػد الالهػػوات بػػيف النمػػاذج الابلاػػة المقترحػػة إلقػػادة توزيػػ   

الحقػػوؽ الضػػريبية واالتالػػاؽ قمػػى مػػدلل موحػػد لػػف يطػػوف مػػف الممطػػف التوصػػل لحػػل دولػػى لمتحػػديات 
 9102ةيطػػػل األسػػػاس لممػػػدلل الموحػػػد فػػػى اكتػػػوبرالضػػػريبية لمرقمنػػػة االقتصػػػادية، لػػػذلؾ تػػػـ تقػػػديـ ال

OECD November,2019)) 
 ا ساس المنطقى لممدخل الموحد  3-2-3-1 

يقػػـو األسػػاس المنطقػػى لممػػدلل الموحػػد قمػػى امطانيػػة االقتمػػاد قمػػى القواسػػـ المشػػترطة بػػيف  
يحظػى بػػدقـ مػػف النمػاذج المقترحػػة الابلاػة القػػادة توزيػ  الحقػػوؽ الضػػريبية فػى تصػػميـ مػدلل موحػػد 

 :قمى  قنصريف هما، ويقـو هذا المقترح همي  أقضاء هيئة اإلطار الشامل

ال نصر األوؿ: اقتراح قاقدة هديدة تت مه بالرابطة الت  ال تتقيػد بػالوهود المػاد  فػ  دولػة المصػدر، 
وي نػػػى ذلػػػػؾ أنػػػػه ال يشػػػترط للضػػػػوع الشػػػػرطة مت ػػػددة الهنسػػػػيات التواهػػػػد المػػػاد  لمشػػػػرطة فػػػػ  دولػػػػة 

مصدر، ولكف يطالػى التواهػد االقتصػاد  الةػاـ فػ  سػوؽ تمػؾ الدولػة، حتػى يطػوف لتمػؾ الدولػة الحػه ال
 .ف  فرض الضريبة

وال نصػػر الاػػانى: اقتػػراح قواقػػد هديػػدة تت مػػه بطياليػػة تلصػػيص األربػػاح اللاضػػ ة لمضػػريبة فػػ  تمػػؾ 
تػـز الشػرطة بسػدادها فػ  الدولة مف لبلؿ تحديػد قواقػد نسػبة األربػاح لةػذا التواهػد االقتصػاد  التػ  تم

 .طل دولة مف دوؿ المصدر
ابلاػػػة أنػػػواع مػػػف الػػػربي اللاضػػػ  لمضػػػريبة سػػػيتـ تلصيصػػػةا لػػػدوؿ وقػػػد حػػػدد مقتػػػرح المػػػدلل الموحػػػد 

 :المصدر /السوؽ هـ 
حصػػػة مػػػف األربػػػاح ليػػػر الروتنيػػػة )المبمػػػغ أ( مقابػػػل القيمػػػة التػػػى تتولػػػد مػػػف المسػػػاهمة النشػػػطة  -0

قمى داف   الضرائ  دالل النطػاؽ ، ب ػض النظػر قمػا ، وهذا الحه الضريبى سيطبه لممستلدـ
 إذا منشاة  دائمة أو طياف ضريبى منالصل أو بي ةـ منتهات قبر موزقيف لير مرتبطيف. 
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حصة مف األرباح لير الروتنية )المبمػغ  ( مقابػل وظػائف التسػويه والتوزيػ  األساسػية التػ  تػتـ  -9
وهذا المبمغ ال يتقصد منه ت يير الحقوؽ الضريبية الحالية بل يةدؼ إلى إظةػار ف  دوؿ السوؽ. 

 .تحسف ف   التطبيه ال مم   لمبدأ طوؿ الذراع

حصة مف األرباح لير الروتنية )المبمػغ ج( مقابػل رأس المػاؿ والملػاطر وأيػة وظػائف تػتـ دالػل  -1
ا المبمػغ ايضػا ال يتقصػد منػه ت ييػر دوؿ السوؽ بلبلؼ وظائف التسػويه والتوزيػ  األساسػية . وهػذ

 .الحقوؽ الضريبية الحالية بل يةدؼ إلى إظةار تحسف ف   التطبيه ال مم   لمبدأ طوؿ الذراع

لف يػتـ تطبيقةمػا إال بػالرهوع  النوع الاان  والاالث مف األرباح )المبم اف  ،ج(  واللبلصة فاف
تاب ة أو منشػاة دائمػة(، ولػيس فػ  حالػة وهػود إلى وهود قبلقة تقميدية ف  التصاص السوؽ )شرطة 

لاض  لمضريبة ناتي قف تطبيه قاقدة الرابطػة ليػر الماديػة الهديػدة )التػ  مػف شػانةا أف تػؤد  إلػى 
 المبمغ أ(.

 السمات الرئيسية لممدخل الموحد  3-2-3-2
 :تشمل السمات الرئيسية لممدلل الموحد ما يم  

  اقدداو  : النط
قمػػػػى الػػػػرلـ مػػػػف أف االصػػػػدار األوؿ لمقتػػػػرح المػػػػدلل الموحػػػػد حػػػػدد نطػػػػاؽ واسػػػػ  لمتطبيػػػػه     

بالشػػػرطات  التػػػ  تواهػػػه المسػػػتةمؾ ، اال اف اإلصػػػدار الهديػػػد مػػػف المػػػدلل المقتػػػرح يحػػػدد فئتػػػيف مػػػف 
 الشرطات الت  سيتـ ت طيتةا هما :

مات الرقميػة المؤتمتػة قمػى أسػاس أ( اللدمات الرقمية المؤتمتة: تدر الشرطات قوائد مف تػوفير  اللػد
موحد ل دد طبير مف ال مبلء أو المستلدميف قبػر واليػات قضػائية مت ػددة ، حيػث ينطػو  اسػتلداـ 
الوسػػائل الرقميػػة لتقػػديـ اللػػدمات قمػػى درهػػة قاليػػة مػػف التالاقػػل البشػػر ، سيشػػمل هػػذا قمػػى وهػػه 

ومنصػػػات الوسػػػاطة  اللصػػػوص محرطػػػات البحػػػث قبػػػر اإلنترنػػػت ومنصػػػات الوسػػػائ  االهتماقيػػػة
األلر /األسػػواؽ قبػػر اإلنترنػػت )سػػواء تػػـ اسػػتلدامةا مػػف قبػػل الشػػرطات أو المسػػتةمكيف( ، وتػػدفه 
المحتػػو  الرقمػػ ، واألل ػػا  قبػػر اإلنترنػػت، ولػػدمات الحوسػػبة السػػحابية، ولػػدمات اإلقػػبلف قبػػر 

 .اإلنترنت
ا مف بي   السم  واللػدمات مػف النػوع الػذ   ( الشرطات الت  تواهه المستةمؾ: الشرطات الت  تدرقائد 

ا لبلستلداـ الشلص  وليس لؤللراض التهارية  يتباع قادة  لممستةمكيف األفراد الذيف يشتروف سم  
 .أو المةنية

وبالتػػالى يمطػػف تلصػػيص الحقػػوؽ الضػػريبية لبمػػد السػػوؽ أينمػػا انتةػػت سػػم  الشػػرطات مت ػػددة     
ذا لػـ يطػف هنػاؾ تالاقػل مػ  الهنسيات، حتى لو وصمت إلى هنػاؾ مػف لػبلؿ مػوزع  ليػر ذ  صػمة وا 
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ا  ا قمى الشرطات الت  تحقه قائػد  الشرطة قمى اإلطبلؽ. وستنطبه قواقد الحه الضريبى الهديد أيض 
مػػػف حقػػػوؽ التػػػرليص قمػػػى المنتهػػػات االسػػػتةبلكية ذات ال بلمػػػات التهاريػػػة أو مػػػف لػػػبلؿ تػػػرليص 

 ال بلمة التهارية لممستةمؾ )أ  نموذج االمتياز(. 

 نيا: الشروط والقواعد المالية لتطبيي المدخل الموحد ثا
تضمف مقترح المدلل الموحد قدة قواقد وشروط مالية بةدؼ الحد مف األقباء االدارية    

 وتكاليف االمتااؿ الضريبى مف أهمةا ما يمى : 
ػػػا مقيػػػاس الػػػربي المسػػػتلدـ لحسػػػا  الػػػربي  المتبقػػػ   فػػػ  المبمػػػغ)أ( هػػػو الػػػربي قبػػػل الضػػػريبة،   -0 وفق 

ػا لمبػادا المحاسػبة المقبولػة  لمتقارير المالية الموحدة المنشورة لمشرطة والم دة  وفق ا تػـ إقػدادها وفق 
ػػا ، حيػػث أف التقػػارير الماليػػة (IFRS) أوالم ػػايير الدوليػػة إلقػػداد التقػػارير الماليػػة  (GAAP)قموم 

ضػافة إلػى أف هػذل الم ػايير باالالموحدة المنشػورة متاحػة بسػةولة وال يمطػف التبلقػ  بةػا بسػةولة. 
والتػ  تسػػتند قػادة  إلػػى تتطمػ  اإلفصػاح قػػف م مومػات ماليػػة م ينػة مػػف لػبلؿ قطاقػات التشػػ يل 

 ل  األقماؿ و/ أو السوؽ ، وهذا يسةل قممية التطبيه. 
ػػا لؤلنشػػطة   -9 الػػربي المتبقػػ  هػػو صػػافى الػػربي قبػػل الضػػرائ  ب ػػد تلصػػيص مػػا يمطػػف اقتبػػارل ربح 

ػػا نسػػبة األربػػاح المتبقيػػة التػػ  سػػيتـ الروتنيػػة، وسػػيتـ ت حديػػد مسػػتو  الػػربي الروتينػػ  الم تمػػد وأيض 
تلصيصػػػػةا بػػػػدورها ألسػػػػواؽ م ينػػػػة تمبػػػػ  قاقػػػػدة رابطػػػػة هديػػػػدة مػػػػف لػػػػبلؿ صػػػػي ة ت تمػػػػد قمػػػػى 
ا مػػػف االتالاقيػػػة القائمػػػة قمػػػى اإلهمػػػاع بػػػيف  المبي ػػػات، وسػػػتـ تحديػػػد النسػػػ  المئويػػػة وسػػػتكوف هػػػزء 

. وسيتـ توزي  المبمغ  أ  بيف السػمطات الضػريبية المؤهمػة لمسػوؽ بنػاء  أقضاء هيئة اإلطار الشامل
 .قمى المبي ات الت  تولد ترابط ا

سيتـ استلداـ المطافآت الاابتة مقابل أنشطة التوزي  والتسويه فى دوؿ السوؽ ، مما ي طس  -1
ا، حيث يمطف أف توفر المطافآت الاابتة المناسبة اليقي ف لكل مف داف   نشاط ا أساسي ا مالترض 

وبالتالى .الضرائ  واإلدارات الضريبية، وتقمل مف قدـ الرضا قف قواقد تس ير التحويل الحالية
 الحد مف المنازقات الضريبية .

سيتـ وض  حد أدنى مف إهمال  اإليرادات قمى المستو  ال المى لمهموقات الشرطة مت ددة  -4
 الهنسيات وحد أدنى مف اإليرادات دالل دولة السوؽ.  

امطانية النظر فى الضريبة المستقط ة قندما يطوف الربي الذ  سيتـ تلصيصه بموه  الحه  -2
إذا طانت الضريبة المستقط ة مف المنب  ستكوف  وهذا يستمـز دراسة ما .الضريبى الهديد ضئيبل  

آلية مناسبة لتحصيل الضريبة قمى المبمغ )أ( وم  ذلؾ، إذا التارت الدولة استلدامه طآلية 



 مسحي عبد العاطى حامد ،د/ يونس حسن عقل.  تداعيات الرقمنة اإلقتصادية على اإلطار الضريىب الدوىل ......      د/   

32 
 

إدارية لتبسي  وضماف تحصيل الحه الضريب  ،سيطوف مف الضرور  الموافقة قمى نظاـ 
 .بيقهالضريبة المستقط ة الذ  قد تمتـز السمطات  الضريبية بتط

 ثالثا: قاعدة تخصيص األرباح 
باإلضافة إلى الشروط المالية التى تمال الحدود الدنيا مف اإليرادات، فيف الشرطات مت ددة     

الهنسيات دالل النطاؽ لف تلض  لمضريبة ف  أ  دولة مصدر إال إذا طانت لديةا قبلقة م  تمؾ 
قمية المؤتمتة ه  توليد اإليرادات ف  نطاؽ الدولة ف  السوؽ. هذل القاقدة فى حالة اللدمات الر 

التصاص السوؽ بما يتهاوز الحد االدنى قمى مد  سنوات قديدة. أما بالنسبة لمشرطات الت  
تواهه المستةمكيف ، فقد تكوف هناؾ حاهة إلى أدلة إضافية قمى  التالاقل المستداـ  م  السوؽ مف 

 أهل تقميل ال  ء اإلدار  لبلمتااؿ لمضريبة . 
 رابعا:آلية منع المنازعات الضريبية وحمها 

يتضمف المقترح ال مل قمى استكشاؼ قممية لتحسيف اليقيف الضريبى يمطف أف يحصل مف     
لبللةا داف و الضرائ  قمى اتالاقيات ممزمة مف اإلدارة الضريبية قبل إهراء تقييمات الضرائ  لمن  

)أ(. ويتـ النظر ف  ليار إنشاء لهاف مف نشو  النزاقات، والت  ت ط  همي  هوان  المبمغ 
المسؤوليف الحطومييف بما ف  ذلؾ دور بمد اإلقامة لمكياف الرئيس  م  حوطمة تمؾ المهاف، وفيما 
يت مه بالمبمغ ) ( مف المتوق  أف يؤد  التوهيه الواضي والمالصل حوؿ نطاؽ هذا المبمغ إلى الحد 

المبمغ )ج( مازاؿ هناؾ التبلؼ بيف اقضاء هيئة مف قدد المنازقات الضريبية. وفيما يت مه ب
 اإلطار الشامل قمى مد  تطبيه أ  مف هذل التدابير قمى نزاقات تس ير التحويبلت.

 خامسا : التنفيذ واإلدارة
يتمال أحد األهداؼ المةمة ف  تناليذ المدلل الموحد إبقاء تكاليف االمتااؿ  الضػريبى واألقبػاء       

ويتطمػػ   .مسػػتو  ممطػػف، مػػ  ضػػماف وفػػاء داف ػػ  الضػػرائ  بالتزامػػاتةـ الهديػػدةاإلداريػػة قنػػد أدنػػى 
تلصػػيص حقػػوؽ ضػػريبية قمػػى هػػزء مػػف أربػػاح الشػػرطات ليػػر المقيمػػة فػػ  ليػػا  الوهػػود المػػاد ، 
وبلبلؼ ما يتاله مػ  مبػدأ طػوؿ الػذراع ، ت ييػرات فػ  القواقػد الضػريبية الحاليػة، لػذلؾ يشػير المػدلل 

سػػػيتطم  ت ييػػػرات فػػػ  التشػػػري ات الضػػػريبية المحميػػػة واالتالاقيػػػات الضػػػريبية  الموحػػػد إلػػػى أف التناليػػػذ
الدوليػػة، ويقتػػرح المػػدلل التالػػاوض قمػػى اتالاقيػػة هديػػدة مت ػػددة األطػػراؼ لضػػماف أف هميػػ  السػػمطات 
الضريبية يمطنةا تناليذ المدلل الموحد بشطل متسه وف  نالس الوقت، قبلوة قمى امطانية  النظر فػ  

احل، بما ف  ذلؾ استلداـ تدابير انتقالية مبسطة، ويشدد المػدلل الموحػد قمػى أف أ  التناليذ قمى مر 
توافػػه فػػ  ارراء سػػيتطم  مػػف األقضػػاء االلتػػزاـ بالتناليػػذ، وطػػذلؾ االلتػػزاـ بسػػح  التػػدابير االنالراديػػة 

 ذات الصمة.
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 سادسا: آليات الحد من ا زدواج الضريبى 
المحمية واالتالاقيات الضريبية الدولية الحالية الت  ت ال  مف لما طانت التشري ات الضريبية   

االزدواج الضريب  تنطبه قمى الشرطات مت ددة الهنسيات قمى أساس الكياف المنالصل وطل دولة 
قمى حدل، فيف تناليذ اقتراح المدلل الموحد يتطم  تحديد هوية قضو أو أقضاء الشرطة مت ددة 

ى أنةا تمتمؾ الربي اللاض  لمضريبة ف  مال هذا الدولة بموه  الهنسية التى ينب ى م اممتةا قم
المبمغ)أ( مال الكياف أو )الكيانات( ذات الربحية ال الية، والكياف )الكيانات( الت  تمتمؾ ب ض حقوؽ 

قمى وهه اللصوص، سيطوف مف المةـ استكشاؼ إلى أ  مد  تحديد داف    الممكية الالطرية
ذات الصمة الت  سيتـ إقادة تلصيصةا سيسمي لآلليات القائمة لمقضاء  الضرائ  الم نييف واألرباح

قمى االزدواج الضريب  باالستمرار ف  ال مل بال الية. وسيشمل ذلؾ طيالية قمل التشري ات الضريبية 
 الوطنية واالتالاقيات الضريبية الدولية لمحد مف االزدواج الضريب  ف  ظل المدلل الموحد.

رطات التكنولوهيا الرقمية بشاف مقترح المدلل الموحد القادة ولمرد قمى ملاوؼ ش  
تلصيص الحقوؽ الضريبية فق  لؤلقماؿ التى توهه لممستةمؾ ونماذج االقماؿ الرقمية المؤتمتة  
قدمت الواليات المتحدة االمريطية اقتراح   المبلذ ارمف   يتضمف استيالاء أحد الشروط األرب ة التالية 

إذا طاف أ  -0مصدر/ السوؽ فرض الضرائ  قمى حصتةا مف المبمغ )أ( وهى:حتى يحه لدولة ال
طياف مف الشرطة مت ددة الهنسيات لديه ارتباط لاض  لمضريبة ف  هذل الدولة بموه  القواقد 

إذا  قدمت الشرطة مت ددة الهنسيات مبي ات مف السم  أو اللدمات الرقمية  -9الضريبية التقميدية 
إذا طاف هناؾ إنالاؽ طاير قمى اإلقبلنات المستةدفة أو  -1نيا فى هذل الدولة، تتهاوز الحدود الد

إذا طاف هناؾ ترليص أو امتياز لم بلمات التهارية  -4تطوير ال بلمة التهارية فى هذل الدولة،
لمشرطة فى هذل الدولة . وبالتالى إذا انتةت منتهات الشرطة مت ددة الهنسيات فى دولة ما دوف أف 

 أ(( يه أ  مف هذل األنشطة ، فمف تحصل الدولة قمى حصة مف المبمغيحدث ف

 خطوات تطبيي المدخل الموحد فى إعادة توزيع الحقوق الضريبية  3-2-3-3
 :ستشمل لطوات التحاس  الضريبى وفقا لممدلل الموحد اللطوات  التالية   

 التقارير المالية الموحدة المنشورة.الحصوؿ قمى بيانات أرباح المهموقة مت ددة الهنسيات مف  -0
تحديػػد مسػػتو  الربحيػػة الػػذ  يماػػل األربػػاح  الروتينيػػة  باسػػتلداـ مهموقػػة متنوقػػة مػػف المقػػاييس،   -9

ولكػػف المقيػػاس المبسػػػ  هػػو الموافقػػة قمػػػى نسػػبة )نسػػػ ( اابتػػة ، لمراقػػاة الالػػػروؽ بػػيف القطاقػػػات 
 االقتصادية.

التى سيتـ تلصيصةا لدوؿ المصدر/ السوؽ. ولتوضيي  حسا  األرباح المتبقية )لير الروتنية( -1
 ذلؾ افترض أف:
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 نسبة صافى األرباح / االيردات) س%( 
 نسبة األرباح الروتنية /االيرادات )ص%(

 ص%  -ومف اـ فاف نسبة األرباح لير الروتنية / االيرادات )ع%( = س% 

الذ  يت ز  إلى التصاص السوؽ)أ( و تقسيـ األرباح األرباح لير الروتنية لممهموقة بيف الهزء  -4
الهزء الذ  يت ز  إلى األنشطة التسويقية) ( والهزء الذ  يت ز  إلى قوامل ألر  مال رأس 

( يتـ تقسيـ نسبة األرباح لير 1الماؿ والملاطر، وما إلى ذلؾ. بال ودة الى اللطوة رقـ )
سمطات القضائية السوقية / الروتنية/ االيرادات )ع%( إلى نسبة األرباح المنسوبة إلى ال

االيرادات ولتكف )ؿ%( والمطافاة الاابتة ألنشطة التسويه )ؾ%( واألرباح المنسوبة ل وامل ألر  
 )ـ%(  

تلصيص األرباح المنسوبة إلى السمطات القضائية السوقية بيف دوؿ المصدر/السوؽ المؤهمة  -2
 قمى أساس مالتاح تلصيص متاله قميه مسبق ا .

حاػػػاف اسػػػتلداـ نسػػػبة التكػػػاليف التسػػػويقية والبي يػػػة فػػػى طػػػل دولػػػة / اهمػػػالى التكػػػاليف ويقتػػػرح البا
التسػػويقية والبي يػػة لمشػػرطة بالنسػػبة لممبمػػغ ) ( ، وتلصػػيص المبمػػغ )ج( قمػػى أسػػاس نسػػبة مرهحػػة 
ت تمػػد قمػػى تكػػاليف البحػػوث والتطػػوير والمصػػروفات ال موميػػة واالداريػػة واالسػػتامارات فػػى طػػل دولػػة/ 

قمػػػػى مسػػػػتو  الشػػػػرطة، وتلصػػػػيص المبمػػػػغ)أ( قمػػػػى أسػػػػاس قػػػػدد المسػػػػتلدميف فػػػػى طػػػػل  االهمػػػػالى
دولػة/اهمالى قػدد المسػػتلدميف قمػى المسػػتو  ال ػالمى فػػى حالػة اللػػدمات الرقميػة المؤتمتػػة، امػا فػػى 
حالػػػػػة أربػػػػػػاح التهػػػػػػارة االلكترونيػػػػػػة يقتػػػػػػرح تلصػػػػػػيص المبمػػػػػغ )أ( قمػػػػػػى نسػػػػػػبة ايػػػػػػراد المبي ػػػػػػات فػػػػػػى 

لمبي ػػات قمػػى مسػػتو  الشػػرطة. وحيػػث التوهػػد منشػػاة دائمػػة لمشػػرطة فػػى مصػػر، الدولػػة/اهمالى ايػػراد ا
 فميس لةا حصة فى المبم اف ) ،ج( 

 تقويم المدخل الموحد  3-2-3-4
بتحميل اقتراح المدلل الموحد القادة توزي  الحقوؽ الضريبية يتضي أنػه مػازاؿ قمػى اقتػراح قػاـ  
ونطاؽ  الحػه الضػريبى الهديػد ليػر واضػي بدقػة ، باالضػافة إلػى ال ديػد مػف المشػطبلت الالنيػة التػى 

 ت وؽ االتالاؽ ال المى قميه وتحتاج إلى م الهة طما يمى  
باللػػػدمات الرقميػػػة المؤتمتػػػة قمػػػى أف مهػػػرد اسػػػتلداـ الوسػػػائل  يقضػػػى هػػػذا المػػػدلل فيمػػػا يت مػػػه  -0

الرقميػة لتقػػديـ اللػػدمات التػػ  تنطػو  قمػػى درهػػة قاليػػة مػػف التػدلل البشػػر  لػػيس المقصػػود أف يػػتـ 
ت طيته، مما يستمـز وض  ل  فاصل بيف اللدمات الم طاة واللدمات المستب دة حتى يمطػف إدارة 

 KPMG, 2020).)الحه الضريبى الهديد 
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تـ استاناء الصناقات االسػتلراهية وتهػارة السػم  الوسػيطة والمػواد اللػاـ حتػى لػو تػـ دمهةػا فػ    -9
سمسمة توريد المنتهات االستةبلكية. وبالتالى سيقتصر الحه الضريبى الهديد قمػى المنتهػات التػ  
يػػػػتـ بي ةػػػػا وتسػػػػػ يرها قمػػػػى أسػػػػػاس لصائصػػػػةا الكامنػػػػة، ومػػػػػ  ذلػػػػؾ ي تبػػػػػر اسػػػػتاناء الصػػػػػناقات 
االسػػتلراهية والسػػم  الوسػػيطة والمػػواد اللػػاـ بشػػطل ضػػيه لم ايػػة قنػػدما يػػتـ اسػػتلراج وبيػػ  المػػواد 
اللػػاـ والسػػم  الوسػػيطة إلدراهةػػا فػػ  منتهػػات ألػػر ، بينمػػا فػػى حالػػة قيػػاـ مهموقػػة واحػػدة مت ػػددة 

دماهةا ف  منتهات ذات قبلمات تهارية،  الهنسيات فػيف باستلراج المواد اللاـ والسم  الوسيطة وا 
تمؾ المراحل البلحقة مف سمسمة التوريػد تبػدو فػ  نطػاؽ الحػه الضػريبى لممبمػغ )أ(، وهػذا يتالػه مػ  
الت ريف الواس  لؤلقماؿ الت  تواهػه المسػتةمؾ. قمػى سػبيل الماػاؿ لػف تلضػ  أكيػاس حبػو  الػبف 

ذا دالػػل نطػػاؽ هػػ اللضػػراء لمحػػه الضػػريب ، بينمػػا سػػتكوف قبػػوات القةػػوة ذات ال بلمػػات التهاريػػة
 KPMG, 2020).)الحه

تتـ م ظـ أنشطة قطاع اللدمات المالية )بما ف  ذلؾ التاميف( م  ال مبلء التهػارييف ولػف تكػوف  -1
ف  نطاؽ الحه الضػريبى الهديػد، وت تبػر هػذل  حالػة قػاهرة  السػتب اد لطػوط األقمػاؿ التػ  تواهػه 

حػد طبيػر فػ  أسػواؽ ال مػبلء  المستةمؾ بناء  قمػى تػااير تنظػيـ يضػمف تحقيػه األربػاح المتبقيػة إلػى
وياير هذا االستب اد مشطمة اللدمات المالية الموهه لممستةمؾ النةائى ماػل واػائه التػاميف  .المحمية

قمى الحياة ، طذلؾ لـ يوضي المقترح الم اممة الضريبية لمنصات اإلقػراض والتمويػل الرقمػى التػى 
 KPMG, 2020).لمزيد مف الدراسة )ت تمد قمى نظاـ مف النظير إلى النظير ، مما يتطم  ا

يسػتب د المػػدلل الموحػػد أربػاح لػػدمات الطيػػراف والسػالف ال اممػػة فػػى حرطػة المػػرور الدوليػػة، حيػػث   -4
تنص االتالاقيات الضريبية الدولية قمى لضوقةا فى دولػة اإلقامػة، وهػذا االسػتب اد مػف النطػاؽ لػـ 
يوضػػػي الم اممػػػة الضػػػريبية لمشػػػرطات التػػػى تقػػػـو بمػػػزيي مػػػف الشػػػحف والنقػػػل الهػػػو  وأنشػػػطة النقػػػل 

لػػر ، ممػػا قػػد يايػػر مشػػطمة قنػػد قيػػاـ احػػد  شػػرطات النقػػل الهػػو  بينشػػاء منصػػة وسػػاطة لنقػػل األ
 الرطا  فى دوؿ السوؽ.     

يحتاج المدلل الموحد إلى القياـ بالمزيد مف ال مل لتحديد قوامل  زيادة اإليرادات ، مال وهود  -2
ا  .السوؽ الوهود االقتصاد  ف  السوؽ أو استةداؼ اإلقبلنات ف  نطاؽ التصاص  قبلوة أيض 

قمى الحاهة إلى تطوير قواقد لتحديد متى ستنس  اإليرادات دالل النطاؽ إلى السوؽ، فى ظل 
 .اإلقبلنات االلكترونية والمبي ات قبر اإلنترنت مف لبلؿ الوسطاء

يواهه المدلل الموحد لطر االزدواهية بيف مبالغ الربي الابلاة التى يمطف تلصيصةا لدولة   -2
والسيما التالاقل بيف الحه الضريبى الهديد بموه  المبمغ )أ( وقواقد توزي  األرباح المصدر، 

الحالية، مما يستمـز تطوير قواقد تحد مف التالاقل بيف المبم اف )أ، ج( ، قبلوة قف الحاهة 
 لقواقد اللسائر المرحمة بموه  المبمغ )أ(.
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الرئيسية لمتوافه الدولى ، حيث لـ يحسـ اليزاؿ االتالاؽ بشاف المبمغ )أ( يمال إحد  ال قبات  -2
االقتراح الشروط المالية لمحدود الدنيا، ومستو  الربحية والهزء المتبقى مف أرباح المهموقة 

 اللاض ة إلقادة التوزي  بيف دوؿ المصدر ودولة اإلقامة .
األساسية  ي تبر المبمغ ) ( قائد اابت ألنشطة  ل  األساس  ممامة فى أنشطة التوزي  والتسويه -2

المحددة، مما يتطم  تحديد واضي لؤلنشطة التسويقية المؤهمة لممطافاة الاابتة وطيالية تحديد هذل 
المطافاة ، هل نسبة اابتة واحدة ب أونسبة اابتة تلتمف حس  الصناقة و/ أو المنطقة ب أو طرؽ 

 .ألر  المتاله قميةا
ال تػػزاؿ مسػػالة مػػا إذا طػػاف يهػػ  أف يراقػػى المبمػػغ )أ( درهػػات الرقمنػػة الملتمالػػة )أ  تطبيػػه نسػػ  -2

ملتمالػػة لملتمػػف الشػػرطات( ، حيػػث ترلػػ  ب ػػض أقضػػاء هيئػػة اإلطػػار الشػػامل فػػى اسطشػػاؼ آليػػة 
ت طػػس درهػػة التمػػايز الرقمػػى المحتمػػل وااللتبلفػػات الكبيػػرة قبػػر لطػػوط األقمػػاؿ أو المنػػاطه أو 

ؽ تشير إلى أف قياس األرباح ذات الصمة قد يحتاج إلى تحديد قمى أساس ل  األقماؿ و/ األسوا
أو أسػػاس السػػوؽ/اإلقميم . ف مػػى سػػبيل الماػػاؿ فػػ  حالػػة األقمػػاؿ التهاريػػة التػػ  تهمػػ  بػػيف لػػ  
أقماؿ البي  بالتهزئة منلالض هامش الربي ول  أقماؿ الحوسبة السحابية قال  هامش الربي ، قد 

هات يمطف أف تاليػد ب ػض دوؿ المصػدر حيػث تترطػز مبي ػات التهزئػة، قمػى حسػا  دوؿ تنشا تشو 
 السوؽ حيث تحدث مبي ات لدمات الحوسبة السحابية . 

إذا طاف الرطيزة األولى ستكوف التيارية لمشرطات مت ددة الهنسيات بل لـ لـ يتـ حسـ مسالة ما  -01
متروطة حتى االنتةاء مف االتالاؽ قمى بنية هذل يتـ تناولةا مف قبل هيئة اإلطار الشامل، وانما 

 الرطيزة حتى تقييـ دوؿ اإلقامة ما طانت فى مصمحتةا مف قدمه.
إف سح  التدابير الضريبية االنالرادية ذات الصمة هو موض  اتالاؽ أقضاء اإلطار الشامل،  -00

 لير أنه مف لير الواضي ما ه  التدابير االنالرادية الت  ست تبر ذات صمة .
ال يتناوؿ المدلل المقترح التحديات الضريبية المحتممة التى تالرضةا التقنيات التكنولوهية -09

المتقدمة األلر  قمى اإلطار الضريب  الدول ، مال الذطاء االصطناق  والروبوتات والطباقة 
 .ابلاية األب اد وانترنت األشياء

المتبقية قمى األنواع الابلاة وتلصيصةا بيف االقتماد قمى طرؽ لير مباشرة لتوزي  األرباح  -01
 دوؿ ال الـ، مما قد يؤد  الى المنازقات الضريبية بينةا .

 تقويم آلية الحد ا دنى لممعدل الضريبى الفعال  3-3
قمى الرلـ مف أف إهراءات االصدار االوؿ مف مشروع  تآكل األساس وتحويل األرباح قد    

إلطار الضريب  الدول ، إال أنةا لـ تقدـ حبل  شامبل  لمشطمة تحويل ألمقت ال ديد مف الا رات ف  ا
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إلى ( مف المشروع هدؼ 01-2اف اإلهراء رقـ ) األرباح إلى البمداف منلالضة الضرائ .لاصه
مواءمة الحقوؽ الضريبية م  لمه القيمة، وبالتال  من  استلداـ الةياكل االصطناقية لتحويل 

ممطف تحويل األرباح إلى البمداف منلالضة الضرائ ، شريطة أف يتـ تناليذ األرباح، فينه اليزاؿ مف ال
 (.OCED,2015bالحد األدنى مف النشاط االقتصاد  هناؾ )

منػػ  الشػػرطات مت ػػددة  ( مػػف المشػػروع سػػ ى إلػػى9رقػػـ ) وأيضػػا قمػػى الػػرلـ مػػف أف اإلهػػراء   
الضػػػػػػػػػػرائ .  الهنسػػػػػػػػػيات مػػػػػػػػػف اسػػػػػػػػػت بلؿ االلتبلفػػػػػػػػػات فػػػػػػػػػػ  األنظمػػػػػػػػػة الضػػػػػػػػػريبية لتهنػػػػػػػػػ  دفػػػػػػػػػ 

(OCED,2015b). 
وهذا اإلهراء ف اؿ ضد الترتيبات الةهينة بيف بمديف ذات م ػدالت ضػرائ  قاديػة، إال أنػه ال    

يػػزاؿ مػػف الممطػػف لمشػػرطات مت ػػددة الهنسػػيات تحقيػػه نالػػس النتيهػػة اإلهماليػػة لمتهنػػ  الضػػريبى مػػف 
يمطف الحد  شػرطات المهموقػة  باالضافة إلى ذلؾ .لبلؿ إدراج والية ضريبية منلالضة بيف البمديف

التػػى تقػػ  فػػى بمػػد مػػنلالض الضػػرائ  أف تقػػدـ قػػروض دالميػػة ألقضػػاء المهموقػػة ارلػػريف، وبالتػػالى 
سػػػتلالض هػػػذل القػػػروض بػػػدورها الضػػػريبة المسػػػتحقة قمػػػى أقضػػػاء المهموقػػػة ارلػػػريف فػػػ  بمػػػدانةـ 

فسػة الضػريبية الضػارة ، األصمية. قبلوة قمى ذلؾ، يسةل اإلطػار الضػريبى الػدولى الحػالى مػف المنا
حيػػث تلالػػض البمػػداف م ػػدالت ضػػرائ  أربػػاح الشػػرطات مػػف أهػػل أف تكػػوف أكاػػر هاذبيػػة لممسػػتامريف 
األهانػػػ  مػػػف البمػػػداف األلػػػر . وهػػػذا االهػػػراء يػػػؤار قمػػػى الحصػػػيمة الضػػػريبية البلزمػػػة لتمويػػػل السػػػم  

كوف ف الػػة فػػ  م الهػػة ال امػػة لةػػذل األسػػبا ، ولػػذلؾ فػػاف آليػػة وضػػ  حػػد أدنػػى  لم ػػدؿ الضػػريبة سػػت
مشطمة تحويل األرباح الت  تستلدمةا الشرطات مت ددة الهنسيات ف  التهن  الضريبى ليس فقػ  فػى 

لػػػذا يتنػػػاوؿ هػػػذا الهػػػزء تقػػػويـ هػػػذل ارليػػػة مػػػف حيػػػث األسػػػاس المنطقػػػى والقواقػػػد  .االقتصػػػاد الرقمػػػ 
 الضريبية لتطبيقةا ومزاياها وأوهه القصور قمى النحو التالى: 

 ا ساس المنطقى آللية الحد األدنى لممعدل الضريبى  3-3-1
األساس المنطق  لةذل ارلية ضماف أف تدف  الشرطات مت ددة الهنسيات الحد األدنى مف   

الضريبة قمى أرباحةا فى دوؿ المبلذات الضريبية بما يطافي المنافسة الضريبية التى تقـو بةا هذل 
ت قف طريه المنافسة بيلرائةا ف  تقديـ أدنى م دالت مف الدوؿ لهذ  الشرطات مت ددة الهنسيا

التى تـ  GILTI)الدلل ال المى لير الممموس منلالض الضرائ )قاقدة  ارلية تشبه هذلالضرائ . و 
، 9102سنةا ضمف القانوف األمريطى لتلاليضات الضرائ  والوظائف األلير الصادر فى ديسمبر

%، وهو نصف 01.2شرطاتةـ األهنبية بم دؿ  مفدلل االمريطييف حيث تالرض ضرائ  قمى 
٪. ونظرا الف االئتماف الضريبى 90الم دؿ الهديد لضريبة أرباح الشرطات ف  الواليات المتحدة 

الدلل ال المى منلالض الضرائ  قاقدة  % مف مدفوقات الضريبة األهنبية، فاف21المسموح به 
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٪ قمى أرباحةا 01.092أقل مف  تطبه قمى الشرطات مت ددة الهنسيات التى تدف  ضرائ 
 (.(Steven M. 2017 اللارهية

 قواعد تطبيي آلية الحد األدنى لممعدل الضريبى  3-3-2
ي تمد تطبيه آلية الحد األدنى لمم دؿ الضريبى الال اؿ قمى أرباح الشرطات مت ددة    

 الهنسيات قمى قاقدة إدراج الدلل وقاقدة المدفوقات الضريبية المتآكمة طما يمى :
 قاعدة إدراج الدخل وا ئتمان الضريبى  3-3-2-1

تقضػػػى قاقػػػدة إدراج الػػػدلل أف يػػػتـ حسػػػا  مبمػػػغ صػػػاف  الػػػدلل المسػػػتلدـ لحسػػػا  م ػػػدؿ    
ػػا لقواقػػد الشػػرطة األهنبيػػة اللاضػػ ة  الضػػريبة الال مػػ  لمشػػرطة مت ػػددة الهنسػػيات مػػف حيػػث المبػػدأ وفق 
 لسػيطرة الشػػرطة األـ أو قواقػد الضػػريبة المحميػة اللاصػػة بةػػا، باالقتمػاد قمػػى بيانػات التقػػارير الماليػػة
المنشػورة لحسػا  صػػافى دلمةػا، مػػ  وهػود ائتمػػاف أل  ضػريبة مدفوقػػة فػ  الدولػػة األهنبيػة. بالنسػػبة 
لػداف   الضػرائ  الػذيف لػديةـ فػػرع أهنبػ ، وسػتنطبه قاقػدة إدراج الػػدلل قمػى دافػ  الضػرائ  المقػػيـ 

يتطم  الذ  له مصمحة مباشرة أو لير مباشرة ف  شرطة أو فرع أهنبى بنسبة مئوية محددة، حيث سػ
ا لمحػػد األدنػػى مػػف م ػػدؿ  مػػف دافػػ  الضػػرائ  سػػداد ضػػريبة إضػػافية إذا لػػـ يطػػف دلػػل الشػػرطة لاضػػ  
الضػػريبة الال مػػى قنػػدما ي يػػد حصػػته فػػ  صػػاف  الػػدلل لمشػػرطة أو الالػػرع األهنبػػ  الػػى الدولػػة المقػػيـ 

ا يػػتـ تطبيوسػػيطوف  فيةػػا. قػػه فػػ  هميػػ  الحػػد األدنػػى لمضػػريبة قمػػى أربػػاح الشػػرطات م ػػدال  اابت ػػا واحػػد 
الدوؿ، وأقل مف م دالت الضرائ  المحمية ف  م ظـ الدوؿ. فيذا طاف م دؿ الضريبة الال مػ  لمشػرطة 
  مت ددة الهنسيات أقل مف الحػد األدنػى لمم ػدؿ، ف ندئػذ سػيدف  ضػريبة إضػافية إلػى هػذا الحػد األدنػى

 ) وليس الم دؿ المحم (.
 قاعدة المدفوعات المتآكمة األساسية   3-3-2-2

تقضػػى قاقػػدة المػػدفوقات المتآكمػػة األساسػػية ب ػػدـ لصػػـ أ  ضػػرائ  أهنبيػػة مػػا لػػـ  يلضػػ    
الدلل إلى الحد األدنى مف م دؿ الضريبة الال اؿ، ولةذا ال رض ستشمل الضػريبة طػبل  مػف الضػريبة 

  .المدفوقة ف  البمد األهنبى وأ  ضريبة مستقط ة مدفوقة ف  بمد المقيـ
 تقويم آلية الحد ا دنى لممعدل الضريبى الفعال  3-3-3

حػل واقػد لمشػطمة التهنػ  الضػريب  مػف قبػل  آلية الحد األدنى لمم دؿ الضريبى الال اؿت تبر    
الشػػػػرطات مت ػػػػددة الهنسػػػػيات، حيػػػػث سػػػػيطوف لػػػػد  الشػػػػرطات مت ػػػػددة الهنسػػػػيات حػػػػافز أقػػػػل لتهنػػػػ  

مػػف الضػػرائ  قمػػى تمػػؾ األربػػاح فػػ  مطػػاف آلػػر.  الضػػرائ  المحميػػة إذا طػػاف قميةػػا دفػػ  الحػػد األدنػػى
طمػػػا أنةػػػا سػػػتزيل الالوائػػػد التنافسػػػية لمبمػػػداف التػػػ  تلالػػػض م ػػػدالت الضػػػرائ  )أوتػػػوفر أنظمػػػة ضػػػريبية 
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تالضيمية(، نظرا ألف الضرائ  الت  تتلمػى قنةػا شػرطة مت ػددة الهنسػيات فػ  بمػد مػا سػتظل مسػتحقة 
 .الدف  ف  دولة ألر  

وقمى الرلـ مف أهمية هذل ارلية فى مطافحة المنافسة الضريبية الضارة ، اال أنةا تواهه قدة  
  -تحديات وأوهه قصور مف ابرزها ما يمى :

يحتاج تطبيه آلية الحد األدنى لم دؿ الضريبة قمى أرباح الشرطات إلى قاقدة ضريبية محددة  -0
ضريبية ملتمالة فى دوؿ ال الـ، حيث هناؾ بدقة إلى هان  م دؿ الضريبة، ولكف توهد سياسات 

دوؿ ت تمد سياسات ضريبية لدقـ ب ض األنشطة التهارية مف لبلؿ الحوافز الضريبية المت ددة 
مال تلاليض م دالت الضريبة قمى أرباح هذل األنشطة و/أو زيادة االستقطاقات واللصومات 

دالت ضريبية منلالضة لم اية الضريبية، وترحيل اللسائر لير المحدودة مما ينتي قنةا م 
 أوصالرية.

الشطوؾ حوؿ إمطانية تحديد م دؿ موحد لم  ء الضريب  الال اؿ ف  همي  دوؿ ال الـ، ألف هذا  -9
يتطم  اتالاقا شامبل بشاف طيالية تحديد همي  الضرائ  المدفوقة، وأيضا األرباح اللاض ة 

وهذا األمر مف الص وبة تناليذل ، ف مى سبيل المااؿ لـ تستطي  دوؿ االتحاد األوروبى  .لمضريبة
 اقرارسياسة موحدة لمضرائ  المباشرة قمى دلل االفراد والضرائ  قمى أرباح الشرطات.

مسالة االمتااؿ والتكاليف اإلدارية لمحد األدنى لم دؿ الضريبة الال اؿ. ال سيما إذا طاف سيتـ  -1
    .مف قبل البمداف النامية تطبيقه

قد يؤد  قدـ التصميـ الهيد لقاقدة إدراج الدلل إلى فرض ضرائ  مضاقالة وحدوث ازدواج -4
ضريبى، مما يستمـز قواقد ترتي  إليقاؼ قاقدة المدفوقات المتآكمة األساسية وقاقدة إدراج 

 .الدلل مف التطبيه قمى نالس الدلل
صيل الةامة التى لـ يتـ تطويرها  مف منظمة الت اوف االقتصاد  ال يزاؿ هناؾ الكاير مف التالا -2

 :والت اوف حتى االنتةاء مف هذا البحث حوؿ هذل ارلية مف أهمةا ما يمى 

أ( طيف سيتـ حسا  م دؿ الضريبة الال م  المدفوع قمى الدلل ف  الدولة األهنبية قمى سبيل 
 دت( ف  االقتباركالمااؿ، وطيف سيتـ م الهة اللسائرالمرحمة )إف وه

 ( ما إذا طاف ينب   احتسا  الحد األدنى لم دؿ الضريبة الال اؿ قمى أساس قالم ، مما سيسمي 
بمزج م دالت الضريبة المدفوقة ف  البمداف ذات الضرائ  المنلالضة والضرائ  المرتال ة ف  

 حسا  م دؿ الضريبة ال الم  الال اؿ لمشرطات مت ددة الهنسيات.
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ينب ػػ  احتسػػا  الحػػد األدنػػى قمػػى أسػػاس طػػل شػػرطة قمػػى حػػدل، ممػػا سيسػػمي بمػػزج  ج( مػػا إذا طػػاف
م ػػدالت الضػػرائ  لملتمػػف أقضػػاء المهموقػػة فػػ  بمػػد مػػا لحسػػا  م ػػدؿ الضػػريبة الال مػػ  الػػذ  

 تدف ه الشرطات مت ددة الهنسيات ف  ذلؾ البمد أو قمى أساس المهموقة طياف واحدك
واع م ينػػػة فقػػػ  مػػػف الكيانػػػات االقتصػػػادية والمػػػدفوقات د( نطػػػاؽ تطبيػػػه ارليػػػة، هػػػل تطبػػػه قمػػػى أنػػػ

  كطافة القطاقات االقتصادية والمدفوقات الضريبية الضريبية أوقمى أساس

واللبلصة إذا حدث اتالاؽ قػالمى قمػى ارليػات المقترحػة لتطػوير اإلطػار الضػريبى الػدولى  
مت ػددة الهنسػيات ولػيس فسوؼ يحدث ت يير هذر  فى قواقد فػرض الضػرائ  قمػى هميػ  الشػرطات 

فقػػ  شػػرطات التكنولوهيػػا الرقميػػة ال مبلقػػة ، قػػبلوة قمػػى نةايػػة المػػبلذات الضػػريبية، ممػػا ي نػػى نظػػاـ 
ضريبى قالمى هديد أكار قدالة بيف داف ى الضرائ  مف ناحية، وبيف السمطات الضريبية مف ناحية 

مزيػػد مػػف التحميػػل ال ميػػه ألػػر ، ممػػا ي نػػى صػػحة فػػروض البحػػث ، ولكػػف مازالػػت هنػػاؾ حاهػػة إلػػى 
وم الهة المشطبلت الالنية لكل مقترح وترابطةا م  األلػذ فػ  االقتبػار أهميػة تقػدير اإليػرادات واراػار 
السموطية واالقتصػادية قبػل اتلػاذ أ  قػرار، حتػى اليػتـ وضػ  قواقػد ضػريبية هديػدة تػؤد  إلػى فػرض 

ازدواج ضػػػػريبى أو زيػػػػادة األقبػػػػاء ضػػػػرائ  قنػػػػدما ال يطػػػػوف هنػػػػاؾ أربػػػػاح اقتصػػػػادية، أو تػػػػؤد  إلػػػػى 
االدارية وتكاليف االمتااؿ الضريبى م  أهمية وهود اليقيف الضريبى والحاهة إلػى وهػود تسػوية ف الػة 

 .لمن  اللبلفات وتسويتةا
لفر  الضرائب عمى دراسة تطبيقية آلليات إصالح اإلطار الضريبى الدولى -4

 ا قتصاد الرقمى  
  تمهيد
الالصػػػل دراسػػػة تطبيقيػػػة لآلليػػػات الػػػى تضػػػمنتةا االسػػػتراتيهية المقترحػػػة الصػػػبلح يتنػػػاوؿ هػػػذا    

اإلطار الضريبى الدولى قمى بيانات احد  شػرطات التكنولوهيػا الرقميػة ال مبلقػة مػف لػبلؿ الت ريػف 
المػػوهز بةػػذل الشػػرطة وتحميػػل اسػػتراتيهيات التهنػػ  الضػػريبى التػػى انتةهتةػػا فػػى االسػػتالادة مػػف أوهػػه 

اإلطار الضريبى الدولى فى التهن  الضريبى اـ تطبيه النماذج المقترحة البديمة القػادة القصور فى 
توزي  الحقوؽ الضريبية قمى البيانات التى امطف الحصوؿ قميةاقف هذل الشرطة مػف تقاريرهػا الماليػة 

ا فػى المنشورة والمواقػ  ال الميػة المتلصصػة فػى إحصػاءات التسػويه الرقمػى والبيانػات  المتاحػة قنةػ
 التسريبات الصادرة قف االتحاد الدولى لمصحافة االستقصائية قف هذل قمى النحو التالى :
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 التعريف بالشركة مجال الدراسة التطبيقية 4-1
هػػى الشػرطة المالكػػة لموقػ  التواصػػل االهتمػاق  األكاػػر  Facebook.incت تبػر شػػرطة فيسػبوؾ 

مميػار مسػتلدـ، ويتلطػى  9.2ش بية فى ال الـ، حيث يبمػغ قػدد المسػتلدميف النشػطيف شػةري ا حػوالى
ألف موظف، باإلضافة إلػى ال ديػد مػف التطبيقػات التػى تسػاقد قمػى  12قدد موظالى الشرطة حاهز 

ط  الاليديو وليرها مف األنشطة ال ادية مال تطبيػه فيسػبوؾ التالاقل، ورؤية اإلش ارات، ومشاهدة مقا
ال ادية وتطبيه فيسبوؾ اليت وتطبيه فيسبوؾ ماسنهر ال ػاد ، وتطبيػه ماسػنهر لؤلطالػاؿ، وتطبيػه 

، فةػػو تطبيػػه محػػدد لبلسػػتلدامات التهاريػػة، فةػػو ، وتطبيػػه إدارة اإلقبلنػػات ادارة صػػالحات فيسػػبوؾ
ى اإلقبلنػػػات وتحسػػػيف نتائهةػػػا والوصػػػوؿ إلػػػى التحمػػػيبلت البلزمػػػة يتػػػيي لمشػػػرطات متاب ػػػة نالقاتةػػػا قمػػػ

دارة اإلقبلنات،حيػػث  لمبيانػػات، وتطبيػػه تحمػػيبلت فيسػػبوؾ الػػذ  يقػػ  بػػيف تطبيقػػى إدارة الصػػالحات وا 
يسػػػػػت رض تحمػػػػػيبلت لمبيانػػػػػات والم مومػػػػػات، ويمطػػػػػف مػػػػػف لبللػػػػػه اسػػػػػت راض مهموقػػػػػة طبيػػػػػرة مػػػػػف 

أللػػر ، طمػػا أنػػه يتػػيي إنشػػاء قوالػػ  ملتمالػػة لةػػذل التحمػػيبلت اإلحصػػائيات التػػ  ال توفرهػػا التطبيقػػات ا
والبيانػػػات، ماػػػل قمػػػل رسػػػـو بيانيػػػة أو حتػػػى لػػػرائ  حػػػوؿ مبي ػػػات الشػػػرطة ومػػػد  التحسػػػف فػػػ  أداء 
اإلقبلنات والمناطه الت  تزدهر فيةا، والحصوؿ قمى إش ارات هديدة ف  حالػة طػرأ شػ ء مةػـ، أ  

ات فقػػػػػ  وال يتػػػػػيي إدارة الصػػػػػػالحات واإلقبلنػػػػػات بشػػػػػػطل بالتصػػػػػار هػػػػػو تطبيػػػػػػه لمبيانػػػػػات والم مومػػػػػػ
مباشر.قبلوة قمى ذلؾ تطبيه فيسبوؾ المحمى الػذ  ي مػل بماابػة دليػل محمػ  لممسػتلدـ قػف أحػدث 
الال اليػػات القريبػػة منػػه وأحػػدث المطػػاقـ ونقػػاط التهمػػ  واألمػػاكف الشػػ بية، طمػػا أنػػه ي طػػ  المسػػتلدـ 

القريبة منػه، وتطبيػه فيسػبوؾ لالػرؽ ال مػل، فةػو تطبيػه  ب ض التوصيات لممطاقـ واللدمات الهديدة
تاحػة مسػاحة شلصػية لةػـ قمػى الالػيس بػوؾ، طمػا يتػيي  يتيي التواصل ألقضاء فريه ال مل الواحػد وا 
ب ػػض المميػػزات األلػػر  طالمحاداػػات النصػػية والمطالمػػات الةاتاليػػة ومطالمػػات الاليػػديو وتبػػادؿ الممالػػات 

 والبيانات وليرها الكاير. 
الف الشػػرطة ت مػػل قمػػى تهميػػ  الكايػػر مػػف البيانػػات الشلصػػية حتػػى تػػتمطف مػػف تحسػػيف ونظػػرا 

تهربػػة المسػػتلدـ واالنتشػػار بشػػطل واسػػ  فقػػد اطمقػػت تطبيػػه حصػػر  لبلسػػتلداـ مػػف قِّبػػل مػػف هػػـ فػػ  
برنامي الت مـ الذط  مف فيسبوؾ، حيث يطم  التطبيػه اإلهابػة قػف ب ػض األسػئمة وتتبػ  اسػتلدامةـ 

بحػػاث السػػوؽ التػػ  تهريةػػا شػػرطة فيسػػبوؾ، فةػػو يهمػػ  بيانػػات مسػػتلدميه ماػػل التطبيقػػات مػػف أهػػل أ
الموهػػودة قمػػى هػػواتالةـ وم ػػدالت اسػػتلدامةا، باإلضػػافة إلػػى همػػ  ب ػػض البيانػػات األلػػر  طػػالموق  
اله رافػ  واالهتمامػػات الشلصػػية وليرهػػا مػف الم مومػػات، لػػذلؾ فةػػو حصػر  ألقضػػاء هػػذا البرنػػامي 

التػى تقػـو  باتصػػاالت Porta دارة اإلقػػدادات فػ  أهةػزة تطبيػه إل قػت شػػرطة فيسػبوؾفقػ . طمػا اطم
الصػػوت  مػػف شػػرطة أمػػازوف، ويشػػبه هػػذا التطبيػػه فػػ  وظائالػػه  Alexa الاليػػديو مػػ  دمهػػه بمسػػاقد
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تطبيه الواتس آ  واستحوذت الشرطة قمى ،  Amazon Alexaأو Google Homeتطبيقات مال 
الصػػػػور  ػػػػالـ، وتطبيػػػػه انسػػػػتهراـ وهػػػػو أشػػػػةر منصػػػػة لمشػػػػارطة وهػػػػو أشػػػػةر منصػػػػة مراسػػػػمة فػػػػ  ال

والاليػػػػديوهات، لػػػػذلؾ ت مػػػػل م ظػػػػـ تطبيقػػػػات فيسػػػػبوؾ المػػػػذطورة أقػػػػبلل ماػػػػل مػػػػدير الصػػػػالحات ومػػػػدير 
ػػا لةػػذيف التطبيقػػيف. وقػػد أقمنػػت شػػرطة فػػيس بػػوؾ قػػف  اإلقبلنػػات قمػػى إدارة الحسػػابات التهاريػػة أيض 

 .  إيراداتةػػا، بالضػػل لػػدماتةا اإلقبلنيػػة بشػػطل أساسػػ ، بارتالػػاع فػػ 9102نتائهػػه الماليػػة قػػف قػػاـ 
 9102% فػػػى 92.2مميػػػار دوالر بم ػػػدؿ نمػػػو  21.222واسػػتطاقت الشػػػرطة تحقيػػػه إيػػػرادات بواقػػػ  

 ((Facebook.inc, financial reports, 2019 . 9102مميار دوالر قاـ  22.212مقارنة م 
 استراتجية شركة فيس بوك فى التجنب الضريبى 4-2

شػػػرطة  فيسػػػػبوؾ  منصػػػات تكنولوهيػػػة لػػػػارج الواليػػػات المتحػػػدة األمريطيػػػػة لتلػػػزيف قواقػػػػد  تمتمػػػؾ
قيمػػة هػػذل المنصػػات تبمػػغ مميػػارات الػػدوالرات،  البيانػػات لم ظػػـ بمػػداف أوروبػػا وأفريقيػػا وآسػػيا، ورلػػـ أف

لير أنةا نهحت ف  تهن  دف  ضرائ  قمى أرباحةا الت  حققتةا لارج الواليات المتحدة، وذلؾ قف 
طريػػه اسػػتراتيهية ضػػريبية تسػػمي بتهنػػ  دفػػ  الضػػرائ  قمػػى دلمةػػا المحقػػه قػػف مبي اتةػػا فػػى فػػ  
األسواؽ اللارهية تحديػدا ، ولكػف بشػرط أال يػتـ إرهػاع األمػواؿ إلػى البمػد األـ يطمػه قميةػا اسػتراتيهية 

 (Double Irish With A Dutch Sandwich اريرلنػد  المػػزدوج مػػ  سػػاندويتش هولنػد   )
٪ 09.2حيػث تبمػغ ضػريبة الشػرطات تى تقـو فطرتةا قمػى االلتبلفػات فػى التشػري ات الضػريبية، وال،

%،  ف مػػى سػػبيل الماػػاؿ 91مقارنػػة مػػ  قػػدد مػػف الػػدوؿ األلػػر  ماػػل بريطانيػػا التػػى تصػػل فيةػػا إلػػى 
، إال أنةا لـ تدف  ضرائ  سو  9102مميار يورو فى قاـ  4.21شرطة حققت فيسبوؾ أرباحا بم ت 

 Peterميوف يورو فق ، بينما يت مد موق  تويتر اتلاذ ممارسات شػبيةة لمتةػر  مػف الضػرائ م 1.4
& Amanda ,2018)) ،  الشػرطات قمػى حسػ   يصػنف اريرلنػد قػبلوة قمػى أف قػانوف الضػرائ

 ، بينمػػا يصػػنف قػػانوف الضػػرائ  األمريطػػى الشػػرطاتموقػػ  إدارتةػػا ولػػيس قمػػى حسػػ  مطػػاف تاسيسػػةا
، وبالتػػالى فػػاف أ  شػػرطة موقػػ  اداراتةػػا فػػى إدارتةػػا ولػػيس حسػػ  موقػػ  سػػةاقمػػى حسػػ  مطػػاف تاسي

، ومػػف ناحيػػة الػػر  التوهػػد ضػػرائ  قمػػى األربػػاح فػػى آيرلنػػدابرمػػودا التلضػػ  لضػػريبة األربػػاح فػػى 
برمودا، ومف اـ تهن  الضريبة قمى األرباح، ولكى يمطف تهن  ضريبة االسػتقطاع مػف المنبػ  قمػى 

هولنػػدا وآيرلنػػدا تمنػػ  األليػػرة مػػف طريػػة يػػتـ االسػػتالادة مػػف اتالاقيػػة موق ػػة بػػيف رسػػـو حقػػوؽ الممكيػػة الال
فػػرض ضػػػرائ  االسػػػتقطاع مػػػف المنبػػػ  قمػػػى الرسػػـو التػػػ  تػػػدف ةا الشػػػرطات الةولنديػػػة،حيث ال توهػػػد 

 ضرائ  االستقطاع مف المنب  ف  هولندا.
مػػى تاسػػيس شػػرطتاف وبالتػػالى ي تمػػد تطبيػػه هػػذل االسػػتراتيهية فػػى التهنػػ  الضػػريبى الػػدولى ق

آيرلنػػديتاف واالاػػة هولنديػػة، بحيػػث يػػتـ وضػػ  الشػػرطة اريرلنديػػة األولػػى فػػ  األسػػالل اػػـ وضػػ  قميةػػا 
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وهػػػػذا هػػػػو سػػػػب  تسػػػػمية هػػػػذل االسػػػػػتراتيهية الشػػػػرطة الةولنديػػػػة وفوقةمػػػػا الشػػػػرطة اريرلنديػػػػة الاانيػػػػة. 
اػػػػػػػل  هوهػػػػػػػل  و آبػػػػػػػل  وهػػػػػػػذل االسػػػػػػػتراتيهية تتب ةػػػػػػػا شػػػػػػػرطات التكنولوهيػػػػػػػا الرقميػػػػػػػة م بالسػػػػػػػاندويتش،

 و مايطروسوفت  و فيسبوؾ  وليرها مف الشرطات األمريطية الكبر . 

لشػرطة   Facebook لذلؾ تقـو شرطة فيس بوؾ بدف  مبالغ ضلمة مف رسػـو اسػتلداـ تقنيػة
 ، فى حيف يتبقى فرع فيس بوؾ فى أيرلنػداFacebook Holdings Limited أيرلندية ألر  تسمى

Facebook Ireland ا، وفى نالس الوقت فيف شػرطة  Facebook Holdingsيحقه ربحا قميبل هد 
Limited   والتى تممؾ حقػوؽ الممكيػة لالػيس بػوؾ موهػودة فػى أيرلنػدا ومقرهػا الضػريبى يقػ  فػى هػزر

طايماف التاب ة لمممكة المتحدة وهى م الية مف الضرائ ، حيث تست مةا لحماية م ظػـ أرباحةػا الدوليػة 
ؿ تحويػػػل ال ائػػػدات مػػػف إحػػػد  فرقةػػػا األيرلنػػػد  إلػػػى شػػػرطة هولنديػػػة بػػػدوف مػػػف الضػػػرائ  مػػػف لػػػبل

 .موظاليف، اـ إلى صندوؽ بريد فى برمودا ممموؾ لشرطة ألر  مسهمة فى أيرلندا
والي تبر ما تال مػه شػرطة فػيس بػوؾ ملػالف لمتشػري ات الضػريبية الوطنيػة وذلػؾ نتيهػة قػدـ  

التاكػػد مػػف قػػدـ وضػػ  دلمةػػا دالػػل ب ػػض الػػدوؿ وهػػود قػػانوف ضػػرائ  دولػػى، حيػػث تت مػػد الشػػرطات 
 Gallagherالتى تالرض رقابة وضرائ  طبيرة، فةـ يمارسوف قمبل  ضػريبيا  ضػد نظػاـ ضػريبى آلػر

B ,2018)) 
 تطبيي اآلليات المقترحة عمى التحاسب الضريبى لشركة فيسبوك 4-3

لماليػػة المنشػػورة مػػف التقػػارير ا 9102تػػـ الحصػػوؿ قمػػى البيانػػات البلزمػػة لمتطبيػػه قػػف قػػاـ 
وبيانػػػػػات قػػػػػدد  ،www.nasdaq.comلمشػػػػػرطات مػػػػػف قمػػػػػى الموقػػػػػ  االلكترونػػػػػى لبورصػػػػػة نػػػػػازداؾ

المسػتلدميف واالقبلنػػات االلكترونيػة والتهػػارة االلكترونيػػة مػف الموقػػ  االلكترونػى لشػػرطة االحصػػاءات 
، وبيانػػات قػػدد المسػػتلدميف والتهػػارة االلكترونيػػة www.statista.com ال الميػػة لمتسػػويه الرقمػػى

واالقبلنػػػػػػػات االلكترونيػػػػػػػة فػػػػػػػى مصػػػػػػػر مػػػػػػػف الموقػػػػػػػ  االلكترونػػػػػػػى لػػػػػػػوزارة االتصػػػػػػػاالت وتكنولوهيػػػػػػػا 
، قممػا بػاف المبػالغ  9102وفيمػا يمػى بيانػات التطبيػه قػف قػاـ ،  www.mcit.gov.egالم مومػات

 بالمميار دوالر أمريطى:

 (0.149ايرادات الر   -22.222)ايرادات االقبلنات 21.222االيرادات  -
 01.211تكاليف البحوث والتطوير -09.221)تكاليف االيراد  42.200التكاليف والمصروفات -
 (01.422المصروفات ال مومية واالدارية - 2.222التكاليف التسويقية والبي ية  -
راس الماؿ  -02.422صافى الربي   - 94.200 الدلل قبل الضرائ  - 91.222دلل التش يل -

االصػػوؿ ليػػر  -12.191االصػػوؿ الممموسػػة  -011.122اهمػػالى االصػػوؿ  -20.029ال امػػل
 010.124حقوؽ المساهميف  - 02.202الشةرة   - 1.224الممموسة بلبلؼ الشةرة 

http://www.nasdaq.com/
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طبيقات متوس  قدد المستلدميف يوميا قمى همي  المنصات والت -موظف 44249قدد الموظاليف -
متوسػػ  قػػدد المسػػتلدميف يوميػػا قمػػى هميػػ  المنصػػات  -مميػػار نسػػمة  9.22قمػػى مسػػتو  ال ػػالـ
 مميوف نسمة 40والتطبيقات فى مصر

منةػػػا   outdoorsمميػػػوف دوالر بلػػػبلؼ اقبلنػػػات 214ايػػػرادات االقبلنػػػات السػػػنوية فػػػى مصػػػر  -
 %.92ترونية بنسبة وتقدر حصة الشرطة مف االقبلنات االلك -% اقبلنات قبر اإلنترنت22

طمػػا ال يوهػػد طيػػاف قػػانونى مسػػتقل لشػػرطة فيسػػبوؾ وانمػػا يػػتـ ادارة نشػػاطةا مػػف لػػبلؿ شػػرطة فيسػػبوؾ 
، وال يوهػد اصػوؿ لمشػرطة فػى مصػر ، وال يوهػد مػوظاليف وانمػا  Facebook Ireland Ltdايرلنػدا 

 ت تمد الشرطة قمى وطبلء بال مولة 
 تطبيي نموذج مشاركة المستخدم 4-3-1

يتـ التحاس  الضريبى لمشػرطة فػى مصػر وفقػا لنمػوذج مشػارطة المسػتلدـ مػف لػبلؿ اللطػوات 
 التالية :

 .مميار دوالر 94.209صافى دلل قبل الضرائ  لمشرطة هو مبمغ  -0
 مميار دوالر    91.222صافى دلل التش يل هو  -9
 صافى دلل التش يل مف نشاط االقبلنات االلكترونية -1

مميػػار دوالر،باقتبػػاراف ايػػرادات االقبلنػػات تماػػل  %91.212= 22× 91.222=                  
 % مف اهمالى االيرادات لبلؿ ال اـ.  22

 تحديد نصي  مصر مف دلل االقبلنات نتيهة المشارطة النشطة لممستلدميف   -4
 ريطى.مميوف دوالر ام 111.42( =9.22/ 1.140× ) 91.212=                  

تالػػػػرض مصػػػػر الضػػػػريبة قمػػػػى أربػػػػاح االشػػػػلاص االقتباريػػػػة قمػػػػى حصػػػػتةا مػػػػف الػػػػربي البال ػػػػة  -2
ػػا لم ػػدؿ الضػػريبة قمػػى أربػػاح االشػػلاص  111.42 مميػػوف دوالر أمريطػػ  مػػف أربػػاح الشػػرطة وفق 
 ف  مصر. منشاة دائمة %، ب ض النظر قما إذا طانت الشرطة ليس لةا  99.2االقتبارية 

 .مميون دو ر 32..75% =  99.2×  111.42ح الشرطة = الضريبة قمى أربا

 تطبيي نموذج التسويي غير الممموس 4-3-2
يتـ التحاس  الضريبى لمشرطة فى مصر وفقا لنموذج التسويه لير الممموس مف لبلؿ اللطػوات    

 التالية :
 .مميار دوالر 94.209صافى دلل قبل الضرائ  لمشرطة هو مبمغ  -0
 مميار دوالر    91.222صافى دلل التش يل هو -9
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 صافى دلل التش يل مف نشاط االقبلنات االلكترونية -1
مميار دوالر،باقتباراف ايرادات االقبلنات  %91.212= 22×  91.222=                    

 % مف اهمالى االيرادات لبلؿ ال اـ .  22تمال 

تحديد األرباح المنسوبة إلى األنشطة التسيويقية. يتـ تقسيـ صافى دلل التش يل مف نشاط  -4
االقبلنات االلكترونية بيف األصوؿ التسويقية ليرالممموسة واالصوؿ لير الممموسة االلر . مف 

لكل نوع مف أنواع االصوؿ لير الممموسة، بم نى  الشرطة لبلؿ مقارنة التكاليف الت  تكبدتةا
وبناء  قمى ذلؾ، يتـ احتسا   لرمقارنة التكاليف التسويقية والبي ية م  تكاليف البحث والتطويرأ

 :دلل التش يل الملصص لبلصوؿ التسويقية لير الممموسة بالم ادلة التالية 
 مميار دوالر 2.222=  (01.211+ 2.222/ )2.222× مميار دوالر  91.212

التسويقية لير الممموسة بيف دوؿ السوؽ بما يتناس   توزي  دلل التش يل الملصص لؤلصوؿ -2
 9102طل دولة. وحيث اف ايرادات الشرطة مف االقبلنات فى  مصر لبلؿ قاـ  م  إيرادات

 مميوف دوالر  022.902% = 92% × 22×  214تقدر بمبمغ = 

 .مميوف  دوالر 94.22( = 22.222/  1.022902× )  2.222، لذلؾ سيتـ تلصيص مبمغ = 

        94.22% قمى مبمغ 99.2تالرض مصر ضريبة األرباح قمى االشلاص االقتبارية بم دؿ  -2
 مميوف دوالر ، بالرلـ مف قدـ وهود منشاة دائمة  ف  مصر. 

  مميون دو ر 5.5.6% =  99.2×  94.22الضريبة قمى أرباح الشرطة = 
 تطبيي نموذج الوجود ا قتصادى الهام   4-3-3

لتوضيي طيالية تطبيه نموذج الوهود االقتصاد  الةاـ فى التحاس  الضريبى تـ اتباع    
 اللطوات التالية  

   مميار  91.212القاقدة الضريبية لمشرطة ه  صافى دلل التش يل مف االقبلنات والتى تبمغ   -0
 .دوالر

قوامػل التلصػيص الشرطة بيف دوؿ السوؽ، وقد تـ التيار أرب ة  تحديد قوامل تلصيص أرباح  -9
 ه  المستلدميف وااليرادات واألصوؿ والموظاليف. 

تحديػػد الػػوزف النسػػبى ل وامػػل تلصػػيص أربػػاح الشػػرطة بػػيف دوؿ السػػوؽ، ولمتبسػػي  نالتػػرض لكػػل   -1
 .قامل مف قوامل التلصيص وزف نسبى متساو  
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تقسػػػػيـ القاقػػػػدة الضػػػػريبية لمشػػػػرطة بػػػػيف قوامػػػػػل التلصػػػػيص، وحيػػػػث لكػػػػل قامػػػػل مػػػػف قوامػػػػػل  -4
مميػػار   2.2222كػػل قامػػل للصػػيص االرب ػػة تػػرهيي متسػػاوٍ . ممػػا ي نػػ  أنػػه يػػتـ تلصػػيص الت

 دوالر مف األرباح. 
قياس نصي  مصر مف القاقدة الضريبية بالرهوع إلى طػل قامػل تلصػيص. يمطػف حسػا  ذلػؾ  -2

 :قمى النحو التال 

ال يوهد نصي  مصر مف القاقدة الضريبية وفقا ل اممى األصوؿ  والموظاليف، حيث ال يوهد  
 أصوؿ ممموطة لمشرطة فى مصر، واليوهد موظاليف، بل ت تمد الشرطة قمى وطبلء بال مولة.

 نصي  مصر مف القاقدة الضريبية وفقا ل امل االيرادات
 مميوف دوالر  04.22= (22.222/  1.022902) ×  2.2222=           

 نصي  مصر مف القاقدة الضريبية وفقا ل امل  المستلدميف  .
 مميوف دوالر  21.12= 91111/ (9.22/  1.140) ×   2.2222=        

 مميوف دوالر 22.91=  21.12+ 04.22= نصي  مصر مف القاقدة الضريبية  
مميوف دوالر 22.91ى مبمغ وبالتالى ستالرض مصر ضريبة األرباح قمى االشلاص االقتبارية قم

ا ف مي ا ف   مميوف دوالر ب ض النظر قما إذا طاف لمشرطة 22.1.175% = 99.2بم دؿ  وهود 
 مصر . 

 تطبيي نموذج المدخل الموحد  4-3-4
 -يتـ التحاس  الضريبى لمشرطة فى مصر وفقا لممدلل الموحد مف لبلؿ اللطوات التالية :   

التحقػػػه مػػػف أف نشػػػاط الشػػػرطة يقػػػ  ضػػػمف نطػػػاؽ التطبيػػػه، وحيػػػث أف نشػػػاط الشػػػرطة قػػػائـ قمػػػى  -0
االقبلنػات االلكترونيػػة قمػػى هميػ  منصػػات وتطبيقػػات الشػػرطة، وبالتػالى تقػػديـ اللػػدمات الرقميػػة 

 المؤتمتة وتق  دالل نطاؽ التطبيه . 

، وحيث أف الشرطة حققت ايرادات التحقه مف توافر الشروط المالية التى تمال قتبات التطبيه -9
مميار دوالر وهو أكبر  22.222مف االقبلنات الرقمية قمى المستو  ال المى لبلؿ ال اـ مبمغ 

مميوف دوالر مف  022.902مميوف يورو(، طما حققت الشرطة مبمغ يقدر 221مف الرقـ المقترح )
الموحد فى تلصيص الحقوؽ االقبلنات االلكترونية فى مصر ، وبالتالى يطبه قميةا المدلل 

 الضريبية . 

مميار  91.212%= 22×  91.222صافى دلل التش يل مف نشاط االقبلنات االلكترونية =  -1
 دوالر .  
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تقسيـ صافى دلل التش يل مف نشاط االقبلنات االلكترونية بيف أنواع  الربي، وحيث لـ  -4
يتضمف المدلل الموحد حتى االنتةاء مف البحث نس  يمطف االقتماد قميةا فى ذلؾ، لذلؾ يقترح 
الباحااف االقتماد قمى نسبة التكاليف التسويقية والبي ية / اهمالى االيرادات فى حسا  المبمغ 

، واالقتماد قمى اساس نسبة تكاليف االيرادات / اهمالى االيرادات فى حسا  المبمغ )أ(، ) (
ويطوف المبمغ )ج( مقابل نسبة تكاليف البحوث والتطوير والمصروفات االدارية وال مومية/اهمالى 

 االيرادات ، باالضافة إلى مقابل تكمالة راس الماؿ والملاطر طما يمى : 

 مميار دوالر . 4.112( = 22.222/ 09.221× ) 91.212المبمغ )أ( = 
 مميار دوالر . 1.111( = 22.222/ 2.222× ) 91.212المبمغ ) ( = 
 مميار دوالر .  02.224( = 1.111+  4.112)  -91.212المبمغ )ج( = 

تلصيص مبالغ األرباح بيف دوؿ المصدر / السوؽ المؤهمة قمى أساس مالتاح تلصيص متاله  -2
 توهد منشاة دائمة لمشرطة فى مصر ، فميس لةا حصة فى المبم اف ) ،ج( قميه. وحيث ال

 نصي  مصر مف المبمغ )أ( قمى اساس قدد المستلدميف
 مميوف دوالر  20.01( = 9.22/ 1.140× ) 4.112=                           

مميوف  20.01وبالتالى ستالرض مصر ضريبة األرباح قمى االشلاص االقتبارية قمى مبمغ    
ا ف مي ا ف   مميوف دوالر ب ض النظر قما إذا طاف لمشرطة 01.224% = 99.2دوالر بم دؿ  وهود 

 مصر . 

واللبلصػػة هنػػاؾ فػػروؽ طبيػػرة فػػى نتػػائي طػػل نمػػوذج فػػى تلصػػيص الحقػػوؽ الضػػريبية بػػيف  
/ السوؽ ودولة االقامة ، حيث يرطز نموذج مشارطة المسػتلدـ قمػى قػدد المسػتلدميف دوؿ المصدر 

بدوف مراقػاة تاايرهػا قمػى االيػرادات  المتحققػة مػف هػذل المشػارطة ، بينمػا يرطػز نمػوذج التسػويه ليػر 
المممػػػػػػوس قمػػػػػػى دور تكػػػػػػاليف االنشػػػػػػطة التسػػػػػػويقية فػػػػػػى تحقيػػػػػػه األربػػػػػػاح دوف االهتمػػػػػػاـ بمشػػػػػػارطة 

ى إنشػػػاء القيمػػػة، امػػػا نمػػػوذج الوهػػػود االقتصػػػاد  الةػػػاـ ي تمػػػد قمػػػى قػػػدة م ػػػايير فػػػى المسػػػتلدميف فػػػ
تلصػػػػيص األربػػػػاح ماػػػػل مسػػػػاهمة المسػػػػتلدميف واالسػػػػتامارات والمػػػػوظاليف وحهػػػػـ االيػػػػرادات ، ولكػػػػف 
اليوهػد اسػاس قممػػى لتوزيػ  األربػػاح بػيف قوامػػل التلصػيص المت ػددة ، ممػػا قػد يػػؤد  إلػى منازقػػات 

 ضريبية .
         وؿ المػػػػدلل الموحػػػػد م الهػػػػة هػػػػذل المشػػػػطبلت مػػػػف لػػػػبلؿ تقسػػػػيـ الػػػػربي إلػػػػى ابلاػػػػة انػػػػواع ولػػػػذلؾ حػػػػا

)أ ،   ، ج( ، ولكػػف ظةػػرت مشػػطبلت فنيػػة طايػػرة ماػػل م ػػايير تقسػػيـ هػػذا الػػربي وتلصصػػيةا بػػيف 
الػػػدوؿ ، والتػػػى تحتػػػاج إلػػػى المزيػػػد مػػػف البحػػػث والمناقشػػػات حتػػػى يمطػػػف التوصػػػل إلػػػى نظػػػاـ ضػػػريبى 

 ـ الرقمنة االقتصادية . مى يبلئقال
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 الخالصة والنتائج والتوجهات البحثية المستقبمية-5

 الخالصة والنتائج  5-1
هدؼ هذا البحث إلى دراسة التحديات الضريبية لمرقمنة االقتصادية، وتقويـ مقترحات االصدار 

لمواهةػػػة هػػػذل الاػػانى مػػػف مشػػػروع تآكػػػل األسػػاس وتحويػػػل األربػػػاح لتطػػػوير اإلطػػار الضػػػريبى الػػػدولى 
التحػػػديات اإلطػػػار الضػػػريبى الػػػدولى فػػػى ظػػػل الرقمنػػػة االقتصػػػادية ، والصػػػادر قػػػف منظمػػػة الت ػػػاوف 

، وقػػػد قػػػاـ البحػػػث قمػػػى التبػػػار صػػػحة 9102االقتصػػػاد  والتنميػػػة ومهموقػػػة ال شػػػريف لػػػبلؿ قػػػاـ 
 الالرضيف التالييف:

سػػػوؽ ودولػػػة االقامػػػة فػػػى الالػػػرض االوؿ: تسػػػةـ إقػػػادة توزيػػػ  الحقػػػوؽ الضػػػريبية بػػػيف دوؿ المصػػػدر/ ال
 اإلطار الضريبى الدولى الستي ا  فرض الضرائ  فى ظل الرقمنة االقتصادية.تطوير 

الالػػرض الاػػانى:  يسػػةـ تحديػػد حػػد أدنػػى لمم ػػدؿ الضػػريبى الال ػػاؿ قمػػى أربػػاح الشػػرطات فػػى تطػػوير 
 اإلطار الضريبى الدولى الستي ا  فرض الضرائ  فى ظل الرقمنة االقتصادية.

دؼ البحث والتبار صحة فروضه اقتمد البحث قمى المنةي الوصالى التحميمى مف لػبلؿ ولتحقيه ه
تحميػػل الدراسػػات السػػابقة وتهميػػ  البيانػػات قػػف مشػػطبلت اإلطػػار الضػػريبى الػػدولى الحػػالى فػػى ظػػل 

 وقد لمص البحث إلى قدة نتائي منةا :،  الرقمنة االقتصادية

فرضػتةا الرقمنػة االقتصػادية مػف حيػث قػدرة شػرطات يشةد اإلطػار الضػريبى الػدولى قػدة تحػديات  -0
التكنولوهيػػا الرقميػػة قمػػى دلػػوؿ االسػػواؽ دوف أف يطػػوف لةػػا وهػػود مػػاد  واالقتمػػاد قمػػى البيانػػات 
المستمدة مػف المشػارطة النشػطة لممسػتلدميف فػى دوؿ المصػدر فػى لمػه القيمػة وتحقيػه األربػاح، 

مما مطف هذل الشرطات مػف نقػل أرباحةػا مػف دوؿ واالقتماد المتزايد قمى األصوؿ لير الممموسة 
 المصدر إلى دوؿ المبلذات الضريبية دوف أف تدف  حصة قادلة مف الضرائ  فى دوؿ المصدر.

توهد ابلاة اتهاهات لالرض الضػرائ  قمػى االقتصػاد الرقمػى ، االتهػال األوؿ: ويرطػز قمػى دور  -9
األربػػػاح، وبالتػػػالى فػػػرض الضػػػرائ  قمػػػى البيانػػػات ومشػػػارطة المسػػػتلدـ فػػػى لمػػػه القيمػػػة وتحقيػػػه 

نمػػػاذج األقمػػػاؿ قاليػػػة الرقمنػػػة، ممػػػا ي نػػػى االهتمػػػاـ بالتحػػػديات التػػػى فرضػػػةا االقتصػػػاد الرقمػػػى 
بػػالمالةـو الضػػيه قمػػى األطػػار الضػػريبى الػػدولى الحػػالى ، االتهػػال الاػػانى: يرطػػز قمػػى التحػػديات 

يالػذ فػى االقتبػار مشػارطة شػرطات  التى الذ  فرضػةا المالةػـو الواسػ  لمرقمنػة االقتصػادية، حيػث
التكنولوهيػػػا الرقميػػػة فػػػى دوؿ المصػػػدر/ السػػػوؽ بهانػػػ  نمػػػاذج األقمػػػاؿ قاليػػػة الرقمنػػػة، وبالتػػػالى 
البحػػث قػػف أسػػمو  القػػادة توزيػػ  الحقػػوؽ الضػػريبية بػػيف دوؿ المصػػدر ودولػػة اإلقامػػة مػػف لػػبلؿ 
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د أدنػى لم ػدؿ الضػريبة قمػى واالتهال الاالث يقـو قمى وضػ  حػ .تطوير اإلطار الضريبى الدولى
 أرباح الشرطات لمطافحة تحويل الشرطات ألرباحةا إلى دوؿ المبلذات الضريبية. 

منظمػػة الت ػػاوف االقتصػػاد  والتنميػػة ومهموقػػة ال شػػريف حاليػػا قمػػى تصػػميـ قواقػػد هديػػدة ت مػػل  -1
هراءات الضريبية التى لمضرائ  الدولية لمواكبة النمو المتزايد فى الرقمنة االقتصادية، بدال مف اإل

تقػػـو بةػػا ال ديػػد مػػف الػػدوؿ حػػوؿ ال ػػالـ مػػف هانػػ  واحػػد وبػػدوف تنسػػيه ضػػريبى دولػػى ماػػل فػػرض 
ضريبة اللدمات الرقمية قمى ايرادات شػرطات التكنولوهيػا الرقميػة ال مبلقػة ماػل هوهػل وفيسػبوؾ 

 لضريبى.فى التهن  ا وأمازوف وآبل،التى تست ل قصور اإلطار الضريبى الدولى الحالى

تستند الرطيزة األولى مف استراتيهية التطوير المقترحة لئلطار الضريبى الدولى قمى  أنه ينب    -4
قمى شرطات التكنولوهيا الرقمية ال مبلقة أف تدف  مزيدا مف ضريبة الدلل، إضافة إلى ضريبة 

أرباحا، مامما تدف ةا ف  القيمة المضافة، ف  الدوؿ، الت  تبي  فيةا منتهاتةا أو لدماتةا وتحقه 
وهذل ال ممية يطمه قميةا مسمى  إقادة  .مواق  إنتاهةا وبحواةا، حيث تتحمل ملاطر االستامار

توزي  الحقوؽ الضريبية  ونتيهة لذلؾ، ينب   لمدوؿ األـ، الت  توهد فيةا هذل الشرطات أف تتنازؿ 
قف هزء مف حقوقةا الضريبية، والدوؿ الناشئة ذات ال دد الكبير مف السطاف واألسواؽ ه  الت  

إطار هذل الرطيزة ، لف تةتـ سمطات الضرائ  وف   .تطال  بةذا الت يير ف  النظاـ الضريب 
الوطنية بوهود ماد  ف اؿ لمشرطة قمى أراضيةا أـ ال، إذ أف مهرد مشارطة الشرطة ف  السوؽ 

 .قد يطوف طافيا إللضاقةا لمضريبة، وهذا هو هوهر إصبلح الرطيزة األولى

ريبى الدولى قمى مطافحة تتمحور الرطيزة الاانية مف استراتيهية التطوير المقترحة لئلطار الض -2
المنافسة الضريبية الضارة ، وذلؾ بمن  الدوؿ ف  هذ  الشرطات الدولية قف طريه المنافسة 
بيلرائةا ف  تقديـ أدنى م دالت مف الضرائ . ونتيهة لذلؾ ينب ى  تطبيه م دالت الحد األدنى 

 .لمضرائ  الدولية

ية قمى تلصيص نسبة مف األرباح يقـو اقتراح المدلل الموحد لتلصصيص الحقوؽ الضريب -2
المتبقية ) المبمغ أ( حطما  لدولة المصدر/ السوؽ  يتـ تحديدها وفقا لم ادلة متاله قميةا ومبمغ ) ( 
مقابل وظائف التسويه والتوزي  وقائد إضافى)ج( مقابل قواقد تس ير التحويبلت والملاطر وراس 

 الماؿ.

لتطوير اإلطار الضريبى الدولى فسوؼ يحدث  إذا حدث اتالاؽ قالمى قمى ارليات المقترحة -2
ت يير هذر  فى قواقد فرض الضرائ  قمى همي  الشرطات مت ددة الهنسيات وليس فق  
شرطات التكنولوهيا الرقمية ال مبلقة، قبلوة قمى نةاية المبلذات الضريبية، مما ي نى نظاـ 
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بيف السمطات الضريبية مف ضريبى قالمى هديد أكار قدالة بيف داف ى الضرائ  مف ناحية، و 
 ناحية ألر ، مما ي نى صحة فروض البحث .

مازالت هناؾ حاهة إلى مزيد مف التحميل ال ميه وم الهة المشطبلت الالنية لكل مقترح وترابطةا  -2
م  األلذ ف  االقتبار أهمية تقدير اإليرادات واراار السموطية واالقتصادية قبل اتلاذ أ  قرار، 

قواقد ضريبية هديدة تؤد  إلى فرض ضرائ  قندما ال يطوف هناؾ أرباح  حتى اليتـ وض 
اقتصادية، أو تؤد  إلى ازدواج ضريبى أو زيادة االقباء االدارية وتكاليف االمتااؿ الضريبى م  

 .أهمية وهود اليقيف الضريبى والحاهة إلى وهود تسوية ف الة لمن  اللبلفات وتسويتةا

الػدوؿ أصػػبحت واضػحا بشػطل متزايػػد ممػا يماػل قػػائه امػاـ برنػػامي يوهػد تضػار  المصػػالي بػيف   -2
ال مػػل الطموحػػة الصػػدار النسػػلة الاانيػػة مػػف مشػػروع تآكػػل األسػػاس وتحويػػل األربػػاح بنةايػػة قػػاـ 

وليرهػػػا مػػػف  "، الواليػػػات المتحػػػدة التػػػ  لػػػديةا  هوهػػػل ، و أبػػػل ، و أمػػػازوف ، و فيسػػػبوؾ 9191
طمػػا تػػداف  الػػدوؿ  .رطيػػزة األولػػى حػػل التيػػار  لمشػػرطاتالشػػرطات الرقميػػة، ترلػػ  فػػى أف تكػػوف ال

الناشػػػئة قػػػف نالسػػػةا ضػػػد ارليػػػات الممزمػػػة لمنػػػ  االزدواج الضػػػريب ، وهػػػ  آليػػػات أساسػػػية لتشػػػ يل 
 .الرطيزة األولى

أاار اقتراح المبلذ ارمف المقدـ مف الواليات المتحدة ملاوؼ ب ض دوؿ المصدر/السوؽ نظرا -01
 النه يمطف الشرطات مت ددة الهنسيات مف التهن  الضريبى فى هذل الدوؿ 

ص وبة وض  م دؿ موحد لم  ء الضريب  الال اؿ ف  همي  أنحاء ال الـ، حيث تتطم  هذل  -00
بشاف طيالية تحديد همي  الضرائ  المدفوقة، وأيضا األرباح اللاض ة الرطيزة  اتالاقا شامبل 

ف مى سبيل المااؿ فشل االتحاد االوربى حتى ارف فى إنشاء قاقدة ضريبية موحدة  .لمضريبة
 .لمشرطات

استطاقت شرطات التكنولوهيا الرقمية التةر  مف دف  ضرائ  وتحقيه أرباح مرتال ة  -00
ال المية مال ال بلمات التهارية وبراءات االلتراقات مف لبلؿ تكايف واالستالادة مف أصولةا 

  .أنشطتةا فى دوؿ م دالت الضرائ  فيةا متدنية مال أيرلندا
اإلطار تسةـ إقادة توزي  الحقوؽ الضريبية بيف دوؿ المصدر/ السوؽ ودولة االقامة فى تطوير  -01

ة االقتصادية مما ي نى قبوؿ صحة الضريبى الدولى الستي ا  فرض الضرائ  فى ظل الرقمن
 الالرض األوؿ
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يسةـ تحديد حد أدنى لمم دؿ الضريبى الال اؿ قمى أرباح الشرطات فى تطوير اإلطار  -04
الضريبى الدولى الستي ا  فرض الضرائ  فى ظل الرقمنة االقتصادية مما ي نى قبوؿ صحة 

 الالرض الاان 

 توصيات البحث  2 -5
است داد الحطومة المصرية مف لبلؿ اقتراح التشري  يوصى الباحااف بفى ضوء نتائي البحث   

نشاء قواقد بيانات قف نشاط شرطات التكنولوهيا الرقمية التلاذ تدبير ضريبى أحاد   الضريبى وا 
 .مال ضريبة اللدمات الرقمية قمى لرار التوهه ال المى فى حالة قدـ التوصل التالاؽ دولى 

 حوؿ مقترحات التطوير لئلطار الضريبى الدولى . صت
 التوجهات البحثية المستقبمية  5-3
ف  ضوء طبي ة موضوع البحث وهدفه وحدودل، وما انتةى اليه مف نتائي وتوصيات، فاف   

 الباحااف يقترح توهيه مزيد مف البحوث المستقبمية فى المهاالت التالية : 

 المشترؾ فى مطافحة التةر  الضريبى الدولى .تقويـ دور م يار التقرير  -0
 تقويـ تاايرات اقرار م دؿ حد أدنى لمضريبة قمى أرباح الشرطات قمى االستامارات االهنبية المباشرة .  -9
 تطبيه المدلل الموحد فى اقادة تلصيص الحقوؽ الضريبية لشرطات مت ددة الهنسيات ملتمالة . -1
 ذطية .مشطبلت فرض الضريبة قمى الروبوتات ال -4
 دور الرقمنة الضريبية فى تحقيه االمتااؿ الضريبى . -2
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