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امللخص 1

هدفــت الدراســة للتعــرف إلــى التجــارة اإللكترونيــة ومــدى فــرض ضريبــة علــى تعامــات التجــارة اإللكترونيــة، والتعــرف 
علــى املشــكات والحلــول لفــرض الضريبــة علــى معامــات التجــارة اإللكترونيــة، والتهــرب الضريبــي.

 
ً

تكمــن أهميــة هــذه الدراســة مــن أهميــة وحداثــة والحجــم الكبيــر للتجــارة اإللكترونيــة والتــي تمثــل تحــٍد للمحاســبة أوال
ومــن ثــم للضريبــة ثانًيــا، وعليــه البــد مــن إيجــاد الطرائــق والتشــريعات التــي تعالــج هــذا التحــدي وتصلــح للتطبيــق، وملعالجــة 
القضايــا الضريبيــة التــي تتعلــق بالتجــارة اإللكترونيــة، وإليجــاد الطرائــق لفــرض الضريبــة علــى هــذه التجــارة التــي تنعكــس علــى 

نمــو اإليــرادات الضريبيــة.

وتحقيقا ألهداف الدراسة تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي، وأظهرت النتائج العديد من النتائج والتوصيات منها:
وجــود مشــكات تتمثــل بتعقيــدات فــي النظــام الحالــي، وتداخــل القوانيـــن الضريبيــة، وضعــف الجهــات الرقابيــة علــى 	 

التجــارة اإللكترونيــة، هــذا مــا أكدتــه إجابــات أفــراد الدراســة.
أظهرت النتائج ارتفاع نســبة االســتجابة حول الفقرات التي تبحث العاقة بيـــن درجة النفع والضرر التي تعود على 	 

املكلــف مــن حيــث التزامــه بالقوانيـــن الضريبيــة التــي يمكــن تطويرهــا واملتعلقــة بمعامــات التجــارة اإللكترونيــة ودرجــة 
التهــرب الضريبــي، هــذا مــا أكدتــه إجابــات أفــراد الدراســة

بعد استعراض النتائج املتعلقة بالدراسة، تو�صي الدراسة  بما يلي:
على اإلدارة الضريبية بناء نظام رقابي قوي يأخذ باالعتبار التطور الحاصل في التجارة اإللكترونية.		 
ضرورة رفع مستوى الوعي الضريبي في املجتمع.		 
يجب أن تتميز القوانيـن واإلجراءات الضريبية بالوضوح والشفافية لغرض تقوية الرقابـة الخارجية.		 

الكلمات املفتاحيــة: التجــارة اإللكترونيــة، التجارة الدولية، ضريبة القيمة املضافة، ضريبة الدخل، الضريبــة الجمركية، 
الجباية اإللكترونية، النقود اإللكترونية.

املقدمة
أحدثــت الثــورة التكنولوجيــة تحديــات عميقــة فــي مجــال املعامــات االقتصاديــة فظهــرت التجــارة اإللكترونيــة ومــا إتاحتــه 
تلــك املرتبطــة  إلــى األســواق الجديــدة وإجــراء تعاماتهــا ســواء  مــن فــرص أمــام املؤسســات االقتصاديــة مــن تســهيل النفــاد 
باملنتجــات املاديــة أو املنتجــات الرقميــة، كمــا شــكلت هــذه التجــارة تحدًيــا جديــًدا للسياســة الضريبيــة يتعلــق بكيفيــة جعــل 
تعاماتهــا تحــت طائلــة اإلخضــاع الضريبــي، فقــد حصــل تحــول كبيــر مــن الشــكل التقليــدي للتجــارة إلــى الشــكل اإللكترونــي 

.)David, 	996: 5	6(  الحديــث وأصبحــت التجــارة اإللكترونيــة واقًعــا ملموًســا فــي ظــل البيئــة الحاليــة

 *  تم استام البحث في مايو 		0	، وقبل للنشر في ديسمبر 		0	، وتم نشره في يونيو 		0	.

DOI: 	0.		608/aja.	0		.7775	.	094 :)معرف الوثائق الرقمي( © املنظمة العربية للتنمية اإلدارية 	 جامعة الدول العربية، 		0	، ص ص 3	 6	، 

إلــى التجــارة اإللكترونيــة ومــدى فــرض ضريبــة علــى تعامــات التجــارة اإللكترونيــة، والتعــرف علــى  هدفــت الدراســة للتعــرف 
املشــكات والحلــول لفــرض الضريبــة علــى معامــات التجــارة اإللكترونيــة، والتهــرب الضريبــي. تكمــن أهميــة هــذه الدراســة مــن أهميــة 
، وعليــه ال بــد مــن إيجــاد الطرائــق 

ً
 ومــن ثــم للضريبــة ثانيــا

ً
وحداثــة والحجــم الكبيــر للتجــارة اإللكترونيــة والتــي تمثــل تحــٍد للمحاســبة أوال

والتشــريعات التــي تعالــج هــذا التحــدي وتصلــح للتطبيــق، وتوصلــت الدراســة إلــى وجــود مشــكات تتمثــل بتعقيــدات فــي النظــام الحالــي، 
وتداخــل القوانيـــن الضريبيــة، وضعــف الجهــات الرقابيــة علــى التجــارة اإللكترونيــة. وارتفــاع نســبة االســتجابة حــول الفقــرات التــي 
تبحــث العاقــة بيـــن درجــة النفــع والضــرر التــي تعــود علــى املكلــف مــن حيــث التزامــه بالقوانيـــن الضريبيــة التــي يمكــن تطويرهــا واملتعلقة 
بمعامــات التجــارة اإللكترونيــة ودرجــة التهــرب الضريبــي. وأوصــت الدراســة بـــ: علــى اإلدارة الضريبيــة بنــاء نظــام رقابــي متيـــن يأخــذ 
باالعتبــار التطــور الحاصــل فــي التجــارة اإللكترونيــة. وضــرورة رفــع مســتوى الوعــي الضريبــي فــي املجتمــع. ويجــب أن تتميــز القوانيـــن 

ــة الخارجيــة. واإلجــراءات الضريبيــة بالوضــوح والشــفافية لغــرض تقويــة الرقابـ
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تســعى الــدول إلــى تحقيــق مجموعــة مــن األهــداف املاليــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة مــن خــال النظــام الضريبــي الخــاص 
بهــا، إذ تقــوم كل دولــة باختيــار نظامهــا الضريبــي الــذي يتكــون مــن مجموعــة مــن القواعــد واألســس واإلجــراءات القانونيــة التــي 
تتمكــن مــن االســتقطاع الضريبــي فــي مراحلــه املختلفــة لتحقيــق أهدافهــا بالشــكل األصــل أو بخاصــة الحــد مــن ظاهــرة التهــرب 
الضريبــي بهــدف زيــادة الحصيلــة الضريبيــة للدولــة مــن خــال االعتمــاد علــى املعاييــر التــي تســتخدم فــي توضيــح النظــام الضريبــي 

علــى اكمــل وجــه مــن خــال بســاطة هــذا النظــام  )مقلــد، 0	0	: 	6(.

حيــث تعتبــر الضرائــب مــن أهــم األدوات التــي تلجــأ إليهــا الدولــة فــي سياســتها املاليــة كمــا وتعــد الرافــد الرئيــس ملوازنــة 
ـكـي تتمكــن مــن توفيــر األمــوال التــي تحتاجهــا ملعالجــة مشــكاتها االقتصاديــة  بــد مــن حمايــة هــذا الرافــد  الدولــة كذلــك ال 

وتحقيــق النمــو واالزدهــار ملواطنيهــا ســواء أكانــت هــذه الضرائــب مباشــرة أو غيــر مباشــرة.

 لألهميــة البالغــة لهــا ال بــد مــن البحــث فــي ظاهــرة التهــرب الضريبــي فــي مجــال املعامــات اإللكترونيــة مــن خــال 
ً
ونظــرا

دراســة العقوبــات التــي أوجدهــا املشــرع للحــد مــن هــذه الظاهــرة وهــل هــذه العقوبــات كافيــة أم ال؟ وهــل هــي مبالــغ بهــا أحيانــا 
أم أنهــا ليســت صارمــة أم أنهــا قديمــة بحاجــة إلــى تجديــد وتطويــر ملواكبــة التطــور التكنولوجــي ومــا رافقــه مــن فنــون حديثــة 

وتكنولوجيــا يهــدف إليهــا بعــض املكلفيـــن للتهــرب مــن دفــع الضرائــب املســتحقة عليهــم.

إن التحــول مــن بيئــة التجــارة املحــدودة مادًيــا إلــى البيئــة اإللكترونيــة املســتندة علــى املعرفــة ووضــع التجــارة اإللكترونيــة 
والعوملــة بجوانبهــا االقتصاديــة ومــا يواجههــا مــن تحديــات خاصــة باألنظمــة الضريبيــة التقليديــة. فتاريخًيــا الســلع كانــت ماديــة 
وتتضمــن: اإلنتــاج، والتوزيــع، واالســتهاك، حيــث كانــت تتــم بصــورة ســهلة يمكــن تتبعهــا ومــن ثــم إخضاعهــا للضريبــة بســهولة 
بينمــا التجــارة اإللكترونيــة العامليــة جعلــت الحركــة الحدوديــة للســلع ورأس املــال والعمــل أقــل شــفافية فــي إمكانيــة تتبعهــا ومــن 
ثــم ســمحت للشــركات واألفــراد أن يســتغلوا اختــاف األنظمــة الضريبيــة بيـــن الــدول ممــا يدفعهــم للتهــرب الضريبــي فــي أي مــكان 

فــي العالــم )منيـــر،	00	: 4	(.

وتشــكل التجــارة اإللكترونيــة 	.	% مــن تجــارة التجزئــة العامليــة وال تدفــع ضرائــب وذلــك حســب مــا أورده رئيــس مصلحــة 
الضرائــب األســبق ومستشــار هيئــة األمــم املتحــدة، الدكتــور مصطفــى عبــد القــادر فــي دراســة تتــداول التجــارة اإللكترونيــة.

اإلطار النظري والدراسات السابقة

اإلطار النظري

تكــررت فــي اآلونــة األخيــرة التوقعــات والتكهنــات حــول التجــارة اإللكترونيــة وهنــاك توقعــات حديثــة بشــأن تنامــي  التجــارة 
اإللكترونيــة فــي الــدول الناميــة فــي الســنوات القليلــة املاضيــة، فمــا هــي أهميــة التجــارة اإللكترونيــة وكيــف يمكــن لفلسطيـــن 

االســتفادة بدورهــا أيًضــا مــن هــذه التجــارة؟

فالعالــم اليــوم يتســم بحــدوث العديــد مــن التغيــرات باألنظمــة واألدوات االقتصاديــة املختلفــة والتــي تســاهم فــي إعــادة 
تشــكيل املوازيـــن السياســية واالقتصاديــة، وتعتبــر التجــارة اإللكترونيــة كأهــم هــذه التغيــرات العامليــة التــي فرضــت نفســها بقــوة 
مــن خــال الحقبــة األخيــرة مــن القــرن العشريـــن حيــث أصبحــت أحــد دعائــم النظــام االقتصــادي العالمــي الجديــد )العانــي، 

وشــعبان، 009	(.

 ألهميــة التجــارة اإللكترونيــة فــي تنشــيط حركــة التجــارة الدوليــة حيــث قامــت الــدول الصناعيــة املتقدمــة بــإدراج 
ً
وإدراكا

موضــوع التجــارة اإللكترونيــة ضمــن مفاوضــات أبحــاث وأحــكام منظمــة التجــارة العامليــة، بحيــث تضمــن لهــا الحمايــة القانونية 
واالعتــراف الرســمي والتســهيات املحليــة والعامليــة )ســعيد، 996	(.

ماهية التجارة اإللكترونية

ظهر املصطلح مع انتشار اإلنترنت بداية تسعينيات القرن العشريـن إال أن بعض الباحثيـن أشاروا لوجوده منذ تسعينيات 
القــرن املا�صــي مــن خــال أنظمــة تبــادل معلومــات إلكترونيــة بيـــن شــركات صناعيــة )Electronic Data Interchange EDI( وتتقاطــع 
مــع العديــد مــن التخصصــات مثــل املحاســبة والقانــون والهندســة وإدارة املــوارد البشــرية. الــخ(. حيــث تعــددت التعريفــات لهــا وال 
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يوجــد تعريــف محــدد بهــذا الخصــوص، ولكــن ســوف نتطــرق إلــى التعريــف التالــي بأنهــا: »عمليــة تبــادل الســلع والخدمــات أو 
املعلومــات وإيصالهــا بشــكل إلكترونــي«، حيــث ال بــد مــن التطــرق إلــى التعريفــات التاليــة لتمييزهــا عــن التجــارة اإللكترونيــة:

: التجــارة التقليديــة )Brick _ and _ Mortar(: وهــي عمليــة تبــادل الســلع والخدمــات أو املعلومــات وإيصالهــا 	 
ً
أوال

ملمــوس. بشــكل 

ثانًيــا: التجــارة اإللكترونيــة الجزئيــة: وهــي مزيــج مــا بيـــن التجــارة اإللكترونيــة والتجــارة التقليديــة بحيــث يكــون جــزء 	 
مــن العمليــة إلكترونــي والجــزء اآلخــر ملمــوس.

: األعمــال اإللكترونيــة: وهــو مفهــوم أوســع للتجــارة اإللكترونيــة ويشــمل خدمــة العمــاء والتعــاون مــع الشــركاء 	 
ً
ثالثــا

والتجــار وإجــراء املعامــات اإللكترونيــة داخــل املنظمــة مــن خــال الســوق اإللكترونــي )نــور، 006	(.

أنواع التجارة اإللكترونية:
مجاالت تطبيق التجارة اإللكترونية األنشــطة واملعامات حيث تم تقســيمها حســب طبيعة وهوية األطراف السياســية 

املعنية بالنشاط التجاري كاآلتي )أيمن، 0	0	(:

التعامــل بيـــن شــركة تجاريــة وشــركة تجاريــة أخــرى حيــث تســتحوذ التجــارة اإللكترونيــة علــى مــا يقــارب 80% مــن 	 
حجــم التجــارة العامليــة لــذا فــإن القطاعــات التجاريــة الكبيــرة لديهــا خبــرة فــي التعامــات اإللكترونيــة باســتخدام تقنيــة 

التبــادل اإللكترونــي للبيانــات بشــكل آمــن عبــر مــا يســمى شــبكات القيمــة املضافــة.

التعامــل بيـــن الشــركة التجاريــة واملســتهلك: ويشــمل هــذا الســوق قطاعــات التجزئــة وبالرغــم مــن أن هــذا املجــال 	 
محــدود إال أن االهتمــام بالخطــط االســتراتيجية تتجــه نحــو االســتفادة مــن قطــاع املستهلكيـــن الســيما الشــركات 

الســمعة الحســنة )يوســف، 		0	(. الكبيــرة ذات  التجاريــة 

التعامــل بيـــن املؤسســة التجاريــة والحكومــة: هــذا املجــال ال زال فــي مراحلــه األوليــة فــي بعــض الــدول والتمثيــل فــي 	 
إثباتــات مدفوعــة الضرائــب والتراخيــص التجاريــة ورســوم الجمــارك وتخصيــص الــواردات مــن البضائــع إضافــة مــا 

تقــوم بــه الحكومــة مــن التجــارة اإللكترونيــة وهــذا جــزء مــن مفهــوم الحكومــة اإللكترونيــة.

فئات أخرى بيـن املستهلكيـن أنفسهم: تتمثل في وضع إعانات على املواقع الشخصية على اإلنترنت. الخ.	 

مستويات التجارة اإللكترونية وخصائصها

بــارًزا بتعــدد مســتويات  بــأداء املعامــات التجاريــة دوًرا  تلعــب درجــة تنفيــذ األنشــطة الفرعيــة ذات االرتبــاط املباشــر 
بيـــن مســتوياتها املختلفــة: بــاألداء  التجــارة اإللكترونيــة وطبًقــا لدرجــة األنشــطة وتتــراوح 

مســتوى بســيط: يمثــل هــذا النــوع مــن التجــارة الترويــج للســلع والخدمــات إضافــة لإلعــان والدعايــة لهــا بمــا فيهــا خدمــات 		 
قبــل وبعــد البيــع وتتضمــن عمليــة التوزيــع اإللكترونــي لهــا والتحويــات البســيطة لألمــوال مــن خــال بوابــة دفــع إلكترونيــة.

املســتوى املتقــدم: ويركــز هــذا النــوع علــى عمليــات وإجــراءات الدفــع التــي تتــم عبــر اإلنترنــت والتــي تحتــاج إلــى توعيــة كبيــرة 		 
مــن قبــل املتعامليـــن بهــا وهــي ذات تطويــر متقــدم وبحاجــة إلــى األخــذ بمبــدأ الحيطــة والحــذر )كشــكول، 8	0	(.

فوائد التجارة اإللكترونية: 
ويمكن تصنيفها كاآلتي: )البشكاني، 008	(.

فوائد  عائدة على املؤسسة: 		

إنها منتشرة بشكل عالمي وسهولة الوصول إلى العماء املورديـن في جميع أنحاء العالم.أ	 

تكلفة قليلة من حيث املعالجة والتخزيـن والتوزيع فقد تكون أقل بمقدار 90%.ب	 

تحسيـن سلسلة التوريد لتقليل تأخير إعداد قوائم الجرد والتكلفة.ج	 

التخصيص من خال عمل عروض مميزة للزبائن.د	 

توفير الوقت والجهد من خال نظام فعال.		 

إدارة املخزون بشكل أفضل.و	 
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فوائد عائدة على الزبائن: 		

حرية اختيار وتصفح املنتجات بسهولة.أ	 

إمكانية الحصول على منتجات فريدة عبر اإلنترنت.ب	 

فوائد عائدة على املجتمع 		

تقليل االزدحام املروري من خال العمل داخل املنزل.أ	 

زيادة الخدمات العامة املقدمة من خال الحكومة اإللكترونية.ب	 

اقع التجارة اإللكترونية في فلسطيـن و
ــا تماشــًيا مــع التقــدم الهائــل فــي عالــم التكنولوجيــا غيــر 

ً
تشــهد حركــة التجــارة الفلســطينية فــي اآلونــة األخيــرة تقدمــا ماحظ

أنهــا تشــكو قلــة تنظيمهــا ورعايتهــا وإلحاقهــا باملنظومــة العامليــة. وفــي هــذا الســياق أظهــرت نتائــج تقريــر الرقمنــة العامليــة لعــام 
8	0	 أن عدد مستخدمي اإلنترنت تجاوز 4 مليار مستخدم، وفي فلسطيـن أظهرت بيانات التعداد لعام 7	0	 أن 7.	5% من 
األســر لديهــا اتصــال باإلنترنــت، 60.6 بالضفــة الغربيــة و8	% فــي قطــاع غــزة وأكــد هــذا التقريــر علــى أن يشــمل قانــون املعامــات 

اإللكترونيــة املحفظــة اإللكترونيــة فهــي تعتبــر الوســيط املالــي اإللكترونــي الــذي يضمــن الحركــة املاليــة للمســتهلك والبائــع.

وهنــاك إحصائيــة ســابقة ملركــز اإلحصــاء الفلســطيني أكــدت أن 4.4% مــن الفلســطينيون يســتخدمون اإلنترنــت لغــرض 
شــراء ســلع معينــة فيمــا يســتخدمه 5	% لألعمــال املصرفيــة.

للشــركات  اإللكترونــي  التســويق  وســائل  أهــم  أحــد  املمولــة  اإلعانــات  تعتبــر  حيــث 
واألفــراد وهــذا لــم يقتصــر علــى التســويق التجــاري بــل يشــمل تصويــر لألفــكار واملعتقــدات 

الفلســطينية: باملناطــق  املمولــة  الســياحية والجــدول رقــم )	( يوضــح اإلعانــات  واآلراء 

 %5	 بنســبة  آذار  شــهر  فــي   
ً
تراجعــا الفلســطينية  املاليــة  اإليــرادات  ســجلت  حيــث 

مقارنــة بالشــهر الســابق، وقــد أظهــر رصــد اقتصــادي أن اإليــرادات املحليــة التــي تحصلهــا 
الحكومــة الفلســطينية مــن جانــب موظفيهــا بلغــت 5.	4	 مليــون شــيكل مقارنــة مــع 	.9		 

مليــون شــيكل بالعــام املا�صــي.

 مــن 7		 مليــون شــيكل لعــام 
ً
كمــا وتمثــل اإليــرادات املحليــة غيــر الضريبيــة التــي بلغــت قيمتهــا 86 مليــون شــيكل نــزوال

https:// eqte.net/post/60		0  .	0	0

القرار الفلسطيني بقانون رقم 15 للعام 2017 بشأن املعامالت اإللكترونية
مادة )	(: يهدف هذا القرار بقانون إلى اآلتي:

تنظيم وتطوير البنية األساسية القانونية لتطبيق املعامات اإللكترونية املعتمدة	 

الحد من حاالت االحتيال والتزوير في املعامات اإللكترونية.	 

إرساء مبادئ قانونية موحدة املعايير املتعلقة بسامة السجات اإللكترونية.	 

https:/www.aman.palestine.org/act.	0	5 .هذا هو القرار بقانون – يمكن مراجعته بالجريدة الرسمية

ماهية التهرب الضريبي:

وهــو أن يتخلــص الشــخص املكلــف مــن دفــع الضريبــة املســتحقة عليــه لصالــح الخزينــة العامــة للدولــة بوســائل مختلفــة 
قــد تكــون مشــروعة أو غيــر مشــروعة )عبــد الرحمــن وآخــرون، 		0	: 0	(.

 من التعريف السابق ناحظ أن التهرب الضريبي مرتبط بعناصر عدة سوف نتطرق إليها بإيجاز وهي:
ً
وانطاقا

عــدم االلتــزام بصــورة كليــة أو جزئيــة مــن املكلــف بدفــع الضريبــة املســتحقة عليــه وهــذا يعنــي أن التهــرب الضريبــي 	 
ال يشــترط عــدم دفــع الضريبــة بشــكل كامــل فيكفــي أن يقــوم املكلــف بإخفــاء عمــل يوجــب دفــع الضريبــة أو عــدم 

اإلفصــاح عنــه أو تزويــره أو التخلــف عــن ســداد جــزء منــه.

جدول رقم )1(
اإلعالنات املمولة باملناطق 

الفلسطينية
تكلفة لكل 

1000 تفاعل
تكلفة 
 -النقرة

$0.07Facebook
 $0.0	80.405 Google

 https//:wafa.pslar.page.aspx
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ال يعتبــر نقــل العــبء الضريبــي تهرًبــا مــن دفــع الضريبــة مــا دام النقــل تــم وفــق البنــود القانونيــة املنظمــة لذلــك ومثــال 	 
ذلــك مــا يتــم فــي حالــة ض. ق. م حينمــا يقــوم املســتورد مثــا بإضافــة قيمــة الضريبــة علــى ثمــن الســلعة وبالتالــي يقــوم 
املســتهلك بدفعهــا فهــو فــي هــذه الطريقــة قــد نقــل عــبء الضريبــة إلــى املســتهلك النهائــي ولكــن لــم تحــرم خزينــة الدولــة 

مــن قيمــة الضريبــة.

أصناف التهرب الضريبي:
التهرب الضريبي		 

الغش الضريبي		 

حيــث يشــير األول إلــى اســتغال املكلــف للثغــرات والنقائــض املوجــودة فــي التشــريعات الجبائيــة والتــي ال تــكاد تخلــو منهــا 
وتكــون فــي الغالــب مــن قبيــل عــدم إحــكام الصياغــة أو نقــص فــي التشــريع أو كمــا عرفــه )Margiresz( فهــو محاولــة التخلــص مــن 
وقــع الضريبــة بموجــب حــدود القانــون ويتجلــى ذلــك مــن خــال سلســلة مــن اإلعفــاءات والتخفيضــات الدائمــة أو املؤقتــة والتــي 
تخــص فــروع إنتاجيــة أو قطاعــات اقتصاديــة أو مناطــق جغرافيــة. إلــخ. فهــو يســتند إلــى اســتغال ثغــرات فــي التشــريع الضريبــي 

تمكــن املكلــف منــه مــن التخلــص مــن الضريبــة.

العالقة بيـن هيكل النظام الجبائي الضريبي وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات )فهداوي، 		0	: 3(:
واملجتمــع 		  الدولــة  مــن  كل  حقــوق  وماهيــة  والتشــريعات  القوانيـــن  مــن  كل  بتنفيــذ  تختــص  حيــث  الضريبيــة:  اإلدارة 

النظــام  لكفــاءة  أعلــى مســتوى  الازمــة لضمــان  التقنيــات  اســتخدام  عليهــا  لزاًمــا  وبذلــك يصبــح  واملموليـــن  الضريبــي 
فــي أداء مهامهــا مــن جمــع وتحصيــل للضرائــب بكافــة  الضريبــي، ولكــن اإلدارة الضريبيــة ال زالــت تعانــي مــن التصــور 
إداريــة. هنــا  فالفجــوة  بمهامهــا  للقيــام  املســتخدمة  العمــل  أســاليب ونظــم  فــي   

ً
الضريبيــة تطويــرا اإلدارة  تشــهد  فلــم  أنواعهــا 

وكذلــك يعانــي املجتمــع الضريبــي مــن وجــود الفجــوة املفاهيميــة فعلــى الرغــم مــن تطــور حجــم املعامــات التجاريــة 		 
 فــي فهــم املفاهيــم واملفــردات الخاصــة بهــا.

ً
اإللكترونيــة إال أنــه ال يــزال هنــاك قصــورا

فمن خال التعريف السابق يمكن استنباط ثاث نقاط:

تجنــب ناتــج عــن تغيــر ســلوك املكلــف: ويظهــر ذلــك فــي بعــض الســلوكيات تتمثــل فــي االمتنــاع عــن إنتــاج واســتهاك 		 
الســلع التــي تفــرض عليهــا ضريبــة مرتفعــة لتفــادي دفعهــا.

ترك النشاط الذي يفرض عليه ضريبة مرتفعة والنقل إلى النشاط األقل ضريبة )ناصر، 006	(.		 

تجنب ينظمه التشريع الضريبي.		 

تجنب ناتج إهمال املشرع الضريبي: وهذا ينتج عن وجود نقص يشوب النصوص التشريعية القانونية.4	 

حيــث يشــير النــوع الثانــي للتهــرب الضريبــي أال وهــو الغــش الضريبــي إلــى الســلوكيات التــي تتــم بهــدف تجنــب أداء الضريبــة 
خــارج إطــار القانــون )أي أن كل املمارســات غيــر مشــروعة( ألنــه انتهــاك لــروح القانــون )محــرزي، 008	(.

ويصنف الغش الضريبي كاآلتي:

الغش البسيط، وهو كل محاولة متعمدة ملخادعة اإلدارة الجبائية لدفع ضريبة أقل.	 

الغــش املركــب، وهــو غــش بســيط مقــرون بممارســات تدليســية أي أن الشــخص املكلــف يســتخدم أســاليب ماهــرة 	 
تمكنــه مــن التخلــص مــن الضريبــة املســتحقة ومســح كل اآلثــار التــي تكشــف مغالطاتــه.

بعــض  طبيعــة  تحديــد  الفجــوة  هــذه  علــى  مثــال  أوضــح  ولعــل  قانونيــة،  اعتبــارات  املعامــات  تلــك  علــى  يترتــب  ممــا 
املنتجــات مــن خــال شــبكة اإلنترنــت وتصبــح فــي هــذه الحالــة منتجــات رقميــة حيــث يقــوم بطباعتهــا فتصبــح منتجــات ماديــة 

)رضــوان وآخــرون، 000	: 46	(.

 لتشــريع الفضــاء اإللكترونــي تتمثــل 
ً
 أكثــر تفصيــا

ً
كمــا اتبــع املفكــر والجبائــي )Lessing( فــي العديــد مــن مقاالتــه منهجــا

نقطــة البــدء لديــه فــي وجــود أربعــة أنــواع مــن القيــود التــي تحكــم التعامــات اإللكترونيــة بيـــن الوحــدات املختلفــة والتــي تتمثــل 
بالتالــي  )رضــوان، 999	(:                               
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ويمكن تلخيص الحدود العامة للمشكلة املتعلقة بفرض الضرائب على املعامات اإللكترونية كالتالي:

- وهو أول أنواع هذه القيود حيث يمثل البيئة التشريعية التي تحكم تصرفات املعامات اإللكترونية.
ً
أوال

- العــادات االجتماعيــة: حيــث تلعــب دوًرا رئيًســا فــي تنظيــم التعامــات التجاريــة رغــم أنهــا ال تســتمد قوتهــا مــن الســلطة 
ً
ثانيــا

التنفيذيــة إال أنهــا لهــا تأثيــًرا كبيــًرا علــى تنظيــم تلــك املعامــات.

- التكنولوجيــا: حيــث تلعــب دوًرا متزايــًدا فــي املعامــات التجاريــة حيــث ينتــج عنهــا االعتبــارات الجديــدة فعلــى ســبيل املثــال 
ً
ثالثــا

تهتــم  حيــث  حمايتهــا  املطلــوب  املــوارد  أحــد  التجاريــة  للمعلومــات  الوصــول  إلــى  تســتخدم  التــي  الســر  كلمــة  أصبحــت 
الحكومــات دائًمــا بالســيطرة علــى تلــك املعامــات التــي تتــم عبــر أراضيهــا، لذلــك فــإن عمليــة التبــادل اإللكترونــي التــي تتــم 
عبــر اإلنترنــت تحتــل مســاحة كبيــرة مــن اهتمــام مختلــف الحكومــات ومــن جهــة أخــرى يهتــم األفــراد واملؤسســات بالحفــاظ 

علــى األمــن والســرية والخصوصيــة فــي تعاماتهــم.

وقد أشارت بعض الدراسات إلى ثاثة أساليب يعتمدها األغنياء للتهرب الضريبي:

املحاســبون: حيــث يكشــف الكاتبــان ايمانويــل ونمــا بريــال فــي كتابهــم »زهــو غيــاب العدالــة« عــن إيفــاء أغنــى 400 		 
أمريكــي بنســب ضرائــب تقــل عــن تلــك التــي يفــي بهــا أغنــى مليــون شــخص فــي العالــم.

الشــركات الوهمية: حيث يتخلص األغنياء من نســب كبيرة من الضرائب املســتحقة التي تصل إلى )0		50(% حيث 		 
يشــتركون في هذه الشــركات بشــكل مباشــر أو من خال أســهم وقد برز ذلك بشــكل كبير داخل الحزب الشــيوعي.

االشــتراك: والســبب وراء ذلــك هــو أن الكثيــر مــن التاعــب الــذي يســتخدمه األثريــاء للتهــرب مــن دفــع الضريبــة هــي 		 
قانونيــة تماًمــا حيــث يجعلهــا مــن دون إثبــات وهــذا األمــر يســتلزم التأييــد بقــدر أكبــر مــن التعــاون فــي مجــال مكافحــة 

.)https://alqabas.com( تحــركات رؤوس األمــوال

آثار التهرب الضريبي

إن للتهــرب الضريبــي آثــار ســلبية حيــث إنهــا تــؤدي إلــى تخفيــض اإليــرادات العامــة وبالتالــي اإلضــرار بالخزينــة العموميــة 
 ملصلحــة املجتمــع، هــذا وباإلضافــة إلــى تأثيــر الظاهــرة 

ً
ممــا يترتــب عليــه عــدم قيــام الدولــة اإلنفــاق العــام علــى أكمــل وجــه تحقيقــا
علــى الجوانــب املاليــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة. ويمكــن إجمالهــا باآلتــي:

 - اآلثار املالية: 
ً
أوال

إن التهــرب كمــا ســبق وان ذكرنــا يــؤدي إلــى عــدم تحقيــق الضريبــة لألهــداف التــي أنشــئت مــن أجلهــا فهــي تمــول الخزينــة 
العامــة بمــا يلــزم لتغطيــة النفقــات العامــة مــن خــال تلبيــة اإليــرادات الضريبيــة لحجــم اإلنفــاق فعــدم التــوازن بيـــن اإليــرادات 
بــدوره  إلــى تخفيــض الدخــل القومــي والــذي  يــؤدي  إلــى خســارة الخزينــة ألمــوال طائلــة كمــا  أن التهــرب  يــؤدي بنــا  والنفقــات 
يخفــض مســتوى الدخــل الفــردي، كمــا ينتــج عنــه ضعــف قيمــة العملــة الوطنيــة عــن طريــق إخفــاء أمــوال غيــر مصــرح بهــا والتــي 

 فــي وجــود ظاهــرة التضخــم النقــدي.
ً
تكــون ســببا

ممــا يجبــر الدولــة باللجــوء إلــى البحــث عــن مصــادر تمويــل أخــرى بــدل الضريبــة التــي لــم تــؤدي الــدور املــوكل إليهــا ومــن 
بيـــن هــذه املصــادر:

اإلصــدار النقــدي: وذلــك يخلــق نقــود جديــدة مــن العملــة الوطنيــة ويعــرف أيًضــا: التمويــل بالتضخــم وهــو مــا ينعكــس 	 
 علــى االقتصــاد الوطني.

ً
ســلبا

مــن 	   
ً
بــدال اســتهاكية  ألغــراض  اســتعماله  حالــة  فــي  خاصــة  املدفوعــات  ميــزان  علــى   

ً
عبئــا يعــد  فهــو  العــام:  الديـــن 

مشــروعات اســتثمارية لتخفيــف العــبء ممــا يــؤدي بالدولــة لتدبيــر مــورد مالــي مــن أجــل ســداد قروضهــا، كمــا إن 
لعــدم قدرتهــا علــى ســداد ديونهــا وتحميلهــا لألجيــال الاحقــة.  

ً
أو خارجيــا  

ً
الثقــة فيهــا داخليــا تفقــد  الدولــة 

تقليــص النشــاط اإلنتاجــي: ألن األمــوال املقرضــة للدولــة تكــون لهــا فوائــد وكذلــك ضمــان ســدادها، وأكثــر مــن هــذا 	 
حصــول املقــرض علــى مزايــا منهــا: التدخــل فــي الشــئون الخاصــة لهــذه الــدول وبالتالــي الخضــوع  للتبعيــة األجنبيــة 

.)	0	4 )قرمــوش، 
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ثانًيا - اآلثار االقتصادية

التهــرب انعكاســات ســلبية علــى االقتصــاد الوطنــي بكبــح أهــم محفــزات االقتصــاد فاملكلــف املتهــرب ســواء  ينتــج عــن 
شــخص طبيعــي أو كان معنــوي ســيصبح فــي وضعيــة ماليــة أفضــل مــن الذيـــن دفعــوا مســتحقاتهم تجــاه الخزينــة العموميــة 
فــي الســوق بتقديــم منتجــات وخدمــات  فــي ظــل الظــروف االقتصاديــة أن يقــوي مكانتــه  لــه  وبالتالــي وضعيتــه املاليــة تســمح 

بأســعار تنافســية لتتــاح لــه بذلــك الفرصــة الحتــكار الســوق.

كمــا إن ظهــور أزمــة رؤوس األمــوال إذ إن التهــرب يكــون فــي العــادة بإخفــاء رقــم األعمــال أو إبقــاء األمــوال خاملــة ال تظهــر 
للمصالــح الجبائيــة فــا يتــم االقتطــاع فيهــا، وقــد يلجــأ البعــض إلــى فتــح حســابات بنكيــة فــي الخــارج وتهريــب رؤوس أموالهــم إلــى 

الخــارج مــا ينقــص إيــرادات الدولــة )بولــوخ، 004	(.

ا - اآلثار االجتماعية
ً
ثالث

يخلف التهرب آثار حساسة على املستوى االجتماعي نجملها في بعض النقاط كاآلتي:

التهــرب يولــد تهــرب آخــر: »األمنــاء ممــن يتحملــون التزامهــم الضريبــي بــكل إخــاص قــد ينظمــون للمكلفيـــن الذيـــن 	 
تهربــوا بالفعــل نتيجــة عــدم إحساســهم بالعدالــة قــد يكــون رفــع ســعر الضريبــة هــو الســبب وذلــك بتحملهــم العــبء 
فــي اإليــرادات الضريبيــة وموازنــة اإليــرادات   مــن املشــرع الضريبــي لتــدارك النقــص الحاصــل 

ً
فــوق طاقاتهــم ســعيا

التنمــوي«. لتتناســب والبرنامــج  والنفقــات 

تراجــع الصــدق فــي املعامــات االقتصاديــة: بمــا أن كل متهــرب يمســك محاســبة مــزورة إلضفــاء رقــم أعمالــه، فمــن 	 
الطبيعــي أن يضــع خطــة بديلــة فــي حــال تفطنــت املصالــح الجبائيــة ألمــر تصريحاتــه وباشــرت باإلجــراءات القانونيــة 
للتحصيل بما يتحمله من عقوبات على إخفائه لرقم أعماله، يمتنع عن منح قروض للعماء نتيجة عدم اطمئنانه 

ملــا يصــدر مــن اإلدارة الجبائيــة مــن ردة فعــل وهــو مــا يجعــل الصــدق بينهــم مســتبعًدا )أبــو روح،  محمــد،008	(.

معيقات تجريم التهرب الضريبي في فلسطيـن
املعيــق التشــريعي: ففــي فلسطيـــن يجــرم التهــرب الضريبــي كجريمــة فســاد بشــكل واضــح إال إذا ارتبطــت بموظــف عــام 		 

أو عندمــا يتــم بتواطــؤ مــن قبــل موظــف عــام أو أي مــن األشــخاص الخاضعيـــن لقانــون مكافحــة الفســاد رقــم )	( 
عــام 005	.

 لقانــون ضريبــة األمــاك 		 
ً
التشــريعات الضريبيــة النافــذة فــي فلسطيـــن موروثــة عــن حقــب تاريخيــة مختلفــة فمثــا

لعــام 954	 ولــم يــرد فــي قانــون ضريبــة الدخــل مــا ينــص علــى إجــراءات محــددة ملنــع تضــارب املصالــح.

وجــود تحايــل فــي قانــون تشــجيع االســتثمار رقــم )	( لســنة 998	 والتعديــات التــي أجريــت عليــه فالقانــون يمنــح 		 
إعفــاءات وتخفيضــات ضريبيــة ملــدة تتــراوح 5			 ســنة.

تنــوع األطــر القانونيــة الناظمــة للضرائــب فــي فلسطيـــن ممــا أدى إلــى خلــق إربــاك لــدى املكلفيـــن وإضعــاف قدرتهــم علــى 4	 
معرفــة الهــدف مــن هــذه القوانيـــن فهــذا يــؤدي إلــى اتســاع ظاهــرة التهــرب الضريبــي.

أكبــر معيــق هــو الخلــل الــذي تعانيــه املؤسســات املســئولة عــن تحصيــل الضرائــب وضعــف الزيــارات امليدانيــة مــن 5	 
قبــل مأمــوري التقديــر إلــى جانــب إشــكالية ضعــف متابعــة ملفــات املكلفيـــن وفحصهــا باســتمرار لكشــف امللفــات لهــم.

)https://albayan.ae/knowledge/	0	9(
اإلطار العام للتجارة اإللكترونية )رضوان وآخرون، 000	(:

 - اإلطار املفاهيمي: حيث يتمثل في معظم املفاهيم السائدة في عالم الضرائب وهي كالتالي:
ً

أوال
اإلقليمية: وهي امتداد التواجد ليشمل مقر املعلومات على شبكة اإلنترنت ال يقتصر على مفهوم التواجد املكاني.	 

فــي أســعار 	  العدالــة الضريبيــة: يتســع هــذا املفهــوم ليشــمل تقليــل حركــة األفــراد وعــدم وجــود احتماليــة اختــال 
الســلع نتيجــة الوســط الــذي يتــم تســليمها مــن خالــه.

السلع والخدمات: حيث إنه في إطار تنامي السلع املادية وتحول بعض هذه السلع إلى خدمات.	 
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ثانًيا - اإلطار التشريعي، وهو إقرار العقود والوثائق اإللكترونية:

إقــرار التوقيعــات اإللكترونيــة: حيــث إن نظــم التجــارة الحاليــة ومــا تشــهده مــن تطــور يجعــل هــذه التوقيعــات األكثــر 		 
صعوبــة فــي التزويــر ممــا يتطلــب وجــود آليــات تحكــم ذلــك.

التعاقدات اإللكترونية: تتمثل في وجود درجات سرية مناسبة فهي ممكن أن تكون مرجعية كاملة دون وجود إثباتات.		 

يمكــن 		  البيانــات بوصفهــا مرجعيــة  الســر وقواعــد  كلمــة  مثــل  التكنولوجيــة  املــوارد  بتأميـــن  الخاصــة  التشــريعات 
إليهــا عنــد الحاجــة. اللجــوء 

ا - اإلطار التنفيذي
ً
ثالث

حيــث يعتمــد النظــام الضريبــي فــي املقــام األول علــى قيــام مأمــوري الضرائــب بمراجعــة القيــود الدفتريــة الــواردة فــي ميزانيــة 
الشــركات وحســاب األربــاح والخســائر ولكــن التحــول إلــى نظــام القيــد اإللكترونــي ومــا قــد يتبــادر إلــى الذهــن مــن إمــكان تعديــل 
هــذه العقــود يوجــب اقتــراح نظــام التحقــق اإللكترونــي مــن خــال تبــادل الرســائل اإللكترونيــة بيـــن الشــركات، كمــا إن أحــد 
األطــراف ســيكون لــه الرغبــة فــي إثبــات التعامــل ســواء بقيمتــه األساســية أو بقيمــة أعلــى )مصروفــات( ويلجــأ الطــرف اآلخــر إلــى 

قيــده بقيمتــه األصليــة أو بقيمــة اإليــرادات ممــا قــد يشــكل نظــام رقابــي متكامــل.

اإلطار الخاص بنظام التحقق اإللكتروني
رابًعا - اإلطار اإلجرائي

ويتمثــل فــي األنشــطة التــي تقــوم بهــا الــدول لتحصيــل الرســوم والضرائــب مــن جهــات مختلفــة مثــل الجمــارك، وإدارة 
إلــخ. الضرائــب. 

حيــث إن الدراســات واألبحــاث تفيــد بــأن القوانيـــن والتشــريعات الضريبيــة الســائدة فــي  فلسطيـــن حيــث إنهــا ال تتــاءم 
مــع طبيعــة الواقــع الفلســطيني )نشــوان، 7	0	: 7	(.

فقــد أشــارت دراســة منصــور عــام 004	 إلــى عــدم نجــاح العقوبــات الضريبيــة وفًقــا للقوانيـــن املطبقــة علــى املكلفيـــن 
الذيـــن يرتكبــون جرائــم التهــرب الضريبــي وهــذا الضعــف املوجــود بالدوائــر الضريبيــة ينتــج مــا يلــي:

وجود معوقات اقتصادية واجتماعية تحول دون استخدام الطاقة القصوى ألداء الدوائر الضريبية.	 

وجود مشكات في النظام الضريبي من الناحية التنظيمية وإدارة املوارد البشرية.	 

االقتصاد الرقمي والنظام الضريبي

تختلــف طبيعــة املعامــات التجاريــة فــي االقتصــاد الحقيقــي عمــا بــات يعــرف باالقتصــاد الرقمــي وكانــت ترتبــط بقــدرة 
الضرائــب  فــرض  القــدرة علــى  ومــن ضمنهــا  الشــركات واملؤسســات االقتصاديــة،  الســيادة علــى  التدخــل وفــرض  فــي  الدولــة 
والرســوم الجمركيــة، والتــي تعــد مؤشــًرا ملمارســة الدولــة لســيادتها علــى حدودهــا ولخطــورة فــرض الضريبــة ومــا تمثلــه مــن عــبء 
علــى املواطــن، اشــترطت العديــد مــن الدســاتير علــى إجــراءات خاصــة لفرضهــا حيــث بــات العــرف بأنــه: »ال ضريبــة إال بنــص«.

إشكاليات املحاسبة والضريبة على التجارة واإلعالنات اإللكترونية:
وجهة نظر أولى، ترى أن التطبيق قد يعيق عملية تحرير التجارة مما يؤثر سلًبا على النمو االقتصادي والتكنولوجي.	 

بــأن اإلعفــاء الضريبــي للتجــارة اإللكترونيــة يمكــن أن يعمــل بالتأثيــر الســلبي علــى املوازنــة 	  تــرى  وجهــة نظــر ثانيــة: 
التجــارة  إقبــال متصاعــد علــى  أن هنــاك  التنمويــة، وبخاصــة  فــي خططهــا  يؤثــر  الــذي  النحــو  للدولــة علــى  العامــة 

الصفقــات. إبــرام  ســهولة  مــع  اإللكترونيــة 

وجهــة نظــر ثالثــة: تــرى بــأن هنــاك صعوبــة فــي تطبيــق القوانيـــن الخاصــة بفــرض الضرائــب علــى شــركات هــي باألصــل 	 
غيــر مقيمــة بالدولــة وال تمتلــك أي إجــراءات عقابيــة علــى املخالفيـــن ناهيــك عــن صعوبــة حصــر تلــك العمليــات مــن 

خــال رصــد املبيعــات أو الخدمــات التــي يمكــن أن تخضــع للضريبــة )عــوض،7	0	(.
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وقــد بــرزت عــدة اتجاهــات للتعامــل مــع إشــكالية تحديــد املعاملــة الضريبيــة علــى الصفقــات التــي تتــم عبــر التجــارة 
اإللكترونيــة:

االتجــاه األول: يــرى أنــه يتــم التطبيــق مثلمــا يتــم مــع الصفقــات التــي تتــم عبــر األوامــر والرســائل البريديــة بيـــن البائــع 	 
واملشــتري، ولكــن هنــاك بائــع ومشــتري واحــد لســلعة ماديــة بينمــا تكــون الصفقــة عبــر تطبيقــات التجــارة اإللكترونيــة 
متاحــة أمــام املشتريـــن كافــة ودون التقيــد بمــكان محــدد وال تعبــر الرســالة البريديــة عــن إتمــام كلــي للصفقــة بقــدر مــا 
تعبــر عــن مرحلــة تمهيديــة إلتمامهــا مقارنــة فيمــا يتعلــق بالتجــارة اإللكترونيــة حيــث يتــم عقــد الصفقــة لحظًيــا أو آنًيــا 

ودون تأخيــر عبــر اإلنترنــت.

االتجــاه الثانــي: يــرى أنــه فــي حالــة مزاولــة النشــاط عبــر آليــات أوتوماتيكيــة بصفــة رئيســة يمكــن اعتبــار املــكان الــذي 	 
 حاســًما ألســاس فرض الضريبة 

ً
توجد فيه هذه اآلالت هو الدليل على وجود املنشــأة الدائمة فيه، وهو ال يعد حا

علــى الدخــل الناتــج مــن هــذه الصفقــات وقــد تتــم الحركــة مــن خــال أكثــر مــن جهــاز فــي دول مختلفــة وإعطــاء دولــة 
املمــول الحــق فــي فــرض الضريبــة وليــس دولــة مصــدر الدخــل.

االتجــاه الثالــث: يركــز علــى إمكانيــة تطبيــق تشــريعات الضرائــب القائمــة علــى الصفقــات التــي تتــم عبــر اإلنترنــت 	 
وحمايــة الشــركات مــن أن تخضــع للضريبــة فــي إقليمييـــن أو دولتيـــن عــن نفــس الصفقــة.

االتجــاه الرابــع: يعتبــر أن شــبكة اإلنترنــت تماثــل التطبيــق العمومــي الــذي ال تمتلكــه دولــة بعينهــا، وبالتالــي إن كل 	 
دولــة تســتطيع أن تخضــع الضريبــة ألي صفقــة تتــم عبــر شــركة اإلنترنــت وتتــم عبــر حدودهــا.

ولــم تشــفع تلــك االتجاهــات األربعــة فــي إيجــاد حــل جــذري ملشــكلة املعاملــة الضريبيــة وبخاصــة مــع حالــة االختــاف فــي 
وجهــات النظــر فيمــا يتعلــق بالدولــة التــي لهــا الحــق فــي فــرض الضريبــة علــى الدخــل املســتحق علــى األربــاح والتضــارب حــول 
أحقيــة الدولــة، إمــا وفــق مــكان البائــع أو املشــتري، أو بمــكان الجهــاز املســتخدم فــي العمليــة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك لــم تقــف 
 أمــام اتجــاه العديــد مــن دول العالــم ملحاولــة فــرض الضرائــب علــى أربــاح الشــركات التكنولوجيــة 

ً
العقبــات اللوجســتية عائقــا

وبخاصــة )جوجــل وفيــس بــوك( مثلمــا حــدث فــي بريطانيــا وفرنســا والواليــات املتحــدة وإســبانيا وأملانيــا. إلــخ، وليــس هــذا فحســب 
بــل لجــأ االتحــاد األوروبــي إلــى وضــع سياســات صارمــة تــم تطبيقهــا لحمايــة الخصوصيــة وأمــن البيانــات الشــخصية ولــم يشــفع 
لتلــك الشــركات بأنهــا باألصــل غيــر هادفــة للربــح وإنهــا قائمــة فــي نمــوذج األعمــال الخــاص بهــا علــى تقديــم الخدمــات املجانيــة إال 

أنهــا تكتســب مــن اإلعانــات التــي يتــم نشــرها علــى منصاتهــا املختلفــة )رمضــان، 		0	(.

ومن أهم التحديات التي تواجه فرض الضرائب على التجارة اإللكترونية وجود مقرات رئيســة للشــركات التكنولوجية 
العاملــة مثــل جوجــل أو فيســبوك خــارج الدولــة ومــن ثــم ضعــف القــدرة علــى تطبيــق الواليــة القضائيــة عليهــا أو تطبيــق قانــون 
 ومــن ثــم تكــون هنــاك صعوبــة 

ً
االســتثمار األجنبــي، وصعوبــة حصــر أو رصــد األمــوال التــي يتــم إنفاقهــا علــى اإلعانــات ســنويا

فــي التقديــر املحاســبي أو بفاعليــة فــرض الضريبــة وصعوبــة مراقبــة اإلدارة الضريبيــة أو املأموريــات أو وزارة املاليــة لشــركات 
الدعايــة واإلعــان التــي تنشــر إعاناتهــا عبــر شــبكات التواصــل االجتماعــي وصعوبــة إحصــاء كامــل للمنتجــات أو الســلع التــي 
يتــم نشــرها أو بيعهــا عبــر تلــك املواقــع أو املنصــات هــو األمــر الــذي يتطلــب املســاعدة لتلــك الشــركات التــي قــد ال تفعــل ذلــك 
فــي تطبيــق القانــون  وصعوبــة تحديــد مــكان أو نشــأة املنتــج ســواء أكان مــن داخــل الدولــة أو خارجهــا وهــو مــا يثيــر مشــكلة 

)يونــس، 000	: 56(.

ويبقى هناك فرص لتحقيق املكاسب وتقاسم العائد وإصاح النظام الضريبي وذلك من خال:

الدخــل 	  علــى  ســيادتها  فــرض  مــن  يمكنهــا  ضريبــي  نمــوذج  صياغــة  أجــل  مــن  للدولــة  الضريبيــة  التشــريعات  تطــور 
الرقميــة. واإلعانــات  الصفقــات  مــن  املتحقــق 

إلــزام البنــوك بإخطــار وزارة املاليــة والضرائــب عــن التحويــات املاليــة التــي تتــم ســواء أكان هــذا التحويــل داخــل 	 
املســتحقة وتوريدهــا. تحــت حســاب الضريبــة  أو خارجهــا وتحصيــل نســبة  الدولــة 

التنســيق بيـــن كافــة الجهــات املعنيــة فــي تدشيـــن البنيــة التحتيــة املعلوماتيــة القــادرة علــى اســتيعاب النمــو فــي حجــم 	 
التجــارة اإللكترونيــة.

 )املليجي،  007	(.	 
ً
العمل على تسهيل اإلجراءات الجمركية والتسجيل واإلقرار الضريبي للشركات إلكترونيا
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الدراسات السابقة
اإللكترونيــة:  التجــارة  نشــاط  علــى  الجمركيــة  الضرائــب  فــرض  معوقــات  بعنــوان:   ،)2013 )القتــالوي،  دراســة 
وهدفــت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى االتجاهــات الحديثــة للضريبــة املعتمــدة علــى التجــارة اإللكترونيــة وإمــكان االســتفادة  
منهــا حيــث تطرقــت إلــى أهميــة التجــارة اإللكترونيــة وإمــكان االســتفادة منهــا حيــث تطرقــت إلــى أهميــة التجــارة مبادئهــا ومفهومهــا 
وخصائصهــا وتحدثــت عــن التهــرب الضريبــي، وكانــت مشــكلة الدراســة تتلخــص فــي أن التوســع الكبيــر فــي اســتخدام الوســائل 
اإللكترونيــة وخاصــة لألغــراض التجاريــة وتوســع التجــارة اإللكترونيــة ودوليتهــا وفتــح املجــال أمــام الشــركات واألفــراد لامتنــاع 
عــن تســديد الضرائــب والتخلــص مــن املســألة الضريبيــة ممــا يــؤدي إلــى آثــار ســلبية علــى حصيلــة اإليــرادات العامــة للدولــة 
مــع العلــم أن هــذه الدراســة نظريــة. أهــم التوصيــات التــي توصلــت إليهــا إجــراء بعــض التعديــات القانونيــة الضريبيــة لتتــاءم 
مــع التكنولوجيــا الحديثــة واســتخدام أجهــزة حديثــة لزيــادة كفــاءة النظــام الضريبــي وإمكانيــة االســتفادة مــن تجــارب الــدول 
املتقدمــة فــي مجــال التشــريعات الضريبيــة والتعــاون بيـــن البنــوك واملؤسســات املاليــة والهيئــة العامــة للضرائــب والتبليــغ عــن 
كافــة معاماتهــا أو تحوياتهــا التــي تتــم عــن طريــق اإلنترنــت وصياغــة نمــوذج ضريبــي موحــد. ومــن أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا 
هــذه الدراســة: أن التجــارة اإللكترونيــة واســتخدام اإللكترونيــات فــي جميــع مراحــل العمليــة التجاريــة وعــدم االنســجام بيـــن 

القوانيـــن التشــريعية والبيئــة اإللكترونيــة وانخفــاض كفــاءة الجهــاز املالــي ووجــود الفجــوة التشــريعية واإلداريــة.

دراســة )زيــد، 2014(، بعنــوان: قانــون ضرائــب التجــارة اإللكترونيــة ومبادئهــا املعتمــدة فــي فلسطيـــن: وهدفــت هــذه 
الدراســة إلــى التعــرف علــى التنظيــم الضريبــي للتجــارة وتناولــت مفهــوم ووســائل مواقــع التجــارة اإللكترونيــة ونشــأتها. وقــد تــم 
اســتخدام املنهــج الوصــف التحليلــي، وكانــت متغيــرات الدراســة كمــا يلــي: املتغيــر التابــع ويتمثــل فــي التنظيــم الضريبــي للتجــارة 
اإللكترونيــة. أمــا املتغيــرات املســتقلة وتتمثــل فــي 	. تدريــب العامليـــن فــي الحقــل الضريبــي. 	. التعديــات التشــريعية فــي القوانيـــن 
الضريبيــة. 3. أنمــاط الرقابــة الضريبيــة. 4. الجبايــة الضريبيــة. 5. البنيــة التحتيــة لدوائــر الضريبــة. ومــن أهــم التوصيــات التــي 
خــرج بهــا هــذه الدراســة، قــدرة اهتمــام اإلدارات الضريبيــة بتأهيــل الــكادر البشــري مــن الناحيــة العمليــة والعلميــة ملواكبــة 
التطــور التكنولوجــي. ويجــب علــى اإلدارة الضريبيــة إعــادة النظــر فــي القوانيـــن الضريبيــة الحاليــة وتعديلهــا لتناســب النشــاط 
اإللكترونــي، اعتمــاد آالت رقابيــة حديثــة، إعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة وتبنــي أســاليب ونظــم إداريــة تعتمــد علــى التكنولوجيــا 

الحديثــة بــدل مــن األنظمــة التقليديــة.

دراســة )العــدوي، 2015(، بعنــوان: أثــر تعقيــد النظــام الضريبــي فــي التهــرب الضريبــي دراســة ميدانيــة فــي بيئــة األعمــال 
الســورية: وهدفــت هــذه الدراســة إلــى تحديــد مفهــوم النظــام الضريبــي ودراســة طبيعيــة التهــرب وتقديــم نتائــج تمكــن مــن تحديــد 
األثــر فــي تعقيــد النظــام الضريبــي فــي التهــرب وتقديــم نتائــج تمكــن مــن تحديــد األثــر فــي تعقيــد النظــام الضريبــي فــي التهــرب، وتمــت 
صياغــة مشــكلة الدراســة مــن خــال الســؤال التالــي: هــل يــؤدي تطبيــق مبــدأ بســاطة النظــام الضريبــي الــذي يقــوم علــى فكــرة 
 مــن التعقيــدات إلــى الحــد مــن ظاهــرة التهــرب الضريبــي؟.  

ً
 وواضــح املعالــم وخاليــا

ً
 وســها

ً
أن يكــون النظــام الضريبــي بســيطا

وقــد اتبــع منهــج االســتنباط االســتقرائي وذلــك مــن خــال تجميــع البيانــات مــن املصــادر املختلفــة مــن بيانــات أوليــة وثانويــة، 
وقــد تكونــت عينــة الدراســة مــن مراقبــي الدخــل وتــم توزيــع 50	 اســتبانة واســترد منهــا 04	 اســتبانات، ومــن أهــم التوصيــات 
التــي تــم التوصــل إليهــا: إعــادة النظــر فــي النظــام الضريبــي الســوري حتــى يكــون أكثــر ســهولة وشــفافية، وتنميــة الوعــي الضريبــي 
للمكلفيـــن، وإزالــة التضــارب فــي املفاهيــم القانونيــة، والتشــديد فــي مكافحــة التهــرب وفــرض العقوبــات علــى املخالفيـــن، ومــن 
أهــم النتائــج: اختيــار املداخــل األبســط واألكثــر شــفافية، واعتمــاد قوانيـــن أكثــر بســاطة، وتخفيــض تكاليــف االلتــزام، وإزالــة 
التضــارب فــي املفاهيــم القانونيــة والخاصــة بضريبــة الدخــل، وتوســيع عمــل الضريبــة وزيــادة أعبائهــا علــى اإلدارة الضريبيــة 

واملكلفيـــن والتقاليــد القضائيــة الحاليــة غيــر ماءمــة ممــا يــؤدي زيــادة التهــرب الضريبــي.

دراســة )علي، 2015(، بعنوان: جباية املعامالت اإللكترونية املشــكالت والحلول: وهدفت هذه الدراســة إلى التطرق 
ملشــكات جباية املعامات اإللكترونية وطرق حلها، صيغت مشــكلة الدراســة من خال الســؤال التالي: ما هي أهم التحديات 
واملعوقــات التــي تواجــه فــرض الضرائــب علــى املعامــات اإللكترونيــة، ومــا هــي الحلــول املقترحــة ملواجهــة املشــكلة؟. وهــي دراســة 
نظريــة تــم التوصــل لنتائجهــا وتوصياتهــا مــن خــال التعــرض لدراســات ســابقة، ومــن أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا: مشــروعية 
املســتندات اإللكترونيــة وبعــض التعامــات اإللكترونيــة محللــة فــي بعــض الــدول ومحرمــة فــي دول أخــرى وجــزء كبيــر مــن التجــارة 
غيــر منظــورة لــذا يصعــب حصرهــا وتحديدهــا وهــدم التجانــس بيـــن مبــادئ الضريبــة التقليديــة وإمكانيــة املعالجــة ألنمــاط 
التجــارة اإللكترونيــة، ومــن أهــم التوصيــات التــي توصلــت إليهــا تمثلــت فــي: رفــع كفــاءة إدارة الضرائــب الجمركيــة وعــدم التســرع 
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فــي إخضــاع التجــارة للضرائــب فــي ظــل التوجــه الدولــي نحــو إلغــاء القيــود وتجهيــز إدارات حديثــة وتنميــة مهــارات املوظفيـــن 
واالعتمــاد علــى تكنولوجيــا االتصــاالت واإلعــام الحديثــة فــي الجبايــة الضريبيــة.

القاعــدة  بتوســيع  وعالقتــه  الدخــل  ضريبــة  لــدى  االســتراتيجي  التخطيــط  بعنــوان:   ،)2017 )الهيمونــي،  دراســة 
الضريبيــة: وهدفــت هــذه الدراســة إلــى اإلماطــة بموضــوع التخطيــط االســتراتيجي علــى الصعيــد النظــري وتوفيــر املعلومــات 
لــدى دائــرة ضريبــة الدخــل والتعــرف علــى أهــم وســائل توســيع القاعــدة الضريبيــة وعلــى  حــول درجــة املمارســة التخطيــط 
عاقــة التخطيــط االســتراتيجي بتوســيع هــذه القاعــدة. ومــن خــال تســاؤالت وفرضيــات الدراســة فقــد كانــت متغيــرات الدراســة 
كمــا يلــي: متغيــرات مســتقلة كتحليــل البيئــة الخارجيــة، تحليــل البيئــة الداخليــة، الرؤيــة والرســالة، األهــداف االســتراتيجية، 
والخطــة االســتراتيجية، أمــا املتغيــر التابــع فــكان توســيع القاعــدة الضريبيــة، حيــث اتبعــت الدراســة املنهــج الوصفــي التحليلــي، 
ومــن أهــم النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا: درجــة ممارســة التخطيــط االســتراتيجي ومتوســطها 7	.	 وانحــراف معيــاري قــدره 
	0.6 وهــذا يدلــل علــى درجــة ممارســة متوســط التخطيــط االســتراتيجي بضريبــة الدخــل. أكثــر متغيــرات التخطيــط االســتراتيجي 
تأثيــر علــى توســيع القاعــدة الضريبيــة هــو األهــداف االســتراتيجية ثــم تحليــل البيئــة الخارجيــة ثــم الخطــة االســتراتيجية ثــم 

تحليــل البيئــة الداخليــة. الدرجــة الكليــة لتوســيع القاعــدة الضريبيــة كانــت متوســطة.

ومــن أهــم توصيــات هــذه الدراســة تمثلــت فــي التالــي: ضــرورة بنــاء ثقافــة التخطيــط االســتراتيجي ونشــرها بكافــة دوائــر الدخــل 
لتســهيل تبنيهــا عنــد الحاجــة إليهــا، عــدم ربــط الخطــة االســتراتيجية بالتمويــل الخارجــي ويجــب علــى اإلدارة العامــة للضريبــة أن تلتــزم 

بذلــك، إعــان رســالة وأهــداف ضريبــة الدخــل لتكــون حافــز للموظفيـــن واملكلفيـــن علــى تحقيقهــا. الخ.

دراســة )عــودة، 2017(، بعنــوان: التجريــم والعقــاب فــي القــرار بقانــون رقــم 8 عــام 2011 بشــأن ضريبــة الدخــل فــي 
فلسطيـــن )دراســة تحليليــة(، وهدفــت هــذه الدراســة إلــى بحــث الخصوصيــة علــى مســتوى التجريــم والعقــاب الــذي رصــده 
 ألحكامــه وتبريــر هــذا املنهــج مــن منطلــق األهميــة التــي يحظــى بهــا 

ً
املشــرع فــي قانــون ضريبــة الدخــل للجرائــم التــي تقــع خافــا

قانــون ضريبــة الدخــل فــي فلسطيـــن وبيــان األفعــال الضريبيــة املجرمــة فــي القانــون الضريبــي الفلســطيني.

صيغت مشكلة الدراسة من خال األسئلة التالية:

ما هي العقوبات املقررة للجرائم الضريبية؟.	 

هــل العقوبــات التــي أوردهــا املشــروع الضريبــي الفلســطيني متناســبة كًمــا ونوًعــا مــع خطــورة الجرائــم الضريبيــة علــى 	 
املصلحــة محــل الحمايــة؟، وهــل هــي كافيــة لتحقيــق الــردع الضريبــي املطلــوب أم ال؟.

فــي  اتبعــت الدراســة املنهــج الوصفــي التحليلــي، وذلــك بوصــف وتحليــل املــواد القانونيــة املتعلقــة بالتجريــم والعقــاب 
القــرار بقانــون رقــم 8 لعــام 		0	 بشــأن ضريبــة الدخــل، ومــا يترتــب عليهــا مــن إجــراءات قانونيــة وذلــك مــن خــال االطــاع علــى 

الدراســات الســابقة والكتــب واألبحــاث املختلفــة املتعلقــة باملوضــوع محــل الدراســة وأن الدراســة كانــت نظريــة

وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات أهمها:

العقوبــات وذلــك حســب طبيعــة املصلحــة محــل 	  فــي قانــون  املاديــة  تمييــز الجرائــم بطبيعــة خاصــة عنــد الجرائــم 
فــي فو�صــى الغرامــات النســبية لكونهــا العقوبــة  الحمايــة التــي شــرعت هــذه الجرائــم ومــن أهــم توصياتهــا: التوســع 

فــي الوقــت الحاضــر.  مــع املصلحــة محــل الحمايــة 
ً
األكثــر تناســبا

دراســة )العمــري، 2018(، بعنــوان: العوامــل املؤثــرة فــي التــزام املكلفيـــن بدفــع الضرائــب علــى الدخــل املتحقــق مــن 
التجارة اإللكترونية في فلسطيـــن، وجاءت هذه الدراسة ملعالجة اإلشكالية التالية: ماهي العوامل املؤثرة في التزام املكلفيـــن 
بدفــع الضرائــب علــى الدخــل املتحقــق مــن التجــارة اإللكترونيــة فــي فلسطيـــن وذلــك بنــاء علــى نظريــة الســلوك املخطــط وهدفــت 

إلــى معالجــة هــذه اإلشــكالية. وكانــت فرضيــات الدراســة:

ال يوجــد تأثيــر للموقــف تجــاه االلتــزام علــى التوجــه الســلوكي نحــو االلتــزام بدفــع الضرائــب علــى الدخــل املتحقــق مــن 		 
التجــارة اإللكترونيــة.

ال يوجــد تأثيــر للمعيــار االجتماعــي علــى التوجــه الســلوكي نحــو االلتــزام بدفــع الضرائــب علــى الدخــل املتحقــق مــن 		 
اإللكترونيــة. التجــارة 

ال يوجــد تأثيــر للتحكــم الســلوكي املــدرك علــى التوجــه الســلوكي نحــو االلتــزام بدفــع الضرائــب علــى الدخــل املتحقــق 		 
مــن التجــارة اإللكترونيــة.
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ال يوجد تأثير للتحكم السلوكي املدرك على التزام املكلفيـن بدفع الضرائب على الدخل املتحقق من التجارة اإللكترونية.4	 

ال يوجــد تأثيــر للتوجــه الســلوكي نحــو االلتــزام علــى التــزام املكلفيـــن مــن دفــع الضرائــب علــى الدخــل املتحقــق مــن 5	 
اإللكترونيــة. التجــارة 

ولقــد اتبعــت هــذه الدراســة املنهــج الوصفــي التحليلــي حيــث تــم تحليــل 60	 اســتبانة مــن أصــل 00	 اســتبانة تــم توزيعهــا. 
ومــن أهــم النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا: أن التطــور التكنولوجــي مــن أهــم األســباب الرئيســة لظهــور التجــارة اإللكترونيــة. وأن 

التجــارة اإللكترونيــة فــي فلسطيـــن حديثــة النشــأة. وأن مواقــع التواصــل االجتماعــي لهــا تأثيــر كبيــر علــى مســتخدميها.

ومن أهم التوصيات التي توصلت إليها هذه الدراسة:

توفير البيئة املناسبة للتجارة اإللكترونية من عدة نواٍح سواء أكانت تكنولوجية أم علمية أم تقنية.	 

رفع مستوى الوعي الضريبي للمكلفيـن باإلضافة للوعي االجتماعي.	 

علــى 	  تؤثــر  التــي  الســلبية  النواحــي  ومعالجــة  اإلنترنــت  مســتخدمي  علــى  تؤثــر  التــي  الســلوكية  بالعوامــل  االهتمــام 
التوصيــات. مــن  وغيرهــا  ســلوكهم 

دراســة عبــد املرازيــق )2013(، بعنــوان: مــدى انســجام االعتــراف باإليــراد فــي بيئــة التجــارة اإللكترونيــة مــع متطلبــات 
مــع  اإللكترونيــة  التجــارة  بيئــة  فــي  باإليــراد  االنســجام  مــدى  إلــى  الدراســة  هــذه  وهدفــت   :18 رقــم  الدولــي  املحاســبي  املعيــار 
متطلبــات املعيــار املحاســبي رقــم 8	، وتــم ذلــك مــن خــال إجــراء دراســة ميدانيــة للتعــرف علــى آليــة االعتــراف باإليــراد الناتــج 
عــن بيــع الســلع وتقديــم الخدمــات فــي التجــارة اإللكترونيــة ومــدى االنســجام مــع املعيــار الدولــي رقــم 8	، والتعــرف علــى األســس 
املســتخدمة لقيــاس اإليــراد فــي بيئــة التجــارة اإللكترونيــة، تــم اختيــار عينــة عشــوائية مــن مجتمــع الدراســة املتمثــل بأعضــاء 
الهيئــات التدريســية فــي أقســام املحاســبة فــي الجامعــات األردنيــة، وتــم فحــص الفرضيــات باســتخدام برنامــج الــرزم اإلحصائيــة 
 فــي بيئــة التجــارة اإللكترونيــة يتــاءم مــع متطلبــات املعيــار 

ً
SPSS، ومــن أهــم نتائــج الدراســة: إن تســجيل العمليــات إلكترونيــا

املحاســبي الدولــي رقــم 8	 لاعتــراف باإليــراد الــوارد باملعيــار املحاســبي الدولــي رقــم 8	، وأن التوثيــق اإللكترونــي فــي بيئــة التجــارة 
اإللكترونيــة يحقــق متطلبــات القيــاس حســب املعيــار املحاســبي الدولــي رقــم 8	. توصلــت الدراســة إلــى توصيــات أهمهــا: العمــل 
علــى تطويــر الطرائــق واإلجــراءات التــي يتــم مــن خالهــا قيــاس التكاليــف فــي ظــل بيئــة التجــارة اإللكترونيــة مــن أجــل إتمــام 
العمليــة بشــكل موثــوق وتتوافــق مــع متطلبــات املعيــار املحاســبي الدولــي رقــم 8	، العمــل علــى إيجــاد آليــة وطــرق مــن أجــل زيــادة 

دقــة عمليــات قيــاس اإليــراد فــي بيئــة التجــارة اإللكترونيــة بشــكٍل أفضــل ممــا هــو عليــه.

 An empirical examination of the influence of :بعنــوان ،)Argil & Antonio Somoza Garc´ıa-Bland( دراســة
e-commerce on tax avoidance in Europe: وهدفت الدراسة لعمل تحليل ميداني ألثر التجارة اإللكترونية على ممارسات 
التجنــب الضريبــي، وذلــك مــن خــال اســتخدام عينــة مــن الشــركات القابضــة األوروبيــة فــي منشــآت تجــارة التجزئــة الصناعيــة 
مــن 		 دولــة. وتوصلــت الدراســة إلــى وجــود أدلــة ميدانيــة علــى أن منشــآت التجــارة اإللكترونيــة تتجنــب دفــع الضرائــب بشــكٍل 
 أن املنشــآت التقليديــة ســعت بشــكٍل متزايــد لتجنــب دفــع 

ً
أكبــر مــن منشــآت التجــارة التقليديــة، ومــع ذلــك فقــد تبيـــن أيضــا

الضرائــب خــال فتــرة الدراســة، وأنــه تــم تضييــق الفجــوة بيـــن هذيـــن النوعيـــن مــن املنشــآت بخصــوص التجنــب الضريبــي، 
 أثــر قــوي للتجنــب الضريبــي ملختلــف أنــواع الضريبــة وحســب التوقيــت واختيــار العينــة.

ً
وأظهــرت النتائــج أيضــا

دراســة )Pronina, 2011(، بعنــوان: الضرائــب غيــر املباشــرة علــى التجــارة اإللكترونيــة: تجربــة الواليــات املتحــدة 
األوروبــي  واالتحــاد  املتحــدة  الواليــات  محاولــة  علــى  للتعــرف  الدراســة  وهدفــت  لروســيا:  والــدروس  األوروبــي،  واالتحــاد 
بخصــوص فــرض الضريبــة غيــر املباشــرة علــى التجــارة اإللكترونيــة، وكشــف وعمــل التغييــرات الواجــب إدخالهــا علــى القوانيـــن 
الضريبيــة الروســية ملواكبــة التطــور فــي أنشــطة التجــارة اإللكترونيــة. وتــم اســتعراض الدراســة مــن خــال ثاثــة أقســام بــدأت 
بالقســم األول بالتعــرض للضرائــب علــى التجــارة اإللكترونيــة فــي الواليــات املتحــدة، وبعــد ذلــك وفــي القســم الثانــي تــم التعــرض 
فيــه عــن الضرائــب علــى التجــارة اإللكترونيــة فــي االتحــاد األوروبــي، وأخيــًرا فــي القســم الثالــث تعــرض للضرائــب علــى التجــارة 
اإللكترونيــة فــي روســيا، وتــم إجــراء مقارنــة بيـــن الضرائــب علــى التجــارة اإللكترونيــة فــي الواليــات املتحــدة واالتحــاد األوروبــي 
وأيهمــا أكثــر فعاليــة ليتــم تعديــل القانــون الرو�صــي بنــاًء عليــه. وتوصلــت الدراســة إلــى أن تجربــة االتحــاد األوروبــي  فــي مجــال 
الضريبــة علــى التجــارة اإللكترونيــة كانــت أغنــى وأكثــر فعاليــة مــن التجربــة األمريكيــة، وأوصــت باالســتفادة مــن تجربــة االتحــاد 

األوروبــي لتنظيــم الضريبــة علــى التجــارة اإللكترونيــة فــي روســيا.
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التعقيب على الدراسات السابقة
 منهــا ركــز 

ً
تــم اســتعراض دراســات عديــدة الســابقة، والخاصــة بالتجــارة اإللكترونيــة والضرائــب، فإنــه يمكــن القــول أن كا

علــى محــور واتجــاه معيـــن بمــا يخــص التجــارة اإللكترونيــة، ودراســتنا هــذه تتشــابه مــع بعــض الدراســات الســابقة فــي بعــض املحــاور 
وتختلــف عنهــا فــي محــاور أخــرى، حيــث إن هنــاك دراســات تناولــت التحديــات الضريبيــة ملوضــوع التجــارة اإللكترونيــة، وبعضهــا 
اآلخــر تنــاول الجبايــة الضريبيــة االفتراضيــة ألنشــطة التجــارة اإللكترونيــة، وبعضهــا دراســات نظريــة ألنشــطة التجــارة اإللكترونيــة 
والضرائــب بشــكٍل عــام، ومــا يميــز هــذه الدراســة عــن الدراســات الســابقة  أنهــا هدفــت إلــى عــرض وتحليــل اختبــار الفرضيــات 
الرئيســة والتــي تتمثــل فــي: 		 طبيعــة النظــام الضريبــي الحالــي وعاقتــه بالتهــرب الضريبــي. 		درجــة النفــع والضــرر التــي تعــود علــى 
املكلــف بحالــة التزامــه بقوانيـــن الضريبــة املمكــن تطويرهــا 3	 العاقــة بيـــن تعقــب الصفقــات التجاريــة اإللكترونيــة ودرجــة التهــرب 
الضريبــي 4	 مســتوى العاقــة بيـــن القصــور بالحصــول علــى القوائــم املاليــة للتجــارة اإللكترونيــة ودرجــة التهــرب الضريبــي باإلضافــة 
إلــى أنهــا  حديثــة حيــث ســتقوم بتحليــل التجــارة اإللكترونيــة والتهــرب الضريبــي مــن وجهــة نظــر موظفــي الضرائــب، حيــث ركــزت هــذه 
 علــى 

ً
الدراســة علــى ضــرورة تطويــر أســاليب جديــدة للتحصيــل الضريبــي ملواكبــة التقــدم التكنولوجــي فــي وقتنــا الحالــي وركــزت أيضــا

معوقــات التجــارة اإللكترونيــة فــي فلسطيـــن وعلــى صعوبــة فــرض الضرائــب علــى معامــات التجــارة اإللكترونيــة.

مشكلة الدراسة:
تتمثل املشكلة الرئيسة في أن التجارة اإللكترونية غير خاضعة للجهات الرقابية في الدول بشكل عام وبالدول النامية 
بشــكل خــاص حيــث إن الكثيــر مــن املــال دون الخضــوع ال تغطيــه القوانيـــن الضريبيــة فقــد كان مــن الضــروري إرســاء آليــة 
جديــدة تمكــن الســلطات الضريبيــة مــن جمــع الضرائــب املســتحقة علــى التجــارة اإللكترونيــة والحــد مــن التهــرب الضريبــي، وهــل 
التشــريعات التقليديــة الحاليــة كافيــة لتطبيقهــا أم ال؟ وغيــاب القواعــد الجبائيــة التــي تأخــذ بالحســبان الصيغــة الراديكاليــة 

الجديــدة للتجــارة اإللكترونيــة.

ويمكن تلخيص املشكلة الرئيسة من خال األسئلة التالية:
ظــل 		  فــي  اإللكترونيــة  بالتجــارة  والعامليـــن  املكلفيـــن  لــدى  الضريبــي  التهــرب  فــرص  مــن  تزيــد  التــي  املعوقــات  هــي  مــا 

التقليديــة؟ الضريبيــة  القوانيـــن 
كيف يمكن تطوير النظم الضريبية التقليدية الخاصة بالتجارة التقليدية لتشمل التجارة اإللكترونية ومعاماتها؟		 
ما هي الحلول املقترحة ملواجهة تحديات إخضاع التجارة اإللكترونية للنظام الضريبي؟		 
ما هو دور التهرب الضريبي في االنخفاض إلى إيرادات الدولة في ظل التجارة اإللكترونية؟4	 

أهداف الدراسة
التعرف على البيئة التجارية الجديدة املتمثلة بالتجارة اإللكترونية.	 
حصر املشكات والتحديات التي تواجه السلطات الضريبية الرقابية في ظل بيئة التجارة اإللكترونية.	 
ضرورة تطوير النظم الضريبية الحالية لتواكب التطور التكنولوجي ولتشمل خضوع التجارة اإللكترونية لها.	 
إيجاد بعض التوصيات التي تساهم في إيجاد حلول لتلك املشكات في ضوء النتائج التي سوف يتم التوصل لها.	 
دراسة األدبيات التي كتبت في التجارة اإللكترونية والتهرب اإللكتروني الضريبي من حيث تعريف النظام وخصائصه.	 

فرضيات الدراسة:
مــع التطــورات الحاصلــة علــى األنشــطة االقتصاديــة مــع نهايــة القــرن العشريـــن، بحيــث أصبحــت األســواق التجاريــة 
 عاملية، وذلك بســبب التطور الكبير في نظم االتصاالت الدولية وتكنولوجيا املعلومات، واالنفتاح العالمي خصوًصا 

ً
أســواقا

عبــر شــبكة اإلنترنــت، أصبحــت التجــارة اإللكترونيــة جــزًءا مــن الواقــع االقتصــادي الدولــي. وهــذا مــا جعــل التجــارة اإللكترونيــة 
تــزداد بشــكٍل كبيــر، وأثــر علــى التجــارة التقليديــة، فالتجــارة اإللكترونيــة يصعــب تحديــد موقعهــا الجغرافــي »املوقــع« فــي حيـــن 
التجــارة التقليديــة املوقــع الجغرافــي يكــون محــدد ومعــروف. ممــا يجعــل مــن الصعوبــة علــى اإلدارة الضريبيــة إخضــاع صفقــات 

التجــارة اإللكترونيــة للضريبــة، وبنــاًء علــى مــا ذكــر وعلــى مشــكلة الدراســة وأســئلتها تــم صياغــة الفرضيــات الصفريــة التاليــة:

H0	: ال توجــد مشــكات فــي النظــام الضريبــي الحالــي مــن ناحيــة إخضــاع معامــات التجــارة اإللكترونيــة لــه ودرجــة 	 
التهــرب الضريبــي مــن وجهــة نظــر موظفــي الضرائــب.
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مــع االنتشــار الكبيــر للتجــارة اإللكترونيــة وتزايــد االهتمــام بهــا تحــول القانونيــون واالقتصاديــون لدراســة كيفيــة مجــاراة 
التطــور املتزايــد فــي انتشــار التجــارة اإللكترونيــة مــع القوانيـــن الضريبيــة، والتــي ال تــزال تعالــج التجــارة التقليديــة، ودراســة مــدى 

تجــاوب املتعامليـــن بالتجــارة اإللكترونيــة مــع موضــوع الضريبيــة وااللتــزام بهــا، وعليــه تــم صياغــة الفرضيــة الصفريــة التاليــة:

	Ho: ال توجــد عاقــة بيـــن درجــة النفــع والضــرر التــي تعــود علــى املكلــف مــن حيــث التزامــه بالقوانيـــن الضريبيــة التــي 	 
يتــم تطويرهــا والخاصــة بمعامــات التجــارة اإللكترونيــة ودرجــة التهــرب الضريبــي.

مــع ظهــور التجــارة اإللكترونيــة وانتشــارها ظهــرت مــع ذلــك طــرق وأســاليب أكثــر تعقيــًدا فــي مجــال التهــرب الضريبــي، 
وســاعدت العوملــة فــي انتشــار ظاهــرة التهــرب الضريبــي، وتنوعــت هــذه الطرائــق واألســاليب لتجنــب دفــع الضريبــة، ممــا جعــل 
 مــا يتعلــق بمجــال التجــارة اإللكترونيــة، وبمــا 

ً
الــدول املختلفــة تعيــد النظــر فــي البنيــة األساســية لعناصــر إيراداتهــا، وخصوصــا

أن القوانيـــن الضريبيــة بهــا الكثيــر مــن الثغــرات، وأن مجــال التجــارة اإللكترونيــة ومعالجتــه فــي القوانيـــن الضريبيــة ال يــزال فــي 
بدايتــه، وعليــه تــم صياغــة الفرضيــة الصفريــة التاليــة:

	Ho: ال توجد عاقة بيـن صعوبة تعقب الصفقات التجارية اإللكترونية ودرجة التهرب الضريبي.	 

لــم يتــم أخــذ آليــة االعتــراف باإليــراد فــي ظــل التطــور الهائــل الحاصــل فــي التكنولوجيــا الحديثــة فــي نظريــة املحاســبة، 	 
حيث إن االعتراف باإليراد تكون النقطة األساســية به نقطة البيع مع اســتثناءات محدودة، وهذا بدوره ســينعكس 
على مقومات نظام املعلومات املحاسبية ككل وكذلك على القوائم املالية، وال بد من معالجة املشكات املحاسبية 
للتجــارة اإللكترونيــة، وعليــه تــم صياغــة الفرضيــة الصفريــة التاليــة:: Ho4 ال توجــد عاقــة بيـــن القصــور بالحصــول 

علــى القوائــم املاليــة املتعلقــة بالتجــارة اإللكترونيــة والتــي تتمتــع بخصائــص نوعيــة ودرجــة التهــرب الضريبــي.

أهمية الدراسة
تكمــن أهميــة الدراســة مــن خــال أهميــة املوضــوع الــذي تبحثــه، وحيــث إن الضرائــب تعتبــر املــورد الرئيــس فــي الــدول 
املختلفــة،  ويمكــن بيــان ذلــك مــن خــال: اختبــار مــدى إمكانيــة ســلطات الضرائــب علــى تطويــر القوانيـــن الضريبيــة الحاليــة 
وإخضــاع معامــات التجــارة اإللكترونيــة لهــا مــن خــال أطــر قانونيــة محكمــة. وتمكيـــن الســلطات الضريبيــة مــن وضــع نظــام 

رقابــي فعــال إلدارة عمليــات التجــارة اإللكترونيــة وتحصيــل الضرائــب املســتحقة علــى املكلفيـــن.

محددات الدراسة وحدودها
الدوائــر  فــي  الحســابات  وفاح�صــي  التقديــر  ومأمــوري  مديــرو  قبــل  مــن  تعبئتهــا  ليتــم  الدراســة  اســتبانة  تصميــم  تــم 

االســتبانة. بإعــادة  يقومــوا  لــم  الدراســة  عينــة  فــي  املستهدفيـــن  مــن  العديــد  أن  إال  الضريبيــة، 

االفتقار إلى دراسات سابقة تعالج نفس املوضوع، وحداثة موضوع التجارة اإللكترونية وعدم إدخاله في القوانيـن الضريبية، 
وعدم توفر أي خلفية عند موظفي الضرائب عن التجارة اإللكترونية، وشمول الدوائر الضريبية في محافظتيـن فقط.

وعليــه قــد ال يمكــن تعميــم نتائــج الدراســة 	 خصوًصــا أن مدققــي الحســابات ال تشــملهم هــذه الدراســة 	 علــى الحالــة 
الفلســطينية ككل.

منهجية الدراسة:
تحقيقا ألهداف الدراسة تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي 		

مصادر البيانات:  		

املصــادر األوليــة: قــام الباحثيـــن  بإعــداد اســتبانة خاصـــة مــن أجـــل تحقيــق أهــداف الدراســـة املتمثلــة باســتطاع أ	 
وجهـــات نظــر عينــة الدراســـة حــول موضــوع التجــارة اإللكترونيــة والتهــرب الضريبــي مــن وجهــة نظــر موظفــي الضرائــب

العاقــة ب	  بالدراســة ذات  املتصلــة  والبيانــات واألدبيــات  املعلومــات  إلــى  بالرجــوع  الباحثيـــن  قــام  الثانويــة:  املصــادر 
مــن كتــب متخصصــة بالعلــوم اإلداريــة واألبحــاث العلميــة املحكمــة املنشــورة فــي املجــات املتخصصــة، والدراســات 
الســابقة لباحثيـــن أو رســائل املاجســتير والدكتــوراه غيــر املنشــورة ذات العاقــة، باإلضافــة إلــى الدراســات املنشــورة 

عبــر املواقــع اإللكترونيــة املختلفــة علــى شــبكة اإلنترنــت العامليــة واملتعلقــة بموضــوع الدراســة.
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إجراءات الدراسة
مجتمع وعينة الدراسة

يتكــون مجتمــع الدراســة مــن موظفــي دائــرة الضريبــة، وتــم اختيــار عينــة 
مــن املوظفيـــن فــي الدراســة املطبقــة فــي العــام 0	0	، وبعــد تفحــص االســتبانات 
 لعــدم تحقــق بعــض الشــروط املطلوبــة لإلجابــة  

ً
واســتبعاد غيــر الصالــح منهــا نظــرا

حيــث بلغــت االســتبانات الصالحــة للتحليــل )40( اســتبانة، والجــدول رقــم )	( 
يمثــل توزيــع أفــراد عينــة الدراســة وفقــا ملتغيراتهــم:

أداة الدراسة
بعد االطاع على األطر النظرية والدراسات السابقة في مجال الدراسة بشكل 
عــام، وموضــوع الدراســة بشــكل خــاص، قــام  الباحثيـــن  بإعــداد اســتبانة لقيــاس 
علــى  عرضهــا  بعــد  فقــرة،   )	8( مــن  االســتبانة  وتكونــت  الدراســة،  أفــراد  اتجاهــات 
املحكميـــن بهــدف التعديــل وقيــاس مــدى املاءمــة. وتتــم االســتجابة علــى االســتبانة 
 لتــدرج خما�صــي علــى طريقــة ليكــرت )موافــق بشــدة– موافــق– محايــد– غيــر 

ً
وفقــا

موافــق– غيــر موافــق بشــدة(، وتصحــح علــى التوالــي بالدرجــات )5– 4– 3– 		 	(.

إجراءات الصدق والثبات لألداة
صــدق األداة: والــذي يقصــد بــه »أن يقيــس االختبــار مــا صمــم لقياســه«  فهــو يعنــي درجــة تحقيــق األهــداف البحثيــة 	 

التــي صمــم مــن أجلهــا.

صــدق املحتــوى )املحكميـــن(: بهــدف التحقــق مــن صــدق املحكميـــن )الصــدق البنائــي( تــم عــرض االســتبيان بعــد 	 
إعــداده علــى مجموعــة مــن األســاتذة الجامعييـــن املتخصصيـــن، وذلــك بهــدف إبــداء الــرأي فــي مــدى وضــوح وصياغــة 

الفقــرات، ومــدى انتمــاء وماءمــة كل فقــرة للمجــال الــذي تنتمــي إليــه.

ثبــات األداة: ويقصــد بالثبــات »الحصــول علــى نفــس النتائــج عنــد تكــرار القيــاس باســتخدام نفــس األداة وفــي نفــس 	 
الظــروف وقــد تــم احتســاب الثبــات باســتخدام معادلــة كورنبــاخ ألفــا )Cronbach Alpha( حيــث بلــغ معامــل الثبــات 
 وهي أعلى بكثير 

ً
االستبانة تبيـن أن نسبة الصدق والثبات في هذه الدراسة بلغت )	.	8%( وهي نسبة  مرتفعة جدا

وهــذا  اإلنســانية  العلــوم  بحــوث  فــي   )%60( املقبولــة  النســب  مــن 
وهــو  الدراســة.  أغــراض  تحقيــق  علــى  االســتبانة  قــدرة  وعلــى  يــدل 
مــا يعكــس ثبــات االســتبانة كأداة للقيــاس وتســمح هــذه النتيجــة فــي 
االعتمــاد علــى النتائــج فــي عمليــة معالجــة بيانــات الدراســة وتحليلهــا.

املعالجة اإلحصائية
لتحقيــق أهــداف الدراســة وتحليــل البيانــات التــي تــم تجميعهــا، فقــد تــم اســتخدام العديــد مــن األســاليب اإلحصائيــة 
املناســبة باســتخدام الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية وفيما يلي مجموعة من األســاليب املســتخدمة في تحليل البيانات:

تــم ترميــز وإدخــال البيانــات إلــى الحاســب اآللــي، حســب مقيــاس ليكــرت الخما�صــي )	 غيــر موافــق بشــدة، 	 غيــر 		 
موافــق، 3 غيــر متأكــد، 4 موافــق، 5 موافــق بشــدة(، ولتحديــد طــول فتــرة مقيــاس ليكــرت الخما�صــي )الحــدود الدنيــا 
والعليــا( املســتخدم فــي محــاور الدراســة، تــم حســاب املــدى )		5=4(ثــم تقســيمه علــى عــدد فتــرات املقيــاس الخمســة 
للحصــول علــى طــول الفقــرة أي  )4/5 = 0.8( بعــد ذلــك تــم إضافــة هــذه القيمــة إلــى أقــل قيمــة فــي املقيــاس )وهــــي 

الواحــد الصحيــح( وذلــك لتحديــد الحــد األعلــى للفتــرة األولــى وهكــذا

تم حساب التكرارات والنسب املئوية: للتعرف على الصفات الشخصية الديموغرافية ملفردات الدراسة		 

وتحديد استجابات أفرادها تجاه عبارات والتي وزعت على محاور الرئيسة التي تتضمنها أداة الدراسة.		 

املتوسط الحســابي: وذلك ملعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد الدراسة عن كل عبارة.4	 

جدول رقم )2( 
خصائص املبحوثيـن 

النسبةالتكراروصف العينةاملتغير

املؤهل 
العلمي

5.0	%4	دبلوم فأقل
45.0%8	بكالوريوس

0.0	%8ماجستير فأعلى

الخبرة 
7.5	%5	أقل من  5 سنوات
0.0	%8من5	0	سنوات

5.	4%7	أكثر من 0	سنوات

الجنس
55.0%		ذكر
45.0%8	أنثى

املسمى 
الوظيفي

5.0	%0	مدير 
7.5	%7رئيس قسم

5.		%5مأمور تقدير
5.0	%6فاحص ضريبي

0.0	%		غير ذلك
حجم العينة )40(

جدول رقم )3(
معامل كرونباخ ألفا لثبات أداة الدراسة

أفراد البيان
الدراسة

عدد 
الفقرات

قيمة 
ألفا

		80.8	40ثبات أداة الدراسة
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تــم اســتخدام االنحــراف املعيــاري: للتعــرف علــى مــدى انحــراف اســتجابات أفــراد الدراســة لــكل عبــارة مــن عبــارات 5	 
فــي  التشــتت  يوضــح  املعيــاري  االنحــراف  أن  وياحــظ  الحســابي،  متوســطها  عــن  محــور  ولــكل  الدراســة،  متغيــرات 
اســتجابات أفــراد الدراســة لــكل عبــارة مــن عبــارات متغيــرات الدراســة إلــى جانــب املحــاور الرئيســة، فكلمــا اقتربــت 
قيمتــه مــن الصفــر كلمــا تركــزت االســتجابات، وانخفــض تشــتتها بيـــن املقيــاس، )إذا كان االنحــراف املعيــاري واحــد 

صحيــح فأعلــى فيعنــي عــدم تركــز االســتجابات وتشــتتها(.

اختبــار ألفــا كرونبــاخ: ملعرفــة ثبــات فقــرات االســتبانة. وفــروق بيـــن متوســطي عينتيـــن مستقلتيـــن وتحليــل التبايـــن 6	 
األحــادي: للفــروق بيـــن ثــاث متوســطات فأكثــر.

مناقشة النتائج
يتنــاول هــذا الجــزء نتائــج الدراســة ومناقشــتها: هدفــت هــذه الدراســة التعــرف علــى موضــوع التجــارة اإللكترونيــة والتهــرب 
 ألســئلتها وفرضياتهــا. ولإلجابــة عــن الســؤال 

ً
الضريبــي مــن وجهــة نظــر موظفــي الضرائــب، وفيمــا يلــي عــرض نتائــج الدراســة تبعــا

الرئيس قام الباحثيـن  بإيجاد املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لجميع بنود االستبانة، ولهذا أعطيت التدرجات 
 مــن)		5(، أمــا درجــات التقديــر فقــد تمــت كمــا هــي مبينــة فــي اآلتــي: تــم حســاب املتوســط 

ً
الخمــس املوجــودة فــي االســتبانة أرقامــا

املرجــح إلجابــات أفــراد العينــة علــى محــاور الدراســة املختلفــة باســتخدام مقيــاس ليكــرت الخما�صــي، وذلــك مــن أجــل معرفــة 
اتجــاه آراء املستجيبيـــن )أفــراد عينــة الدراســة( وعمــل املقارنــات املختلفــة، حيــث يعتبــر مقيــاس ليكــرت مــن أفضــل أســاليب 

قيــاس االتجاهــات، وذلــك علــى النحــو التالــي:
تعطى القيمة الرقمية )5( لاستجابة )أوافق بشدة(. 	 تعطى القيمة الرقمية )4( لاستجابة )أوافق(.	 
 	 )	( الرقميــة  القيمــة  تعطــى   	 )محايــد(.  لاســتجابة   )3( الرقميــة  القيمــة  تعطــى 

)أعــارض(. لاســتجابة 
تعطى القيمة الرقمية )	( لاستجابة )أعارض بشدة(.	 

مقياس تحديد األهمية النسبية لالستجابة
تم بعد ذلك حساب املتوسط املرجح، على النحو التالي كما وردت في الجدول رقم )4(:

افات املعيارية واملتوسطات الحسابية االنحر
املحور األول: ال توجد مشــكالت بالنظام الضريبي الحالــي مــن ناحيــة إخضــاع معامــالت التجــارة اإللكترونية لــه ودرجة 

التهرب الضريبي
الجدول رقم )5( 

افات املعيارية لجميع بنود املحور املتوسطات الحسابية واالنحر

املتوسط الفقرات/ املحاور
الحسابي

االنحراف
املعياري

نسبة
الدرجةاالستجابة

كبيرة 78%	0	.	875.	النظام الضريبي الحالي معقد وغير قابل للتعديل إلخضاع معامات التجارة اإللكترونية له.	
ضعيفة	5%08	.	550.	يوجد جهات رقابة ضريبية تتمتع بنزاهة عالية في رقابة التجارة اإللكترونية.	
كبيرة 	8%	000.67	.4وضع قوانيـن ضريبية صارمة على معامات التجارة اإللكترونية يحد منها ظاهرة التهرب الضريبي.3
كبيرة 68%8	750.6	.	يوجد تجانس ضريبي بيـن مبادئ الضريبة التقليدية وإمكانية املعالجة ألنماط التجارة اإللكترونية.4
 الزدياد التهرب الضريبي.5

ً
 رئيسا

ً
كبيرة 	8%	06.	4.050وجود الفساد اإلداري لدى الجهات الضريبية يعتبر سببا

كبيرة 78%7		.	875.	القوانيـن الضريبية الحالية متداخلة وغير مفهومة للمكلفيـن.6
كبيرة 	7%80.506	6.	اإلجمالي

نتائج الجدول رقم )5( ما يلي:

بلــغ املتوســط الحســابي الكلــي للمحــور )8	6.	( هــذا يشــير أن هنــاك موافقــة بدرجــة )كبيــرة(  مــن املستجيبيـــن علــى 		 
الفقــرات املذكــورة بشــكل عــام فــي املحــور، حيــث تراوحــت املتوســطات الحســابية مــا بيـــن )550.		 00	.4(، ممــا يــدل 
علــى وجــود تقــارب فــي آراء املبحوثيـــن علــى الفقــرات املذكــورة حــول مشــكات بالنظــام الضريبــي الحالــي مــن ناحيــة 

إخضــاع معامــات التجــارة اإللكترونيــة لــه ودرجــة التهــرب الضريبــي

الجدول رقم )4(
املتوسط املرجح

املستوىاملتوسط املرجح
من 	 – 79.	

ً
ضعيفة جدا

ضعيفةمن 80.	 – 59.	
متوسطةمن 60.	 – 9	.	
كبيرةمن 40.	 – 9	.4

من 0	.4 	 5
ً
كبيرة جدا
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تعتبــر الفقــرة )الثالثــة( والتــي تشــير إلــى أن وضــع قوانيـــن ضريبيــة صارمــة علــى معامــات التجــارة اإللكترونيــة يحــد 		 
منهــا ظاهــرة التهــرب الضريبــي، أقــوى الفقــرات املذكــورة فــي املحــور وتأتــي فــي املرتبــة األولــى باعتبارهــا أهــم املؤشــرات 
التــي تبحــث مشــكات النظــام الضريبــي الحالــي مــن ناحيــة إخضــاع معامــات التجــارة اإللكترونيــة لــه ودرجــة التهــرب 
فــي العينــة حــول الفقــرة املتعلقــة بذلــك بمتوســط حســابي)00	.4(  الضريبي،حيــث جــاءت إجابــات املستجيبيـــن 

وبدرجــة موافقــة )كبيــرة(، ممــا يشــير إلــى أن أكثــر مــن )	8 %( مــن املبحوثيـــن يتفقــون حــول الفقــرة املذكــورة.

 الزديــاد التهــرب الضريبــي، 		 
ً
 رئيســا

ً
يــرى أفــراد الدراســة وجــود الفســاد اإلداري لــدى الجهــات الضريبيــة يعتبــر ســببا

ممــا يجعــل هــذه الفقــرة مــن أقــوى فقــرات املحــور وتأتــي فــي املرتبــة الثانيــة باعتبارهــا مــن أهــم املؤشــرات الدالــة علــى 
مشــكات بالنظــام الضريبــي الحالــي مــن ناحيــة إخضــاع معامــات التجــارة اإللكترونيــة لــه ودرجــة التهــرب الضريبــي، 
فقــد جــاءت إجابــات املستجيبيـــن فــي العينــة حــول الفقــرة املتعلقــة بذلــك بمتوســط حســابي بقيمــة )4.050( وبدرجــة 

موافقــة )كبيــرة(.

أكــده 4	  مــا  هــذا  لــه،  اإللكترونيــة  التجــارة  معامــات  للتعديــل إلخضــاع  قابــل  وغيــر  معقــد  الحالــي  الضريبــي  النظــام 
أفــراد الدراســة فــي العينــة حــول أهــم املؤشــرات الدالــة علــى مشــكات بالنظــام الضريبــي الحالــي مــن ناحيــة إخضــاع 
معامــات التجــارة اإللكترونيــة لــه ودرجــة التهــرب الضريبــي،  فقــد جــاءت إجاباتهــم فــي العينــة حــول الفقــرات املتعلقــة 

بذلــك بمتوســط حســابي بقيمــة بلغــت )875.	(، وبدرجــة موافقــة )كبيــرة(.

فــي العينــة حــول أهــم 5	  القوانيـــن الضريبيــة الحاليــة متداخلــة وغيــر مفهومــة للمكلفيـــن، هــذا مــا أكدتــه اإلجابــات 
املؤشــرات الدالــة علــى مشــكات بالنظــام الضريبــي الحالــي مــن ناحيــة إخضــاع معامــات التجــارة اإللكترونيــة لــه 
ودرجــة التهــرب الضريبــي، فقــد جــاءت إجاباتهــم فــي العينــة حــول الفقــرات املتعلقــة بذلــك بمتوســط حســابي بقيمــة 

بلغــت )875.	( لــكل منهــا، وبدرجــة موافقــة )كبيــرة(.

كانت الفقرة )الثانية( والتي تشــير إلى وجود جهات رقابة ضريبية تتمتع بنزاهة عالية في رقابة التجارة اإللكترونية، 6	 
أقــل نســبة موافقــة مــن بيـــن فقــرات املحــور، املتعلقــة باملؤشــرات الدالــة علــى مشــكات بالنظــام الضريبــي الحالــي مــن 
ناحيــة إخضــاع معامــات التجــارة اإللكترونيــة لــه ودرجــة التهــرب الضريبــي، حيــث جــاءت إجابــات أفــراد الدراســة 

حــول هــذه الفقــرات بمتوســط حســابي )550.	( أي بنســبة موافقــة )	5%( وهــي درجــة موافقــة ضعيفــة.

وتظهــر النتائــج الســابقة ارتفــاع نســبة االســتجابة حــول الفقــرات التــي تفتــرض وجــود مشــكات بالنظــام الضريبــي الحالــي 
مــن ناحيــة إخضــاع معامــات التجــارة اإللكترونيــة لــه ودرجــة التهــرب الضريبــي، حيــث أظهــرت النتائــج وجــود مشــكات تتمثــل 
التجــارة اإللكترونيــة. وعليــه  الرقابيــة علــى  الجهــات  القوانيـــن الضريبيــة، وضعــف  الحالــي، وتداخــل  النظــام  فــي  بتعقيــدات 
يمكــن القــول بوجــود مشــكات بالنظــام الضريبــي الحالــي مــن ناحيــة إخضــاع معامــات التجــارة اإللكترونيــة لــه ودرجــة التهــرب 

الضريبــي، وهــو عكــس مــا جــاءت بــه الفرضيــة أعــاه، أي أننــا نرفــض الفرضيــة الصفريــة ونقبــل الفرضيــة البديلــة.

املحور الثاني: ال توجد عالقة بيـن درجة النفع والضرر التي تعود على املكلف من حيث التزامه بالقوانيـن الضريبية التي 
يمكن تطويرها واملتعلقة بمعامالت التجارة اإللكترونية ودرجة التهرب الضريبي

جدول رقم )6( 
افات املعيارية لجميع بنود املحور املتوسطات الحسابية واالنحر

املتوسط الفقرات/ املحاور
الحسابي

االنحراف
املعياري

نسبة
الدرجةاالستجابة

كبيرة جدا	9%		4.6500.6 رفع مستوى الوعي الضريبي واالجتماعي للمكلفيـن مهم لجباية الضرائب اإللكترونية.	

 تطبيق املبدأ العام للضريبة والذي ينص على “أن الضرائب تقع على أصحاب الدخول العالية 	
كبيرة 	8%	4.0500.78“ يعمل على التقليل من التهرب الضريبي.

كبيرة جدا88%750.705	.4 القوانيـن الضريبية العادلة التي تعمل على خدمة الحكومة واملكلف دون تمييز تقلل من التهرب الضريبي3

 تطبيق الفجوة اإلدارية تقلل من التهرب الضريبي والتي تتعلق باإلدارات الضريبية املختصة 4
كبيرة 	8%4	4.0500.7لحماية حقوق كل من الدولة واملجتمع.

كبيرة جدا86%0.564	8	.4اإلجمالي

نتائج الجدول رقم )6( ما يلي:
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بلــغ املتوســط الحســابي الكلــي للمحــور )	8	.4( هــذا يشــير أن هنــاك موافقــة بدرجــة )كبيــرة(  مــن املستجيبيـــن علــى 		 
الفقــرات املذكــورة بشــكل عــام فــي املحــور، حيــث تراوحــت املتوســطات الحســابية مــا بيـــن )4.050	 4.650(، ممــا يــدل 
علــى وجــود تقــارب كبيــر فــي آراء املبحوثيـــن علــى الفقــرات املذكــورة حــول العاقــة بيـــن درجــة النفــع والضــرر التــي تعــود 
علــى املكلــف مــن حيــث التزامــه بالقوانيـــن الضريبيــة التــي يمكــن تطويرهــا واملتعلقــة بمعامــات التجــارة اإللكترونيــة 

ودرجــة التهــرب الضريبــي

تعتبــر الفقــرة )األولــى( والتــي تشــير إلــى أن رفــع مســتوى الوعــي الضريبــي واالجتماعــي للمكلفيـــن مهــم لجبايــة الضرائــب 		 
اإللكترونيــة، أقــوى الفقــرات املذكــورة فــي املحــور وتأتــي فــي املرتبــة األولــى باعتبارهــا أهــم املؤشــرات التــي تبحــث العاقــة 
يمكــن تطويرهــا  التــي  الضريبيــة  بالقوانيـــن  التزامــه  مــن حيــث  املكلــف  تعــود علــى  التــي  النفــع والضــرر  بيـــن درجــة 
فــي العينــة  واملتعلقــة بمعامــات التجــارة اإللكترونيــة ودرجــة التهــرب الضريبي،حيــث جــاءت إجابــات املستجيبيـــن 
(، ممــا يشــير إلــى أن أكثــر مــن 

ً
حــول الفقــرة املتعلقــة بذلــك بمتوســط حســابي)4.650( وبدرجــة موافقــة )كبيــرة جــدا

)	9 %( مــن املبحوثيـــن يتفقــون حــول الفقــرة املذكــورة.

يــرى أفــراد الدراســة فــي العينــة أن القوانيـــن الضريبيــة العادلــة التــي تعمــل علــى خدمــة الحكومــة واملكلــف دون تمييــز 		 
تقلــل مــن التهــرب الضريبــي،  ممــا يجعــل هــذه الفقــرة مــن أقــوى فقــرات املحــور وتأتــي فــي املرتبــة الثانيــة باعتبارهــا مــن 
أهــم املؤشــرات الدالــة علــى العاقــة بيـــن درجــة النفــع والضــرر التــي تعــود علــى املكلــف مــن حيــث التزامــه بالقوانيـــن 
جــاءت  الضريبي،فقــد  التهــرب  ودرجــة  اإللكترونيــة  التجــارة  بمعامــات  واملتعلقــة  تطويرهــا  يمكــن  التــي  الضريبيــة 
إجابــات املستجيبيـــن فــي العينــة حــول الفقــرة املتعلقــة بذلــك بمتوســط حســابي بقيمــة )75	.4( وبدرجــة موافقــة 

.)
ً
)كبيــرة جــدا

تطبيــق املبــدأ العــام للضريبــة والــذي ينــص علــى »أن الضرائــب تقــع علــى أصحــاب الدخــول العاليــة » يعمــل علــى 4	 
التقليــل مــن التهــرب الضريبــي، هــذا مــا أكــده أفــراد الدراســة فــي العينــة حــول أهــم املؤشــرات الدالــة علــى العاقــة بيـــن 
درجــة النفــع والضــرر التــي تعــود علــى املكلــف مــن حيــث التزامــه بالقوانيـــن الضريبيــة التــي يمكــن تطويرهــا واملتعلقــة 
بمعامــات التجــارة اإللكترونيــة ودرجــة التهــرب الضريبــي،  فقــد جــاءت إجاباتهــم فــي العينــة حــول الفقــرات املتعلقــة 

بذلــك بمتوســط حســابي بقيمــة بلغــت )4.050(، وبدرجــة موافقــة )كبيــرة(.

وتظهــر النتائــج الســابقة ارتفــاع نســبة االســتجابة حــول الفقــرات التــي تبحــث العاقــة بيـــن درجــة النفــع والضــرر التــي 
تعــود علــى املكلــف مــن حيــث التزامــه بالقوانيـــن الضريبيــة التــي يمكــن تطويرهــا واملتعلقــة بمعامــات التجارة اإللكترونية ودرجة 
التهــرب الضريبــي، أن هنــاك عاقــة بيـــن رفــع الوعــي وحجــم الجبايــة، وكذلــك النفــع العائــد يؤثــر علــى تقليــل التهــرب الضريبــي، 
وقــد حقــق املتوســط الحســابي الــذي يختبــر العاقــة )	8	.4( وهــي درجــة موافقــة كبيــرة جــًدا، ونســتنتج وجــود عاقــة بيـــن 
درجــة النفــع والضــرر التــي تعــود علــى املكلــف مــن حيــث التزامــه بالقوانيـــن الضريبيــة التــي يمكــن تطويرهــا واملتعلقــة بمعامــات 

التجــارة اإللكترونيــة ودرجــة التهــرب الضريبــي.

املحور الثالث: ال توجد عالقة بيـن صعوبة تعقب الصفقات التجارية اإللكترونية ودرجة التهرب الضريبي

الجدول رقم )7( 
افات املعيارية لجميع بنود املحور املتوسطات الحسابية واالنحر

املتوسط الفقرات/ املحاور
الحسابي

االنحراف
املعياري

نسبة
الدرجةاالستجابة

االنتشار الزماني واملكاني الواسع لعمليات البيع والشراء اإللكترونية يؤدي إلى عدم سيطرة 	
كبيرة جدا89%	4.4500.78القوانيـن الضريبية الحالية عليها.

كبيرة 78%	8750.85.	 يوجد صعوبة لدى الجهات الضريبية في تحديد هوية العامليـن في التجارة اإللكترونية.	
 لدى الجهات الضريبية في تحديد دقة حصر املكلفيـن باملعامات اإللكترونية.3

ً
كبيرة 76%		7750.7.	 يوجد تحديا

كبيرة جدا84%000.648	.4وجود مستندات ثبوتية للصفقات التجارية اإللكترونية موثقة تقلل من حدة ظاهرة التهرب الضريبي4
كبيرة 	8%9	4.0750.4اإلجمالي
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نتائج الجدول رقم )6( ما يلي:

بلــغ املتوســط الحســابي الكلــي للمحــور )4.075( هــذا يشــير أن هنــاك موافقــة بدرجــة )كبيــرة(  مــن املستجيبيـــن علــى 		 
الفقــرات املذكــورة بشــكل عــام فــي املحــور، حيــث تراوحــت املتوســطات الحســابية مــا بيـــن )775.		 4.450(، ممــا 
يــدل علــى وجــود تقــارب كبيــر فــي آراء املبحوثيـــن علــى الفقــرات املذكــورة حــول العاقــة بيـــن صعوبــة تعقــب الصفقــات 

التجاريــة اإللكترونيــة ودرجــة التهــرب الضريبــي.

تعتبــر الفقــرة )األولــى( والتــي تشــير إلــى أن االنتشــار الزمانــي واملكانــي الواســع لعمليــات البيــع والشــراء اإللكترونيــة 		 
يــؤدي إلــى عــدم ســيطرة القوانيـــن الضريبيــة الحاليــة عليهــا، أقــوى الفقــرات املذكــورة فــي املحــور وتأتــي فــي املرتبــة األولــى 
باعتبارهــا أهــم املؤشــرات التــي تبحــث العاقــة بيـــن صعوبــة تعقــب الصفقــات التجاريــة اإللكترونيــة ودرجــة التهــرب 
فــي العينــة حــول الفقــرة املتعلقــة بذلــك بمتوســط حســابي)4.450(  الضريبي،حيــث جــاءت إجابــات املستجيبيـــن 
وبدرجــة موافقــة )كبيــرة جــًدا(، ممــا يشــير إلــى أن أكثــر مــن )89 %( مــن املبحوثيـــن يتفقــون حــول الفقــرة املذكــورة.

يــرى أفــراد الدراســة فــي العينــة أن وجــود مســتندات ثبوتيــة موثقــة للصفقــات التجاريــة اإللكترونيــة تقلــل حــدة ظاهــرة 		 
فــي املرتبــة الثانيــة باعتبارهــا أهــم املؤشــرات  التهــرب الضريبــي، ممــا يجعــل هــذه الفقــرة أقــوى فقــرات املحــور وتأتــي 
الدالــة علــى العاقــة بيـــن صعوبــة تعقــب الصفقــات التجاريــة اإللكترونيــة ودرجــة التهــرب الضريبي،فقــد جاءت إجابات 

املستجيبيـــن فــي العينــة حــول الفقــرة املتعلقــة بذلــك بمتوســط حســابي )00	.4( وبدرجــة موافقــة )كبيــرة جــًدا(.

فــي التجــارة اإللكترونيــة، هــذا مــا أكــده أفــراد 4	  فــي تحديــد هويــة العامليـــن  يوجــد صعوبــة لــدى الجهــات الضريبيــة 
الدراســة فــي العينــة حــول أهــم املؤشــرات الدالــة علــى العاقــة بيـــن صعوبــة تعقــب الصفقــات التجاريــة اإللكترونيــة 
ودرجــة التهــرب الضريبــي، فقــد جــاءت إجاباتهــم فــي العينــة حــول الفقــرات املتعلقــة بذلــك بمتوســط حســابي بقيمــة 

بلغــت )875.	(، وبدرجــة موافقــة )كبيــرة(.

وتظهــر النتائــج الســابقة ارتفــاع نســبة االســتجابة حــول الفقــرات التــي تبحــث العاقــة بيـــن صعوبــة تعقــب الصفقــات 
عــدم  إلــى  يــؤدي  اإللكترونــي  والشــراء  البيــع  لعمليــات  االنتشــار  حجــم  أن  الضريبــي،  التهــرب  ودرجــة  اإللكترونيــة  التجاريــة 
ســيطرة القوانيـــن الضريبيــة الحاليــة عليهــا، ووجــود صعوبــة فــي التعــرف علــى هويــة العامليـــن فــي التجــارة اإللكترونيــة، وأن 
حصــر املكلفيـــن يشــكل تحــدي أمــام الجهــات الضريبيــة، حيــث بلــغ املتوســط الحســابي للمحــور الــذي يختبــر العاقــة )4.075( 
وهــي درجــة موافقــة كبيــرة. ممــا يؤكــد علــى وجــود عاقــة بيـــن صعوبــة تعقــب الصفقــات التجاريــة اإللكترونيــة ودرجــة التهــرب 

الضريبــي، أي أنــه تــم قبــول الفرضيــة البديلــة ورفــض الفرضيــة الصفريــة.

املحور الرابع: ال توجد عالقة بيـن القصور بالحصول على القوائم املالية املتعلقة بالتجارة اإللكترونية والتي تتمتع 
بخصائص نوعية ودرجة التهرب الضريبي

الجدول رقم )8( 
افات املعيارية لجميع بنود املحور املتوسطات الحسابية واالنحر

املتوسط الفقرات/ املحاور
الحسابي

االنحراف
املعياري

نسبة
الدرجةاالستجابة

كبيرة 	8%7	4.0750.9القوائم املالية املتعلقة بمعامات التجارة اإللكترونية يتم إعدادها بشكل مستمر.	
 بالحصول على قوائم مالية موضوعية تتسم بخصائصها النوعية.	

ً
كبيرة 	8%4.0750.859تقليل التهرب الضريبي منوطا

كبيرة جدا85%500.899	.4الفحص الدقيق واملراجعة املاءمة للقوائم املالية للمعامات اإللكترونية يقلل من التهرب الضريبي.3
كبيرة 84%750.874	.4وضع عقوبات على عدم إعداد قوائم مالية ملعامات التجارة اإللكترونية يقلل من التهرب الضريبي.4

كبيرة 	8%440.655	.4اإلجمالي

نتائج الجدول رقم )8( ما يلي:

بلــغ املتوســط الحســابي الكلــي للمحــور )44	.4( هــذا يشــير أن هنــاك موافقــة بدرجــة )كبيــرة(  مــن املستجيبيـــن علــى 		 
الفقــرات املذكــورة بشــكل عــام فــي املحــور، حيــث تراوحــت املتوســطات الحســابية مــا بيـــن )4.075	 50	.4(، ممــا 
يــدل علــى وجــود تقــارب كبيــر فــي آراء املبحوثيـــن علــى الفقــرات املذكــورة حــول العاقــة بيـــن القصــور بالحصــول علــى 

القوائــم املاليــة املتعلقــة بالتجــارة اإللكترونيــة والتــي تتمتــع بخصائــص نوعيــة ودرجــة التهــرب الضريبــي.
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تعتبر الفقرة )األولى( والتي تشير إلى أن الفحص الدقيق واملراجعة املاءمة للقوائم املالية للمعامات اإللكترونية 		 
يقلــل مــن التهــرب الضريبــي، أقــوى الفقــرات املذكــورة فــي املحــور وتأتــي فــي املرتبــة األولــى باعتبارهــا أهــم املؤشــرات التــي 
تبحــث العاقــة بيـــن القصــور بالحصــول علــى القوائــم املاليــة املتعلقــة بالتجــارة اإللكترونيــة والتــي تتمتــع بخصائــص 
نوعيــة ودرجــة التهــرب الضريبي،حيــث جــاءت إجابــات املستجيبيـــن فــي العينــة حــول الفقــرة املتعلقــة بذلــك بمتوســط 
حســابي)50	.4( وبدرجــة موافقــة )كبيــرة جــًدا(، ممــا يشــير إلــى أن أكثــر مــن )85%( مــن املبحوثيـــن يتفقــون حــول 

الفقــرة املذكــورة.

التجــارة اإللكترونيــة 		  إعــداد قوائــم ماليــة ملعامــات  العينــة أن وضــع عقوبــات علــى عــدم  فــي  الدراســة  أفــراد  يــرى 
يقلــل مــن التهــرب الضريبــي، ممــا يجعــل هــذه الفقــرة مــن أقــوى فقــرات املحــور وتأتــي فــي املرتبــة الثانيــة باعتبارهــا مــن 
أهــم املؤشــرات التــي تبحــث العاقــة بيـــن القصــور بالحصــول علــى القوائــم املاليــة املتعلقــة بالتجــارة اإللكترونيــة 
والتــي تتمتــع بخصائــص نوعيــة ودرجــة التهــرب الضريبــي، فقــد جــاءت إجابــات املستجيبيـــن فــي العينــة حــول الفقــرة 

املتعلقــة بذلــك بمتوســط حســابي )75	.4( وبدرجــة موافقــة )كبيــرة(.

 بالحصــول علــى قوائــم ماليــة موضوعيــة تتســم بخصائصهــا النوعيــة، هــذا مــا أكــده 4	 
ً
تقليــل التهــرب الضريبــي منوطــا

أفــراد الدراســة فــي العينــة حــول أهــم املؤشــرات التــي تبحــث العاقــة بيـــن القصــور بالحصــول علــى القوائــم املاليــة 
املتعلقــة بالتجــارة اإللكترونيــة والتــي تتمتــع بخصائــص نوعيــة ودرجــة التهــرب الضريبــي، فقــد جــاءت إجاباتهــم فــي 

العينــة حــول الفقــرات املتعلقــة بذلــك بمتوســط حســابي )4.075(، وبدرجــة موافقــة )كبيــرة(.

وتشــير النتائــج إلــى وجــود عاقــة بيـــن القصــور بالحصــول علــى القوائــم املاليــة املتعلقــة بالتجــارة اإللكترونيــة والتــي تتمتــع 
بخصائــص نوعيــة ودرجــة التهــرب الضريبــي.

مناقشة نتائج فرضيات الدراسة
نتيجة الفرضية األولى

كان نــص الفرضيــة:  ال توجــد مشــكالت بالنظــام الضريبــي الحالــي مــن ناحيــة إخضــاع معامــالت التجــارة اإللكترونيــة 
لــه ودرجــة التهــرب الضريبــي.

أظهــرت نتائــج تحليــل اســتجابات املبحوثيـــن رفــض الفرضيــة الصفريــة وقبــول الفرضيــة البديلــة وبالتالــي يمكــن صياغــة 
نتيجــة الفرضيــة كمــا يلــي:

توجد مشكات بالنظام الضريبي الحالي من ناحية إخضاع معامات التجارة اإللكترونية له ودرجة التهرب الضريبي

نتيجة الفرضية الثانية

كان نــص الفرضيــة: ال توجــد عاقــة بيـــن درجــة النفــع والضــرر التــي تعــود علــى املكلــف مــن حيــث التزامــه بالقوانيـــن 
الضريبــي. التهــرب  اإللكترونيــة ودرجــة  التجــارة  بمعامــات  واملتعلقــة  يمكــن تطويرهــا  التــي  الضريبيــة 

أظهــرت نتائــج تحليــل اســتجابات املبحوثيـــن رفــض الفرضيــة الصفريــة وقبــول الفرضيــة البديلــة وبالتالــي يمكــن صياغــة 
نتيجــة الفرضيــة كمــا يلــي:

بيـــن درجــة النفــع والضــرر التــي تعــود علــى املكلــف مــن حيــث التزامــه بالقوانيـــن الضريبيــة التــي يمكــن  توجــد عاقــة 
الضريبــي التهــرب  ودرجــة  اإللكترونيــة  التجــارة  بمعامــات  واملتعلقــة  تطويرهــا 

نتيجة الفرضية الثالثة

كان نص الفرضية:  ال توجد عالقة بيـن صعوبة تعقب الصفقات التجارية اإللكترونية ودرجة التهرب الضريبي.

أظهــرت نتائــج تحليــل اســتجابات املبحوثيـــن رفــض الفرضيــة الصفريــة وقبــول الفرضيــة البديلــة وبالتالــي يمكــن صياغــة 
نتيجــة الفرضيــة كمــا يلــي:

توجد عاقة بيـن صعوبة تعقب الصفقات التجارية اإللكترونية ودرجة التهرب الضريبي.
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نتيجة الفرضية الرابعة

كان نــص الفرضيــة: ال توجــد عالقــة بيـــن القصــور بالحصــول علــى القوائــم املاليــة املتعلقــة بالتجــارة اإللكترونيــة 
والتــي تتمتــع بخصائــص نوعيــة ودرجــة التهــرب الضريبــي.

أظهــرت نتائــج تحليــل اســتجابات املبحوثيـــن رفــض الفرضيــة الصفريــة وقبــول الفرضيــة البديلــة وبالتالــي يمكــن صياغــة 
نتيجــة الفرضيــة كمــا يلــي:

توجــد عاقــة بيـــن القصــور بالحصــول علــى القوائــم املاليــة املتعلقــة بالتجــارة اإللكترونيــة والتــي تتمتــع بخصائــص نوعيــة 
ودرجــة التهــرب الضريبي.

النتائج 

تم التوصل إلى عدد من االستنتاجات أهمها:

التشريعات والقوانيـن واألنظمة الضريبية املطبقة خصصت للتجارة التقليدية وال تناسب التجارة اإللكترونية.		 

الطواقم الضريبية غير مؤهلة ومدربة للتعامل مع تعامات التجارة اإللكترونية.		 

تمــارس التجــارة اإللكترونيــة فــي بيئــة افتراضيــة دون متجاهلــة الحــدود الزمانيــة واملكانيــة ودون اســتئذان مــن أحــد 		 
وخصوًصــا الرقميــة منهــا.

تعتبــر التجــارة اإللكترونيــة مرحلــة متقدمــة تعتمــد علــى املــزج بيـــن تكنولوجيــا املعلومــات والتجــارة وتتميــز التجــارة 4	 
اإللكترونيــة باالنفصــال الزمانــي واملكانــي بيـــن البائــع واملشــتري، وتفتقــد للمســتندات واألوراق الثبوتيــة.

الدوائــر الضريبيــة للدخــل واملضافــة والجمــارك واألمــاك جميعهــا يتــم إدخالهــا فيمــا يســمى بالحســاب املوحــد، ممــا 5	 
يمكــن كل ضريبــة مــن االطــاع علــى أي صفقــات أو عمليــات تتــم فــي الضرائــب األخــرى.

التوصيات

بناًء على النتائج التي تم التوصل إليها تو�صي الدراسة بالتالي:

على اإلدارة الضريبية بناء نظام رقابي متيـن يأخذ باالعتبار التطور الحاصل في التجارة اإللكترونية.		 

ضرورة رفع مستوى الوعي الضريبي في املجتمع.		 

الرياضـــية 		  املعــادالت  واســتخدام  اإللكترونيــة  التجــارة  جــراء  الضريبــي  التهــرب  لقيــاس  فنيــة  طــرق  إيجــاد  ضــرورة 
فــي حصــر املبالــغ املتهربــة مــن دفــع الضرائــب. الكميــة 

يجب أن تتميز القوانيـن واإلجراءات الضريبية بالوضوح والشفافية لغرض تقوية الرقابـة الخارجية.4	 

تشــكيل دائــرة ضريبيــة جديــدة تكــون وظيفتهــا تتبــع التجــارة اإللكترونيــة وجمــع املعلومــات عــن املتاجــر اإللكترونيــة 5	 
التــي تعمــل داخــل البلــد وفتــح ملفــات ضريبيــة لهــا.

زيادة اإلعفاءات بما يتاءم مع الوضع االقتصادي للبلد.6	 

 توضيح قنوات اإلنفاق الحكومي للمكلف بحيث يشعر أن الضرائب التي يدفعها تعود عليه بالنفع بطريقة غير مباشرة. 7	 



التجارة اإللكترونية والتهرب الضريبي من وجهة نظر موظفي الضرائب ...

	4

املراجع

 - مراجع باللغة العربية:
ً
أوال

أبــو دوح، محمــد عمــر حمــاد. )008	(. اإلصــالح الضريبــي بيـــن اعتبــارات الجبايــة الضريبيــة واألســس العلميــة 	 
الــدار الجامعيــة. للضرائــب. 

علــى 	  العامليــة  اإللكترونيــة  التجــارة  أثــر  نــدوة  اإللكترونيــة وتطويرهــا«،  التجــارة  أيمــن، ســعد. )0	0	(. »مقدمــة 
القاهــرة. العربيــة،  الــدول  اإلداريــة، جامعــة  للتنميــة  العربيــة  املنظمــة  العربيــة،  البلــدان  اقتصــادات 

البشــكاني، هــادي مســلم يونــس. )008	(. التنظيــم القانونــي للتجــارة اإللكترونيــة:  دراســة مقارنــة. دار الكتــب 	 
القاهــرة. القانونيــة، 

العانــي، مزهــر شــعبان. )009	(. نظــم املعلومــات اإلداريــة مــن منظــور تكنولوجــي، ط 3، عمــان: دار وائــل للنشــر 	 
والتوزيــع، األردن.

بيئــة األعمــال 	  فــي  التهــرب الضريبــي، دراســة ميدانيــة  فــي  النظــام الضريبــي  أثــر تعقيــد  إبراهيــم. )5	0	(.  العــدوي، 
ســوريا.  ،9		 	،ص69  		،عــدد  مجلــد  واالقتصاديــة.  اإلداريــة  للعلــوم  دمشــق  جامعــة  مجلــة  الســورية، 

العمــري، أحمــد. )8	0	(. العوامــل املؤثــرة فــي التــزام املكلفيـــن بدفــع الضرائــب علــى الدخــل املتحقــق مــن التجــارة 	 
اإللكترونية، رســالة ماجســتير غير منشــورة، كلية الدراســات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطيـــن.

الفتــاوي، حيــدر عبــد املجيــد. )		0	(. »معوقــات فــرض الضرائــب الجمركيــة علــى نشــاط التجــارة اإللكترونيــة«، 	 
اقيــة األكاديميــة للعلوم،مجلــد 	،عــدد 9	،ص 5		 7	، العــراق. املجلــة العر

املليجي، إبراهيم السيد. )007	(. مدى إمكان فرض ضريبة على معامالت التجارة اإللكترونية.  قسم املحاسبة، 	 
كلية إدارة األعمال جامعة امللك سعود، السعودية.

الهيموني، ساندي. )7	0	(.  التخطيط االستراتيجي لدى ضريبة الدخل وعالقته بتوسيع القاعدة الضريبية: 	 
دراســة ميدانيــة علــى دوائــر ضريبــة الدخــل بالضفــة الغربيــة، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، كليــة الدراســات 

العليــا جامعــة الخليــل، فلسطيـــن.

بولــوخ، عي�صــى. )004	(. الرقابــة الجبائيــة كأداة ملحاربــة الغــش والتهــرب الضريبــي. رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، 	 
جامعــة باتنــة.

رضوان، رأفت.)999	(. عالم التجارة اإللكترونية. القاهرة، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية.	 

رضــوان وآخــرون )000	(. الضرائــب فــي عالــم التجــارة اإللكترونيــة. مجلــة التنميــة االقتصادية،مجلــد	، عــدد	، 	 
ص، 40		68	، الكويــت.

رمضــان، صديــق محمــد. )		0	(. املعاملــة الضريبيــة للصفقــات التــي تتــم عبــر شــبكة املعلومــات الدوليــة، أولــى 	 
املشــكالت الضريبيــة فــي القــرن القــادم، ط 3، عمــان دار وائــل للنشــر والتوزيــع األردن.

زيــد، محمــد عدنــان. )4	0	(. قانــون الضرائــب للتجــارة اإللكترونيــة ومبادئهــا املعتمــدة فــي فلسطيـــن: دراســة 	 
تحليليــة، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، جامعــة النجــاح الوطنيــة، فلسطيـــن.

سعيد، فرهود محمد. )996	(. املالية العامة. الجزء األول. منشورات جامعة حلب.	 

االقتصاديــة، 	  التنميــة  مجلــة  املعاصــر«،  بالوقــت  اإللكترونيــة  التجــارة  »واقــع   .)	0		( وآخــرون.  الرحمــن  عبــد 
مجلــد5، عــدد4، ص ص 0	 		5.

متطلبــات 	  اإللكترونيــة مــع  التجــارة  بيئــة  فــي  االعتــراف باإليــراد  مــدى انســجام  عبــد املرازيــق، إبراهيــم. )		0	(. 
رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، جامعــة جــرش األهليــة، األردن. رقــم 18،  الدولــي  املحاســبي  املعيــار 

عرب، يونس. )000	(. التجارة اإللكترونية. مجلة املعلوماتي، مجلد 4، عدد 	9،ص56، سوريا.	 

الــردة 	  مجلــة  تحليليــة«،  دراســة  والحلــول:  املشــكات  اإللكترونيــة  املعامــات  »جبايــة   .)	0	5( عــزوز.  علــي، 
الجزائــر.  ،85	 ص	7   ،	 عــدد   ،	 مجلــد  األعمــال،  القتصــادات 



املجلة العربية لإلدارة، مج 42، ع 2 - يونيو )حزيـران( 2022

	5

عــودة، حلمــي محمــود. )7	0	(. دراســة تحليليــة: التجريــم والعقــاب فــي القــرار بقانــون رقــم )8( لعــام 2011  بشــأن 	 
ضريبــة الدخــل فــي فلسطيـــن، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، كليــة الدراســات العليــا، جامعــة النجــاح الوطنيــة، 

فلسطيـن.

عــوض، ياســر. )7	0	(. املشــكالت الضريبيــة لإلعــالن الرقمــي. جامعــة طنطــا، كليــة العلــوم اإلداريــة واالقتصاديــة، 	 
مصر.

فهــداوي، عبــد القــادر. )		0	(. »اآلليــات القانونيــة االتفاقيــة ملكافحــة التهــرب الضريبــي الدولــي«، مجلــة العلــوم 	 
اإلداريــة واالقتصاديــة مجلــد 5	 عــدد 	،ص 3	9	، دمشــق، ســوريا

قرمــوش، لينــدة. )4	0	(. جريمــة التهــرب الضريبــي فــي التشــريع الجزائــري، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، جامعــة 	 
بســكرة، الجزائر.

محرزي، محمد عباس. )008	(. اقتصادات الجباية والضرائب. رسالة ماجستير غير منشورة، الجزائر.	 

مقلــد، محســن. )0	0	(. »التجــارة اإللكترونيــة واثــر اســتخدامها علــى نظــم املعلومــات املحاســبية«، مجلــة كليــة 	 
طنطا،مجلــد 	،عــدد 	،ص 	5	ص	6 	 	9، مصــر. جامعــة  التجــارة 

منيــر نجــار، أحمــد. )	00	(. إشــكالية البعــد الضريبــي فــي التجــارة اإللكترونيــة، مجلــة جامعــة، الكويــت، مجلــد 	، 	 
عــدد 	، ص 4		 	5، الكويــت.

ناصر، مراد. )006	(. التهرب والغش الضريبي في الجزائر. ط 	، دار قرطبة للنشر والتوزيع، البليدة، الجزائر.	 

نشــوان، اســكندر. )7	0	(. العقوبــات الضريبيــة علــى املتهربيـــن مــن التجــارة اإللكترونيــة، مجلــة جامعــة األق�صــى، 	 
مجلــد 		، عــدد 	،ص 7		 49، غــزة، فلسطيـــن.

نور، عبد الناصر؛ والشريف، عليان. )006	(.  املحاسبة الضريبية. ط 	. عمان دار املسيرة، األردن.	 

يوسف، يوسف. )		0	(. التجارة اإللكترونية وأبعادها القانونية. عمان دار املناهج، األردن.	 

ثانًيا - مراجع باللغة االنجليـزية:
	 David, R, T. )	996(. The Impact of the Internet on the Taxation of International Transaction 

Bulletin for International of Fiscal Documentation“, Vol. 50, No.					, pp. 5	6	5	0.
	 Joseph M. Argil and Antonio Somoza Garc´ıa	Bland´ P. )	0	0(. “An Empirical Examination of the 

Influence of E	commerce on Tax Avoidance in Europe“,  Journal of International Accounting, 
Auditing & Taxation, Vol. 4	. https://doi.org/	0.	0	6/j.intaccaudtax.	0	0.	00		9.

	 Praonina, Tatiana. )	0		(. Indirect Taxation of Electronic Commerce: The U. S. and European 
Experience: Lessons for Russia. Central European University.

اقع إلكترونية: ا - مو
ً
ثالث

	 https://albayan.ae/knowledge/	0	9
	 https://alqabas.com
	 https://eqte.net/post	60		0	   	0	0 أبريل 	مصدر اإلخبارية، الثاثاء 8
	 https//:wafa.pslar.page.aspx 	0	0وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية
	 https://www.aman.palestine.org/act.	0	5.    	0	0 ،االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة، أمان



التجارة اإللكترونية والتهرب الضريبي من وجهة نظر موظفي الضرائب ...

	6

E-commerce and Tax Evasion  
from the Viewpoint of Tax Officials “Palestine”

Shereen Shaban
Accounting Department

Dr. Marwan Abu Hilal
Assistant Professor 	 Accounting Department 

marwanabuhilal@gmail.com

College of Administrative and Economic Sciences  
Al	Quds Open University, Palestine

 ABSTRACT

The study aims to identify electronic commerce and the extent of imposing a tax on electronic com	
merce transactions, and to identify problems and solutions for imposing tax on electronic commerce trans	
actions, and tax evasion.

The importance of this study lies in the importance, modernity and large size of electronic commerce, 
which represents a challenge to accountability first and then to tax secondly, and therefore it is imperative 
to find ways and legislation that address this challenge and fit for implementation, and to address tax issues 
related to electronic commerce, and to find ways to impose tax on this trade Reflected in tax revenue growth.

To achieve the objectives of the study, the descriptive and analytical approach was used, due to the 
suitability of this approach to the nature of the study, and the results showed many results and recommen	
dations, including:

	 The existence of problems represented by complications in the current system, the overlap of tax 
laws, and the weakness of the supervisory authorities on electronic commerce, this was confirmed 
by the responses of the study individuals.

	 The results showed an increase in the response rate around the paragraphs that examine the rela	
tionship between the degree of benefit and harm that accrues to the taxpayer in terms of his com	
mitment to the tax laws that can be developed related to electronic commerce transactions and the 
degree of tax evasion, this was confirmed by the responses of the study individuals.

	 That the size of the spread of electronic buying and selling operations leads to the current tax laws 
not controlling them, and there is difficulty in identifying the identity of workers in electronic com	
merce, and that the taxpayer count is a challenge for the tax authorities, as the arithmetic average of 
the axis that tests the relationship reached )4.075(, which is a degree Great approval.

After reviewing the results related to the study, the study recommends the following:
		 The tax administration should build a solid monitoring system that takes into account the develop	

ment in electronic commerce
		 The need to raise the level of tax awareness in the community.
		 The necessity of finding technical methods to measure tax evasion as a result of electronic commerce 

and using quantitative mathematical equations in counting the amounts evaded from paying taxes.
4	 Tax laws and procedures should be characterized by clarity and transparency in order to strengthen 

external control.

Keywords: Investment in Human Capital, Economic Growth, Education Expenditure, Autoregressive 
Distributed Lag.


