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 لمقدمة: ا

الخصم   أو  الضريبي،  اإلئتمان  في  به    Tax Creditاألصل  تسمح  نظام  أنه 

اإلزدواج التشر ظاهرة  تالفي  علي  خالله  من  لتساعدهم  للمكلفين؛  الضريبية  يعات 

الضريبي الداخلي، أو حتي الدولي، والذي يمكن أن يتحقق في نطاق كل من الضرائب 

التي   العامة  الضرائب  كثرة  بسبب  السواء؛  المباشرة علي  غير  والضرائب  المباشرة، 

د  من  دولة  كل  في  الضريبي  النظام  منها  بعدما يتكون  الحديث،  العصر  في  العالم  ول 

 أصبحت الضريبة العامة هي المعين األكبر لتمويل الموازنات العامة للدول المختلفة. 

المختلفة،   بفروعها  دخل  ضريبة  من  المباشرة  الضرائب  صور  تعدد  ظل  ففي 

أنشطة  تعدي  إمكانية  في ظل  وكذا  زراعية...إلخ.  أطيان  عقارية، وضريبة  وضريبة 

إلعتبارية حدود الدولة األم إلي الخارج يكون من المرجح تحقق صورة، األشخاص ا

أو أخري من صور اإلزدواج الضريبي الداخلي، أو الخارجي، أو كليهما. وفي نطاق 

تعد   والتي  المباشرة،  غير  المضافةالضرائب  القيمة  علي  ها  أهم صور هي    الضريبة 

في جميع مراحل   ريبة األخيرة علي اإلطالق؛ وبسبب تحمل السلع والخدمات بهذه الض 

تداولها يكون من المتصور أيضاً  تحقق نوع أو آخر من اإلزدواج الضريبي بالنسبة  

إلي  يلزم اإلرتكان  ذلك  المستوردة. وفي ضوء  السلع  أو  الخدمات،  أو  المحلية،  للسلع 

التشريعات  معظم  وتعتمد  المختلفة.  بصوره  الضريبي  اإلزدواج  علي  يقضي  منهج 

، بما في ذلك تشريعنا الضريبي نظام اإلئتمان أو الخصم لتحقيق هذه الغاية، الضريبية

 مما يوضح لنا مدي أهمية هذا البحث.   

 أهمية البحث:  -

مما الشك فيه أنه ليس هناك شيٌئ أثقل علي النفس من تكبيلها بمنهج تلتزم به، حتي  

وتصديقاً  لفردوس األعلي.  ، والفوز باتعالي  ولو كان مقابل اإللتزام به نيل رضوان هللا

يقول رسولنا الكريم صلي هللا عليه وسلم كما ورد في الصحيحين: " ُحفَِّت اْلَجنَّةُ  لذلك   

يلتزم   إذ  بِالشََّهَواِت".  النَّاُر  َوُحفَِّت  إلي هللا عز وجل  بمنهج  المسلمبِاْلَمَكاِرِه،  ، ويحتكم 

ي هللا عليه وسلم؛ حتي يفوز بجنته  كتابه العزيز، وإلي سنة نبيه الكريم سيدنا محمد صل

، ويتطلب منه مداومة مجاهدتها. هورضوانه. ومثل هذا اإللتزام شاٌق والشك علي نفس

عنهم،  للدولة جبراً  معينة  مبالغ  دفع  المكلفون هو  به  يلتزم  الذي  المنهج  كان  لو  فماذا 

ا ذلك كما هو شأن  يعود عليهم نظير  نهائية، ودون أي مقابل مباشر  لضريبة وبصفة 

وطأة   أشد  يكون  التكليف  هذا  وقع  أن  شك  ال  الشعور حينئذ  العامة؟.  تعمق  ولوال   .

، وكذا لوال ولية المجتمعية لدي الكثيرين من المكلفين بالضريبة العامةبالوطنية والمسئ 

وطأة العقوبات التي ترصدها التشريعات الضريبية في الدول المختلفة لجرائم التهرب 

واعتبار بالشرف الضريبي،  المخلة  الجرائم  قبيل  من  التشريعات  هذه  معظم  في  ها 

 واإلعتبار لكثرت حاالت التهرب الضريبي، بالمقارنة بما هي عليه اآلن. 

العامة   الضريبة  بأحكام  المكلفين  ألزمت  وقد  الضريبية  بالتشريعات  يجدر  فإنه  لذا 

مح بحدوث نوع من علي هذا النحو أن تراعي ثقل التكليف عليهم، وتكتفي به، فال تس

موضوع  تناول  إلي  يرنو  إذ  البحث.  هذا  أهمية  تبدو  هنا  ومن  الضريبي.  اإلزدواج 
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اإلئتمان الضريبي كمنهج أساسي يستهدف تالفي ظاهرة اإلزدواج الضريبي سواء في 

اهتمام  مدي  وبيان  المباشرة  غير  الضرائب  نطاق  في  أو  المباشرة،  الضرائب  نطاق 

به،   الضريبية  البلدان األخري، التشريعات  في  أو  له، سواء في مصر  تناولها  وكيفية 

وما إذا كان هذا النظام يكفل تطهير التعامالت الضريبية من اإلزدواج الضريبي من 

المالية،  السياسة  أدوات  من  كأداة  عليه  اإلعتماد  للدولة  يمكن  كان  إذا  وما  بل  عدمه، 

وا اإلقتصادية  األخري  األغراض  بعض  لتحقيق  عدمه، تستخدمها  من  إلجتماعية 

 والوقوف علي اآلثار اإلقتصادية والمالية لتطبيق هذا النظام. 

 إشكالية البحث: -

نظام   لماهية  التعرض  البحث، في ضوء ماسبق، في  لهذا  الرئيسة  تتمثل اإلشكالية 

نطاق  في  سواء  الضريبي  للمجتمع  أهميته  وبيان  الخصم،  أو  الضريبي،  اإلئتمان 

في نطاق الضريبة علي القيمة المضافة كأهم صورة للضرائب   الضرائب المباشرة، أو

اإلجابة  محاولة  من خالل  وذلك  لتطبيقه،  والمالية  اإلقتصادية  واآلثار  المباشرة،  غير 

الضرائب  في  الخصم  أو  اإلئتمان،  نظام  تطبيق  آلية  ماهي  هي:  تساؤالت،  عدة  علي 

حالة بتحقق  رهين  النظام  هذا  تطبيق  يُعد  وهل  اإلزدواج   المختلفة؟  حاالت  من 

الضريبي؟ أم أنه يمكن للمشرع أن يتوسع في تبنيه بما يسمح  للمكلفين   بتطبيقه، رغم  

عدم تحقق حالة من هذه الحاالت؟ وهل للمشرع، علي العكس، أال يسمح به في بعض 

حاالت اإلزدواج الضريبي؟ وهل يمكن للمشرع أن يستخدم هذا النظام كأداة من أدوات 

لمالية، فيسمح به حتي مع غياب حاالت اإلزدواج الضريبي؛ من أجل التمييز السياسة ا

اإليجابي لبعض األنشطة؟ وما هي اآلثار المالية واإلقتصادية لكل توجه من توجهات 

المشرع علي هذا النحو سواء علي المجتمع الضريبي، أو علي الخزانة العامة للدولة؟ 

أنه  و اإلجابةنري  في  البحث  نجاح  في   بقدر  نجح  قد  يكون  التساؤالت  هذه  علي 

 الوصول إلي غايته.  

 خطة البحث: -

السابقة من خالل استعراض مفهوم نظام  التساؤالت  البحث لإلجابة علي  يتعرض 

الضريبية  المفاهيم  بعض  وبين  بينه  اإلختالف  أوجه  وبيان  الخصم،  أو  اإلئتمان 

غير كذا في مجال الضرائب  ، والمشابهة له، ثم لتطبيقاته في مجال الضرائب المباشرة

 المباشرة وبيان اآلثار اإلقتصادية والمالية لذلك، من خالل مبحث تمهيدي، وفصلين: 

 يتعرض لبيان ماهية اإلئتمان الضريبي. المبحث التمهيدي:

األول: في   الفصل  والمالية  اإلقتصادية  آثارة  وبيان  الضريبي  اإلئتمان  نظام  يتناول 

 سواء ضريبة الدخل، أوالضريبة علي رأس المال.  نطاق الضرائب المباشرة،

يتعرض لنظام اإلئتمان الضريبي وآثارة اإلقتصادية والمالية في نطاق   الفصل الثاني:

 الضريبة علي القيمة المضافة باعتبارها الصورة األهم للضرائب غير المباشرة. 
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 ماهية اإلئتمان الضريبي  المبحث التمهيدي                               

  أوالً: تعريف اإلئتمان الضريبي: 

الخصم أو  الضريبي،  التشريع  Tax Credit اإلئتمان  به  يسمح  نظام  عن  عبارة 

سدد مبالغ ضريبية مستحقة عليه في مرحلة ما  كون قد  الذي ي  1لمكلف لالضريبي يجيز  

ضريبية أخري من جنسها تستحق عليه  في مرحلة   بمعاودة خصمها بنفسه من مبالغ

اإلزدواج  حاالت  من  حالة  تحقق  بذلك  له  السماح  عدم  شأن  من  يكون  عندما  الحقة، 

وهو بهذا المفهوم من النظم التي    Taxe sur Taxe  2الضريبي الداخلي، أو الخارجي 

ن في  أو  المباشرة،  الضرائب  نطاق  في  سواء  الضريبية  التشريعات  طاق تستخدمها 

لتالفي  مثالً؛  مصر  في  الدخل  ضريبة  تشريع  يطبقه  إذ  المباشرة.  غير  الضرائب 

معاً.   والخارجي  الداخلي  الضريبي  تطبيق   ذلكاإلزدواج  علي  يترتب  عندما  أنه 

ذات  من  ضريبة  من  ألكثر  الواحدة  المادة  خضوع  المختلفة  الضريبية  التشريعات 

أو   الدخل،  وضريبة  العقارية  كالضريبة  وضريبة  النوع،  الزراعية  األطيان  ضريبة 

الدخل، أو ضريبة األطيان الزراعية والضريبة العقارية...إلخ. يتدخل المشرع ويسمح 

للمكلف بخصم الضريبة التي يسددها أوالً من الضريبة التي تستحق عليه ثانياً، وبحد 

يخضع  وعندما  الحال.  بطبيعة  األخيرة  المستحقة  الضريبة  مقدار  يتجاوز  ال    أقصي 

المكلف المقيم في مصر للضريبة في الخارج علي أنشطته التي يمارسها في الخارج، 

من  الضريبة  هذه  بخصم  له  يسمح  مصر  في  الضريبي  القانون  فإن  بالفعل  ويسددها 

الضريبة اإلجمالية التي تستحق عليه في مصر عن جميع أنشطته في مصر والخارج 

 زدواج الضريبي الدولي.  )خصم الضريبة األجنبية(؛ من أجل تالفي اإل

وكما أن اإلئتمان الضريبي لهه تطبيقهات فهي نطهاق الضهرائب المباشهرة علهي ههذا 

النحههو، فإنههه ال يغيههب عههن نطههاق الضههرائب غيههر المباشههرة كههذلك؛ بههل إنههه يعههد مههن 

الخصائص الرئيسة التى تتميز بها الضريبة على القيمة المضافة، كأحد أهم الضهرائب 

عصر الحديث؛ لما له من دور كبير فى تطهيهر السهلع أو الخهدمات غير المباشرة في ال

الخاضعة للضريبة علي القيمة المضافة من الضهرائب التهى تتحمهل بهها مهدخالتها. إذ 

( مهن (input taxبموجبه يحق   للمكلفين  خصم الضريبة التى تتحمل بهها مهدخالتهم 
 

بأحكامه    -  1 المخاطب  الشخص  مع  المصري  الضريبي  التشريع  في   Taxable Personيتعامل 

عل الضريبة  نطاق  في  معه  يتعامل  في حين  )الممول(  الدخل  تحت وصف  القيمة نطاق ضريبة  ي 

المضافة تحت وصف )المكلف، أو المسجل(، ويتعامل معه في نطاق الضريبة علي العقارات المبنية 

القيمة  علي  الضريبة  نطاق  في  المسجل  لفظ  مع  المكلف  لفظ  ويتساوي  )المكلف(.  وصف  تحت 

وتوريدها  المضافة  القيمة  علي  الضريبة  بتحصيل  ملزم  شخص  يصيب  كليهما  أن  في  المضافة، 

حة الضرائب المصرية، غاية األمر أن كل مكلف يلتزم بالتقدم للمصلحة لتسجيل إسمه وبياناته لمصل

ألغراض هذه الضريبة. فإن إلتزم بهذا أصبح مسجالً، وإن لم يلتزم ُعد مسجالً حكما، وعوقب فضالً 

هو  المكلف  لفظ  ألن  ونظراً  القانون.  في  الواردة  الضريبي  التهرب  نصوص  بمقتضي  ذلك  عن 

شمل، وينطبق علي الشخص الذي يطلق عليه قانون ضريبة الدخل لفظ )الممول(، فلذا، يعتمد هذا  األ

بلفظ  المقصود  كان  الدخل  األمر بضريبة  تعلق  فإذا  الضرائب.  أنواع  في كل  )المكلف(  لفظ  البحث 

 المكلف الشخص الذي يطلق عليه قانون ضريبة الدخل لفظ )الممول(.
2 - Andre Muller "  L’assiette rèelle de la taxe sur la valeur Ajoutee " thèse 

du doctorat , Dallaz , paris , 1965 , p. 52 . 
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كانههت طبيعههة النشههاط ، أيههاً (output tax)الضههريبة التههي تسههتحق علههى مخرجههاتهم 

الضريبى الذى يمارسونه، وبصرف النظر عن طبيعة تعامالتهم الضريبية، أي سهواء 

تعلقههت بالسههلع، أو بالخههدمات، أو بهمهها معههاً. وال فههرق فههى كههل ذلههك بههين التعههامالت 

 1الضريبية التي تتعلق بالسلع المحلية وتلك التى تتصل بالسلع المستوردة.

م أهميةً قصوى فى الضريبة على القيمة المضهافة، بهل ويكتسب اإلئتمان، أو الخص

إنههه يعههد مههن لبنههات التنظههيم الفنههى لهههذه الضههريبة، لههدوره الحاسههم فههى منههع اإلزدواج 

للسوق األوربية  (Sixth Directive)الضريبى. ولذا حاول مشروع التوجيه السادس 

كهل حالهة يترتهب لمكلفين في التمتع بههذا النظهام، فهى  إثبات الحق ل  (EEC)المشتركة  

على عدم تطبيقه فيها تحقق اإلزدواج الضريبى، حتهى ولهو تعلهق اإلزدواج الضهريبي 

ولكن نظراً ألن األصهل فهي الضهريبة   ersonPNontaxable 2بشخص غير مكلف 

علي القيمة المضافة هو عدم السماح بالخصم لغير المكلفين فلذا لم يقره التوجيه السابق 

ر المكلفين. ومع هذا يسمح قانون الضريبة على القيمة المضافة فى صورته النهائية لغي

بهأن  –باإلتفهاق مهع المجلهس اإلتحهادى   -فى ألمانيا اإلتحادية مثالً لوزير المالية هنهاك

يمنح غير المكلفين الحق في اإلستفادة مهن نظهام اإلئتمهان الضهريبي، أو الخصهم عنهد 

د السهلع الخاضهعة للضهريبة لصهالح تحملهم بضريبة مدخالت أثناء شهراء، أو إسهتيرا

وفضالً عن ذلك، يكتسب نظام اإلئتمان أو الخصم أهميته في الضريبة علي  3  المكلفين.

القيمة المضافة كأداة من أدوات السياسة المالية، التى تستخدمها الدول المختلفة لتشجيع 

لهي تحسهين الصادرات، بما يساهم في تحسين مراكزها التنافسية في الخارج، ويؤدي إ

  4موازين مدفوعاتها.

 األخري: ثانياً: تمييز اإلئتمان الضريبي عن بعض المفاهيم

يختلف مفهوم اإلئتمان الضريبي، أو الخصم عن بعض المفاهيم الضريبية األخري  

الضريبي، واإلعفاء  الضريبي،  والعفو  الضريبة،  رد  الضريبية   كمفهوم  ، والمقاصة 

عن أهم أوجه الخالف بين اإلئتمان الضريبي وبين واإلسقاط الضريبي. ونعطي نبذة  

 كل مفهوم من هذه المفاهيم علي حدة، فيما يلي: 

 تمييز اإلئتمان الضريبي عن رد الضريبة:   -(1)

بحق   يتعلق  فاإلئتمان  وجه:  من  أكثر  في  الرد  عن  الخصم  أو  اإلئتمان،  يختلف 

ريبة مستحقة عليه، المكلف في أن يقوم بنفسه بخصم ضريبة مسددة منه من جنس ض

للمكلف   مستحقة  بهدف تالفي اإلزدواج الضريبي، في حين يتعلق الرد بضريبة زائدة

 
1 - Gerard tourinie ; La politique friscale sous la 5e Repulilique , paris , 

1985, pp. 137 - 138 . 
2 - Dennis Parkinson , Value Added Tax in the  E E C , Graham & trotman L 

T d , London , 1981. p.33. 
( من قانون الضريبة على القيمة المضافة فى ألمانيا 15/5انظر فى تفاصيل ذلك : المادة ) - 3

 اإلتحادية.
4 -  Alan A. Tait , value Added Tax international , practice and problems, 

1988 internatinal Monetary .Fund , Washington , D.C. 1988. p. 9 . 
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اإلدارة  فتتدخل  بنفسه،  عليها  الحصول  عن  المكلف  ويعجز  الضريبية،  اإلدارة  لدي 

لنظام رد الضريبة سواء في نطاق ضريبة   أمثلة عديدة  إليه. وتوجد  الضريبية لردها 

 ريبة علي القيمة المضافة:  الدخل، أو في الض

الدخل  - علي  العامة  الضريبة  نطاق  المبالغ   ففي  جميع  برد  الضريبية  اإلدارة  تلتزم 

التي يكون المكلف دائناً بها لإلدارة الضريبية أياً كانت طبيعتها؛ أي سواء كانت مبالغ 

هي  معينة  مدة  خالل  وذلك  ضريبية،  غير  مبالغ  حتي  أو  بالخطأ،  محصلة  ضريبية 

س وأربعون يوماً من تاريخ تقدم المكلف بطلبها. فإذا تراخت اإلدارة الضريبية عن خم

تلبية طلب المكلف ولم ترد المبالغ المستحقة له حتي فوات هذه المدة، فهنا يُستحق له 

المركزي، في األول من  البنك  المعلن في  تأخير يعادل سعر اإلئتمان والخصم  مقابل 

 1. %2تحقاق الضريبة، مخصوماً منه يناير السابق علي تاريخ اس

 ً إذ    وحسنا المشرع  لمصلحة  فعل  المستحق  التأخير  مقابل  بين  الحكم  في  سوي 

الضرائب المصرية علي المكلف عند تأخيره في توريد الضريبة المستحقة وبين فوائد  

التأخير المستحقة للمكلف قبل اإلدارة الضريبية عند تأخيرها في رد المبالغ المستحقة  

اله    له نسبة  باستثناء  القانونية،  مواعيدها  إذ    %2عن  األولي،  الحالة  في  تضاف  التي 

تتحملها  التي  اإلدارية  األعباء  نظير  تحسب  أنها  بحسبان  الثانية؛  الحالة  في  تخصم 

 المصلحة في الحالتين. 

ويسري نظام رد الضريبة كذلك علي الضريبة المدفوعة علي األصول الرأسمالية  

إستخدا تم  أو إذا  هالكها،  عن  المدفوعة  التعويضات  أو  األصول،  هذه  بيع  ثمن  م 

فيها  يتم  التي  المالية  السنة  ذات  خالل  جديدة  أصول  لشراء  بالكامل  عليها  اإلستيالء 

إذ يمكن للمكلف استردادها من الضريبة المستحقة   .البيع، أو خالل السنتين التاليتين لها

ه خالل ذات السنة، أو السنوات المالية التالية علي أرباح المهنة، أو المنشأة الخاصة ب

 2للبيع، أو اإلستبدال بشرط إمساك دفاتر محاسبية منتظمة. 

 

بالقانون رقم    - 1 الصادر  الدخل  الضريبة علي  قانون  م. وفقاً 2005لسنة    91د. رمضان صديق: 

اإلدارية،  والتعليمات  القضاء  وأحكام  الدولة  مجلس  وفتاوي  الفقه  آراء  وأحدث  التعديالت  آلخر 

 . 747م. صه 2017القاهرة، 

وأ.    - المجد،  أبو  الدخل رقم  أ. محمود جاب هللا  الضريبة علي  قانون  أحمد: تأصيل  إمام   91السيد 

 . 32، صه  2008والئحته التنفيذية، الدار الجامعية، األسكندرية،  2005لسنة 

، حيث يجري 2005لسنة    91من قانون ضريبة الدخل رقم    112راجع نص المادة تنص المادة    -

رداد كل أو بعض الضرائب أو غيرها من نصها علي أنه: " إذا تبين للمصلحة أحقية الممول في است

المبالغ التي أديت بغير وجه حق، التزمت برد هذه الضرائب والمبالغ خالل خمسة وأربعين يوما من 

والخصم  االئتمان  أساس سعر  على  تأخير  مقابل  عليها  استحق  وإال  االسترداد  الممول  طلب  تاريخ 

الساب يناير  من  األول  في  المركزي  البنك  من  مخصوما المعلن  الضريبة  استحقاق  تاريخ  على  ق 

 ". %2منه
د. أمين السيد لطفي: تحليل وتقييم الحوافز واإلعفاءات الضريبية مع مدخل لقياس عوائدها  - 2

 . 18-17م. صه  1997وتكاليفها، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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م. 2016اللسنة    67حصر القانون رقم  1وفي نطاق الضريبة علي القيمة المضافة   -

المضافة في مصر حاالت رد الضريبة في أربع حاالت،  القيمة  بشأن الضريبة علي 

بالقانون رقم  إثنتان منها كان  تطبيقه 1991لسنة    11تا مقررتين  م. علي مدي سنوات 

رقم   الجديد  بالقانون  مرة  ألول  وردتا  األخريتان  والحالتان  المبيعات،    67لضريبة 

م. الذي استلزم لكي يمكن للمسجل رد الضريبة علي القيمة المضافة أن 2016اللسنة  

المستندات الدالة علي أحقية المكلف في تتوافر حالة من هذه الحاالت األربع، وأن تُقدَم  

رد الضريبة، علي أن يكون من بين هذه المستندات "...شهادة موقعة من محاسب مقيد 

 ، وهذه الحاالت هي: 2بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد ذلك."

لإلدارة   مالية  إذا قام المسجل بسداد مبالغذلك أنه    الضريبة المسددة بطريق الخطأ:  -أ

ية علي أنها من قبيل ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه، ثم اتضح بعد ذلك الضريب

مبالغ  بتوريد  قام  لو  كما  تعامالته،  عن  مضافة  قيمة  ضريبة  عليه  تُستحق  ال  أنه 

لمصلحة الضرائب المصرية كضريبة علي سلع أعفاها القانون من الضريبة، أو عن 

أو حتي عن للضريبة،  الخاضعة أصالً  سلع خاضعة للضريبة ولكن بسعر   سلع غير 

ضريبي ينتج ضريبة أقل من الضريبة المسددة...  إلخ. فهنا يجوز له أن يتقدم بطلب 

للمصلحة السترداد هذه المبالغ المسددة بالخطأ، وفقاً إلجراءات معينة، وفي خالل مدة 

 3محددة تتكفل الالئحة التنفيذية للقانون ببيانها. 
 

1 -  ( المادة  رقم  31كانت  القانون  تر1991لسنة    11( من     : أنه  علي  تنص  الضريبة طبقاً م.  د 

للشروط واألوضاع والحدود التي تبينها الالئحة التنفيذية، في موعد ال يجاوز ثالثة شهور من تاريخ 

: اآلتيتين  الحالتين  في  وذلك  الطلب،  يتم    -  1تقديم  التي  السلع  على  تحصيلها  السابق  الضريبة 

أخرى.   سلع  في  أدخلت  أو  بحالتها،  صدرت  سواء  ا  -  2تصديرها  بطريق الضريبة  حصلت  لتي 

 الخطأ، وذلك بناء على طلب كتابي يقدمه صاحب الشأن . 

المبالغ  المصرية برد هذه  الضرائب  تلزم مصلحة  المبيعات  لقانون ضريبة  التنفيذية  الالئحة  وكانت 

للمكلف في خالل مدة ال تجاوز ثالثة شهور من تاريخ تقدمه بطلب الرد، متي أرفق بطلبه المستندات 

( من الالئحة التنفيذية علي أنه : "فى تطبيق أحكام 20قيته في طلبه حيث تنص المادة )التي تؤكد أح

( )2البند  المادة  من  يتقدم 31(  أن  الخطأ  بطريق  حصلت  التي  الضريبة  لرد  يشترط  القانون  من   )

الفترة  المحصلة بالخطأ وسببه مع ذكر بيان  الضريبة  قيمة  الشأن بطلب كتابي موضحا به  صاحب 

التي وقع فيها الخطأ، ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة له. وترد الضريبة التي يتبين أنها   الضريبة

التعليمات  أن  إال   ." الطلب  تقديم  تاريخ  من  شهور  ثالثة  غايته  موعد  فى  الخطأ  بطريق  حصلت 

المصلحية منحت بعض التيسيرات   للمكلفين  حين ألزمت مصلحة الضرائب المصرية برد الضريبة 

الرد في   طالب  كان  إذا  بالمستندات،  مؤيدا  الرد  طلب  تقديم  تاريخ  من  أيام  ستة  خالل  الحالة  هذه 

)تعلميات  مسجل  غير  الطلب  مقدم  كان  إذا  التاريخ،  ذلك  من  يوما  عشر  خمسة  وخالل  مسجال، 

 م الصادر عن المصلحة(. 1995لسنة   15اإلجراءات رقم 

 م. 6201لسنة  67( من القانون رقم 30المادة ) - 2

( المادة  المضافة رقم    )30وتنص  القيمة  الضريبة علي  قانون  أنه: "ترد   2016لسنة    67من  علي 

الضريبة طبقاً للشروط واإلجراءات وفي الحدود التي تبينها الالئحة التنفيذية، خالل خمسة واربعين 

لسابق سدادها أو الضريبة ا  -1  −:يوما من تاريخ تقديم الطلب مؤيدًا بالمستندات في الحاالت اآلتية 

تحميلها على السلع والخدمات التي يتم تصديرها، سواء صدرت بحالتها أوأدخلت في سلع أو خدمات 

التي  للقواعد  وفقا  البنك  إلى  الصادرات  قيمة  توريد  بشرط  الدائن،  الرصيد  يجاوز  ال  بما  أخرى، 

إلشراف البنك المركزي   يحددها البنك المركزي وأال تقل قيمة الصادرات إلى أحد البنوك الخاضعة

قيمة  عن  الصادرات  قيمة  تقل  اال  بشرط  كله  وذلك  التنفيذية  الالئحة  تحددها  التي  للضوابط  وفقا 
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المسددة في ح  -ب التصدير:الضريبة  للمسجل خصم الضريبة    الة  يجوز  أنه  األصل 

التصدير،  عند  تستحق عليها  التى  الضريبة  من  للخارج  المصدرة  السلع  عن  المسددة 

علي النحو المطبق في التشريعات المقارنة. إذ يقرر التشريع البريطاني للضريبة علي 

مدخالت ا ضريبة  للمكلف  تُستحق  عندما  أنه:  مثالً  المضافة  تُ   لقيمة  عليه وال  ستحق 

التى  المدخالت  له ضريبة  تدفع  بأن  تلتزم  الضريبية  اإلدارة  فإن  مخرجات،  ضريبة 

الخصم.  مستحقة  مدخالت  ضريبة  أنها  على  إليها  وتشير  تحملها،  له  أن   1سبق  غير 

برد   للمكلفين   السماح    علي  يجري  المصري  بخصم    -المشرع  الضريبة   -وليس 

بجم التصدير  حالة  في  األسواق المسددة  فى  تداولها  مراحل  أثناء  سواء  حاالتها  يع 

المحلية قبل تمام عملية التصدير، أو حتى قبل ذلك وأثناء مباشرة العملية اإلنتاجية، بل 

الثاني من  الفصل  في  بالتفصيل  القضية  هذه  لمناقشة  نعود  العملية. وسوف  هذه  وقبل 

 . إن شاء هللا -هذا البحث 

ع  -جـ مر  الذي  الدائن  متتاليةالرصيد  فترات ضريبية  من ست  أكثر  أن   :ليه  يحدث 

نشاط  يمارس  أو  مختلفة،  ضريبية  بأسعار  متعددة  ضريبية  أنشطة  المكلف  يمارس 

ضريبي واحد، ولكن تخضع مدخالته للضريبة بسعر مرتفع عن الضريبة التي تسري 

مخرجاته للضريبة    .علي  الخاضعة  السلع  يشتري  التاجر  المكلف  أن  الغالب  أن  كما 

غير  لمدة  للمستهلكين  بيعها  في  ويستمر  الضريبية  الفترة  بداية  في  كبيرة  بكميات 

قصيرة، يمكن أن تتجاوز الفترة الضريبية التي اشتراها فيها. ومن البديهي أن ينشأ عن 

الضريبة  تكون  أن  الحاالت  هذه  مثل  المضافة في  القيمة  الضريبة علي  أحكام  تطبيق 

أكبر من الضريبة المستحقة علي المبيعات )ضريبة  علي المدخالت )مستحقة الخصم(  

الزائدة من ضريبة   .المخرجات( المبالغ  ترحيل  للمكلف  الضريبي  القانون  يجيز  وهنا 

من خصمها  ليتم  الخصم  مستحقة  خالل  المدخالت  المستحقة  المخرجات   ضريبة 

استنفاذها. يتم  حتي  الالحقة،  الضريبية  الزائدة    الفترات  المبالغ  علي  هذه ويطلق  في 

الضريبية  لإلدارة  دائناً  هنا  المكلف  يكون  حيث  الدائن"  "الرصيد  مصطلح  الحالة 

استحقاق ضريبة  في  للضريبة  الخاضعة  مبيعاته  تسعفه  ال  التي  المدخالت،  بضريبة 

 مخرجات عليه بمبالغ كبيرة، يمكن خصم ضريبة المدخالت منها.

للمكلف يحق  يكن  الم  ينولم  أحكام ضريبة  تطبيق  ظل  رقم  في  بالقانون    11بيعات 

ضريبة 1991لسنة   من  الدائن  الرصيد  هذا  استنفاذ  حين  إلي  ينتظر  أن  سوي  م. 

المخرجات المستحقة عليه خالل الفترات الضريبية التالية، وبدون حد أقصي. ومعني  
 

الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست   -3  .الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ  -2  .مدخالتها

متتالية والم  -4  .فترات ضريبية  اآلالت  على  السابق سدادها  إنتاج الضريبة  في  تستخدم  التي  عدات 

سلعة أوأداء خدمة خاضعة للضريبة، وذلك عند تقديم أول إقرار ضريبي عدا األتوبيسات وسيارات 

للمنشأة المرخص به  إذا كان استخدامها هوالنشاط  وفي جميع األحوال يجب أن يكون   .الركوب إال 

الدالة على احقية المكلف في خصم الضريبة أو ردها شهادة موقعة من محاسب   من بين المستندات 

  مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد ذلك."
1  - Look: Art. No. 25/3 , since it states that : " If ... nooutput tax is due at the 

end of the period , ... the amaunt of the credit shall be paid to the taxable 

person by. the commissioners ; and an amount which is due under thirs 

subection is referred to in this Act as a “ VAT credit"  
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أن  دون  عديدة  لسنوات  الضريبية  لالدارة  دائناً  يظل  أن  يمكن  كان  المكلف  أن  هذا 

من خصم ضريب يعوق يتمكن  كان  الفرض  هذا  مثل  تحقق  أن  شك  وال  المدخالت.  ة 

من  كبير  قدر  من  يحرمهم  كان  ألنه  الضريبية؛  ألنشطتهم  ممارستهم  عند  المكلفين 

السيولة النقدية في وقت معين كان يمكن أن يكونوا في أمس الحاجة فيه لإلستفادة من 

السوق. في  التنافسي  مركزهم  لتقوية  النظام  علي ق  أضافولذلك    هذا  الضريبة  انون 

المضافة   فعل  -القيمة  يجوز   -وحسناً  لها  ووفقاً  الضريبة.  رد  إلي حاالت  الحالة  هذه 

للمكلف رد الضريبة المستحقة له كرصيد دائن لدي اإلدارة الضريبية، عندما التستحق 

علي مبيعاته ضريبة مخرجات تتجاوز ضريبة المدخالت السابق تحمله لها تمكنه من 

)ستة ضريبية  المدخالت( منها )ضريبة المخرجات( لمدة ست فترات    خصمها)ضريبة

 ( متتالية. ميالدية شهور

عندما فُرضت ضريبة المبيعات بالقانون   الضريبة المسددة علي السلع الرأسمالية:  -د

م. لم تكن تفرق بين السلع اإلستهالكية وبين السلع الرأسمالية، من 1991لسنة   11رقم  

لل الخضوع  مبدأ  المطبق علي كل ضريبة، وال حتي من ححيث  الضريبي  السعر  يث 

السلع منهما علي  تطبيقها  سنوات  طوال  المبيعات  ضريبة  فرض  يتم  ظل  حيث   ،

من القيمة، وإن كانت ضريبة المبيعات قد    %10الرأسمالية بالسعر العادي وكان آنذاك  

بالضريبة المستحق ة علي السلع منحت المكلفين تيسيرات كبيرة وهي بصدد مطالبتهم 

 1الرأسمالية.

بالقانون رقم   المضافة في مصر  القيمة  تم تطبيق الضريبة علي  لسنة   67وعندما 

م. من حيث تمييزه هو 1991لسنة    11م. سار هذا القانون علي نهج سلفه، رقم  2016

اآلخر للسلع الرأسمالية في طرق، وكيفية سداد الضريبة المستحقة عليها. بل إنه زاد  

، رغم  %5أنه فرض الضريبة علي هذه السلع بالسعر المنخفض، وهو    في  علي سلفه

من   العام  السعر  رفع  إلي    %13إلي    %10أنه  ثم  واحد،  عام  ذلك.   %14لمدة  بعد 

القانون اإلدارة الضريبية برد الضريبة المسددة علي   ذلكألزم    فقد   وباإلضافة إلي هذا

ي يتقدم به، يلي بدء إستخدام هذه هذه السلع للمكلف مرة واحدة، مع أول إقرار ضريب

ولم يستثن المشرع من حق المكلف   2السلع الرأسمالية في اإلنتاج الخاضع للضريبة. 

أو  يتم شراؤها،  الركوب، عندما  األتوبيسات وسيارات  الحالة سوي  هذه  الرد في  في 

 
قيمة   -1 من  ضئيل  جزء  سداد  من  األمر  أول  فى  المسجلين  مكنت  قد  المبيعات  ضريبة  إن  حيث 

بالم المستوردة  الرأسمالية  السلعة  عن  المؤقت  اإلفراج  عند  المستحقة  تقدر الضريبة  الجمركى  نفذ 

به   سنوية   %10نسبته  أقساط  علي  لتكون  المستحقة  الضريبة  باقى  تحصيل  بتأخير  وسمحت  منها، 

اكتفت بتحصيل   التيسير عليهم، عندما  إلى مزيد من  وإنتهت  من   %0.5ولمدة سبع سنوات متتالية. 

ث الجمركى،  اإلفراج  المبيعات عند  لتحديد وعاء ضريبة  أساساً  المتخذة  لمدة ثالث القيمة  امتناعها  م 

سنوات كاملة عن مطالبتهم بأى مبلغ من الضريبة المستحقة، ثم مطالبتهم بسداد باقى الضريبة بعد 

فى  حقها  تضمن  وحتي  ومتساوية.  متتالية  سنوية  أقساط  سبع  على  سنوات  الثالث  مهلة  مرور 

الضرا مصلحة  وضعت  المبيعات،  ضريبة  من  المتأخرة  األقساط  هذه  على  المصرية الحصول  ئب 

 الوسائل التى رأتها كفيلة بتحقيق هذا الهدف.  

انظر في تفاصيل ذلك: د. إبراهيم عبد العزيز النجار، أهمية تبني تنظيم جديد لتقدير الوعاء في    -  2

جامعة المنوفية،    -الضريبة علي العقارات المبنية، مجلة البحوث القانونية واالقتصادية، كلية الحقوق  

 م. 2015، مايو  41العهدد:  ، 24السنهة :  
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المهني حتي ولو كانت  أو  أو الصناعي،  التجاري،  استيرادها لخدمة أغراض نشاطه 

عاد    هذه أنه  إال  المضافة.  القيمة  علي  للضريبة  خاضعة  رد    وأجازاألنشطة  للمكلف 

الضريبة التي تتحملها هذه األتوبيسات وسيارات الركوب، عندما يكون إستخدامها هو  

 1الغرض المرخص به للمكلف.

 تمييز اإلئتمان الضريبي أو الخصم عن المقاصة الضريبية:  -( 2)

أن خ  الذهن  إلي  يتبادر  ما هو مستحق  قد  بين  المقاصة  الضريبة هو نوع من  صم 

للمكلف قبل اإلدارة الضريبية وبين ما هو مستحق لألخيرة قبل المكلف من الضريبة، 

لمصلحة  مقرر  الخصم  في  الحق  أن  حين  ففي  مطلقة.  بصفة  صحيحاً  ليس  وهذا 

لديه المكلف، ويقتصر علي تمكينه من إستنزال حقه لدي اإلدارة الضريبية من حقها  

-في حدود كل ضريبة علي حدة، تعني المقاصة أحقية اإلدارة الضريبية، أو المكلف  

في إستنزال أي مبالغ ضريبية مستحقة علي أيهما لصالح اآلخر من أية مبالغ   -كليهما

لمصلحة  مقرر  الخصم  في  الحق  كان  إذا  أنه  أي  اآلخر.  قبل  له  مستحقه  ضريبية 

ضر استنزال  له  يجيز  وحده،  من المكلف  عليه  مستحقة  ضريبة  من  دفعها  سبق  يبة 

يكون   قد  المقاصة  إجراء  في  الحق  فإن  الضريبي،  اإلزدواج  تالفي  أجل  من  جنسها 

صاحب  بتمكين  الحالتين  في  ويتعلق  الضريبية،  اإلدارة  أو  المكلف،  لمصلحة  مقرر 

الحق فيها من استنزال مبالغ ضريبية تم دفعها من ضريبة ما )ولتكن ضريبة الدخل( 

حين  العقارية(،  الضريبة  أخري)ولتكن  من ضريبة  عليه  مستحقة  مبالغ ضريبية  من 

 التسعف قواعد الخصم في تمكين صاحب الحق في استردادها.  

فإذا دفع المكلف بعض المبالغ لإلدارة الضريبية علي أنها من قبيل ضريبة الدخل  

ك، فإن المقاصة تقع  م. وثبت عكس ذل2005لسنة  91المستحقة عليه طبقاً للقانون رقم 

عليه  مستحقاً  يكون  ما  وبين  الحالة  هذه  في  بالزيادة  المكلف  أداه  ما  بين  القانون  بقوة 

وواجب األداء بموجب أي قانون ضريبي آخر تطبقه المصلحة، كقانون الضريبة علي 

شريطة أن تكون    2القيمة المضافة، وقانون الضريبة العقارية، وقانون الجمارك...إلخ. 

 3غ التي يتم إجراء المقاصة بينها نهائية، وخالية من النزاع.المبال

وبين   ما  ضريبية  سنة  في  للمكلف  المستحقة  المبالغ  بين  التقاص  يقع  أن  ويمكن 

علي  ويترتب  عليها.  الحقة  أو  سابقة،  ضريبية  سنوات  في  عليه  المستحقة  الضريبة 

منهما. األقل  بمقدار  معاً  الدينين  إنقضاء  مقتضاه  اإلدارة فإ  4إعمال  حق  سقط  ذا 

الضريبية قبل المكلف بالتقادم وقت التقاص فال يمنعها هذا من إعمال مقتضاه، طالما 

 
لها   -  1 مرخص  منشأة  بمعرفة  الركاب  لنقل  المعدات  هذه  شراء  يتم  عندما  الفرض  هذا  يتحقق 

من هذا القانون علي أنه يحق للمكلف   30/4بممارسة نشاط النقل السياحي مثال. حيث نصت المادة  

" والمع  -4...-3...    -2...  -1رد  اآلالت  على  سدادها  السابق  إنتاج الضريبة  في  تستخدم  التي  دات 

سلعة أوأداء خدمة خاضعة للضريبة، وذلك عند تقديم أول إقرار ضريبي عدا األتوبيسات وسيارات 

 .الركوب إال إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة
 م. 2005لسنة   91( من القانون رقم  113المادة ) - 2
 . 748صه ... مرجع سابق، خل، د. رمضان صديق: قانون الضريبة علي الد  - 3

 . 132أ. محمود جاب هللا، وأ. السيد إمام: تأصيل قانون الضريبة... مرجع سابق، صه -
 ( من القانون المدني.365المادة ) - 4
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أن مدة التقادم لم تكن قد اكتملت وقت نشوء الحق في التقاص. غير أن جواز المقاصة 

يحدث  لم  التي  الضريبة  بالتقادم في خصوص  اإلعتداد  تعني عدم  الفرض ال  هذا  في 

 . إذ يتعذر علي اإلدارة الضريبية مطالبة المكلف بها.التقاص معها

فإذا كان المكلف هو من يريد إجراء المقاصة، فيكون له تعيين نوع الضريبة التي  

يريد إجراء المقاصة بخصوصها، مالم يوجد مانع قانوني، أو اتفاقي يحول دون ذلك. 

المقاصة   إجراء  يريد  التي  الضريبة  نوع  المكلف  يحدد  لم  فتكون فإذا  بخصوصها، 

بين  المقاصة  تكون  الحالة  الضرائب  تعددت  فإذا  أجلها.  يحل  التي  بالضريبة  العبرة 

التنفيذية  المأمورية  تحدد  التساوي  وعند  الممول،  علي  األشد  العقوبات  ذات  الضريبة 

معها.  المقاصة  تتم  التي  الضريبة  عن 1المختصة  الضريبية  المقاصة  تتميز  وهكذا 

الخصم   أو  الشروط اإلئتمان  في  أو  إجرائها،  في  الحق  له  فيمن  سواء  الضريبي 

 والضوابط التي تحكم كل منهما.

 تمييز اإلئتمان أو الخصم عن اإلسقاط الضريبي:  -( 3)

تكاد تجمع التشريعات الضريبية المختلفة علي أنه يمكن اسقاط دين الضريبة العامة 

ف تجعل من المتعذر علي رغم ثبوته في حق المكلف المدين به، في حالة حدوث ظرو

و لعدم  إما  سداده،  المدين  وفاة هذا  بسبب  أو  عليه،  التنفيذ  يمكن  للمكلف  مال  جود 

عن غير تركة ظاهرة، أو إذا قضى نهائيا بافالس المكلف واقفلت التفليسة، أو المكلف  

 إذا غادر المكلف البالد لمدة عشر سنوات بغير أن يترك أمواالً يمكن التنفيذ عليها، أو 

التنفيذ  يمكن  أموال  له  وتكون  الدخل،  لضريبة  الخاضع  نشاطه  المكلف  ينهي  عندما 

عليها، وتفي بكل أو بعض التزاماته الضريبية، ولكن اليتبقى له أو لورثته بعد التنفيذ  

أو أسرته أوده هو  المعفاة سنوياً إلقامة  الشريحة  يقل عن مبلغ  ال  إيراداً  يغل  أو   2.ما 

الظروف   تتغير  أو عندما  هو  يجعله  أن  شأنه  من  بما  ورثته  أو  للمكلف،  اإلجتماعية 

 
 . 750صه ... مرجع سابق،  د. رمضان صديق: قانون الضريبة علي الدخل - 1

 . 145خل، ... مرجع سابق، صه أ. محمود جاب، وآخر: تأصيل قانون الضريبة علي الد -

بشأن ضريبة الدخل علي أنه: "للوزير بناء   2005لسنة    91( من القانون رقم  14تنص المادة ) - 2

أو  نهائية  بصفة  عنها  التأخير  ومقابل  الضرائب  بعض  أو  كل  إسقاط  المصلحة  رئيس  على عرض 

الممول عن غير تركة ظاهرة  -1  :مؤقتة في األحوال اآلتية إذا ثبت عدم وجود مال   -2  .إذا توفي 

إذا كان الممول قد أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفي   -3  .للممول يمكن التنفيذ عليه

بكل أو بعض مستحقات المصلحة ففي هذه الحالة يجب أن يتبقى للممول أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل 

 .جنيه سنويا 5000إيرادا ال يقل عن 

بشأن الضريبة علي القيمة المضافة على أنه:    2016لسنة    67( من القانون رقم  50ادة )وتنص الم  -

التالية:   األحوال  في  المسجل  على  للمصلحة  المستحقة  الديون  إسقاط  يجوز  نهائيا 1"  قضى  إذا  ه 

م إذا ثبت عد  -3ذا غادر البالد لمدة عشر سنوات بغير أن يترك أمواال.    -2  بافالسه واقفلت التفليسة.

وتختص باإلسقاط لجان   إذا توفى عن غير تركة.  -4  وجود مال كافي يمكن التنفيذ عليه لدى المدين.

يصدر تشكيلها بقرار من الوزير أو من يفوضه وتعتمد توصياتها بقرار من رئيس المصلحة ويجوز 

التنفيذية قواع د تشكيل سحب قرار اإلسقاط إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح، وتحدد الالئحة 

 . "هذه اللجان 
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ورثته غير قادرين على الوفاء بدفع الضريبة المستحقة علي عقاراته المبنية، أو ما في 

 1م.2008لسنة  196حكمها طبقاً ألحكام القانون رقم 

الفرض       الصور  -نكون  إذ  هذه  جميع  المكلف،   -في  علي  مستحقة  ضريبة  إزاء 

بينونها  ظروف  تحول  لكن  آداؤها،  وواجب  مجملها   هئية  في  تتصل  آدائها  وبين 

بإعساره، أو إفالسه. صحيح أن قانون الضريبة علي العقارات المبنية اعتبر في المادة 

( منه أن مثل هذه الظروف موجبة لتحمل الخزانة العامة لدين الضريبة المستحقة 29)

من  المعالجة    بدالً  هذه  أن  إال  اإلسقاط المكلف.  هي  الضريبي  مجتمعنا  علي  الجديدة 

الضريبي بعينه. إذ ال معني لتحمل الخزانة العامة للضريبة بدالً من المكلف سوي أنها 

استحقاقها  ثبوت  رغم  الحاالت،  هذه  في  المكلف  عن  العامة  الضريبة  بإسقاط  تسمح 

 عليه.  

بحق المكلف  وهكذا يتميز اإلسقاط الضريبي عن الخصم؛ ففي حين يتعلق الخصم  

في استنزال ضريبة مستحقة له من جنس ضريبة مستحقة عليه، حين تتوافر حالة من 

حاالته نجد أن اإلسقاط الضريبي يتعلق بضريبة نهائية، وواجبة اآلداء علي المكلف، 

الذي ربما ال يكون له الحق في خصم أي مبلغ منها. ولكن نظراً لظروف عملية تحول 

ويت آدائها،  وبين  استحالة  بينه  منها  علي  بين  التشريع  قدرته  يقبل  المستقبل  في  آدائها 

عن  يعجز  إلتزام  كاهله  عن  ليرفع  منها؛  ذمته  فيبرئ  عنه،  إسقاطها  علي  الضريبي 

المكلف،  هذا  متابعة  عبء  األخري  هي  الضريبية  اإلدارة  كاهل  عن  ويرفع  آدائه، 

آداؤها عليه  يستحيل  بضريبة  قضائياً  أو  إدارياً،  عليها ومطالبته  يستحيل  ثم  ومن   ،

 تحصيلها.

 تمييز اإلئتمان عن العفو الضريبي:  -( 4)

لبعض طوائف   ترغيباً  الضريبي  العفو  أسلوب  مره  المصري غير  المشرع  إنتهج 

ممارسي األنشطة الضريبية، سواء كانوا مكلفين أو غير مكلفين؛ بغية حثهم علي سداد  

التكليف في الضريبة المتهرب منها بمعرفتهم في الحالة األ ولي، أو جرهم إلي دائرة 

تشريعات الحالة الثانية. ويسير المشرع المصري في هذا الخصوص علي ذات منهج  

وتركيا،  وفرنسا،  المتحدة،  الواليات  مثل  السواء  والنامية علي  المتقدمة،  الدول  بعض 

 2واألرجنتين. 

تقوم   أن  العفو الضريبي  بإعفاء    -عيبترخيص تشري  -اإلدارة الضريبية  ومقتضي 

التسجيل   الضريبية  المتهربين من  اإلدارة  وذلك لدي  الصلة،  ذات  الضريبة  ألغراض 

، أو من جزء يهم طوال فترة تهربهم من التسجيلة المستحقة عل ي الضريبالمبالغ  من كل  

من المبالغ  كبير  منهاهذه  التهرب  علي  المقررة  العقوبات  من  أو  هذه ،  تطبيق  أو   ،

 

م. علي أن: 2008لسنة    196( من قانون الضريبة علي العقارات المبنية رقم  29تنص المادة )  - 1

إذا   وذلك  القانون،  هذا  وفقا ألحكام  بأدائها  المكلف  على  المستحقة  الضريبة  العامة  الخزانة  "تتحمل 

الق عدم  شأنها  أو ورثته من  المكلف  على  اجتماعية  تغيرات  الضريبة، طرأت  بدفع  الوفاء  على  درة 

 .وذلك طبقاً لما تحدده الالئحة التنفيذية"
 . 754صه ... مرجع سابق،  د. رمضان صديق: قانون الضريبة علي الدخل،  - 2

 . 270أ. محمود جاب هللا، وآخر: تأصيل قانون الضريبة علي الدخل.. مرجع سابق، صه  -
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بصورة مخففة...إلخ. في مقابل تقدمهم للتسجيل لدي ولكن  ا  العقوبات عليهم بخصوصه

اإلدارة الضريبية، واإلنخراط في تنفيذ أحكام القانون الضريبي ذي الصلة. فإذا تعلق 

با الضريبي  القانونالعفو  بأحكام  الفعليين  يتحقق  لمكلفين  أن  فيمكن  في العفو  هذا  ، 

ة المستحقة المتأخر يالضريبلغ  المبااإلدارة الضريبية عن جزء من  من  صورة تنازل  

أداؤها، أو المتهرب منها، أو عن العقوبات المقررة علي التأخير في سدادها، أو حتي  

التنازل عن جزء كبير من الضريبة المستحقة. وقد أفردنا بحثاً كامالً تناول هذه القضية 

الع أحكام  بتطبيق  مصر  في  صدرت  التي  المختلفة  التشريعات  وبين  فو بالتفصيل. 

تحصيل  سرعة  في  ساهمت  وإن  القوانين  هذه  أن  وكيف  منها،  وموقفنا  الضريبي، 

لقاعدة  رسخت  أنها  إال  سدادها،  المتأخر  أو  منها  المتهرب  الضريبية  المبالغ  بعض 

بقوة في حرمان الخزانة العامة المصرية من مبالغ ضريبية  سلبية كبيرة؛ إذ ساهمت 

العا الموازنة  علي  بالسلب  أثرت  هذا  كبيرة،  أن  عن  عديدة، فضالً  لسنوات  للدولة  مة 

في  الطوعي  اإلمتثال  تراجع  في  وكذا  اإللتزام،  عدم  روح  تغذية  في  ساهم  اإلتجاه 

الذين  المكلفين  من  الملتزمون  النظام  هذا  من  يستفيد  ال  ألنه  الضريبي،  المجتمع 

ن شأنه أن يبادرون إلي سداد الضريبة المستحقة عليهم في مواعيدها القانونية. وهذا م

يجعل نظام العفو الضريبي مسئوالً رئيساً عن تفضيل غير الملتزمين من المكلفين علي 

 1نظرائهم الملتزمين.

وبذلك يوجد فارق كبير بين اإلئتمان أو الخصم وبين العفو الضريبي، إذ ال يعدو  

و اإلئتمان الضريبي أن يكون وسيلة لمنع اإلزدواج الضريبي الداخلي أو الخارجي، أ

لقواعد موضوعية ينظمها  الحد منه، يسمح التشريع الضريبي به لكافة المكلفين، وفقاً 

 . النظام حقاً مشروعاً  للمكلفين التشريع الضريبي تجعل إستخدام هذا

 

 تمييز اإلئتمان أو الخصم عن اإلعفاء:  -( 5)

إنه  عندما يتدخل التشريع لبناء نظام ضريبي ما، ويحدد نطاق الخضوع ألحكامه، ف

الخضوع   دائرة  من  النطاق  هذا  مفردات  بعض  ويُخرج  يعود  أو   -قد  بنفسه،  سواء 

بهذا لغيره  حتي -بترخيصه  أو  سياسية،  أو  إقتصادية،  أو  إجتماعية،  متعددة  ألسباب 

يتعلق باستبعاد المال الخاضع من الضريبة فكأن اإلعفاء  2بقصد المجاملة الدولية...إلخ.

 

أمالت في المرحلة اإلدارية لنظر المنازعات الضريبية،  راجع : د.إبراهيم عبد العزيز النجار: ت  -1

والتشريع  واالحصاء  السياسي  لالقتصاد  المصرية  الجمعية  الصادرة عن  المعاصرة،   0مجلة مصر 

 م. 2011. اكتوبر 504العههدد :  0السنهة : مائة وثالث

. 754صه  ... مرجع سابق، هامش    د. رمضان صديق: قانون الضريبة علي الدخلراجع أيضا:    -

 حيث ذكر سيادته عدة أمثلة لقوانين العفو الضريبي. 

مصر،   - في  الضرائب  قوانين  في  الضريبية  الحوافز  حالوة،  محمود  فتحي  سمير  د.  كذلك:  انظر 

 ومابعدها. 114م. صه   2015جامعة المنوفية،  –رسالة دكتوراه، كلية الحقوق 

أ. محمد إبراهيم محمود: سياسة اإلعفاءات أنظر في المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع:    -  2

وأثرها علي التنمية االقتصادية في مصر، بحث مقدم   2005لسنة    91الضريبية في ظل القانون رقم  

المصري   الضريبي  النظام  الحادي عشر:  الضريبي  المؤتمر  رقم    –إلي    -2005لسنة    91القانون 



 2019إصدار أكتوبر    –الجزء األول  –العدد الثامن والثمانون 

 

  (14  ) 

منذ البداية. أما اإلئتمان، أو الخصم فيتعلق لها  الخضوع  للضريبة من أن تناله أحكام  

بمال خاضع للضريبة، ومتحمل بها بالفعل، بل وسبق للمكلف سداد الضريبة المستحقة 

يمكنه استنزال هذه الضريبة من ضريبة أخري من  أنه  عليه لإلدارة الضريبية. غير 

علي  يترتب  لكن  بها،  الوفاء  عليه  ويجب  عليه،  تستحق  إزدواج    جنسها  حدوث  ذلك 

 ضريبي علي المكلف يسعفه الخصم في تالفيه والتخلص منه. 

تبنيه   وعلي ذلك يرد اإلئتمان أو الخصم علي الضريبة ذاتها، ويستند األساس في 

إلي تالفي اإلزدواج الضريبي الداخلي أو الدولي، أما اإلعفاء فيرد علي المال الخاضع 

لها  الخضوع  نطاق  من  فيخرجه  من   للضريبة؛  العديد  في  أساسه  ويجد  ابتداًء، 

المبررات واألسس اإلجتماعية، أو اإلقتصادية، أو السياسية. ويمكن لنا مقابلة إعفاءات 

العائلية،  لألعباء  المقررة  اإلعفاءات  مثل  الضريبية،  التشريعات  معظم  لدي  مألوفة 

ساسية من واإلعفاءات الشخصية للحصول علي الدخل، واإلعفاءات المقررة للسلع األ

الضرائب غير المباشرة، واإلعفاءات الممنوحة لبعض الجهات بقصد المجاملة الدولية 

...إلخ. كما أنه يمكننا مقابلة بعض التشريعات التي تقرر إعفاءات باإلستناد إلي أسس 

 ، من ذلك مثالً: كذلك غير مألوفة

الثقافات، ومن ثم    أن األيرلنديين ينظرون إلى اإلبداع الفني بشكل مختلف عن معظم  -

يقوم التشريع األيرلندي بإعفاء المكافآت المالية التي يجنيها المبدعون من "الفن" من 

 1الضريبة. 

 Propertyتقدم إعفاءات من ضرائب الملكية    كما أن العديد من الواليات األمريكية  -

Tax  رائب ألول للمواطنين األكبر سناً. وقد لفتت مثل هذه اإلعفاءات انتباه خبراء الض

ومما يؤكد    2م. لكنها أصبحت أكثر انتشاًرا في العقود األخيرة. 1965مرة هناك سنة  

 

المصرية للمالية العامة والضرائب، المجلد    المشكالت ومعوقات التطبيق ومقترحات الحلول،الجمعية

 . 2006الثاني، القاهرة، 
1 - S.O'ConnoraTerrence M.O'Connorbc: Tax exemption as a marketing 

tool: The Irish Republic and profits derived from artistic creativity. Journal 

of Business Research, Volume 62, Issue 10, October 2009, Pages 1002-

1006. P.21. 

-RICHARD L. PFISTER: A REEVALUATION OF THE 

JUSTIFICATIONS FOR PROPERTY TAX EXEMPTION, Indiana 

University, India, PUBLIC FINANCE QUARTERLY, Vol. 4 No. 4, 

October, 1976. P.34. 

-James M. Poterba: TAX REFORM AND THE MARKET FOR TAX-

EXEMPT DEBT, NBER WORKING PAPER SERIES, Working Paper No. 

2900 NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH, USA, 

Massachusetts, Cambridge, MA 02138, March 1989.p.23. 
2  - H. Spencer Banzhaf Ryan Mickey Carlianne and E. Patrick:  AGE-

BASED PROPERTY TAX EXEMPTIONS, Working Paper, NATIONAL 

BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH, Cambridge, MA. 02138. USA, 

January 2019. P.2. 
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% فقط من السكان في والية 5م. على سبيل المثال، كان حوالي  1970ذلك أنه في عام  

أن  إال  العمر،  أساس  على  الملكية  من ضريبة  بإعفاءات  يتمتعون  األمريكية  جورجيا 

 1% من عدد سكان الوالية. 80وم لتصل إلي أكثر من هذه النسبة ارتفعت الي

ويدافع البعض عن هذا النوع من اإلعفاءات )القائمة على أساس العمر( بدعوي أن 

سناً   األكبر  لألسر  بالنسبة  الميزانية  من  أكبر  حصة  يشكل  اإلسكان  علي  اإلنفاق 

وا بالحيوية  ويتسمون  العمل،  سن  في  مايزالون  الذين  بسواهم  علي بالمقارنة  لقدرة 

الكسب، وأن العديد من هذه األسر قد دفع إلى المجتمع لسنوات عديدة، ويحق له مقابلة 

متميزة.  العمر،   2معاملة ضريبية  أساس  القائمة على  اإلعفاءات،  هذه  مثل  تقديم  وأن 

يساعد السكان األكبر سناً على البقاء في منازلهم وعدم التصرف غير المرغوب فيها 

من عن  بحثاً  عقاراتهم إما  حيازة  بسبب  أو  الضريبة،  أثر  لتفادي  تواضعاً؛  أكثر  ازل 

السكنية لقيمة فعلية أكبر من القيمة التي يعطيها لها المشترون األصغر سناً، الذين ال 

 3يستفيدون من هذه اإلعفاءات.

الدول األوروبية تقوم بفرض مجموعة متنوعة من   - العديد من  وفضالً عن هذا نجد 

البي  الضريبية  الضرائب  اإلعفاءات  بعض  إدراج  علي  الدول  هذه  معظم  وتتفق  ئية. 

بين   بال  ذات  فروق  تتحقق  اإلعفاءات  وبتقريرهذه  التحويلية.  الصناعات  لبعض 

في  اإلعفاءات  هذه  قيمة  تأخذ  التي  الفعلية؛  وأسعارها  للضريبة  اإلسمية  األسعار 

بيئية  4اإلعتبار.  القطاعات علي فرض ضرائب  بعض  اعترضت  أنشطتها،   لذا  علي 

 

-James M. Poterba: TAX REFORM AND THE MARKET FOR TAX-

EXEMPT DEBT,…, Op. Cit.p.24. 
1  - H. Spencer Banzhaf Ryan Mickey Carlianne and E. Patrick:  AGE-

BASED PROPERTY TAX EXEMPTIONS,…, Op. Cit .p. P.2. 

- James Alm: The Role of Tax Exemptions and Credits, Tulane University 

Economics Working Paper Series, New Orleans, USA, Working Paper 

1526, December 2015. P.18. 
2  - H. Spencer Banzhaf Ryan Mickey Carlianne and E. Patrick:  AGE-

BASED PROPERTY TAX EXEMPTIONS,…, Op. Cit .p. 2. 

- RICHARD L. PFISTER: A REEVALUATION OF THE 

JUSTIFICATIONS FOR PROPERTY TAX EXEMPTION,…, Op. 

Cit.p.35. 
3  - H. Spencer Banzhaf Ryan Mickey Carlianne and E. Patrick:  AGE-

BASED PROPERTY TAX EXEMPTIONS,…, Op. Cit .p. 2. 

-James M. Poterba: TAX REFORM AND THE MARKET FOR TAX-

EXEMPT DEBT,…, Op. Cit.p.25. 

.12…, Op. Cit .p. ,James Alm: The Role of Tax Exemptions and Credits -  - 

انظر:   العقارية،  الضريبة  مجال  في  اإلعفاءات  أثر  حول  التفاصيل  من  موللمزيد  سالمة أ.  حمد 

، رسالة ماجستير، 1994-1984الخوالدة: أثر االعفاء علي عدد المساكن وحجم األسرة في االردن  

 . 1996الجامعة األردنية، عمان، 
4  - PAUL EKINS and STEFAN SPECK: Competitiveness and Exemptions 

From Environmental Taxes in Europe, Environmental and Resource 
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أن  غير  منها،  المعفاة  بالقطاعات  بالمقارنة  ضعيفة  تنافسية  أوضاع  في  يجعلها  بما 

وجود مجتمع إقتصادي منظم يهتم بتقرير إعفاءات معينة مدروسة لهذه القطاعات جنباً  

األحيان  بعض  في  عليه  يطلق  ما  وهو  عليها،  البيئية  الضريبة  فرض  مع  جنب  الي 

البيئ  الضرائب  قدراتها إصطالح  صالح  في  القطاعات،  لهذه  فوائد  عن  يسفر  ية، 

القلق  كان  المجال  هذا  في  الضريبية  اإلعفاءات  لتقرير  الرئيس  السبب  التنافسية. ألن 

 1.من تأثير الضرائب البيئية على القدرات التنافسية للقطاعات اإلنتاجية

لتشجيع اإلستثمار ضم1999كما أن السودان أصدرت سنة    - نته العديد من م. قانوناً 

اإلعفاءات، والحوافز الضريبية سواء في نطاق ضريبة الدخل )الضريبة علي أرباح 

طوالً  تختلف  متفاوتة،  لمدد  للمشروعات  مؤقتة  إعفاءات  منح  خالل  من  األعمال( 

غير  أو  )تنموياً(  استراتيجياً  مشروعاً  كان  إذا  وما  المشروع،  نوع  بحسب  وقصراً 

فاءات الجمركية التي منحها هذا القانون للمعدات والمواد  استراتيجي، فضالً عن اإلع 

االستثمارية.  المشروعات  تستخدمها  التي  من   2الخام،  المزيد  تدفق  في  هذا  وساهم 

بحيث  الحالي،  القرن  مطلع  مع  السودان  إلي  المباشر  االجنبي  االستثمار  أنشطة 

السودان مع حلول سنة   بين ا2002أصبحت  الثاني  المركز  العربية م. صاحبة  لبلدان 

بلغت   بنسبة  إليها،  المباشر  األجنبي  االستثمار  توجه  حيث  جملة   %15من  من 

االستثمارات المباشرة في البلدان العربية، وإن كانت هذه النسبة قد انخفضت في سنة 

من   %0.1في محيط البلدان النامية. وبنسبة    %0.4.  وبنسبة  %10.5إلي نحو    2003

األجنبي االستثمار  العالم.  نصيب  بلدان  جميع  في  أثر   3المباشر  القانون  هذا  أن  غير 

صعيد  علي  سواء  السودان  في  الضريبية  العامة  اإليرادات  حصيلة  علي  بالسلب 

ومن الجدير بالذكر أن   4الضرائب المباشرة، أو علي صعيد الضرائب غير المباشرة.  

رقم   المصري  اإلستثمار  اآلخر2016لسنة    72قانون  هو  تضمن  قد  من   م.  العديد 

 5اإلعفاءات الضريبية لتشجيع اإلستثمار.

 

Economics 13: 369–396, 1999. © 1999 Kluwer Academic Publishers. 

Printed in the Netherlands, April 1998. p. 370. 

- James Alm: The Role of Tax Exemptions and Credits,…, Op. Cit .p. 20. 
1  - PAUL EKINS and STEFAN SPECK: Competitiveness and Exemptions 
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- James Alm: The Role of Tax Exemptions and,…, Op. Cit .p. 22. 
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 للمزيد من التفاصيل حول أثر اإلعفاءات علي الحصيلة الضريبية، راجع:  - 5

 Harry G.: Enacting Dividend Exemption and Tax Revenue, International 

Taxation, Washington, DC 2020. National Tax Journal, Vol. LIV, No. 4. 

Pp. 811 – 827. 

انظر:  - الغقتصادية  التنمية  علي  الضريبية  اإلعفاءات  أثر  سياسة   وعن  محمود:  إبراهيم  محمد  أ. 

مصر،   وأثرها علي التنمية االقتصادية في  2005لسنة   91اإلعفاءات الضريبية في ظل القانون رقم 
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تعتنقها     التي  اإلعفاءات  لسياسات  الرئيسة  التنافسية  اآلثار  تقييم  معرض  وفي 

الضريبة علي القيمة المضافة في نطاق القطاعات التي تتميز بإعفاءات ضريبية غير 

سنة   سويسرا  في  أجريت  دراسة  إنتهت  تبني2010متماثلة،  أن  إلي  هذه   م.  مثل 

من  المعفاة  للشركات  التنافسي  الوضع  تعزيز  خالل  من  المنافسة،  يشوه  اإلعفاءات 

 1.الضريبة في مواجهة الشركات الخاضعة لها

وفي معرض انتقاده لوجود مثل هذه اإلعفاءات، يري البعض أن األساس المنطقي  

بلد ما يكمن في لمعظم اإلعفاءات التي تقرها الضريبة علي القيمة المضافة مثالً  في  

تاريخ تطبيقها في هذ البلد، وليس في "أساسها االقتصادي، أو منطقها اإلداري". وفي 

التي الدول  أن  تطبيق    منطقهم  في  أو   تأخرت  أستراليا،  مثل  المضافة  القيمة  ضريبة 

المضافة  القيمة  بفرضها ضريبة  الممارسات" وذلك  نيوزيلندا تطبق "أفضل  أو  كندا، 

الخدم معظم  لها على  التي  األخري،  البلدان  من  كثير  في  منها  إعفاؤها  يتم  التي  ات 

تاريخ طويل في تطبيق هذه الضريبة، مثل الدول األعضاء في اإلتحاد األوروبي علي 

 2سبيل المثال. 

وساق أنصار هذا االتجاه القطاع البريدي كمثال تطبيقي على ذلك. حيث الحظوا  

ا االتحاد  الدول األعضاء في  الدولية    (EU) ألوروبيأن معظم  البريد  يعفي خدمات 

universal postal services provided by the incumbent Operator   من

 public“الضريبة علي  القيمة المضافة على أساس أنها من"خدمات البريد العامة"  

postal service.” الضريبة بهذه  األخري  البريد  خدمات  تتحمل  الوقت  ذات  وفي   .

الخدمات (standered rate)األساسيبالسعر   هذه  مقدمي  تحمل  إلي  يؤدي  مما  ؛ 

أو  الدولية،  البريد  خدمات  مقدمي  دون  المضافة  القيمة  ضريبة  المنافسين  البريدية 

األوروبية العدل  محكمة  أكدته  لما  وفقاً   European Court of Justice  العامة 

(ECJ)   ال التفسير  مع  يتفق  ما  المنهج هو  ذلك  أن  الضريبة علي من  صحيح ألحكام 
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للتوجيهات  طبقاً  األوربي،  باالتحاد  األعضاء  البلدان  في  المطبقة  المضافة  القيمة 

الخصوص  هذا  في  بها   Council Directive 77/388/EEC of 17 المعمول 

May 1977 القيمة ضريبة  من  العامة  أو  الدولية،  الخدمة  إعفاء  توجب  والتي   ،

 علي المقابل الذي يتم تأديتها به بشكل فردي مع العمالء   المضافة، ما لم يتم التفاوض 

universal service tariffs are VAT exempt unless prices are 

individually negotiated with customers1.   ومن هنا رأت هذه الدراسة أن

تحقق القطاع البريدي نموذج جيد لتوضيح اآلثار التنافسية، بل ومستوي الرفاهية التي ت 

بين المتعاملين داخل هذا القطاع، الذين يتم إعفاؤهم من االلتزام بأحكام هذه الضريبة 

خضوع  بسبب  بأحكامها؛  تكليفهم  يتم  الذين  نظرائهم  وبين  منها  تعامالتهم  إلعفاء 

  تعامالتهم لها.

إليها   يستند  التي  األسس  بتعدد  وتتعدد  الضريبة،  من  اإلعفاء  تختلف صور  وهكذا 

ا مفردات التشريع  بعض  باستبعاد  جميعها  وتتقرر  تقريرها،  عند  الصلة  ذو  لضريبي 

الوعاء الخاضع للضريبة من نطاق الخضوع؛ إلبعاده عن نطاق تطبيق أحكام التشريع  

يتقرر للسماح  الضريبي ذي الصلة عليه، بخالف اإلئتمان الضريبي، أوالخصم الذي 

سد  له  وسبق  بل  قانوناً،  مقررة  ضريبة  بخصم  من للمكلف  الضريبية  لإلدارة  ادها 

عليه مستحقة  جنسها  من  الخاضع    هو  ضريبة  الوعاء  بذات  الغالب  في  وتتعلق  ذاته، 

 للضريبة.  

وفي ضوء ماتقدم يتاكد لنا إختالف مفهوم اإلئتمان الضريبي، أو الخصم عن بعض  

 المفاهيم الضريبية في أنه يرنو إلي تالفي اإلزدواج الضريبي حيث يكون له وجود، أو 

حيث تتواجد الظروف التي ترشح لحدوثه. وقد بلغت أهميته لدي بعض الفقه مادفعهم 

العدالة  بمبدأ  يخل  األجنبية،  الضريبة  بخصوص  السيما  تطبيقه،  عدم  أن  تقرير  إلي 

متساوية.  معاملة ضريبية  إلي  المتساوية  الدخول  افتقاد  إلي  يقود  حيث  ولذا   2األفقية؛ 

اإلنتعرض   دور  لبيان  اإلزدواج بالتفصيل  تالفي  في  الخصم  أو  الضريبي،  ئتمان 

الدخل  علي  العامة  الضريبة  ونأخذ  المباشرة،  الضرائب  نطاق  في  سواء  الضريبي 

لضرائب المباشرة. أو في نطاق الضرائب غير ، باعتبارها الصورة األهم لنموذجاً لها

االمباشرة، ونأخذ   باعتبارها  لها،  القيمة المضافة نموذجاً  لصورة األهم  الضريبة علي 

من خالل الفصلين    ،للضرائب غير المباشرة، مع بيان اآلثار المالية واإلقتصادية لذلك

 التاليين. 

 

 

 
 

1-Helmut Dietl, Christian Jaag, Markus Lang, Urs Trinkner; Competition 

and Welfare Effects of VAT Exemptions,… Op. Cit .p. 3. 

- James Alm: The Role of Tax Exemptions and…, Op. Cit .p. 27. 

-Harry G.: Enacting Dividend Exemption and Tax,…, Op. Cit .p. 814. 
 .49د. رمضان صديق: تفسير وتطبيق إتفاقيات تجنب اإلزدواج الضريبي،... مرجع سابق، صه - 2
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 الفصل األول 

 في نطاق الضرائب المباشرة  اإلئتمان الضريبي وآثارة اإلقتصادية والمالية

ن في  له  الحميدة  واإلقتصادية  المالية  ولآلثار  الضريبي،  اإلئتمان  لمزايا  طاق نظراً 

اإلزدواج  تالفي  اتفاقيات  وكذا  المقارنة،  التشريعات  غالبية  تتفق  المباشرة  الضرائب 

بعض  كانت  وإن  الدولي،  الضريبي  اإلزدواج  لمنع  تطبيقه  أهمية  علي  الضريبي 

التشريعات المقارنة تفضل عليه نظام اإلعفاء الضريبي في هذا الخصوص. ونتعرض 

نع ثم  األول.  المبحث  في  القضية  التشريع لهذه  موقف  لبيان  الثاني  المبحث  في  رض 

المصري من تبني نظام اإلئتمان الضريبي في نطاق الضرائب المباشرة، سواء لتالفي 

 اإلزدواج الضريبي الداخلي، أو الخارجي وبيان اآلثار المالية، واإلقتصادية لذلك.   

 المبحث األول 

قارنة                دوراإلئتمان في تالفي االزدواج الضريبي في النظم الم

 بالمقارنة باإلعفاء 

يتم تناول هذا المبحث في مطلبين، يتعرض المطلب األول منهما لبيان كيفية تالفي  

اإلزدواج الضريبي في التشريعات المقارنة في نطاق ضريبة الدخل، والضريبة علي  

يحدث   بما  ذلك  ومقارنة  الضريبي،  اإلئتمان  نظام  تطبيق  خالل  من  المال،  في رأس 

اإلئتمان   نظام  دور  لتقدير  فيتعرض  الثاني  المطلب  أما  الضريبي،  اإلعفاء  نظام 

واآلثار  اإلعفاء،  بنظام  ذلك  في  ومقارنته  الضريبي  اإلزدواج  تالفي  في  الضريبي 

 اإلقتصادية والمالية لذلك.  

 المطلب األول 

   م اإلئتمان                    كيفية تالفي اإلزدواج الضريبي بتطبيق نظا

 بالمقارنته باإلعفاء 

تطبيق  خالل  من  المقارنة  التشريعات  في  الضريبي  اإلزدواج  تالفي  كيفية  لبيان 

نظام اإلئتمان الضريبي بالمقارنة بنظام اإلعفاء الضريبي في هذا الخصوص يقتضي 

األمر بيان طرق تطبيق كال النظامين )اإلئتمان واإلعفاء( في التشريعات المقارنة )في 

نظام الفرع األ بآثار  لنظام اإلئتمان ومقارنتها  والمالية  بيان اآلثار اإلقتصادية  ثم  ول( 

 اإلعفاء في التشريعات المقارنة كذلك ) في الفرع الثاني(.

 

 الفرع األول 

 في التشريعات المقارنة  طرق تطبيق نظام اإلئتمان ومقارنتها باإلعفاء

الد  في  الضريبية  التشريعات  تُقابَل  لإلزدواج المخت  ولعندما  ترشح  بظروف  لفة 

به بالها  تشغل  أال  إما  تكون   ، أمرين:  الدولي  التشريعات  الضريبي  بين  هذه 

تسعي  أن  أو  بحدوثه،  إقتصادياً  أو  ويحدث ذلك بطبيعة الحال عند عدم تأثرها مالياً 
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وهذا هو األصل، في ظل انفتاح العالم، وتحرك رؤوس األموال بين   ،جاهدة إلي تالفيه

بغي مصالحهاأرجائه  يعرقل  ما  سوي  قيود  الدول   ،ر  من  لكل  الفائدة  تحقق  ظل  وفي 

اإلزدواج  ظاهرة  تالفي  وراء  من  معاً،  المال  لرأس  المستوردة  والدول  المصدرة 

 الضريبي.  

قانوني   نوعين:  علي  الضريبي  اإلزدواج  أن  المعلوم   juridical doubleومن 

taxation  وإقتصادي  ،economic double taxation .1   بال يشغل  والذي 

اإلتفاقيات الدولية والتشريعات المقارنة هو اإلدواج الضريبي القانوني، ال اإلقتصادي. 

لإلزدواج  مفهومها  تقصر  والتنمية  اإلقتصادي  التعاون  منظمة  أن  نجد  لذلك  وتأكيداً 

الضريبي علي اإلزدواج الضريبي القانوني؛ إذ تعرف االزدواج الضريبي بأنه فرض 

ن من  وضريبة  المكلف،  ذات  علي  أكثر  أو  دولتين،  في  النوع  المادة علي  فس  ذات 

المدة  ذات  وخالل  للضريبة،   International juridical double" الخاضعة 

taxation can be generally defined as the imposition of 

comparable taxes in two (or more) States on the same taxpayer in 
2the same subject matter and for identical periods."respect of  

 
 راجع في التفاصيل عن مفهوم كال النوعين: - 1

2 - OECD (2014), Model Tax Convention on Income and on Capital: 

Condensed Version 2014 ,OECD Publishing .P.9. 

التعاون االقتصادي والتنمية   - لدول منظمة  النموذجية  الضريبية  أبرمت هذه اإلتفاقية )االتفاقية  وقد 

، في أعقاب مشاورات عديدة امتدت عبر سنوات طويلة 1992بشأن الدخل ورأس المال( في سنة  

م. ويتم  1977  ، واآلخر سنة 1963إلبرامها أسفرت عن إعداد مشروعين لهذه اإلتفاقية أحدهما سنة  

تحديثها بصفة مستمرة. وتهدف هذه اإلتفاقية إلي توفير آلية تقوم علي أساس موحد لمعالجة مشكالت 

التعاون االقتصادي والتنمية  االسترشاد بها. ونظرا  لدول منظمة  الدولي يمكن  الضريبي  االزدواج 

ء بها عند ابرام االتفاقيات ألهميتها فقد أوصي مجلس المنظمة بضرورة التزام جميع البلدان األعضا

الضريبي. االزدواج  مجال  في  االزدواج    الثنائية  مشكالت  بتسوية  تعني  اإلتفاقية  هذه  أن  ورغم 

البلدان   من  الكثير  فإن  فحسب،  المنظمة  لبلدان  المال  ورأس  الدخل  ضرائب  نطاق  في  الضريبي 

اتفاقيا في  بها كذلك  استرشدوا  قد  المنظمة  في  االستناد  األخري غير األعضاء  تم  إنه  بل  الثنائية.  ته 

النموذجية لإلزدواج الضريبي  المتحدة  اتفاقية األمم  لهذه اإلتفاقية  عند صياغة  العامة  المبادي  علي 

  الدولي بين الدول المتقدمة والدول النامية.

كيفية والواقع أن هذه االتفاقية تتناول مشكالت التهرب الضريبي الدولي كذلك وتقدم األوجه المثلي ل

ضرائب  مجال  في  الضريبي  اإلزدواج  مشكالت  معالجة  علي  األعظم  تركيزها  أن  إال  معالجتها، 

القواعد التي تساعد علي منع االزدواج الضريبي   21الي    6الدخل ورأس المال. وتحدد المواد من  

الموجودات   مكان  أو  المصدر،  دولة  من  كل  وحقوق  الدخل  ضريبة   the State ofبخصوص 

source or situs  اإلقامة ودولة   , the State of residence  المادة وتحدد  القواعد   22.  هذه 

 بخصوص الضريبة علي رأس المال. راجع في تأكيد ذلك: 

(- OECD (2014), Model Tax Convention …, Op. Cit. Pp. 9-11.). 

- RICHARD L. PFISTER: A REEVALUATION OF THE 

JUSTIFICATIONS FOR PROPERTY TAX…, Op. Cit .p. 40. 

- James Alm: The Role of Tax Exemptions and…, Op. Cit .p. 31. 

-JOHANNES BECKER & CLEMENS F.: CORPORATE TAX POLICY 

AND INTERNATIONAL MERGERS AND ACQUISITIONS – IS THE 
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والذي يتحقق بخضوع ذات الدخل، أو ،  أما اإلزدواج الضريبي اإلقتصادي الدولي

دولتين حال اختالف  أكثر من  أو في  دولتين معاً  لذات الضريبة في  المال  ذات رأس 

الدو بين  الثنائية  اإلتفاقيات  تفاديه عن طريق  فيمكن  الصلة.األشخاص،  وطبقاً 1ل ذات 

والتنمية   اإلقتصادي  التعاون  لمنظمة  النموذجية  الضريبية  بشأن   OECDلالتفاقية 

الدخل ورأس المال فإن اإلزدواج الضريبي القانوني الدولي يتحقق في نطاق الضرائب 

 المباشرة في ثالث حاالت: 

دولة في آن الحالة األولي: إذا خضع دخل الشخص أو رأسماله للضريبة في أكثر من  

 concurrent full واحد. وهو ما يطلق عليه الخضوع الكامل والمتزامن للضريبة

liability to tax  . أوقات في  أي  متزامن،  غير  ولكن  كامالً  الخضوع  كان  فإذا 

دولة  لو فرضت الضريبة علي شخص ما في  الحالة، كما  تنطبق هذه  مختلفة فهنا ال 

له فيه المتحقق  الدخل  لدولة أخري اإلقامة علي  الشخص  إنتقل ذات  ثم  تحققه،  ا وقت 

الضريبة  لذات  الدخل  ذات  فخضع  لقانونها،  طبقاً  فيها  االقامة  شروط  بشأنه  توافرت 

بعد.   فيما  الحق  هذا  ولكن في وقت الحق وهو وقت ممارسة  اإلقامة األخري،  بدولة 

مع االتفاقية  التتعامل  ثم  اإلقامتين، ومن  بين  التالزم  يتحقق  ال  مثال   فهنا  الحالة.  هذه 

الذي يحصل علي منفعة خاضعة للضريبة من خيار أسهم  )أ(  الدولة  المقيم في  ذلك: 

العاملين الممنوح له، وتفرض عليه هذه الدولة الضريبة في وقت منحه هذا الخيار، ثم 

هذه  عليه  فتفرض  ذلك  بعد  فيها  الخيار  هذا  ويمارس  )ب(  الدولة  في  لإلقامة  ينتقل 

 خري )ب( ذات الضريبة في وقت ممارسة هذا الحق.الدولة هي األ

والتنمية   اإلقتصادي  التعاون  اتفاقية منظمة  إلي   OECDوتوجه  النظر  يمكن  بأنه 

)ب(  الدولة  وإلي  المصدر،  دولة  بمثابة  أنها  علي  المعروض  الفرض  في  )أ(  الدولة 

تحققة هنا. علي أنها دولة اإلقامة في خصوص كيفية إنهاء حالة اإلزدواج الضريبي الم

  2وبالتالي ينطبق عليها حكم الحالة الثانية التالية لإلزدواج الضريبي.

الحالة الثانية: إذا خضع دخل الشخص أو رأسماله للضريبة في دولة اإلقامة المعتادة 

الدائمة المنشأة  مقر  دولة  أو  المصدر،  دولة  في  وكذا   a permanent له 

establishment  ه الخاضع للضريبة، أو كان يملك رأس التي حقق في أيهما دخل
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منهما.   أي  في  دولة  مال  بتنازل  إما  الحالة  هذه  في  الضريبي  اإلزدواج  تالفي  ويتم 

دولة  أو  الدائمة،  المنشأة  مقر  دولة  بتنازل  أو  الضريبة،  فرض  في  حقها  عن  االقامة 

 المصدر عن ذلك، ويمكن أن يتقاسم الدولتان الحق في فرض الضريبة.  

ال المنشأة  الحالة  للضريبة في دولة مقر  إذا خضع دخل الشخص أو رأسماله  ثالثة: 

الدائمة، وكذا في دولة المصدر رغم كونه غير مقيم في أيهما. وهو ما يطلق عليه  

 concurrent) ، أو المحدود والمتزامن للضريبة)والمتزامن  الخضوع غير الكامل

limited tax liability  .يبي الدولي بسبب وجود تنازع وهكذا ينشأ اإلزدواج الضر

بين كل من دولة اإلقامة وبين دولة المصدر، أو دولة مقر المنشأة الدائمة حول مدي 

حق كل من هذه الدول في فرض الضريبة علي ذات الوعاء. وهناك قواعد قد تكون 

 مستقرة لتنظيم هذا الموضوع، من هذه القواعد: 

األموال   ورؤوس  الدخول  من  نوع  هناك  خضوعها أوال:  إمكانية  علي  المستقر 

 :1للضريبة في دولة المصدر، أو مكان الموجودات بدون قيد، وتشمل

الدخول من الممتلكات المنقولة الكائنة بدولة مكان الموجودات، بما في ذلك الدخول   -

هذه  نقل  من  المتحققة  واألرباح  الغابات.  وإستغالل  الزراعية  األنشطة  من  المتحققة 

 األموال للغير. 

من قيمتها   %50التصرف في األسهم للغير، شريطة أن تستمد هذه األسهم أكثر من     -

 علي األقل من الممتلكات المنقولة الكائنة بدولة مكان الموجودات. 

أرباح المنشآت الدائمة الواقعة في دولة المصدر، وكذا األرباح التي يمكن تحققها من   -

 بيع تلك المنشآت الدائمة للغير. 

دخول المتحققة من أنشطة الفنانين، والرياضيين من األنشطة التي يمارسها هؤالء ال -

أو أولئك بدولة المصدر بصرف النظر عما إذا كان تحقق هذه الدخول قد تم لصالح  

 الفنانين أوالرياضيين، أو ألشخاص آخرين.  

دولة مكافآت أعضاء مجالس إدارة الشركات التي يحصلون عليها من شركات كائنة ب -

 المصدر. 

 

 

 

 

 

 
1 - OECD (2014), Model Tax …, Op. Cit .pp. 11-12. 

-James M. Poterba: TAX REFORM AND THE MARKET FOR TAX-

EXEMPT DEBT, …, Op. Cit .p. 27. 
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ثانيا:هناك نوع من الدخول يمكن خضوعها لضريبة محدودة في دولة المصدر، ومن 

 1أمثلتها: 

بشرط أن تكون ملكية األسهم التي يتم الحصول علي أرباحها غير أرباح األسهم:    -1

مرتبطة بمنشأة دائمة في دولة المصدر. وفي هذه الحالة يكون وعاء الضريبة في دولة 

التفاقية منظمة  المصدر طب األرباح   %5هو    OECDقاً  هذه  إجمالي  األكثر من  علي 

تملك   المنتفع شركة  المالك  يكون  التي   %25عندما  الشركة  مال  األقل من رأس  علي 

من قيمة األرباح المدفوعة في غير   %15تدفع أرباح األسهم. وترتفع قيمة الوعاء إلي  

 2ذلك من الحاالت.

الفوائد    الفائدة:  -2 الشروط تخضع  ذات  مراعاة  مع  المصدر،  دولة  في  للضريبة 

تتحملها  التي  المصدر الضريبة  دولة  أرباح األسهم. وتحدد  توافرها في حالة  الواجب 

من القيمة   %10الفائدة المدفوعة علي أقليمها في حدود نسبة معينة. وهذه النسبة تعادل

 . OECDمثالً طبقاً الحكام اتفاقية منظمة 

من الدخول ورؤوس األموال ال يمكن خضوعها للضريبة في دولة  ثالثا: هناك نوع 

المصدر أو مكان الموجودات، وتخضع للضريبة في دولة اإلقامة فقط، ومن  

 3أمثلتها: 

 اإلتاوات، واألرباح المتحققة من نقل ملكية األسهم والسندات.   -

 المعاشات التي يحصل عليها المتقاعدون في القطاع الخاص. -

 التي يحصل عليها الطالب ألغراض تعليمية أو تدريبية.  المبالغ  -

 رأس المال الواقع في صورة أسهم أو أوراق مالية. -

 األرباح المتحققة من النقل الدولي سواء من تشغيل السفن والطائرات، أو من   -

 
1 - OECD (2014), Model Tax Convention …, Op. Cit .p. 12. 

-JOHANNES BECKER & CLEMENS FUEST: CORPORATE TAX 

POLICY AND INTERNATIONAL MERGERS AND ACQUISITIONS – 

IS THE TAX EXEMPTION SYSTEM SUPERIOR? CESIFO WORKING 

PAPER NO. 1884, CATEGORY 1: PUBLIC FINANCE, JANUARY 2007. 

P.16. 
د. أمين السيد لطفي: تحليل وتقييم الحوافز   في المعاملة الضريبية ألرباح األسهم تفصيالً، انظر:  -  2

 ومابعدها.  30واإلعفاءات الضريبية ...، مرجع سابق، صه 
3 - OECD (2014), Model Tax Convention …, Op. Cit. pp. 12-13. 

- Lawrence W. Kenny- University of Florida and Stanley L. Winer- 

Carleton University: Tax Systems in the World…, Op. Cit.p.15. 

-JOHANNES BECKER & CLEMENS FUEST: CORPORATE TAX 

POLICY AND INTERNATIONAL MERGERS AND …, Op. Cit.p.17. 

-   CLAUDIO A. AGOSTINI and MARIEL C. SIRAVEGNA: EFECTOS 

DE LA EXENCION TRIBUTARIA …, Op. Cit .p. 44. 
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 تشغيل القوارب في الممرات الداخلية.  

ات والقوارب تخضع للضريبة في الدخول المتحققة من أرباح بيع هذه السفن والطائر  -

 دولة مركز االدارة الفعلي للمشروع فقط.  

تخضع   - ال  إذ  المصدر.  دولة  في  دائمة  منشأة  عليها  تحصل  التي  التجارية  األرباح 

 للضريبة سوي في دولة اإلقامة فقط.

 وفي ضوء ذلك:

امتلك   - أو  بلد آخر،  له في  بلد ما علي دخل من مصادر   إذا حصل شخص مقيم في 

تخضع  التي  الدخول  من  ذاك  أو  الدخل  هذا  وكان  اآلخر  البلد  هذا  في  مال  رأس 

ازدواج  لوجود  مجال  ال  فهنا  السابقة،  لألصول  طبقاً  فقط  اإلقامة  بلد  في  للضريبة 

أو   المصدر  لدولة  يحق  ال  إذ  علي دولة  ضريبي.  ضريبة  فرض  الموجودات  مكان 

 وال.األرباح المتحققة من هذه الدخول، أو رؤوس األم 

أما إذا كان الدخل الذي يحصل عليه غير المقيم من مصادر في دولة المصدر، أو   -

مكان الموجودات مما يجوز لهذه الدولة األخيرة أن تفرض ضريبة عليه، سواء دولة  

في الحاالت المبينة في البند أوالً. أو   الشأنبحرية تامة ودون حدود قصوي، كما هو  

ط المقررة،  القصوي  اإلقامة بالحدود  دولة  تكون  فهنا  ثانياً،  بالبند  موضح  هو  لما  بقاً 

   1ملتزمة بإنهاء حالة اإلزدواج الضريبي. ويكون أمام دولة اإلقامة أحد سبيلين: 

الضريبي:   اإلئتمان  األول:  يكون   credit methodالسبيل  الطريقة  هذه  وبموجب 

أو مك المصدر،  دولة  للضريبة في  المال خاضعاً  أو رأس  الموجودات كما الدخل،  ان 

دولة  تقوم  أن  يلزم  أنه  دولة اإلقامة، غير  الوقت في  للضريبة في ذات  يكون خاضعاً 

اإلقامة بخصم مبالغ الضريبة المدفوعة في الخارج بدولة المصدر من مبالغ الضريبة 

 2 في دولة اإلقامة. علي ذات الدخل أو رأس المال  المستحقة

 
1 - Where, on the contrary, income or capital may, in accordance with the 

Convention, be taxed with or without limitation in the State of source or 

situs, the State of residence has the obligation to eliminate double taxation. 

This can be accomplished by one of the following two methods:  

- exemption method: income or capital that is taxable in the State of source 

or situs is exempted in the State of residence, but it may be taken into 

account in determining the rate of tax applicable to the taxpayer’s remaining 

income or capital; 

- credit method: income or capital that is taxable in the State of source or 

situs is subject to tax in the State of residence, but the tax levied in the State 

of source or situs is credited against the tax levied by the State of residence 

on such incomeor capital.( OECD (2014), Model Tax Convention …, Op. 

Cit .p. 13.( 
2 - Loc. Cit .p. 14. 

-James M. Poterba: TAX REFORM AND THE MARKET FOR TAX-

EXEMPT DEBT, …, Op. Cit .p. 28. 
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حيث تقوم دولة اإلقامة exemption method السبيل الثاني: اإلعفاء الضريبي:  

في دولة المصدر من للمكلف المقيم بها  بإعفاء الدخل المتحقق، أو رأس المال المملوك  

المال  الضريبة   أو رأس  الدخل  ذات  يجوز المستحقة علي  هذا  اإلقامة. ومع  دولة  في 

ي حسبانها عند  لدولة اإلقامة أن تأخذ هذا الدخل أو رأس المال المتحقق في الخارج ف

تحديد سعر الضريبة الساري علي باقي دخل المكلف أو رأسماله. بمعني أنه إذا كانت 

دولة اإلقامة تطبق الضريبة التصاعدية علي إجمالي دخل المكلف المتحقق في الداخل 

والخارج معاً مثالً، وقامت بإعفاء اإليرادات المتحققة والخاضعة للضريبة في الخارج 

الضريبة   األرباح  من  قيمة  تأخذ  أن  اإلقامة  لدولة  يحق  فهنا  الداخل،  في  المفروضة 

إجمالي  علي  الداخل  في  الضريبة  تحديد سعر  عند  اإلعتبار  في  الخارج  في  المتحققة 

  1أرباحة المتحققة في الداخل والخارج معاً.

دولة   - في  ما  سنة ضريبية  في  يمارسها  التي  أنشطته  عن  المكلف  أرباح  بلغت  فلو 

امة مليون جنيه مثالً، وبلغت في دولة المصدر خمسة ماليين جنيه، ودفع ضريبة اإلق

في دولة المصدر علي هذا المبلغ األخير، فهنا يعفي هذا المبلغ من الضريبة السارية 

في دولة اإلقامة، غير أن سعر الضريبة يتحدد في دولة اإلقامة علي اعتبار أن وعاءها  

الجنيها من  ماليين  بستة  ذلك يقدر  مقتضي  من  كان  فإذا  فقط.  جنيه  بمليون  وليس  ت 

بسعر  بها  للضريبة  جنيه(  )المليون  اإلقامة  دولة  في  المتحقق  المبلغ  هذا  خضوع 

 ضريبي أعلي، فهنا يخضع للضريبة بهذا السعر األعلي. 

بالشرائح،   تتصاعد  اإلقامة  دولة  في  المطبقة  الضريبة  أسعار  كانت  إذا  أنه  بمعني 

بسعر   و  %10وتفرض  األولي،  جنيه  المليون  الثانية،   %15علي  جنيه  المليون  علي 

علي المليون جنيه السادسة، فهنا ال يخضع للضريبة في بلد اإلقامة سوي مبلغ   %35و

المليون جنيه المتحقق من أنشطة تمت ممارستها بها، غير أن سعر الضريبة المطبق 

 .   %10وليس   %35يكون 

الضريبي اإلتفاقيات  أن  الطريقتين  والواقع  هاتين  إحدي  اعتماد  علي  تنص  كافة  ة 

لتالفي االزدواج الضريبي الدولي، وتصديقاً لذلك نجد أن اإلتفاقية الضريبية النموذجية 

المادتين   في  الطريقتين  هاتين  تضمنت  قد  والتنمية  اإلقتصادي  التعاون  منظمة  لدول 

إذا حقق   -1"   2ي أنه:/أ من هذه اإلتفاقية عل 23/ب منها؛ حيث تنص المادة  23/أ،  23
 

- James Alm: The Role of Tax Exemptions and Credits, …, Op. Cit.p.38. 

-CLAUDIO A. and MARIEL C. : EFECTOS DE LA EXENCION 

TRIBUTARIA A LAS GANANCIAS …, Op. Cit.p.46. 
1 - OECD (2014), Model Tax Convention …, Op. Cit. PP.13-14. 

- Lawrence W. Kenny- University of Florida and Stanley L. Winer- 

Carleton University: Tax Systems in the World: …, Op. Cit .p. 17. 

-James M. Poterba: TAX REFORM AND THE …, Op. Cit .p. 28. 
  يجري نص هذه المادة علي النحو التالي: " -  2

"1. Where a resident of a Contracting State derives income or owns capital 

which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed 

in the other Contracting State, the first-mentioned State shall, subject to the 

provisions of paragraphs 2 and 3, exempt such income or capital from tax. 
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شخص مقيم في دولة ما من دول منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية دخالً، أو امتلك 

المنظمة  دول  للضريبة في دولة أخري من  أيهما  فيها، وكان يجوز إخضاع  رأسماال 

فيجب علي دولة اإلقامة إعفاء ذلك الدخل أو رأس المال من الضرائب المستحقة فيها 

 التاليتين.   2،3م الفقرتين طبقاً ألحكا 

يجوز إخضاعة للضريبة في دولة المصدر    -2 المقيم في دولة اإلقامة دخالً  إذا حقق 

دولة  في  عليه  المفروضة  الضريبة  بخصم  للمقيم  السماح  اإلقامة  دولة  علي  فيجب 

المصدر بمقدار يعادل الضريبة المدفوعة منه في دولة المصدر، ولكن بما ال يجاوز 

الجزء دولة    ذلك  في  المتحقق  الدخل  علي  اإلقامة  دولة  في  المحتسب  الضريبة  من 

 المصدر.   

دولة   -3 في  المال  رأس  أو  الدخل،  ضريبة  بعض  من  المقيم  دخل  إعفاء  تم  وإذا 

يتبقي من دخل، أو رأس  المصدر فيجوز لدولة اإلقامة عند حساب الضريبة علي ما 

ال الحسبان  في  تأخذ  أن  بها  المقيم  المكلف  دولة مال  في  المعفي  المال  رأس  أو  دخل، 

 المصدر. 

( بعاليه علي الدخل المتحقق، أو رأس المال المملوك للمقيم 1وال يتم تطبيق الفقرة )  -4

في دولة المصدر إذا كانت دولة المصدر تعفي هذا الدخل، أو رأس المال من الضريبة  

 بها، طبقاً ألحكام خاصة منصوص عليها في اإلتفاقية." 

إذا حقق شخص مقيم في   -1"  1/ب من هذه اإلتفاقية علي أنه: 23المادة    كما تنص 

للضريبة  بإخضاعة  اإلتفاقية  تسمح  امتلك رأسماالً  أو  دخالً،  اإلتفاقية  في  دولة طرف 

 في دولة أخري طرف فيها، فيجب علي دولة اإلقامة أن تسمح لهذا المكلف بما يلي: 

 

2. Where a resident of a Contracting State derives items of income which, in 

accordance with the provisions of Articles 10 and 11, may be taxed in the 

other Contracting State, the first-mentioned State shall allow as a deduction 

from the tax on the income of that resident an amount equal to the tax paid 

in that other State. Such deduction shall not, however, exceed that part of 

the tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to 

such items of income derived from that other State. 

3. Where in accordance with any provision of the Convention income 

derived or capital owned by a resident of a Contracting State is exempt from 

tax in that State, such State may nevertheless, in calculating the amount of 

tax on the remaining income or capital of such resident, take into account 

the exempted income or capital. 

4. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income derived or capital 

owned by a resident of a Contracting State where the other Contracting 

State applies the provisions of this Convention to exempt such income or 

capital from tax or applies the provisions of paragraph 2 of Article 10 or 11 

to such income." (Look: OECD (2014), Model Tax Convention on Income 

and on Capital…op. cit. p.34.) 
 ذه المادة علي مايلي:تنص ه - 1
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ف  -أ المقيم  يتحملها  التي  الدخل  ضريبة  الدخل خصم  ضريبة  من  األخري  الدولة  ي 

 المستحقة عليه في دولة اإلقامة.

خصم الضريبة المفروضة علي رأس المال التي يتحملها المقيم في الدولة األخري   -ب 

 من الضريبة المفروضة علي رأس المال المستحقة عليه في دولة اإلقامة. 

السابقتين   الحالتين  كلتا  في  المقيم  للمكلف  يجوز  ال  ضريبة  لكن  من  يخصم  أن 

دولة اإلقامة مبالغ تزيد عن  المال في  المفروضة علي رأس  أو من الضريبة  الدخل، 

 مبالغ الضريبة المفروضة عليه في الدولة األخري. 

وإذا تم إعفاء دخل المقيم في دولة متعاقدة من بعض ضريبة الدخل، أو رأس المال   -2

ريبة علي ما يتبقي من الدخل، أو رأس فيها فيجوز لهذه الدولة مع ذلك عند حساب الض

 المال أن تأخذ في الحسبان قيمة الدخل أو رأس المال المعفي." 

المادتين   ألحكام  طبقاً  يوجد  فإنه  رئيسان  23/أ،  23وهكذا  مبدآن  اإلتفاقية  من  /ب 

اإلئتمان،  مبدأ  هما:  الدولي  الضريبي  اإلزدواج  حالة  إلنهاء  أيهما  أو  اتباعهما،  يمكن 

 عفاء. ومبدأ اإل

: بموجب هذا المبدأ تقوم The principle of creditأوالً: مبدأ اإلئتمان أو الخصم  

دولة اإلقامة بحساب الضريبة المستحقة علي المكلف علي إجمالي دخله، أو رأسماله 

ثم  الدائمة(  المنشأة  مقر  دولة  أو  المصدر  ودولة  اإلقامة،  )دولة  الدولتين  من  كل  في 

م من الضريبة المستحقة عليه طبقاً لقانونها الضريبي الضريبة  تسمح للمكلف بأن يخص

وتفضل الدول المصدرة لرأس المال هذا المبدأ؛ بحسبان  1المدفوعة في الدولة األخري.

 

"1. Where a resident of a Contracting State derives income or owns capital 

which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed 

in the other Contracting State, the first-mentioned State shall allow: 

a) as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount 

equal to the income tax paid in that other State; 

b) as a deduction from the tax on the capital of that resident, an amount 

equal to the capital tax paid in that other State. Such deduction in either case 

shall not, however, exceed that part of the income tax or capital tax, as 

computed before the deduction is given, which is attributable, as the case 

may be, to the income or the capital which may be taxed in that other State. 

2. Where in accordance with any provision of the Convention income 

derived or capital owned by a resident of a Contracting State is exempt from 

tax in that State, such State may nevertheless, in calculating the amount of 

tax on the remaining income or capital of such resident, take into account 

the exempted income or capital." ." (Look: OECD (2014), Model Tax 

Convention on Income and on Capital…op. cit. p.34.) 
1 - OECD (2014), Model Tax Convention …, Op. Cit .p. 324. 

- James Alm: The Role of Tax Exemptions and … Op. Cit .p. 41. 

-   CLAUDIO A. AGOSTINI and MARIEL C. SIRAVEGNA: EFECTOS 

DE LA EXENCION TRIBUTARIA …, Op. Cit .p. 49. 
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الخارج  في  استثمارها  عند  الوطنية  األموال  رؤوس  بين  التمييز  عدم  إلي  يؤدي  أنه 

بالداخل. استثمارها  يتم  التي  تطب  1بنظيرتها  هذه ويتم  أحكام  ضوء  في  اإلئتمان  يق 

 اإلتفاقية بإحدي طريقتين، تألفهما معظم التشريعات المقارنة: 

الكامل:    -أ الخصم  كامل full credit طريقة  بخصم  اإلقامة  دولة  تقوم  وبموجبها 

الضريبة المدفوعة في الدولة األخري من الضريبة المستحقة علي ذات الدخل أو رأس 

 المال فيها.

وتتحقق عندما يقتصر حق المكلف   ordinary credit :  الخصم العاديطريقة     -ب

الدخل  علي  األخري  الدولة  في  المدفوع  الضريبة  من  الجزء  ذلك  علي  الخصم  في 

بما ال يجاوز المبلغ الذي يتحمله هذا الدخل   أو رأس المال المملوك فيها  المتحقق بها،

 مة. كضريبة طبقاً لسعر الضريبة الساري في دولة اإلقا

طبقاً لهذا المبدأ تلتزم دولة :  The principle of exemptionثانياً: مبدأ اإلعفاء  

الذي يخضع للضريبة في دولة   المال  الدخل، أورأس  بإعفاء  أو في ،  مصدرالاإلقامة 

من  العديد  تألفهما  طريقتين،  بإحدي  اإلعفاء  تطبيق  ويتم  الدائمة.  المنشأة  مقر  دولة 

  2ك:التشريعات المقارنة كذل

الكامل  -1 اإلعفاء  من full exemption :  طريقة  اإلقامة  دولة  تسقط  حينما  ويتم 

الدخل، أو رأس المال الذي يخضع للضريبة في دولة المصدر، أو في  حسبانها تماماً 

 دولة مقر المنشأة الدائمة. 

بالتدريج    -2 : وتتحقق عندما Exemption with progressionطريقة اإلعفاء 

إلقامة الدخل المتحقق، أو رأس المال الموجود في دولة المصدر أو دولة تعفي دولة ا

تحديد  عند  به  تعتد  ولكنها  أراضيها،  في  المستحقة  الضريبة  من  الدائمة  المنشأة  مقر 

سعر الضريبة علي باقي دخل أو رأس مال المكلف، علي التفصيل السابق التعرض له  

 من قبل. 

نظام تطبيق  ما  دولة  تتبني  الطريقتين    وعندما  من  بطريقة  الضريبي  اإلئتمان 

من  اإلعفاء  نظام  عليه  تفضل  أو  الضريبي،  اإلزدواج  تالفي  أجل  من  السابقتين 

 الضريبة بإحدي صورتيه تتحقق بعض اآلثار المالية نتعرض لها في الفرع التالي. 

 

 

 

-James M. Poterba: TAX REFORM AND THE MARKET FOR TAX-

EXEMPT DEBT, …, Op. Cit .p. 29. 
واج  راجع في تفاصيل ذلك:  د. رمضان صديق: تفسير وتطبيق إتفاقيات تجنب اإلزد -1

 . 48 - 47الضريبي،... مرجع سابق، صه 
2 - OECD (2014), Model Tax Convention …, Op. Cit .p. 326. 

- James Alm: The Role of Tax Exemptions and …, Op. Cit .p. 42. 

- Lawrence W. Kenny- University of Florida and Stanley L. Winer- 

Carleton University: Tax Systems in the World: …, Op. Cit .p. 18. 
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 الفرع الثاني 

 ارنة في التشريعات المق اآلثار المالية لإلئتمان في مقابلة اإلعفاء

إذا أردنا عقد مقارنة بين أثر تطبيق كل من مبدأ اإلئتمان ومبدأ اإلعفاء؛ لبيان مدي 

صالحية كل منهما في تالفي ظاهرة اإلزدواج الضريبي الدولي، وفي تحقيق مصالح 

مبدأ   أن  مفادها  هنا  عامة  قاعدة  يمكننا وضع  فإننا  الصدد،  هذا  في  المتعارضة  الدول 

الدخل إلي  ينظر  نطاق   اإلعفاء  من  فيخرجه  للضريبة،  الخاضع  المال  رأس  إلي  أو 

الخضوع للضريبة منذ البداية، في حين ينظر مبدأ اإلئتمان إلي الضريبة ذاتها، فيسمح 

عليه.  المستحقة  اإلجمالية  الضريبة  من  في خصمها  الحق  المكلف  يمنح  ثم  بفرضها، 

 مثاالً توضيحياً لبيان ذلك: ونسوق فيما يلي 

 : مثال توضيحي -

 )مليون( جنيه مصري. 1000000نفترض أننا إزاء دخل ضريبي سنوي مقداره  -1

تحقق في دولة اإلقامة، والجزء اآلخر وهو   %80وأن جزء من هذا الدخل، وليكن    -2

 تحقق في دولة المصدر.  20%

هو    -3 اإلقامة  دولة  في  الضريبة  سعر  الضريبة    %35وأن  وعاء  بلوغ  حالة  في 

 جنيها. 800000في حالة بلوغ الوعاء  %30جنيه، و   1000000

دولة   -4 في  الساري  نظيره  من  أقل  المصدر  دولة  في  الساري  الضريبة  سعر  وأن 

 (. %40( وأعلي منه مرة أخري )وليكن  %20اإلقامة مرة )وليكن 

  1000000وفي هذه الحالة يتضح لنا أنه في حالة تحقق دخل المكلف كله، وقدره  

اإلقامة   دولة  في  مصري  تكون  جنيه  عليه  المستحقة  الضريبة  فإن  مثالً(  )مصر 

 .%35جنيها مصرياً؛ الستحقاقها بالسعر الضريبي األعلي وهو  350000

أما إذا تحققت نسبة منه في مصر كدولة إقامة ونسبة أخري في دولة المصدر )ليبيا  

تشريع ، ولم يكن الوليبيامثالً( علي النحو المبين بعاليه، ولكن غاب التنسيق بين مصر  

الضريبي المصري يطبق طريقة اإلئتمان، أو اإلعفاء فهنا يستحق علي ذات الدخل في 

المصد )ليبيا   مبلغ  ردولة  بسعر   40000(   الضريبة  سريان  حالة  في  إضافية  جنيها 

 . %40جنيها إضافية في حالة سريان الضريبة بسعر  80000، و 20%

 فماذا لو تم تطبيق مبدأ اإلئتمان الضريبي؟  -

هذه الحالة يكون من حق دولة اإلقامة )مصر( فرض الضريبة علي كل الدخل في  

المتحقق للمكلف، أياً كان مكان تحققه، مع سماحها بخصم قيمة الضريبة المدفوعة عن 

يتم   وهنا   الدائمة.  المنشأة  مقر  دولة  أو  المصدر)ليبيا(  دولة  في  منه  المتحقق  الجزء 

 لخصم بإحدي صورتين: تطبيق طريقة اإلئتمان الضريبي، أو ا

مصر )كدولة وفي ظل هذه الصورة تحتسب  Full credit   :صورة الخصم الكامل  -

في  المتحقق  الدخل  إجمالي  علي  بنسبة    (إقامة السابق  المثال  في    % 35الضريبة 

مصر والخارج، لكنها تسمح بخصم أو اقتطاع الضريبة المدفوعة علي الدخل المتحقق 
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إجمالي الضريبة المستحقة في مصر علي إجمالي الدخل في دولة المصدر)ليبيا( من  

 . ويمكن توضيح هذه الحالة من خالل الجدول التالي: 1الضريبي في مصر وليبيا 

 ( 1الجدول رقم )

في ضوء  يوضح قيمة الضريبة المخصومة للمكلف في دولة اإلقامة طبقاً لطريقة الخصم الكامل،  

 المثال المعروض ) بالجنيه المصري( 
 

 الضريبة المستحقة  سعر الضريبة  وعاء الضريبة يانالب

 350000 % 35 1000000 الضريبة في دولة اإلقامة)مصر( 

 40000 ) في الحالة األولي( %20 200000 المصدر)ليبيا( الضريبة في دولة

 80000 ) في الحالة الثانية( 40%

 )في الحالة األولي( 350000   إجمالي الضريبة 

 الحالة الثانية()في  350000

قيمة اإلئتمان الممنوح من دولة اإلقامة  

 )مصر(

 )في الحالة األولي(    40000  

 )في الحالة الثانية(    80000

 )في الحالة األولي( 310000   صافي الضريبة

 )في الحالة الثانية( 270000

العادي:    - دولة   في ظل هذه الصورة تحسب وOrdinary credit صورة الخصم 

بنسبة   السابق  المثال  في  الضريبة  المتحقق   %35اإلقامة )مصر(  الدخل  إجمالي  علي 

الدخل  علي  المدفوعة  الضريبة  اقتطاع  أو  بخصم  تسمح  لكنها  والخارج،  مصر  في 

المتحقق في دولة المصدر)ليبيا( من إجمالي الضريبة المستحقة في مصر بحد أقصي 

الم المماثلة  الضريبة  قيمة  يجاوز  مصر، ال  في  المطبق  الضريبة  لسعر  وفقاً  ستحقة 

بحيث أنه إذا كان سعر الضريبة المطبق علي ذلك الجزء من الدخل المتحقق في دولة 

يسمح  فهنا  المتحقق في مصر  نظيرة  المطبق علي  الضريبة  أعلي من سعر  المصدر 

ال  أقصي  بحد  فيها  المتحقق  الدخل  المصدرعلي  دولة  في  المدفوعة  الضريبة  بخصم 
 

1 - OECD (2014), Model Tax Convention on Income and on Capital: 

Condensed Version 2014, OECD Publishing. P.328. 

-JOHANNES BECKER & CLEMENS FUEST: CORPORATE TAX 

POLICY AND INTERNATIONAL MERGERS AND ACQUISITIONS – 

IS THE TAX EXEMPTION SYSTEM SUPERIOR? CESIFO WORKING 

PAPER NO. 1884, CATEGORY 1: PUBLIC FINANCE, JANUARY 2007. 

P.20. 

- Lawrence W. Kenny- University of Florida and Stanley L. Winer- 

Carleton University: Tax Systems in the World: An Empirical Investigation 

into the importance of Tax Bases, Collection Costs, and Political Regime, 

May 2001. P. 19. 

- James Alm: The Role of Tax Exemptions and Credits, Tulane University 

Economics Working Paper Series, New Orleans, USA, Working Paper 

1526, December 2015. 
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جاوز الضريبة المستحقة علي ذلك الجزء من الدخل ولكن بالسعر الضريبي المطبق ي

المصدر دولة  في  المطبق  الضريبي  بالسعر  وليس  هذه 1في مصر،  توضيح  ويمكن   .

 الحالة من خالل الجدول التالي: 

 ( 2الجدول رقم )

لعادي، في ضوء الخصم اف في دولة اإلقامة  طبقاً لطريقة يوضح قيمة الضريبة المخصومة للمكل

 المثال المعروض )بالجنيه المصري( 
 

وهكذا يتضح الفرق بين تطبيق كل حالة من حالتي اإلئتمان السابقتين، وأثرها علي  

الخزانة العامة في دولة اإلقامة. ففي حين يستحق المكلف وفقاً لطريقة اإلئتمان الكامل 

ع المصدر  لدولة  بسداده  يقوم  الذي  األجنبية  الضريبة  من  الجزء  ذلك  الدخل خصم  ن 

السعر  من  أعلي  كان  لو  حتي  هناك،  المطبق  الضريبي  للسعر  ووفقا  فيها،  المتحقق 

هناك حدود قصوي  أن  نجد  أقصي،  حد  أي  وبدون  اإلقامة،  بدولة  المطبق  الضريبي 

للضريبة األجنبية مستحقة الخصم وفقاً لطريقة اإلئتمان العادي. حيث ال تتجاوز علي 

تس التي  الضريبة  قيمة  دولة اإلطالق  في  متحققاً  كان  لو  فيما  الدخل،  ذات  علي  تحق 

 اإلقامة. 

ومن هنا نجد أن نسبة اإلئتمان أو الخصم التي تمنحها دولة اإلقامة للمكلف المقيم  

بحيث  المصدر؛  دولة  في  المطبق  الضريبة  باختالف سعر  تختلف  الطريقة  لهذه  طبقاً 

الضريبة إجمالي  من  الضريبة  هذه  لكامل  لو    يحصل علي خصم  فيما  المستحقة عليه 

دولة  في  المطبق  الضريبة  سعر  يعادل  المصدر  بدولة  المطبق  الضريبة  سعر  كان 

وبالطبع   المصدر،  بدولة  المدفوعة  الضريبة  من  جزءاً  ويتحمل  عنه.  يقل  أو  اإلقامة 

الجزء، في حالة إرتفاع سعر الضريبة   يتحقق اإلزدواج الضريبي في خصوص هذا 

 ضريبة المطبق بدولة اإلقامة. المطبق بها عن سعر ال

 
1 - OECD (2014), Model Tax Convention …, Op. Cit .p. 328. 

-James M. Poterba: TAX REFORM AND THE MARKET FOR TAX-

EXEMPT DEBT… Op. Cit .p.30. 

 الضريبة المستحقة  سعر الضريبة  وعاء الضريبة البيان

 350000 % 35 1000000 الضريبة في دولة اإلقامة)مصر( 

 40000 ) في الحالة األولي(  %20 200000 الضريبة في دولة المصدر)ليبيا(

 80000 ) في الحالة الثانية(  40%

ئتمان الممنوح من دولة  قيمة اإل 

 اإلقامة)مصر( 

 )في الحالة األولي( 40000  

 )في الحالة الثانية( 70000

صافي الضريبة المستحقة في دولة  

 االقامة)مصر( 

 )في الحالة األولي( 310000  

 )في الحالة الثانية( 280000

إجمالي الضريبة المدفوعة من  

 المكلف 

 ()في الحالة األولي 350000  

 )في الحالة الثانية( 360000



 2019إصدار أكتوبر    –الجزء األول  –العدد الثامن والثمانون 

 

  (32  ) 

األد  الحد  عليفكأن  المكلف  يدفعها  التي  للضريبة  الضريبي    ني  دخله  إجمالي 

سعر  يحددها  الحالة  لهذه  طبقاً  المصدر  ودولة  اإلقامة  دولة  من  كل  في  المتحقق 

المكلف عن  يدفعها  التي  تزيد الضريبة  دولة اإلقامة. ويمكن أن  المطبق في  الضريبة 

في   الحد  االقامة. هذا  دولة  في  عنها  المصدر  دولة  في  الضريبة  سعر  ارتفاع  حالة 

سعر  كان  طالما  الكامل،  اإلئتمان  طريقة  تطبيق  عند  كذلك  النتيجة  ذات  وتتحقق 

الضريبة المطبق في دولة اإلقامة مانحة اإلئتمان أعلي من سعر الضريبة المطبق في 

 دولة المصدر.

الدخ علي  المستحقة  الضريبة  كانت  من فإذا  أعلي  المصدر  دولة  في  المتحقق  ل 

نظيرتها المماثلة في دولة اإلقامة، ولم يستطع المكلف تبعاً لذلك الحصول علي خصم  

المكلف،  النتيجة في صالح  تكون  المصدر فهنا ال  دولة  المدفوعة في  لكامل الضريبة 

دولة جميعه في  لو كان دخله متحققاً  فيما  المكلف في وضع أسوأ من وضعه   ويكون 

اإلقامة. ويتساوي الوضع في هذه الحالة طبقاً لطريقة اإلئتمان العادي مع الوضع في 

  1حالة اإلعفاء بالتدريج علي ما سنري حاالً.

ففي هذه الحالة يقتصر حق مصر كدولة أما لو تم تطبيق مبدأ اإلعفاء الضريبي:    -

وهو   فيها  المتحقق  الدخل  علي  الضريبة  فرض  في  مصرياً،   جنيها  800000إقامة 

 غير أن السعر الضريبي الذي يتم تطبيقه يختلف باختالف طريقة اإلعفاء المطبقة: 

الكامل:    - اإلعفاء  حالة  علي   Full exemptionففي  المستحقة  الضريبة  تكون 

( يضاف % 30×    800000جنيهاً مصرياً )  240000الدخل المتحقق في مصر هي  

ريبة علي الربح المتحقق في ليبيا وقدره جنيها )في حالة سريان الض  4000إليها مبلغ  

جنيها )في حالة سريان   80000( أو مبلغ  %20جنيها بالسعر األدني وهو  200000

وهو األعلي  بالسعر  ليبيا  في  المتحقق  الربح  علي  الملبغ %40الضريبة  يكون  وهنا   .)

جنيها   280000اإلجمالي المستحق كضريبة دخل علي المكلف في مصر وليبيا هو  

ا و في  األولي،  الذي   320000لحالة  اإلعفاء  مبلغ  أن  غير  الثانية.  الحالة  في  جنيها 

جنيها مصريا؛ بحسبان أنه لو   110000وهو  ،  2تمنحه مصر يكون ثابت في الحالتين 

كله   الدخل  مصري    -خضع  جنيه  مليون  عليه   -وقدره  لطبقت  مصر،  في  للضريبة 

بسعر   مبل%35الضريبة  المستحقة  الضريبة  ولكانت  وليس   350000غها  ،  جنيها 

 جنيها، كما في الجدول التالي، الذي نسوقه لبيان هذه الحالة:  240000

 
1-OECD (2014), Model Tax Convention on Income and on Capital: 

Condensed Version 2014, OECD Publishing. P.329. 

-JOHANNES BECKER & CLEMENS F. : CORPORATE TAX POLICY 

AND INTERNATIONAL MERGERS …, Op. Cit .p. 21. 

- Lawrence W. Kenny- University of Florida and Stanley L. Winer- 

Carleton University: Tax Systems in the World: …, Op. Cit .p. 20. 
2 - OECD (2014), Model Tax Convention …, Op. Cit .p. 327. 

- Lawrence W. Kenny- University of Florida and Stanley L. Winer- 

Carleton University: Tax Systems in the World: …, Op. Cit .p. 21. 

- James Alm: The Role of Tax Exemptions and Credits, p. 45. 
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 ( 3الجدول رقم )

 يوضح قيمة اإلعفاء الممنوح للمكلف من دولة اإلقامة ) بالجنيه المصري(  

 طبقاً لطريقة اإلعفاء الكامل، في ضوء المثال المعروض 
 

 ضريبة المستحقة ال سعر الضريبة  وعاء الضريبة البيان

 240000 % 30 800000 الضريبة في دولة اإلقامة )مصر(

 40000 ) في الحالة األولي( %20 200000 الضريبة في دولة المصدر) ليبيا(

 80000 ) في الحالة الثانية( 40%

 )في الحالة األولي( 280000   إجمالي الضريبة 

 )في الحالة الثانية( 320000

الممنوح من دولة  قيمة اإلعفاء 

 اإلقامة )مصر( 

 )في الحالتين( 110000  

بالتدريج:    - فهنا يطبق   Exemption with progressionأما في حالة اإلعفاء 

؛ لكونه السعر المطبق في دولة اإلقامة )مصر( علي %35سعر الضريبة األعلي وهو  

وهو   تحقق  أينما  بالكامل،  الدخل  الضر   1000000إجمالي  لكن  المستحقة  جنيها.  يبة 

تكون   المتحقق في مصر  الدخل  (  %35×    800000جنيها مصريا )  280000علي 

إليها مبلغ   جنيها )في حالة سريان الضريبة علي الربح المتحقق في   40000يضاف 

وقدره   بسعر    200000ليبيا  مبلغ  %20جنيها  أو  سريان   80000(  حالة  جنيها)في 

بسع ليبيا  في  المتحقق  الربح  علي  اإلجمالي %40ر  الضريبة  الملبغ  يكون  وهنا   .)

هو   والخارج  مصر  في  المكلف  علي  دخل  كضريبة  في   320000المستحق  جنيها 

جنيها في الحالة الثانية. غير أن مبلغ اإلعفاء الذي تمنحه   360000الحالة األولي، و 

وهو   كذلك  الحالتين  في  ثابت  يكون  مصريا   70000مصر  توضيح 1جنيها  ويمكن   .

  الجدول التالي:ذلك من خالل 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 - OECD (2014), Model Tax Convention …, Op. Cit .p. 327. 

-James M. Poterba: TAX REFORM AND THE MARKET FOR TAX-

EXEMPT DEBT, …, Op. Cit .p. 32. 

-JOHANNES BECKER & CLEMENS FUEST: CORPORATE TAX 

POLICY AND INTERNATIONAL MERGERS AND ACQUISITIONS – 

IS THE TAX EXEMPTION SYSTEM SUPERIOR…, Op. Cit .p. 22. 
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 ( 4الجدول رقم )

 يوضح قيمة اإلعفاء الممنوح للمكلف من دولة اإلقامة ) بالجنيه المصري(  

 طبقاً لطريقة اإلعفاء بالتدريج، في ضوء المثال المعروض 
 

 الضريبة المستحقة  سعر الضريبة  وعاء الضريبة البيان

الضريبة في دولة اإلقامة 

 )مصر(

800000 35 % 280000 

يبة في دولة الضر

 المصدر)ليبيا(

 40000 الحالةاألولي() في  20% 200000

 80000 ) في الحالة لثانية( 40%

 )في الحالة األولي( 320000   إجمالي الضريبة 

 )في الحالة الثانية( 360000

قيمة اإلعفاء الممنوح من دولة  

 اإلقامة )مصر( 

 )في الحالتين( 70000  

عر الضريبة في دولة المصدر)ليبيا( ال يؤثر علي مقدار مبلغ وهكذا يتضح لنا أن س

دولة  في  المتحقق  الدخل  عن  للمكلف  اإلقامة  دولة  قبل  من  منحه  يتم  الذي  اإلعفاء 

جنيهاً مصرياً في المثال   110000طريقتي اإلعفاء؛ فهو    كل طريقة منالمصدر، في  

و الكامل،  اإلعفاء  حالة  في  ً   70000المعروض  مصريا اإلعفاء   جنيهاً  حالة  في 

من  أدني  بسعر  أو  أعلي،  بسعر  المصدر  بدولة  الضريبة  تطبيق  تم  سواء  بالتدريج 

السعر المطبق في دولة اإلقامة. غير أنه في حالة سداد ضريبة في دولة المصدر بسعر 

من   أقل  لصالح السعر  ضريبي  اإلعفاء  تطبيق  يكون  فهنا  اإلقامة،  دولة  في  المطبق 

المك ويكون  في المكلف،  متحقق  دخله  إجمالي  كان  لو  فيما  منه  أفضل  وضع  في  لف 

ويمكن وضع   أسوأ.  المكلف في وضع  يكون  العكس  تحقق  وإذا  اإلقامة فحسب.  دولة 

الضريبة   وكذا  اإلئتمان،  لطريقتي  طبقاً  خصمها  يتم  التي  للضريبة  شاملة  مقارنة 

مبلغ اإلعفاء، أو الخصم  األجنبية التي يتم اإلعفاء منها طبقاً لطريقتي اإلعفاء، ومعرفة  

 الذي تتحمله الخزانة العامة في دولة اإلقامة، من خالل الجدول التالي: 
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 (  5الجدول رقم )

 )بالجنيه المصري(  مقارنة بين المبالغ المعفاة والمخصومة طبقاً للطرق األربع السابقة 

 

 

       

 الموقـــــف 

الضريبة المدفوعة  

 بدولة المصدر 

ها المكلف الضريبة التي يتحمل

 بدولة اإلقامة 

الضريبة التي تتحملها  

 دولة االقامة 

إذا كان  

سعر  

الضريبة  

20 % 

إذا كان  

سعر  

الضريب

 %40ة 

إذا كان سعر  

 %20الضريبة 

 بدولة المصدر 

إذا كان سعر  

الضريبة  

بدولة   40%

 المصدر 

إذا كان  

سعر  

الضريبة  

بدولة  

المصدر  

20 % 

إذا كان  

سعر  

  الضريبة

في دولة 

المصدر  

40 % 

في حالة تحقق الدخل  

 بأكمله في دولة اإلقامة  

- - 350000 350000 - - 

في حالة 

تحقق 

دخل  
80000

بدولة   0

اإلقامة،  

و 
20000 

بدولة  

 المصدر 

مع عدم  -1

تطبيق  

اإلعفاء أو  

 اإلئتمان 

40000 80000 390000 430000 - - 

حالة  -2

اإلعفاء  

 الكامل  

40000 80000 280000 320000 110000 110000 

حالة  -3

اإلعفاء  

 التدريجي 

40000 80000 320000 360000 70000 70000 

حالة  -4

اإلئتمان  

 الكامل 

40000 80000 350000 350000 40000 80000 

حالة  -5

اإلئتمان  

 العادي

40000 80000 350000 360000 40000 70000 

ا تطبيق  حالة  في  اإلقامة  دولة  تتحملها  التي  الضريبة  تتساوي  إلعفاء  وهكذا 

 70000التدريجي مع الضريبة التي تتحملها في حالة تطبيق اإلئتمان العادي، وتكون  

جنيها في كلتا الحالتين في المثال المعروض، وذلك في حالة وحيدة فقط وهي أن يكون  

سعر الضريبة المطبق في دولة المصدر)ليبيا(  علي الدخل المتحقق بها أعلي من سعر 

أما في باقي الحاالت  1لة اإلقامة )مصر( علي الدخل المماثل.الضريبة المطبق في دو

األخري فإن تطبيق حالة اإلئتمان العادي تكون هي األفضل لدولة اإلقامة )مصر( من 

المالية من حالة اإلئتمان الكامل، وكذا من حالتي اإلعفاء، خاصة عندما  حيث آثارها 

أو عندما يتساوي سعر الضريبة في كل من دولتي االقامة )مص  ر( والمصدر)ليبيا(، 

اإلقامة. دولة  عنه في  المصدر  دولة  أقل في  الضريبة  التشريع   2يكون سعر  نجد  ولذا 

  المصري يطبق هذه الحالة علي ما سنري فيما بعد.

 
1 - OECD (2014), Model Tax Convention …, Op. Cit .p. 329. 

- James Alm: The Role of Tax Exemptions and Credits, p.46. 
2 - OECD (2014), Model Tax Convention …, Op. Cit .p. 329. 
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والتنمية   االقتصادي  التعاون  منظمة  إتفاقية  المبدأين    OECDوتتضمن  هذين  كال 

ن دول المنظمة الحق في تبني المبدأ الذي يحقق )اإلئتمان واإلعفاء( وتمنح لكل دولة م

وقد تستخدم بعض الدول مزيجاً من هذين المبدأين، خاصة دول  1اا من بينهممصالحه

في  المقيم  المكلف  يحققه  الذي  الدخل  في خصوص  اإلعفاء،  مبدأ  تتبني  التي  اإلقامة 

لبعض  بالنسبة  الخصم  أو  اإلئتمان،  مبدأ  تطبيق  لها  يجوز  حيث   بنوده.  الخارج؛ 
تلتزم2 دولة اإلقامة  اإلتفاقية   -واألصل أن  لهذه  أو الخصم   -طبقاً  بتطبيق مبدأ اإلعفاء 

بالنسبة للضريبة المدفوعة من مكلف مقيم بها في دولة المصدر سواء علي الدخل، أو 

علي رأس المال في كل حالة يجوز فيها لدولة المصدر فرض الضريبة علي نشاط هذا  

بها. وال ي شترط أن تقوم دولة المصدر بفرض الضريبة بالفعل، بل يكفي أن المكلف 

  3يكون من الجائز لها فرض الضريبة سواء قامت بفرضها بالفعل أم ال.

 المطلب الثاني 

 دور نظام اإلئتمان في تالفي االزدواج الضريبي ومقارنته باإلعفاء 

ن يُقابَل ببعض  من الطبيعي أن يترتب علي تطبيق نظام ما لمعالجة مشكلة معينة أ

المشكالت العملية، ونتعرض في الفرع األول للمشكالت العملية التي تصادف تطبيق  

ومقارنتها بالمشكالت العملية لنظام    ،نظام اإلئتمان من أجل تالفي اإلزدواج الضريبي

اإلعفاء، ثم نعرض في الفرع الثاني لمزايا تطبيق نظام اإلئتمان الضريبي ومقارنتها 

عفاء كذلك، عندما تنتهج دولة ما سياسة تقييد الضريبة األجنبية من أجل ذات بمزايا اإل 

 الغاية. 

 الفرع األول 

 المشكالت العملية لتطبيق اإلئتمان ومقارنتها بمشكالت اإلعفاء 

عليها   تقوم  التي  واألسس  الفلسفات  إختالف  بسبب  العملية  المشكالت  بعض  تثور 

سواء في حالة تطبيق مبدأ اإلئتمان الضريبي،   التشريعات الضريبية في الدول المختلفة

 أو عند تبني مبدأ اإلعفاء الضريبي، نعرض لبعضها فيما يلي: 

 

 

 

-James M. Poterba: TAX REFORM AND THE MARKET FOR TAX-

EXEMPT DEBT, …, Op. Cit .p. 33. 
1 - OECD (2014), Model Tax Convention …, Op. Cit .p. 329. 

- James Alm: The Role of Tax Exemptions and …, Op. Cit.p.47. 
2 - OECD (2014), Model Tax Convention …, Op. Cit .p. 329. 

-JOHANNES BECKER & CLEMENS FUEST: CORPORATE TAX 

POLICY …, Op. Cit .p. 22. 
3 - OECD (2014), Model Tax Convention …, Op. Cit .p. 329. 

-James M. Poterba: TAX REFORM AND THE MARKET FOR TAX-

EXEMPT DEBT, …, Op. Cit .p. 34. 
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 أوالً: بعض المشكالت العملية لتطبيق مبدأ اإلئتمان أو الخصم:

ظاهرة   تالفي  إلي  يصبو  الضريبي  اإلئتمان  نظام  تطبيق  أن  من  الرغم  علي 

في   ويصب  الدولي،  الضريبي  لدولة  اإلزدواج  العامة  الخزانة  في صالح  الوقت  ذات 

 اإلقامة، إال أنه تصادفه بعض المشكالت العملية، من ذلك:

 الحد األقصي لإلئتمان أو الخصم:  -1

طبقاً لطريقة الخصم العادي تقوم دولة اإلقامة بخصم مبلغ مالي من ضريبة الدخل  

المقيم لديها يعادل مب لغ الضريبة المدفوع في أو رأس المال المفروضة علي المكلف 

أو رأس المال الذي يملكه ذات المكلف في ،  دولة أخري علي الدخل الذي يحصل عليه

وفقاً  المستحقة  المماثلة  قيمة الضريبة  يجاوز  بحد أقصي ال  لكن  الدولة األخري،  تلك 

 but the deduction isلسعر الضريبة المطبق في دولة اإلقامة، كما سبق أن ذكرنا.

restricted to the appropriate proportion of its own tax.    :يسمي ولذا 

للخصم   األقصي  األقصي  maximum deduction”.1“الحد  الحد  حساب  ويمكن 

للخصم إما من خالل التحصيص؛ أي من خالل تحديد مبلغ الخصم وفقاً لنسبة الدخل 

الس تطبيق  خالل  من  أو  الدخل.  إجمالي  إلي  الخصم  من  يستفيد  الضريبي  الذي  عر 

 المحدد للدخل اإلجمالي، وذلك علي الدخل الذي يستفيد من الخصم. 

ونظراً ألن الحد األقصي للخصم يتصل بالدخل الصافي المتحقق في دولة المصدر، 

أو دولة مقر المنشأة الدائمة، بعد استبعاد نفقات الحصول علي الدخل المعترف بها في 

ي أن  يمكن  هنا  فمن  األجنبية.  الضريبة الدولة  من  أقل  للخصم  األقصي  الحد  كون 

 األجنبية المدفوعة فعالً. 

أخري   - دولة  في  أنشطة  عدة  اإلقامة(  )دولة  ما  دولة  في  المقيم  المكلف  يمارس  فقد 

)دولة المصدر( بعضها يخضع للضريبة األجنبية، وبعضها اآلخر ال يخضع لها. وقد 

ف الدخل  علي  األجنبية  للضريبة  األنشطة  هذه  بأسعار تخضع  ولكن  المصدر،  دولة  ي 

أخري،  دولة  في  المقيم  للمكلف  بالنسبة  المصدر  دول  تتعدد  وقد  متعددة.  ضريبية 

وتتعدد األسعار الضريبية للدخول التي يحصل عليها من كل منها. وهنا يثور التساؤل 

حول كيفية تطبيق نظام الخصم؟ هل وفقاً للسعر الضريبي المفروض علي كل بند من 

ال لتشريعها بنود  طبقاً  حدة  علي  الدخل  بها  يتحقق  أجنبية  دولة  ولكل  حدة،  علي  دخل 

  2الضريبي، أو لإلتفاقية الضريبية الموقعة معها لتالفي اإلزدواج الضريبي إن وجدت؟ 

 
1 - OECD (2014), Model Tax Convention …, Op. Cit .p. 341. 

- James Alm: The Role of Tax Exemptions and…, Op. Cit .p. 47. 

-JOHANNES BECKER & CLEMENS FUEST: CORPORATE TAX 

POLICY …, Op. Cit .p. 23. 
2 - OECD (2014), Model Tax Convention …, Op. Cit .p. 341. 

-JOHANNES BECKER & CLEMENS FUEST: CORPORATE TAX 

POLICY …, Op. Cit .p. 24. 

- James Alm: The Role of Tax Exemptions and …, Op. Cit .p. 47. 
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المشكالت من خالل تطبيق طريقة الخصم  التغلب علي مثل هذه  يمكن  أنه  الواقع 

من   وذلك  overall credit” system“ اإلجمالي   المتحقق  األجنبي  الدخل  بتجميع 

واحد،  وعاء  في  الدخل  فروع  لكل  وبالنسبة  األجنبية،  الدول  كل  في  المكلف  أنشطة 

وفقاً  الضريبي،  السعر  تطبيق  ثم  اإلقامة،  دولة  في  المتحقق  الدخل  إلي  وإضافته 

أو  الضريبة  خصم  ثم  الدخل،  إجمالي  علي  اإلقامة  دولة  في  الضريبي  للتشريع 

  1ألجنبية المدفوعة بالفعل من الضريبة المستحقة اإلجمالية علي المكلف.الضرائب ا

وقد تتوافر حاالت للدخل أو لرأس المال تستلزم عدم فرض الضريبة، إال في دولة   -

األجنبية. الضريبة  اإلقامة خصم  دولة  من  األمر  يستلزم  وهنا  أن  2المصدر،  والغالب 

 الضريبة األجنبية وطريقة تجاوزها. تتعرض التشريعات الضريبية لمشكالت خصم 

في   - الضريبية  السنوات  إختالف  بسبب  األجنبية  الضريبة  مشكالت خصم  تنشأ  وقد 

دولة اإلقامة عنها في دولة المصدر، أو دولة مقر المنشأة الدائمة. كأن تحسب الضريبة 

مت أو علي  السابقة،  السنة  دخل  ولكن علي  الحالية،  السنة  دخل  وسط األجنبية ال علي 

صلة  لها  أخري  مشكالت  تنشأ  وقد  أكثر.  أو  سابقتين،  سنتين  خالل  المتحقق  الدخل 

 3بطرق تحديد الدخل، أو طرق تحديد العمالت في دولة اإلقامة والدولة األجنبية...إلخ. 

دولة   - في  سواء  الضريبية  السنة  تتحقق خالل  أن  يمكن  التي  بالخسائر  يتعلق  وفيما 

المص دولة  في  أو  ثالثة. اإلقامة،  دولة  في  حتي  أو  الدائمة،  المنشأة  مقر  دولة  أو  در، 

الدخل  دولة معينة من  المكلف في  المتحققة من نشاط  الخسائر  يتم خصم  أن  فاألصل 

الخاضع للضريبة المتحقق في ذات الدولة. أما فيما يتعلق بالخسائر المتحققة في دولة 

الم  حق  فيتوقف  المصدر  دولة  أو  الدائمة،  المنشأة  الدخل مقر  من  خصمها  في  كلف 

الضريبي المتحقق في دولة اإلقامة، أو دولة أخري علي مدي سماح التشريع الضريبي 

في دولة اإلقامة بذلك. فإذا تحقق دخل للمقيم من أنشطته الضريبية في الخارج، وحقق 

خسارة عن أنشطته الضريبية في دولة اإلقامة يستغرقها الدخل المتحقق في الخارج، 

ي الضريبة  فهنا  في  منحصر  المكلف  علي  المستحقة  للضريبة  اإلجمالي  المبلغ  كون 

ضوء  في  المدفوعة  األجنبية  الضريبة  هو  للخصم  األقصي  الحد  ويكون  األجنبية، 

  4السعر الضريبي المطبق علي إجمالي دخل المكلف.

 
1 - OECD (2014), Model Tax Convention …, Op. Cit .p. 343. 

- James Alm: The Role of Tax Exemptions and …, Op. Cit.p.48. 
2 - OECD (2014), Model Tax Convention …, Op. Cit .p. 300. 

-James M. Poterba: TAX REFORM AND THE MARKET FOR TAX-

EXEMPT DEBT, …, Op. Cit .p. 35. 
3 - OECD (2014), Model Tax Convention …, Op. Cit .p. 343. 

- James Alm: The Role of Tax Exemptions and…, Op. Cit .p. 49. 

-JOHANNES BECKER & CLEMENS FUEST: CORPORATE TAX 

POLICY …, Op. Cit .p. 25. 
4 - OECD (2014), Model Tax Convention …, Op. Cit .p. 345. 

-James M. Poterba: TAX REFORM AND THE MARKET FOR TAX-

EXEMPT DEBT, …, Op. Cit .p. 35. 
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 إمكانية معاملة الفوائد بذات معاملة أرباح األسهم: -2

التابعة في دولة المصدر قرضاً من دولة اإلقامة، أو  قد يحدث أن تقترض الشركة  

 thin“حتي من الشركة األم في دولة اإلقامة، وهو ما يطلق عليه: "الرسملة الضعيفة"  

capitalisation”  التعاون لمنظمة  النموذجية  الضريبية  اإلتفاقية  تسمح  وهنا   .

لقرض في تشريعها  لدولة المصدر بأن تتعامل مع فوائد ا  OECDاإلقتصادي والتنمية  

كت ت الضريبي  يشارك ات  وزيععاملها مع  أن  أهمها  معينة  لشروط  وفقاً  األسهم،  أرباح 

 المقرض في المخاطر التي تتحملها الشركة المقترضة مشاركة فعلية. وفي هذه الحالة: 

تخضع الفوائد في دولة المصدر للضريبة بذات السعر الضريبي المفروض علي   -1

 الدولة.أرباح األسهم بهذه 

 كما تدخل هذه الفوائد في أرباح الشركة المقرضة الخاضعة للضريبة.  -2

حتي   أو  القانوني  الضريبي  اإلزدواج  أوجه  كل  بإزالة  اإلقامة  دولة  تلتزم  وعندئذ  

اإلقتصادي علي هذه الفوائد، كما لو كانت هذه الفوائد في حقيقتها أرباح لألسهم، وأن 

فوائد خصماً يعادل الضريبة المدفوعة في دولة المصدر تمنح للمكلف المقيم عن هذه ال

  1عنها.

 مشكالت شركات التوصية البسيطة:  -3

بسيطة   توصية  شركة  شكل  الخارج  في  التابعة  الشركة  اتخذت     Limitedاذا 

Partnership     المصدر دولة  معها  أنها    The State of sourceوتعاملت  علي 

يج  فهنا  فردياً،  كياناً  وليست  حين شركة  أرباحها  علي  الضريبة  تفرض  أن  لها  وز 

ة المصدر حين تحققها، وكذا علي توزيع هذه األرباح علي الشركاء غير المقيمين بدول

أن وبديهي  بالضريبة    توزيعها.  بها  المقيم  الشريك  مطالبة  تملك  ال  اإلقامة  دولة 

الخارج إال عند تحقي البسيطة في  التوصية  ق شركة المستحقة علي أرباحه في شركة 

التوصية للدخل. وهنا يثور التساؤل: هل تلتزم دولة اإلقامة بخصم الضريبة المدفوعة 

ككيان   بها  الكائنة  البسيطة  التوصية  شركة  تحققه  الذي  الدخل  عن  المصدر  دولة  في 

ألغراض  الموضوع  هذا  مع  تتعامل  أن  اإلقامة  دولة  علي  يجب  أنه  الواقع  مستقل؟ 

بم ثابت؛  بمنهج  الضريبة  التوصية  فرض  لشركة  الدولة  هذه  تعترف  لم  إذا  أنه  عني 

الشريك  أرباح  علي  الضريبة  يمكنها فرض  مستقل حتي  ككيان  الصفة  بهذه  بالخارج 

األجنبية،  الضريبة  خصم  عند  كذلك  مستقل  ككيان  بها  تعترف  أال  فعليها  بها،  المقيم 

 وتسمح بخصم الضريبة المدفوعة من الشريك في الخارج. 

وزيع األرباح علي الشركاء خاضع للضريبة في دولة المصدر وغير  أما إذا كان ت

الخصم في  تستحق  توجد ضريبة  أال  البديهي  فمن  اإلقامة،  دولة  للضريبة في  خاضع 

 
1 - OECD (2014), Model Tax Convention …, Op. Cit .p. 344. 

- James Alm: The Role of Tax Exemptions and …, Op. Cit .p. 50. 

-JOHANNES BECKER & CLEMENS FUEST: CORPORATE TAX 

POLICY AND INTERNATIONAL MERGERS AND ACQUISITIONS – 

IS THE TAX EXEMPTION SYSTEM SUPERIOR? …, Op. Cit. P.26. 
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بمعرفة  للضريبة  الخاضعة  األرباح  توليد  واقعة  بين  هنا  التفرقة  ويجب  الحالة.  هذه 

ق فإذا  الشركاء.  علي  األرباح  هذه  توزيع  وبين  في  الشركة،  الضريبي  التشريع  صر 

تولدها   حين  األرباح  علي  الخارج  في  البسيطة  التوصية  شركة  محاسبة  اإلقامة  دولة 

فحسب، فال يمكن مطالبة دولة اإلقامة بالضريبة التي يتم دفعها علي األرباح الموزعة 

دولة  في  للضريبة  خاضعة  غير  الموزعة  األرباح  هذه  أن  طالما  المصدر  دولة  في 

  1اإلقامة.

 خصم الضريبة علي رأس المال: -4

رأس  ضريبة  من  بالخارج  المدفوعة  الدخل  ضريبة  بخصم  يُسمح  ال  أنه  القاعدة 

غير أن هذا ال يمنع الدول المختلفة من إبرام   2المال المستحقة بدولة اإلقامة، والعكس.

الدخل، خاصة  المال من ضريبة  التي تسمح بخصم ضريبة رأس  الثنائية،  اإلتفاقيات 

 الحاالت التي تقترب فيها ضريبة رأس المال من طبيعة ضريبة الدخل. في

 تقييد الضريبة:  -5

قد تشترط دولة المصدر في تشريعاتها الضريبية، أو في اإلتفاقيات الضريبية التي  

تنضم إليها خصم الضريبة المتصلة باألنشطة التي يمارسها المستثمر المقيم بالخارج 

مت هي بإعفائه منها، في إطار توجهها نحو تطبيق بعض علي أراضيها، حتي ولو قا 

 tax sparingالحوافز لتشجيع اإلستثمار األجنبي علي أراضيها. وتسمي هذه السياسة  

. ونظراً ألن هذه المشكلة تحتاج ، أو سياسة الوفر الضريبيأو سياسة تقييد الضريبة  

 . للتعرض لها ببعض التفصيل، فإننا نفرد لها الفرع التالي

 ثانياً: بعض المشكالت العملية لتطبيق طريقة اإلعفاء الضريبي: 

مشكالت  معالجة  بصدد  ونحن  مواجهتها  يمكن  التي  العملية  المشكالت  أن  الواقع 

يمكن  إذ  الضريبي،  اإلئتمان  نظام  علي  حكراً  ليست  الدولي  الضريبي  اإلزدواج 

منع اإلزدواج الضريبي مصادفة مشكالت عملية عديدة كذلك عند تطبيق نظام اإلعفاء ل

 الدولي، ولعل من أهم هذه المشكالت مايلي: 

 Amount to be exempted مقدار اإلعفاء:  -1

لوال   التي  الضريبة  مقدار  هو  به  بالسماح  اإلقامة  دولة  تلتزم  الذي  اإلعفاء  فمقدار 

طبقاً  المصدر،  دولة  في  المتحقق  دخله  عن  المكلف  به  لطولب  المبدأ  هذا  تطبيق 

 
1 - OECD (2014), Model Tax Convention …, Op. Cit. pp. 344- 345. 

- James Alm: The Role of Tax Exemptions and …, Op. Cit .p. 51. 

-JOHANNES B & CLEMENS FUEST: CORPORATE TAX POLICY …, 
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- Lawrence W. Kenny- University of Florida and Stanley L. Winer- 
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…, Op. Cit.p.345.) 
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ها الضريبي. ومن هنا يختلف مقدار اإلعفاء من الضريبة المدفوعة في الخارج لتشريع

 1عن ذات النشاط باختالف دول المصدر؛ بسبب اختالف تشريعاتها الضريبية. 

نفقات الحصول   فمن المعلوم أن الضريبة تستحق علي الدخل الصافي، بعد خصم 

باختالف النفقات  هذه  مفهوم  الختالف  ونظراً  الدخل.  التشريعات   علي  مذاهب 

الضريبية، لذا فالعبرة بنفقات الحصول علي الدخل في مفهوم التشريع الضريبي لدولة  

األنشطة  علي  المصدر  دولة  في  فرضها  يجوز  التي  الضريبة  بخصوص  المصدر 

المتحققة فيها بمعرفة المكلف المقيم في دولة أخري. فقد تعمد دولة اإلقامة إلي إعفاء 

أو األسرية من الضريبة، في حين تخضع هذه البدالت أو بعضها البدالت الشخصية،  

للضريبة في دولة المصدر. وهنا ال يكون من حق دولة اإلقامة النظر إلي هذه البدالت 

علي أنها معفاة من الضريبة في دولة المصدر. إذ العبرة بالتشريع الضريبي في دولة 

  2المصدر في هذه الحالة.

 Treatment of lossesللخسائر: المعاملة الضريبية  -2

التشريعات الضريبية   للمكلفين  بترحيل الخسائر التي تتحقق في سنة معظم تسمح  

ضريبية ما لتخصم من األرباح التي تتحقق في السنوات الضريبية التالية. والغالب أن 

شريع يكون هناك حد أقصي لعدد السنوات التي يتم ترحيل هذه الخسائر إليها، ويأخذ الت

الضريبي المصري بهذا المبدأ. فإذا تحققت خسائر لمكلف مقيم في دولة ما عن نشاطه 

المتحقق في دولة أخري في سنة ما، فليس لهذا المكلف المطالبة بخصم هذه الخسائر 

 3من الضريبة المستحقة عليه في دولة اإلقامة. 

ثالثة،   دولة  في  دائمة  منشأة  المقيم  للمكلف  كان  إذا  أنه  عن  كما  خسارة  وحققت 

المتحققة في دولة  الخسارة من األرباح  لها خصم هذه  فليس  الدولة،  أنشطتها في هذه 

المصدر،  دولة  يتعامل كل كيان ضريبي في  وإنما  والعكس.  الثانية(،  المصدر)الدولة 

البديهي أنه لن يلحق المكلف المقيم ضرر  الدائمة علي حدة. ومن  ودولة مقر المنشأة 

 
1 - OECD (2014), Model Tax Convention …, Op. Cit .p. 336. 

- Lawrence W. Kenny- University of Florida and Stanley L. Winer- 

Carleton University: Tax Systems in the World: …, Op. Cit .p. 22. 
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- Lawrence W. Kenny- University of Florida and Stanley L. Winer- 

Carleton University: Tax Systems in the World: …, Op. Cit .p. 23. 
3 - OECD (2014), Model Tax Convention …, Op. Cit .p. 337. 

- Lawrence W. Kenny- University of Florida and Stanley L. Winer- 

Carleton University: Tax Systems in the World: …, Op. Cit .p. 25. 
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EXEMPT DEBT, …, Op. Cit .p. 36. 
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لة، طالما أن التشريع الضريبي في دولة اإلقامة سوف يأخذ في اإلعتبار من هذه المعام

المنشأة  مقر  دولة  أو  المصدر،  لدولة  الضريبي  التشريع  في  بها  المعمول  القواعد 

مكرر أ من القانون    46ويطبق القانون المصري هذا النظر حيث تنص المادة    الدائمة.  

أنه: "... وال يجو2005لسنة    91رقم   الخارج م. علي  المحققة في  الخسائر  ز خصم 

من وعاء الضريبة في مصر عن ذات الفترة الضريبية أو أي فترة تالية، كما ال يجوز 

إجراء مقاصة بين األرباح المحققة في الخارج في أي دولة والخسائر المحققة في دولة 

 1أخري". 

سبان الخسائر  غير أن هذا ال يمنع من إمكانية أن يضع قانون دولة اإلقامة في الح

الضريبة   بخصوص  اإلعفاء  مبدأ  تطبيق  عند  المصدر  بدولة  ما  سنة  في  المتحققة 

في  الخسائر  هذه  بخصم  التمسك  المقيم  للمكلف  يجوز  ال  الحالة  هذه  وفي  األجنبية. 

سنوات تالية، ولو كان التشريع الضريبي بدولة المصدر يسمح له بذلك، حتي ال يستفيد  

ذه الخسائر من األرباح الخاضعة للضريبة في كل من دولة  المكلف المقيم من خصم ه

  2اإلقامة ودولة المصدر، أو دولة مقر المنشأة الدائمة؛ أي ألكثر من مرة.

 Taxation of the rest المعاملة الضريبية للدخل المتبقي بعد حد اإلعفاء:    -3

of the income  من معينة  مبالغ  إعفاء  الضريبية  القوانين  تألف  الدخول   حيث 

الضريبي اإلعفاء  بحد  يسمي  ما  وهو  الضريبة،  من   tax exempt) الصافية 

threshold)  ثم تقوم بتطبيق الضريبة علي باقي الدخل the rest of the income .

فلو كانت دولة المصدر تطبق سعر ضريبي واحد بالنسبة لكل من األرباح الموزعة، 

م األمر  يمثل  فلن  الموزعة،  غير  تطبق سعر ضريبي  واألرباح  قد  أنها  إال  ما.  شكلة 

الضريبة   من  المعفي  الدخل  كان  إذا  ما  التساؤل حول  يثور  وهنا  منهما،  لكل  مختلف 

يستقطع من الدخل غير الموزع )الذي غالبا ماتسري عليه الضريبة بالسعر العادي(، 

فض( أو يتم اقتطاعه من الدخل الموزع )الذي غالبا ما يخضع للضريبة بالسعر المنخ 

 أو أنه يخصم بعضه من الدخل الموزع، والبعض اآلخر من الدخل غير الموزع؟ 

المزدوج  السعر  هذا  يطبق  ضريبي  تشريع  ألحكام  األم  الشركة  خضعت  وإذا 

للضريبة )علي األرباح الموزعة واألرباح غير الموزعة( باإلضافة إلي ضريبة مكملة 

بعة لها ولكنها كائنة بذات الدولة، علي أرباح األسهم، التي تحصل عليها من شركة تا

وال تقوم بتوزيعها باعتبار أن دولة اإلقامة قد تلجأ الي هذه الضريبة التكميلية لتعويض 

بالسعر  التابعة  الشركة  من  الموزعة  األرباح  علي  المفروضة  الضريبة  في  النقص 
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م إال  لذلك،  سبيل  ال  أنه  الواقع  المشكالت؟  هذه  إنهاء  يمكن  فكيف  خالل األدني،  ن 

  1اإلتفاقيات الثنائية.

وفيما يتعلق بالضريبة علي أرباح األسهم، وفوائد السندات فاألصل أن دولة اإلقامة  

الخصم   مبدأ  تطبيق  لها  األفضل  من  أنه  غير  عليها،  الضريبة  فرض  في  حرية  لها 

العادي، وليس الكامل إلنهاء حالة اإلزدواج الضريبي بخصوصها. إذ ال يحقق اإلعفاء 

لدولة عد  الضريبة  كامل  عن  اإلقامة  دولة  تنازل  يتضمن  ألنه  الحالة؛  هذه  في  الة 

  2المصدر.

الشركة  علي  المصدر  دولة  في  المتحققة  التابعة  الشركة  أرباح  توزيع  يتم  وعندما 

دولة  في  المدفوعة  الضريبة  تكون  أن  الحالة  هذه  في  فالغالب  االقامة  دولة  في  األم 

دولة في  ويتم خصمها  أرباح   المصدر،  قيمة  إجمالي  من  معينة  بنسبة  محددة  اإلقامة 

اإلقتصادي  التعاون  منظمة  لدول  النموذجية  الضريبية  اإلتفاقية  حددت  وقد  األسهم، 

  3. %5بشأن الدخل ورأس المال مثالً هذه القيمة بنسبة  2014لسنة  OECDوالتنمية  

قانوني، إال أنها ومثل هذه األحكام وإن كانت تساهم في منع االزدواج الضريبي ال

تطور  عرقلة  ذلك  شأن  ومن  اإلقتصادي.  الضريبي  اإلزدواج  وجود  من  تمنع  ال 

لهذه  الضريبية  التشريعات  من  العديد  فطنت  ولذا  العالمي.  الصعيد  علي  اإلستثمار 

في سوق  المتداولة  األسهم  أسعار  أن  ذلك  لها.  عادلة  وحاولت وضع حلول  المشكلة، 

بشكل كبير على ظروف تمويل المشروعات فيه، وبالتالي رأس المال في بلد ما تؤثر  

تؤثر بشكل غير مباشر علي تخصيص موارده، وكذا علي تراكم رأس المال به، هذا 

على  كبير  بشكل  تؤثر  األسهم  أسعار  في  التغيرات  فإن  اخرى،  جهة  ومن  جهة.  من 

المستثمري  من  كل  سلوك  على  يؤثر  مما  األسهم،  هذه  لمالك  الثروة  ن مستويات 

والمستهلكين بسبب هذه اآلثار، سواء في االستثمار، أو في توزيع الثروة. وال شك أن 

سوق  بوجود  تسمح  التي  السياسات  تطبيق  الي  ترنو  ما  بلد  في  اإلقتصادية  السلطات 

الفعال. المال  هذه   4رأس  لمعالجة  من ثالث  لطريقة  المختلفة  الدول  تلجأ  أن  والغالب 

 المشكلة:
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اإلعفاء    -1 تعفي    Exemption with progression بالتدريج:  طريقة  بحيث 

عليها   تحصل  التي  األرباح  األم  الشركة  بها  الكائنة  الشركة  الدولة  الشركة هذه  من 

التابعة لها في دولة المصدر، ولكن مع وضع قيمة هذه األرباح في االعتبار عند تحديد 

بة علي الدخل المتبقي قيمة الدخل الخاضع للضريبة، ومن ثم عند تحديد سعر الضري

  1في دولة اإلقامة. وقد سبق بيان أحكام ذلك.

وطبقاً   Credit for underlying taxes طريقة الخصم للضرائب األساسية:    -2

علي  الضريبة  بخصم  لألخيرة  األم  الشركة  بها  الكائنة  الدولة  تسمح  الطريقة  لهذه 

له تخضع  التي  الشركة  األرباح  لهذه  التابعة  الشركة  وكذا    األما  المصدر،  دولة  في 

  2عة التي تخضع لها الشركة التابعةالضريبة علي األرباح الموز 

المحلية  -3 التابعة  الشركة  مع  التعامل  طريقة   Assimilation to a: ذات 

holding in a domestic subsidiary   وطبقاً لهذه الطريقة تتعامل دولة اإلقامة

بخصوص   بها  الكائنة  األم  الشركة  في مع  لها  التابعة  الشركة  تدفعها  التي  الضريبة 

بخصوص الضريبة التي تدفعها   ذات الطريقة التي تتعامل بها مع الشركة األمالخارج ب

  3الشركة التابعة لها بدولة اإلقامة ذاتها.

بعض     يصادف  الخصم  أو  اإلئتمان،  مبدأ  كان  وإلن  أنه  تقدم  مما  لنا  يتضح  وهكذا 

التطبيق، فكذا مبدأ اإلعفاء يصادف هو اآلخر بعض المشكالت المشكالت العملية عند  

اإلئتمان  لمبدأ  تطبيقها  من  اإلقامة  لدولة  مزايا  من  هل  لكن  التطبيق.  عند  العملية 

التي  المزايا  به في مقابلة  تقييد الضريبة ترجح األخذ  الضريبي، في ظل تطبيق مبدأ 

 لتالي لبيان ذلك.يحققها مبدأ اإلعفاء في هذا الفرض؟ يتعرض الفرع ا

 الفرع الثاني 

 ومقارنتها بمزايا اإلعفاء ئتمان في ظل مبدأ تقييد الضريبة مزايا تطبيق اإل

يكون   في  قد  استثماراته  المقيم، والمتحققة من  المكلف  يحققها  التي  األرباح  توزيع 

ن البلد المضيف أكثر ربحية له عندما يترتب علي إعادة استثمارها في البلد األم أن تكو 

مما يؤدى إلى إجراء توزيعات خاضعة للضريبة به بسعر أقل منه في البلد المضيف،  
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المضيف،  البلد  في  كليةً  األرباح  هذه  إعفاء  تم  لو  فماذا  األم.  البلد  في  أكبر  لألرباح 

البلد  في  منها  المعفي  الضريبة  قيمة  خصم  في  المكلف  بأحقية  األم  البلد  واعترف 

اإلجمالي الضريبة  من  ما المضيف  خالل  من  كذلك؟  األم  البلد  في  المستحقة  يعرف   ة 

تقييد الضريبة الوفر الضريبياألجنبية  بنظام  أو   ،  tax sparing"" .1  أن    الذي سبق 

   ؟ألمحنا إليه

تستخدم البلدان النامية العديد من األدوات الضريبية لتوفير البيئة الجاذبة لالستثمار  

وبموجبها تُعفى هذه   Tax holidays  ريبية األجنبي المباشر، من بينها اإلجازات الض

بالكامل من ضريبة الدخل لفترة زمنية محددة، مع تخفيضات   البلدان الشركات الجديدة

علي  تفرض  التي  الضرائب  وكذلك  الموزعة.  األسهم  أرباح  على  الضريبة  سعر  في 

  2. علي اراضيها الفوائد، أو اإلتاوات المتحصلة من الدخل السلبي

ل يمكن  التنمية  ولكي  تعزيز  في  فعال  دور  آداء  النامية  البلدان  في  الضريبية  لنظم 

الحوافز سلباً  تتأثر  أال  فيجب ضمان  البلدان،  بهذه  تمنحها  اإلقتصادية  التي  الضريبية 

هذه البلدان للمستثمرين األجانب؛ بسبب المعاملة الضريبية التي تتلقاها استثماراتهم في 

إذا ألغيت هذه الحوافز بسبب فرض ضريبة الدخل في   ألنه   3بلدانهم األصلية )األم(. 

البلد األم علي اإليرادات التي يتم إعفاؤها من هذه الضريبة في البلد المضيف، ومن ثم  

 ا تم إعفاؤهم منه  التي  المبالغ الضريبيةإذا ما طولب المستثمرون في بلدهم األم بدفع  

ف، وتضيع  لمكلفين  في البلد المضيفي البلد المضيف، فهنا ال يتحقق وفراً ضريبياً   ل

ولذا تولي التشريعات الضريبية التي   4المزايا التي تمنحها  لهم الدولة المضيفة.   سداً 

الحالة، ويطلق  لهذه  أهمية خاصة  نظام اإلئتمان في مواجهة الضريبة األجنبية  تطبق 
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وإن   1.رناأو الوفر الضريبي كما سبق أن ذك  تقييد الضريبةأي      tax  sparingعليها

كانت الواليات المتحدة األمريكية ترفض تطبيق مبدأ اإلئتمان الضريبي في ظل نظام  

 2تقييد الضريبة بحجة أن ذلك يخل بمبدأ حيادية تصدير رأس المال.

 عيوب نظام تقييد الضريبة:-

وكذا   المصدر،  لدولة  واقتصادية  مالية  مزايا  من  النظام  هذا  مايحققه  رغم 

األجا أنه للمستثمرين  إال   أراضيها،  علي  اإلستثمارية  أنشطتهم  يمارسون  الذين  نب 

يمكن إساءة استخدامه من دولة المصدر، فتتجه إلي اإلسهاب في منح حوافز ضريبية. 

الضريبية   اإليرادات  فتضيع  أنفسهم،  المكلفين  قبل  من  إستخدامه  إساءة  يمكن  أنه  كما 

أنه يصعب اكتشاف اساءة إستخدام علي كل من دولتي االقامة والمصدر معاً، خاصةً و

تصعب  أنه  كما  المصدر.  دولة  في  أو  اإلقامة،  دولة  في  سواء  المبدأ  لهذا  المكلفين 

مواجهته حال اكتشافة. وفضالً عن هذا فقد يكون تقييد الضرائب غير منتج في تحفيز 

عودة  سرعة  في  يساهم  تحققه  إن  حيث  المصدر؛  دولة  في  اإلقتصادية  التنمية  ودعم 

اح المكلف المقيم المتحققة بدولة المصدر إلي دولة اإلقامة، بفضل عدم مطالبته في أرب

األخيرة بضريبة ما عن هذه األرباح. ومن شأن ذلك دفع المستثمرين األجانب بدولة 

المصدر إلي اإلستثمار في مشروعات استثمارية قصيرة األجل، والعزوف عن تمديد 

يت التنمية اإلقتصادية التي تستهدف إستثماراتهم لفترات طويلة، مما  نافي مع متطلبات 

برنامج   عند صياغة  أنه  عن  فضالً  هذا  النظام.  هذا  من خالل  تحقيقها  المصدر  دولة 

تراعي أال يترتب علي االستثمار األجنبي   لدولةاذه  ه للتحفيز الضريبي في دولة ما فإن

المستثمر األجنبي لضرائب أعلي م التي المباشر علي أراضيها خضوع  ن الضرائب 

المماثلة، وأنه لن يخضع في دولة اإلقامة  تفرضها دول أخري منافسة علي األنشطة 

   3لضريبة ما بسبب هذا التحفيز الضريبي.

اشترطت   والتنمية ولذا  اإلقتصادي  التعاون  لمنظمة  النموذجية  الضريبية  اإلتفاقية 

OECD  ة، ووجهت إلي قصر عدم إستخدام مبدأ تقييد الضريبة من قبل دول المنظم

المبدأ في   ذلكإلي تبني مثل    ه علي الدول النامية فقط؛ لحاجتة هذه الدولاالستفادة من

بها. تمر  التي  التنمية   that tax sparing should be considered …"مراحل 
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only in regard to States the economic level of which is 
1mber States.considerably below that of OECD me  

لما ألحكام نظام تقييد الضريبة من تأثير اقتصادي علي   وعلي أية حال فإنه نظراً 

سنة      UKقرارات الشركات متعددة الجنسيات، فقد أجريت دراسة في المملكة المتحدة

النظام  2007 هذا  أحكام  تأثير  مدي  عن  علي   tax sparing provisionsم. 

الج متعددة  الشركات  توجيهها اختيارات  علي  ثم  ومن  عملها،  لمواقع  نسيات 

بيانات    2الستثماراتها.  عليها  باستخدام  الحصول  خالل    54منتم  النامية  البلدان  من 

 ( بلدانهم 2000-1990الفترة  تشريعات  تطبق  الذين  المستثمرين  بين  المقارنة  مع   ،)

وبين   نموذجاً(  اليابان  الدراسة  )واتخذت  الضريبي  اإلئتمان  نظام  المستثمرين )األم( 

فرنسا  الدراسة  )واتخذت  الضريبي  اإلعفاء  نظام  بلدانهم  تشريعات  تطبق  الذين 

وكشفت هذه الدراسة عن أنه في خصوص الدخول النشطة، أو الفعالة فإن   3نموذجاً(. 

الذين  للمستثمرين  الموقع  خيارات  على  إيجابي  تأثير  لها  يكون  الضريبة  تقييد  أحكام 

ا  نظام  األم  بلدانهم  الموقع تطبق  خيارات  في  تأثير  لها  وليس  الضريبي،  إلئتمان 

  4للمستثمرين الذين تطبق بلدانهم األم نظام اإلعفاء الضريبي.

غير أنه في خصوص الدخول السلبية فإنه ال توجد أهمية ذات شأن لسعر الضريبة  

بأن  القول  يمكن معه  الدخول؛ مما  المستحقة ألصحاب هذه  أو اإلتاوات  الفوائد،  علي 

ليست لها قيمة ذات بال   passive incomesلحوافز الضريبية على الدخول السلبية  ا

أيضاً علي قرارات المستثمرين سواء الذين يتمتعون بإعفاءات ضريبية، أو بإئتمانات 

 5ضريبية عند إصدار قراراتهم باختيار أماكن ممارسة أنشطتهم االستثمارية.

متعددة   بين موقف كل من الشركات الفرنسيةلقد قدمت هذه الدراسة تحلياًل مقارنًا  

اليابانية متعددة  نظام اإلعفاء الضريبي في فرنسا( والشركات  )القادمة من  الجنسيات 

اليابان( ومدي المزايا التي تتحقق  الجنسيات )القادمة من نظام اإلئتمان الضريبي في 

النام البلدان  في  استثماراتها  مباشرة  عند  تلك  أو  الشركات،  الدراسة   ية.لهذه  وكشفت 

عن أنه إذا كان المستثمرون القادمون من نظام اإلئتمان الضريبي، أو من نظام اإلعفاء 
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خاضعين    الضريبي ال لغير  قد  فهنا  )األم(،  األصلية  بلدانهم  في  الضرائب  هذه  نفس 

 1الممنوحة من قبل البلد المضيف. يستجيب هؤالء، أو أولئك للحوافز

نسا تطبق ضريبة الشركات على المشروعات التي تباشرها  ولذا فإنه نظراً ألن فر

العاملة في فرنسا فقط، بغض النظر عن جنسيتها وفقاً لمبدأ اإلقليمية. فبالتالي  الشركات 

توزيع  مع  حتي  فرنسا،  في  المطبقة  للضريبة  الخارج  في  المتحققة  الدخول  التخضع 

فرنسا.  في  األم  الشركة  علي  األسهم  تُعفي   2أرباح  من   ولهذا  فرنسا  في  األم  الشركة 

الضريبة علي كافة أنشطتها في الخارج، وتفرض الضرائب على دخل المستثمر المقيم 

في فرنسا عن أنشطته في البلد المضيف من قبل هذا البلد المضيف فقط. وهكذا يخضع 

البلد  في  الفعلي  الضريبة  لسعر  وفقاً  للضريبة  الخارج  في  المكتسب  الفرنسي  الدخل 

 3فإذا تم إعفاؤه، فال يطالب بضريبة ما في فرنسا. المضيف.

تفرض   ذلك،  من  العكس  عالمية   اليابانوعلى  لمبدأ  وفقاً  الدخل  على  ضريبة 

يُسمح   اإليراد. األجنبي،  الدخل  على  الضريبي  االزدواج  تجنب  أجل  من  أنه  غير 

بالمطالبة اليابانيين  في    بخصم  للمستثمرين  المدفوعة  األجنبية  الدخل  البلد  ضريبة 

اليابان  المضيف في  الدخل  هذا  علي  المستحقة  الضريبة  اإلئتمان من  لطريقة  طبقاً   ،

في  بها  المطالب  الضرائب  في  األقصي  حدها  الضرائب  هذه  تجد  ثم  ومن  العادي. 

ويمكن   up to the Japanese statutory tax rate   4اليابان طبقاً للتشريع الياباني 

حتى اعادة توزيع أرباح األسهم علي الشركة home taxes تأجيل الضرائب اليابانية  

 األم في اليابان. 

 the activeوتأجيل استحقاق الضريبة علي هذا النحو متاح في حالة الدخل الفعال  

business profits   المتحقق من مشروعات األعمال التابعة لهلشركات اليابانية، التي

دو في  تابعة  كشركات  منفصل  بشكل  تأسيسها  لشركات يتم  أجنبية  كفروع  أجنبية،  ل 

ولو لم تتم    حتى  ،يابانية تخضع لضريبة الدخل )علي الشركات( المفروضة في اليابان

إعادة األرباح إلى الوطن. وبالتالي يخضع الدخل المكتسب في الخارج للضريبة بذات 
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ذا قدم  فإ  1سعر الضريبة المطبق في اليابان بالنسبة لفرع الشركة اليابانية في الخارج. 

مالية   المضيف حوافز  الحوافز   fiscal incentivesالبلد  فإن هذه  للمستثمر األجنبي 

في بلده األم، عندما يعود بأرباحه أو   مطالبته بهاتقلل من المبالغ الضريبية التي يمكن  

كان هذا المستثمر قادماً من بلدان تطبق مبدأ اإلئتمان   إذا بدخله المتحقق في الخارج،  

 2أو من بلدان تطبق مبدأ اإلعفاء الضريبي. الضريبي، 

البلدان   في  أنشطتها  توسيع  علي  الجنسيات  المتعددة  الشركات  لتشجيع  فإنه  لذلك 

في ،  النامية الحق  لهما  التابعين  المستثمرين  تمنحان  واليابان  فرنسا  من  كل  فإن 

ل على مستثمريهما بالحصول  ، وذلك بالسماح تقييد الضريبة  اإلستفادة من تطبيق نظام

خصم للضرائب التي لم يتم دفعها بالفعل في البلد المضيف، في إطار توجهاتها لتشجيع  

اإلستثمار بها. وبالتالي فإنه في ظل تطبيق اإلعفاء الضريبي كحافز للتنمية في البلدان 

النامية، فإن الدخل األجنبي الذي يتحقق في هذه البلدان متمتعاً بهذا اإلعفاء يتم التعامل 

بالكامل في معه   اليابان وفرنسا( وكأنه تحمل الضريبة  بلده األم )في كل من  من قبل 

يتمتع بها في الخارج من الضرائب  ثم تخصم هذه الحوافز التي  البلد المضيف. ومن 

المستحقة عليه في بلده األصلي في حالة اإلئتمان الضريبي )كما في اليابان(، أو تعفي 

التساؤل:  3ءالضريبي) كما في فرنسا(.منه في حالة تطبيق مبدأ اإلعفا يثور  هل وهنا 

الحوافز المالية التي تمنحها النظم الضريبية للمستثمرين األجانب المنتمين لبلدان تطبق 

   نظم ضريبية مختلفة يكون لها ذات التأثير علي هؤالء المستثمرين؟

  :مرين في نظامي اإلئتمان واإلعفاءتقييد الضريبة على المستثأثر 

أنال إلي  إنتهت  البيان  سالفة  الدراسة  أن  الضريبة  اتفاقيات    واقع  تأثير تقييد  لها 

المستثمرين   اختيارات  على  ضريبي(إيجابي  )إئتمان  ممارستهم   اليابانيين  لمواقع 

التأثير ذات  لها  وليس  الضريبية،  المستثمرين    ألنشطتهم  الفرنسيين)إعفاء على 

حالة  4. ضريبي( في  يكون ألحكام  بانييناليا المستثمرين    وأنه  الضريبة  ،  القدرة تقييد 

ل الضريبي  النظام  تأثير  تعديل  ؛ ألنه  األجنبي  المستثمر  المضيف علي جذب   بلد لعلى 

البلد المضيف من أن يطالب    األجنبي  ن المستثمرِِ يمك   لم يدفعها في  بخصم ضريبة 
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وخصم   بل  األم،  بلده  في  عليه  مستحقة  المهداة    من ضريبة  األخري  من الحوافز  له 

 taxes that have been spared as fiscal 1النظام الضريبي في البلد المضيف. 

gifts by the host country. ..2    الفعال األجنبي  للدخل  بالنسبة   foreignوذلك 

active .3  بدو يقيم  الذي  المستثمر  أن  حين  نظام  في  بها  المقيمين  للمكلفين  تمنح  لة 

المستثم هذا  فإن  الضريبي  في    راإلعفاء  له  الممنوح  باإلعفاء  المضيفة يستفيد   الدولة 

تطبيقه، ومن ثم ال يؤثر تطبيق هذا النظام    النظام تقييد الضريبة أو    سواء كانت تطبق

توجهه البلدان    علي  كل  لديه  تستوي  إذ  كانت للخارج  ضريبية   سواء  إعفاءات   تمنح 

في  أوالتمنحها المتحقق  دخله  علي  ما  بضريبة  يطالب  ال  لكونه  جميع  ؛  في  الخارج 

السلبي .  األحوال الدخول  علي  الضرائب  بخصوص  فإن  incomes  passive ة  أما   ،

من  للمستثمرين  المتحققة  واإلتاوات  الفوائد،  مثل  الدخول  هذه  علي  الضريبة  فرض 

كثيراً  يهتمون  ال  وفرنسا  اليابان  من  كل  في  المستثمرين  تجعل  السلبية،  دخولهم 

نظام تقييد طة الدخل السلبي؛ بسبب عدم نجاعة أحكام بوجهتهم وهم بصدد ممارسة أنش

  4في هذا الخصوص.الضريبة 

التعاون   منظمة  دول  جميع  وقعت  فقد  الضريبة،  تقييد  أحكام  ألهمية  ونظراً 

هذه األحكام علي اإللتزام ب  -فيما عدا الواليات المتحدة األمريكية  -اإلقتصادي والتنمية  

ئية. ورغم أن نصف هذه البلدان تقريبا لديها نظام  بعض معاهداتها الضريبية الثنا   في

علي  النظام  لهذا  الهامشي  التأثير  تؤكد  التجريبية  النتائج  أن  إال  الضريبي،   لإلعفاء 

البلدان. هذه  من  القادمين  المستثمرين  الضريبة   5جاذبية  تقييد  نظام  مزايا  ورغم 

ا من  المستثمرين  تمكن  التي  المضيفة  البلدان  في  أن للمستثمرين،  إال  منه،  إلستفادة 

النامية البلدان  من  البلدان، وهي غالباً  لهذه  نتائج عكسية  إلى  يؤدي  أن  يمكن  ، تطبيقه 

فيما لو كان من شأنه تشجيع المستثمرين على إعادة األرباح إلى أوطانهم، أو تشجيع  

ألنشطة عالية الحركة لإلستثمار في ا  التخطيط الضريبي الضار، أو جذب المستثمرين
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اإلنتقال  ال يمكنها  بلد  تي  بالبلد  من  الحوافز الضريبية  تنتهي صالحية  إلى آخر، عندما 

 وقد سبق لنا بيان ذلك. 1األول. 

 المبحث الثاني 

 في التشريع المصري  دور نظام اإلئتمان في تالفي االزدواج الضريبي

 إذا نظرنا إلي التشريع الضريبي المصري نجده يعتمد علي نظام اإلئتمان من أجل 

تالفي اإلزدواج الضريبي سواء في خصوص الضريبة األجنبية التي يتحملها المكلفون 

أو  األول(،  )المطلب  البالد  خارج  يمارسونها  التي  أنشطتهم  عن  في مصر  المقيمون 

 بالنسبة للضريبة التي تتحملها انشطتهم الضريبية في الداخل )المطلب الثاني(. 

 المطلب األول 

 تالفي اإلزدواج الضريبي الدولي  دور نظام اإلئتمان في 

لتالفي   المقارنة  التشريعات  تعتنقه  الذي  التقليدي  المنهج  أن  من  الرغم  علي 

اإلتجاه  أن  إال  الضريبي،  اإلئتمان  نظام  تبني  إلي  يستند  الدولي  الضريبي  اإلزدواج 

الضريبي)الفرع  اإلئتمان  سياسة  محل  اإلعفاءات  سياسة  إحالل  إلي  يتجه  المعاصر 

اإلئتمان األول( سياسة  اتباع  علي  المصري مصراً  الضريبي  النظام  يظل  هذا  ومع   .

 الضريبي لتحقيق هذا الهدف )فرع ثان(. 

الفرع األول                                                                                 

 التحول العالمي لإلعفاء من الضريبة األجنبية بدالً من خصمها 

يكون  عند  الضريبي  لنظامه  الفني  التنظيم  لبناء  ما  بلد   في  المشرع  يتعرض  ما 

إليها في ذلك، وهي المعيار السياسي الذي  تبني أحد معايير ثالثة، يستند  بين  بالخيار 

إقامة  يجد قوامه في فكرة  الذي  الجنسية، والمعيار اإلجتماعي  يقوم عماده علي فكرة 

النشاط، ويطلق علي المبدأ الذي يستند إلي   المكلف بصرف النظر عن مكان ممارسة

اإلقليمية( أو)مبدأ  اإليراد،  عالمية  بمبدأ  المعيارين  الذي   2هذين  االقتصادي  والمعيار 

المال  يتحصل  الذي  للبلد  أو  الدخل،  مصدر  لفكرة  األهم  الدور  إعطاء  بأهمية  يقتنع 

علي يطلق  ولذا  به،  الضريبية  األنشطة  ممارسة  من  للضريبة  )مبدأ مصدر الخاضع  ه 

إثنين   بين  أو  المعايير،  هذه  بين  الصلة  ذي  الضريبي  التشريع  يمزج  وربما  الدخل(. 

التبعية   معياري  بين  يمزج  الذي  الضريبي،  تشريعنا  في  الحال  هو  كما  منهما، 

لدخول  الضريبية  المعاملة  خصوص  في  معاً  اإلجتماعية  والتبعية  اإلقتصادية 

بمعيار ويأخذ  الطبيعيين.  عالمية    األشخاص  بمبدأ  يعرف  ما  أو  اإلجتماعية  التبعية 

اإليراد في خصوص الضريبة األجنبية التي يتحملها األشخاص اإلعتباريون المقيمون  
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الفرع  في  نتناوله  الذي  النحو  علي  الخارج،  في  الضريبية  أنشطتهم  عن  مصر  في 

 1التالي.

ا أن  ذاواألصل  الضريبي  ينتله  الصله    لتشريع  فيما  الحريه  هذا مطلق  في  هجه 

الخصوص، وحريته هذه نابعة من فكرة السيادة المطلقة للدولة علي إقليمها، وحقها في 

بما يمكن أن   تطبيق تشريعاتها علي هذا اإلقليم بالشكل الذي يحقق مصالحها، غير آبهة  

للبلدان األخري.  تتحقق  قد  إليه هذا من أضرار  غير أن عدم مراعاة مصالح   2يؤدي 

عند فرض الضريبة باإلستناد إلي معيار أو آخر من هذه المعايير قد    البلدان األخري

 ينعكس بالسلب علي مظاهر النشاط اإلقتصادي بالبلد صاحب التشريع نفسه. 

فالبلدان النامية مثالً في حاجة دائمة الستقطاب رؤوس األموال األجنبية والوطنية  

من أنه  البلدان  هذه  تري  وقد  فيها,  المباشر  التبعية    لالستثمار  معيار  تبني  المالئم 

البلدان  اإلقتصادية عند فرض الضريبة علي هذه االسثمارات، وال توجد مشكلة لهذه 

رؤوس  أصحاب  منها  ينطلق  التي  البلدان  في  المطبق  هو  المعيار  هذا  كان  لو  فيما 

أما   3األموال، أو في تلك التي يقيمون فيها، إذ تنتفي عندئذ  مظنة اإلزدواج الضريبي. 

حيث يختلف معيار فرض الضريبة في هذه البلدان؛ بأن يعمد بعضها إلي تبني المعيار 

السياسي أو اإلجتماعي كأساس لفرض الضريبة، ويُطالَب المستثمرون في هذه الحالة 

اإلزدواج  يتحقق  فهنا  النشاط،  ذات  علي  النامي  البلد  يفرضها  التي  الضريبة  بذات 

ل نفسه معرضاً لمعاملة ضريبية تميز سلباً ضده؛ الضريبي ال محالة، ويجد رأس الما

مما قد يدفعه إلي ترك ممارسة نشاطه الضريبي في هذا البلد النامي إلي بلد آخر، بحثاً  

البلد الذي  إثنين، إما أن يقف  عن معاملة ضريبية عادلة. وهنا نكون إزاء موقف من 

السياسي )التبعية  بجنسيته  المال  رأس  صاحب  المستثمر  فيه يتمتع  باإلقامة  أو  ة(، 

)التبعية االجتماعية( إلي جانب رأس المال؛ لتشجيعه علي مزيد من النشاط واإلستثمار 

النامي  البلد  يتحرك  أن  أو  مدفوعاته،  ميزان  وضع  تحسين  وراء  سعياً  الخارج،  في 

المضيف لالستثمارات بمعاملة ضريبية تميز رأس المال المستثمر؛ ليرسخ لمزيد من 

ت علي أراضيه؛ من أجل تحقيق بعض المكاسب اإلقتصادية األخري مثل االستثمارا

مكافحة البطالة، ونقل التكنولوجيا...إلخ. وقد يتقاسم كال البلدين هذه التبعات فيما بينهما 

إزالة  أجل  من  يوقعانها  ثنائية  باتفاقية  التزاما  أو  مصالحهما،  لتحقيق  إختياراً  سواء 
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 . 70  -45د. عبد الهادي مقبل: المالية العامة مع التعمق،... مرجع سابق، صه  -1

ال  - النهضة  دار  الضريبي،  اإلزدواج  تجنب  إتفاقيات  وتطبيق  تفسير  صديق:  رمضان  عربية،  د. 

 . 15 -12القاهرة، بدون سنة طبع، صه 

 . 535-503د. زكريا محمد بيومي: موسوعة المنازعات الضريبية...، مرجع سابق، صه  -
 . 70  -45د. عبد الهادي مقبل: المالية العامة مع التعمق، ...مرجع سابق، صه  -2

 . 521ه ...مرجع سابق، صه د. زكريا محمد بيومي: موسوعة المنازعات الضريبية، 
 . 70  -45د. عبد الهادي مقبل: المالية العامة مع التعمق، ...مرجع سابق، صه  -3

 . 530 ...مرجع سابق، صهد. زكريا محمد بيومي: موسوعة المنازعات الضريبية، -
 . 70  -45د. عبد الهادي مقبل: المالية العامة مع التعمق، ...مرجع سابق، صه  -4



 "دراسة مقارنة" اإلئتمان الضريبي وآثارة اإلقتصادية والمالية

 (53  ) 

 

 

جانب  إلي  الوقوف  تبتغي  سياسات ضريبية  بتبني  اإلقامة  بلد  يتحرك  أن  والغالب 

أجل  من  األجنبية  الضرائب  من  وحمايته  الخارج،  في  المستثمر  الوطني  المال  رأس 

األموال  رؤوس  مقابلة  في  ضده  سلبي  تمييز  أي  وإزالة  التنافسي،  مركزه  تحسين 

رأس   حماية  وتأخذ  الخارج.  في  الضرائب األخري  من  الخارج  في  الوطني  المال 

: مثل صورة التجاوز عن الضريبة األجنبية، أو تقييدها وهي من 1األجنبية عدة صور 

لها  التعرض  سبق  وقد  الدولية.  الضريبية  اإلتفاقيات  في  نلحظها  التي  الصور  أكثر 

و  أنهحاالً،  في   عرفنا  تمييزية  ضريبية  معاملة  الوطنية  األموال  رؤوس  تلقت  إذا 

الخارج، ومن ثم إذا تم منحها بعض اإلمتيازات أو المزايا الضريبية من أجل تشجيع  

اإلستثمارات األجنبية هناك، فهنا يتم التجاوز عن هذه المزايا الضريبية، ومن ثم ال يتم 

لرؤوس  الممنوحة  المزايا  هذه  التُفَرغ  حتي  االقامة؛  دولة  في  عليها  ضريبة  فرض 

 ج من مضمونها. األموال الوطنية في الخار

علي   الوطنية  الضريبة  سريان  توقف  حين  مغايراً  أسلوباً  اإلقامة  دولة  تطبق  وقد 

النظم  الحال في بعض  الخارج، كما هو  الوطني في  المال  يحققها رأس  التي  االرباح 

الجمركية الخاصة، التي يعرفها قانون الجمارك المصري، مثل نظام السماح المؤقت،  

علي فلسفته  تقوم  علي   الذي  المستحقة  الجمركية  بالضريبة  المستورد  مطالبة  تأجيل 

وارداته من السلع إذا تم تصنيعها، وإعادة تصديرها للخارج في خالل مدة معينة. وكذا  

الجمركية في  الضريبة  بتحصيل  كان يسمح  وإن  الذي  )الدروباك(  الضريبة  نظام رد 

يوجب ع أنه  إال  الدولة،  دخولها حدود  السابق عند  للمستورد  الفرض  الدولة ردها  لي 

 مرة أخري، عند إعادة تصديرها خالل مدة معينة. 

فلسفته   تقوم  الوطنية  الضريبة  تطبيق  بتأجيل  يسمح  نظام  تطبيق  للدولة  يمكن  كما 

علي تأجيل وقت تحقق الواقعة المنشئة للضريبة الوطنية علي أرباح الشركات الكائنة  

في الخارج إلي حين توزيع هذه األرباح   بها المتحققه من ممارسة فروعها ألنشطتها

للضريبة  المخفف  السعر  أسلوب  اتباع  يمكن  وأخيراً،  الداخل.  في  األم  الشركة  علي 

الضريبة  يكون سعر  بحيث  بالخارج؛  الوطنية  الشركات  تمارسها  التي  األنشطة  علي 

في  المماثلة  األنشطة  علي  المطبق  الضريبة  سعر  عن  منخفضاً  األنشطة  هذه  علي 

 اخل.  الد 
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أجل  من  اتباعها  اإلقامة  لدولة  يمكن  التي  السياسات  أو  األساليب  أهم  أن  غير 

الوقوف إلي جانب رؤوس األموال الوطنية المستثمرة في الخارج هي: سياسة اإلئتمان  

من أجل تحقيق ما يسمي بحياد تصدير رأس المال. وسياسة    Tax Cedit الضريبي

أجل تحقيق ما يسمي بحياد إستيراد رأس من    Tax Exemptionاإلعفاء الضريبي  

 المال.

 والمصالح المالية للدولة: فكرة الحياد الضريبي -

الماضي   القرن  من  الثاني  النصف  بدايات  المالية  النقاش    ساد مع  األوساط  في 

ً   حول كفاءة الضرائب الدوليةوالضريبية   مفهومين أساسيين: األول: مفهوم  من    إنطالقا

الما رأس  تصدير  مفهوم  capital export neutrality (CEN)ل  حياد  والثاني:   ،

وتمت صياغة كال   capital import neutrality (CIN) حياد استيراد رأس المال  

أفكار   المفهومين من خالل  عامي    Peggy Musgraveهذين  ، 1969و  1963في 

ستناد  على الترتيب، من أجل التمييز بين األنظمة الضريبية التي تفرض الضريبة باال

 الي معيار اإلقامة )المعيار اإلجتماعي( أو إلي معيار المصدر)المعيار اإلقتصادي(. 

األول  و المفهوم  المال  (CEN)يضمن  لرأس  فعال  دولي  تم   ؛ تخصيص  ولذلك 

وتقوم فكرة حياد    1النظم الضريبية الدولية.   اعتباره لسنوات عديدة معياًرا أساسياً لتقييم

المال   رأس  الوطنية  علي    CENتصدير  األموال  رؤوس  تحرك  أن  قوامها  فلسفة 

النشاط  ممارسة  مناطق  استهداف  رائده  يكون  أن  ينبغي  الخارج  في  لإلستثمار 

اإلقتصادي ذي التكاليف االنتاجية المنخفضة، دون أن يكون للضريبة المفروضة في 

يجابياً، دولة المقصد )دولة المصدر، أو الدولة المضيفة( أي أثر سواء كان هذا األثر إ

واجه  إذا  فإنه  المفهوم  هذا  ضوء  وفي  إليها.  األموال  رؤوس  حركة  علي  سلبياً  أو 

المستثمر الوطني عن استثماراته في الخارج الضريبة المفروضة من قبل بلد اإلقامة 

بخالف  المال.  رأس  تصدير  حياد  مفهوم  ويتحقق  محايدة،  الضريبة  تكون  فهنا  فقط، 

مصدر ذات الضريبة باإلستناد الي المعيار االقتصادي؛ لما الحال فيما لو طبقت دولة ال

خصوص  في  حيادها  الدولية  الضريبة  يفقد  ضريبي  ازدواج  تحقق  من  هذا  يمثله 

 األنشطة التي تمارسها رؤووس األموال الوطنية في الخارج، في المثال المعروض. 

حينما   المال  رأس  تصدير  في  حيادها  للضريبة  يتحقق  ال  ذلك  ضوء  تكون  وفي 

البلد  هذا  يفرضها  التي  الضريبة  تقف  هذا  ومع  ما،  بلد  في  منخفضة  اإلنتاج  تكاليف 

ذلك.  إليه رغم  التوجه  من  األجنبية  األموال  يمنع رؤوس  ي   2حائالً  ال  حياد  كما  تحقق 
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 ً أيضا المال  رأس  الوطني   تصدير  المال  لرأس  يمكن  بلد  من  أكثر  هناك  يكون  حينما 

مصلحته الهجرة إلي البلد الذي ترتفع تكاليف اإلنتاج به الهجرة إليه، ولكن تكون من  

بسبب يرجع إلي قيام البلد األول بفرض ضريبة علي ممارسة   -ال العكس-عن اآلخر  

 1النشاط االقتصادي به دون البلد اآلخر، أو بسعر أعلي منه في البلد اآلخر.

من أجل إبعاد أي ومن هنا تلجأ دولة اإلقامة إلي تطبيق فكرة اإلئتمان الضريبي،  

دولة  )في  الخارج  في  أموالها  رؤوس  علي  المفروضة  األجنبية  للضريبة  سلبي  دور 

التي  بها بخصم كل الضريبة  المقيمين  أو  الوطنيين،  للمكلفين   بأن تسمح    المصدر( 

تتحملها أنشطتهم الضريبية في دولة المصدر من الضريبة التي يطالبون بها في دولة 

أ دولتي اإلقامة والمصدر. ومن هنا تعتبر رؤوس اإلقامة عن جميع  نشطتهم بكل  من 

األموال الوطنية وكأنها تخضع للضريبة في دولة اإلقامة فقط. وتأخذ معظم دول العالم  

التي   األرباح  علي  الضريبة  تفرض  كانت  وإن  مثالً  المتحدة  فالواليات  النظام؛  بهذا 

تخصم أنها  إال  الخارج،  في  أموالها  هذه   تحققها رؤوس  تتحملها  التي  الضرائب  منها 

 2األرباح في الخارج )نظام ائتمان ضريبي(. 

المال   رأس  استيراد  في  الحيدة  أثر   CINأما  أي  للضريبة  يكون  ال  حين  فتتحقق 

علي حركة السلع في التجارة الدولية؛ بمعني أنه إذا ترتب علي ممارسة النشاط في بلد 

العوا ذات  االنتاج  بعوامل  استفادته  يكون ما  أن  دون  البلد،  هذا  في  المنخفضة  ئد 

للضريبة المفروضة علي السلع دور ما، فهنا تكون الضريبة محايدة، ومن ثم تتحقق  

البلد   بأن كانت السلع المنتجة في  الحيدة في استيراد رأس المال. أما لو حدث العكس 

تنافسي أسوأ بسبب الضريبة األ جنبية ذي عوائد عوامل االنتاج المنخفضة في وضع 

تنتجها، فهنا ال تكون الضريبة محايدة، وتنتفي  تتحمل بها السلع والخدمات التي  التي 

ويتم ضمان حياد استيراد رأس المال حين ال تفرض    3الحيدة في استيراد رأس المال.
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وال  فقط،  المصدر  دولة  في  الضريبة  سوي  الخارج  في  الوطنية  االستثمارات  علي 

بأي اإلستثمارات  هذه  دولة   تتحمل  تسمح  بأن  ذلك  ويتحقق  اإلقامة.  دولة  في  ضريبة 

اإلقامة بإعفاء كافة األنشطة الخاضعة للضريبة األجنبية )في دولة المصدر(. ومن هنا 

وال  فقط،  المصدر  دولة  في  للضريبة  تخضع  وكأنها  الوطنية  األموال  رؤوس  تعتبر 

 1تتحمل بأية ضريبة في دولة اإلقامة )نظام اإلعفاء الضريبي(. 

حين   اإلقامة  دولة  أن  قوامها  فلسفة  علي  الضريبي  اإلئتمان  سياسة  تقوم  وهكذا 

لمعيار  )طبقاً  الخارج  في  ممارسته  تتم  الذي  الضريبي  النشاط  الضريبة علي  تفرض 

لمعيار  )طبقا  المصدر  دولة  في  للضريبة  النشاط  هذا  ويخضع  االجتماعية(  التبعية 

ريبة المدفوعة علي هذا النشاط في الخارج التبعية االقتصادية( تقوم بخصم قيمة الض

في  الضريبة  قيمة  تخصم  أن  أو  اإلقامة(  دولة  )في  فيها  عليه  المستحقة  الضريبة  من 

الخارج من الوعاء الضريبي الخاضع للضريبة في دولة اإلقامة. والغالب أن تشترط 

ذه العملية دولة اإلقامة في هذا الصدد توافر عدة ضوابط، لعل أهمها أال يترتب علي ه

أن تتجاوز الضريبة المخصومة قيمة الضريبة المستحقة في دولة اإلقامة، طبقاً لطريقة 

في  الحياد  تحقيق  ذلك  من  الهدف  ويكون  لها،  التعرض  سبق  التي  العادي  الخصم 

أما سياسة اإلعفاء الضريبي فتقوم علي فلسفة قوامها عدم مطالبة    2تصدير رأس المال.

اإلقامة بأية ضريبة عن أرباحه التي يحققها في الخارج، أو عدم المقيم من قبل دولة  

وبخاصة  الخارج،  في  الضريبية  أنشطته  علي  تستحق  التي  بالضرائب  المقيم  مطالبة 

ويكون الهدف من ذلك   VAT  3الضرائب السلعية مثل الضريبة علي القيمة المضافة  

 تحقيق الحياد في استيراد رأس المال.

أن منذ  أنه  )   والواقع  الخصوص  هذا  نظريته في  ( 1969-1963صاغ مسجريف 

وهذان المعياران ) حياد تصدير رأس المال وحياد استيراد رأس المال( تتم مناقشتهما 

فمثالً أُشير إلي   large body of literatureعلي نطاق واسع في األدبيات الضريبية 

  Diamond  ة للماسأن حياد تصدير رأس المال يتوافق مع مفهوم الكفاءة اإلنتاجي 

الضريبية.  النظم  لتقييم  مفيداً  مؤشراً  يعد  المفهوم  هذا  البعض   4وأن  يؤكد  حين  في 
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اآلخر أن كفاءة اإلنتاج ال تتصل بهذا المفهوم في المحيط الدولي بصورة مباشرة، وأن  

بعض  إن  بل  المحيط.  هذا  في  للتطبيق  قابل  غير  المال  رأس  تصدير  حياد  مفهوم 

الم في  تزايد الخبراء  مع  المال  تصدير رأس  حياد  مفهوم  تطبيق  ينكر  الضريبي  جال 

ولذا أسفرت أحدث المناقشات   Integration  internationalمعدالت التكامل الدولي  

يغري  أن  يمكن  الذي  األمثل،  الضريبي  النظام  بخصوص  الضريبية  األدبيات  في 

أ عن  العكس  أو  حمايته،  في  أموالهم  إستثمار  علي  الممكن المستثمرين  غير  من  نه 

األدلة  من  القليل  وجود  منها:  أسباب،  لعدة  الخصوص  هذا  في  ثابتة  معايير  وضع 

بتغيير نظمها الضريبية،  تقوم  ما  نادراً  المختلفة  البلدان  الشأن، وأن  اإليجابية في هذا 

 1وأن معظم البلدان صاغت نظمها الضريبية  قبل توافر بيانات جيدة بهذا الخصوص. 

 ام اإلعفاء علي نظام اإلئتمان الضريبي: أفضلية نظ -

حاول عدد قليل من الدراسات تقييم أثر التحرك نحو تقرير بعض اإلعفاءات على  

خيارات الشركات بخصوص المكان الذي تختاره لممارسة أنشطتها، في ضوء توافر 

 وقد سبق أن عرضنا لمقارنة نظام اإلعفاءهذه اإلعفاءات كحافز محرك لهذا االختيار، 

لنا أن تطبيق نظام   تقييد الضريبة األجنبية، وتبين  بنظام اإلئتمان في ظل تطبيق مبدأ 

اإلئتمان أو الخصم يكون أكثر نجاعة في تغيير وجهة االستثمارات األجنبية بخصوص 

 2.أو النشط في ظل تطبيق هذا المبدأالدخل الفعال 

تعرضت  األمر يختلف. إذ    فإنتقييد الضريبة األجنبية،  تطبيق مبدأ  أما حيث ال يتم  

في المملكة المتحدة عن أثر إصالح النظام    2012دراسة متخصصة أجريت في سنة  

علي قرارات المستثمرين، عندما تحولت   2009الضريبي الذي تحقق هناك في عام  

الضريبي   )اإلئتمان  نظام  تطبيق  من  )اإلعفاء   tax creditالدولة  نظام  إلى   )

للشركات ،  tax exemption)الضريبي السلوكية  االستجابات  لتحديد  محاولة  في 

هذا  وكان  المتحدة.  المملكة  في  المملوكة  او  التابعة،  الجنسيات  متعددة  األجنبية 

اإلصالح بمثابة فرصة فريدة لبحث أثر هذا التغيير في النظام الضريبي علي ضرائب 

الخا في  المتحققة  للدخول  الضريبية  المعامالت  علي  المستحقة   theرج  الدخل 

taxation of foreign income   أرباح أنه نظراً ألن  الدراسة عن  فقد كشفت هذه 

تكن تخضع للضريبة   لم  نظام اإلئتمان الضريبي  الجنسيات في ظل  الشركات متعددة 

في المملكة المتحدة، إال بعد دخولها إليها، فقد كان من أهم اآلثار الواضحة لإلصالح 

لنظام اإلئتمان الضريبي هو أن الشركات الضريبي الذي جاء بنظام اإل بديالً  عفاءات 

التابعة للمملكة المتحدة في الخارج حصلت علي حوافز جديدة فيما يتعلق بقيم األرباح 

قبله. يحدث  كان  بما  بالمقارنة  بعد اإلصالح،  الخارج  في  المتحققة  ولقياس   3الوطنية 
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سياسة توزيع    -(1بريطاني على )اآلثار الناتجة عن هذا التحول في النظام الضريبي ال

( علي  وكذا  بل   -(2األرباح،  الثابتة،  األصول  إلى  األجنبية  الشركات  مبيعات  نسب 

علي االستثمار ككل اتضح أن المتغيران األخيران قد تأثرا بشكل غير مباشر و  -(3)

المباشرة  عالقتهما  بسبب  المتحدة؛  المملكة  في  الضريي  للنظام  األساسي  باإلصالح 

 1تغير األول ) سياسة توزيع األرباح علي حملة األسهم(. بالم

الشركات   اإلصالح  قاد  فقد  األول،  بالمتغير  يتعلق  فيما  أنه  إلى  النتائج  وتشير 

البريطانية إلى دفع المزيد من األرباح لحاملي األسهم بشكل ملحوظ، كما كان متوقعاً. 

ب قامت  قد  البريطانية  الشركات  أن  إلى  التقديرات  المتحققة  وتشير  لألرباح  توزيعات 

بزيادة قدرها حوالي  المتحدة  المملكة  داخل  بالخارج علي حملة األسهم  أنشطتها  علي 

 2مليون دوالر خالل العام التالي لإلصالح مباشرة.  2.15

االستثمار الجديد للشركات المملوكة للمملكة    كما تشير النتائج كذلك إلي أن متوسط  

واحد   عام  بمرور  حوالي  المتحدة  بلغ  اإلصالح  إستجابةً   3.05علي  دوالر  مليون 

داخل  المباشر  اإلستثمار  على  مباشر  غير  بشكل  أثر  اإلصالح  أن  بمعني  لإلصالح. 

المملكة المتحدة، من خالل تمكينه الشركات البريطانية العاملة في الخارج من توزيع 

مكن أن نسوق مثاالً وي  3أرباحها علي حملة السهم داخل المملكة المتحدة دون إبطاء.

يوضح لنا األثر اإليجابي لتطبيق نظام اإلعفاء بدالً من نظام اإلئتمان الضريبي في هذا 
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 مثال توضيحي:  -

بولندا،  في  ضريبياً  نشاطاً  وتمارس  المتحدة  للمملكة  تابعة  شركة  أن  نفترض 

هن  المتحققة  الضريبية  إيراداتها  عن  بولندا  في  الدخل  لضريبة  كان   .اكوتخضع  فإذا 

، وحققت ربحاً 2008% في عام  19سعر الضريبة علي دخل الشركات في بولندا هو:  

لبولندا كانت    100قدره   المستحقة  قيمة الضريبة  أن  ذلك   19جنيه استرليني، فمعني 

جنيهاً استرلينياً دخلت المملكة   81جنيًها إسترلينيًاً. فماذا لو أن باقي األرباح وهي هنا  

كت األرباح المتحدة  هذه  كانت  هنا  الوطنيين؟  الشركة  هذه  أسهم  حاملي  علي  وزيعات 

المتحدة  المملكة  في  الشركات  لضريبة  سعر  وجود  مع  أعلي  ضريبي  بسعر  تواجه 

مبلغ  %28بنسبة   وهو  الضريبي،  الدخل  كل  علي  يطبق  أي   100،  استرليني؛  جنيه 

قدره   ائتمان  على  الحصول  مع  األرباح،  إجمالي  للضريبة   جنيًها  19علي  إسترلينيًا 

وبذا    .جنيهاً إسترلينيًا  28األجنبية، كان يتم خصمها من مبلغ الضريبة المستحق وقدره  

عليه مبلغ   يتبقي مستحقاً  جنيهات إسترلينية كضريبة واجبة اآلداء في المملكة   9كان 

 1المتحدة، وكانت هذه الضريبة تستحق عند دخول تلك األرباح إلي المملكة المتحدة.

يمكنو سياسة    لكي  تطبيق  في ظل  المتحدة،  المملكة  في  الضريبة  هذه  دفع  تجنب 

اإلئتمان الضريبي فقد ألفت الشركات البريطانية في الخارج ترك أرباحها في الخارج. 

وحائالً  البريطانيين،  للمستثمرين  مثبًطا  الضريبي  اإلئتمان  نظام  تطبيق  كان  وهكذا، 

إل أرباحهم  إعادة  من  يمنعهم  تطبيق قوياً  يتم  كان  حالة  كل  في  المتحدة  المملكة  ى 

هذه  علي  المطبق  نظيره  من  أقل  ضريبي  بسعر  بالخارج  دخولهم  علي  الضريبة 

 2األرباح في المملكة المتحدة. 

بأن تم إعفاء أرباح    2009عام  وعندما تغيرت المعاملة الضريبية لهذه الدخول في  

البريطا الشركات  تتلقاها  التي  األجنبية  مناألسهم  بالخارج  المستحقة   نية  الضرائب 

المتحدة المملكة  في  الشركات عليها  سلوك  تغير  الضريبي،  اإلئتمان  نظام  من  بدالً   ،

البريطانية بخصوص هذه األرباح، ولم يعد يوجد ما يمنعها من توزيع أرباح أسهمها 

ي يبلغ العبء الضريب علي المساهمين الموجودين بالمملكة المتحدة دون إبطاء؛ حيث  

جنيها   100جنيها من إجمالي الوعاء الضريبي وقدره    19في بولندا، في المثال أعاله  

 81%(، وتتلقى الشركة األم الموجودة في بريطانيا أرباًحا صافية مقدارها  19)بنسبة  
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من   بدالً  الضريبي.   72جنيها  اإلئتمان  نظام  ظل  في  تتلقاها  كانت  وهكذا،   1جنيها 

البريطانية   الشركات  الضريبة  أصبحت  تطبق  التي  الدول  في  استثماراتها  تباشر  التي 

من  مأمن  في  المتحدة  المملكة  في  المطبق  نظيره  من  أقل  بسعر ضريبي  الدخل  علي 

 2إعادة توزيع أرباحها فيها.  مطالبتها بضريبة جديدة في المملكة المتحدة، عند 

ة المتحدة في باإلضافة إلى ذلك، كانت الشركات متعددة الجنسيات المملوكة للمملك

بنظيرتها  بالمقارنة  سيئ  تنافسي  مركز  في  تقع  الضريبي  اإلئتمان  نظام  تطبيق  ظل 

بدالً من اإلئتمان الضريبي. ومع تحول اإلعفاءات    المملوكة للبلدان التي تطبق سياسة

المطبقة   إلى تطبيق سياسة اإلعفاءات هذه من الضريبة  المتحدة هي األخري  المملكة 

 3دة علي األرباح المتحققة في الخارج إختفى هذا العيب.في المملكة المتح

 أسباب التحول لنظام اإلعفاء في المملكة المتحدة:  -

في  الضريبي  باقتراحها لإلصالح    في المملكة المتحدةعندما تقدمت وزارة الخزانة  

أن الهدف من اإلصالح الضريبي هو جعل الشركات   ًِ م. ذكرت صراحة  2007عام  

أكث أرباح البريطانية  على  الضريبي  النظام  تبسيط  خالل  من  المنافسة،  على  قدرة  ر 

األجنبية. الضريبي   األسهم  النظام  يشوه  "أال  علي  الحرص  وهو  الحكومة  هدف  وأن 

 the tax system should not distort commercial…“القرارات التجارية "  

decisions”   بإعفاء أرباح األسهم األجنبية من الضريبة ، وأنه بذلك اإلعفاء يتحقق 

يمكنها  بل  بالضرائب،  تتعلق  ألسباب  الخارج  في  األرباح  ترك  لعدم  الشركات  تتجه 

إستخدام األرباح المعادة إلى الوطن لتمويل استثمارات أخرى سواء بالمملكة المتحدة، 

الخارج.  في  الشركات   4أو حتي  اإلعفاء سيجعل  إلى  التحول  فإن  ذلك،  وعالوة على 

أكثر قدرة على المنافسة؛ بسبب   بلدان ذات الضرائب المرتفعة إذا كانت تستثمر في ال 
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انخفاض تكاليف االمتثال لديها، لعدم وجود التزام ضريبي إضافي عند إعادة األرباح 

 1األجنبية. 

واستنتجت الحكومة البريطانية أن النظام القديم)االئتمان الضريبي( قلل على وجه 

التنافسية ل القدرة  البريطانية، وأسفر عن عبء مالي وإداري الخصوص من  لشركات 

أيضاً   زائداً  إدارياً  عبئاً  يمثل  كان  إنه  بل  الخارج.  في  الريطانية  الشركات  على  كبير 

علي اإلدارة الضريبية في المملكة المتحدة؛ بسبب تواضع حصيلة الضرائب المباشرة 

it produced only a modest amount of direct tax yield  في ال متحصلة 

االتحاد   بلدان  معظم  كانت  وحيث  الضريبي(.  )االئتمان  النظام  ذلك  تطبيق  ظل 

في مثل هذه الظروف، لذا وقف كل من السياسيين  تطبق سياسة اإلعفاءات    األوروبي

المالية السياسات  موازنة    وصناع  أجل  من  اإلصالح،  هذا  جوار  إلي  واالقتصادية 

البريطانية للشركات  التنافسي  األوضاع    الوضع  ذات  األجنبية  الشركات  مواجهة  في 

 2المماثلة.

 الفرع الثاني 

 تطبيق نظام اإلئتمان لخصم الضريبة األجنبية في مصر 

تتبعهما   أساسيين  كمنهجين  اإلعفاء  بنظام  اإلئتمان  نظام  لمقارنة  استعراضنا  بعد 

بي الدولي، التشريعات المقارنة، واإلتفاقيات النموذجية لتالفي ظاهرة اإلزدواج الضري

التشريع  لمنهج  التي تصاحب تطبيق كل منهما، نعرض هنا  العملية  المشكالت  وبيان 

القضية هذه  مع  التعامل  في  نظام لوتفضيله    ،المصري  علي  الضريبي  اإلئتمان  نظام 

في  الدخل  لضريبة  مصر  في  المقيمون  اإلعتباريون  األشخاص  يخضع  إذ  اإلعفاء. 

، في حين يخضع األشخاص اإلعتباريون غير المقيمين طبقاً لمبدأ عالمية اإليراد  مصر

فكرة  إلي  إستناداً  اإلقليمية،  لمبدأ  طبقاً  في مصر  المستحقة  الدخل  لضريبة  في مصر 

الدائمة. وعندما يحقق الممول، الذي يتخذ صورة الشخص اإلعتباري المقيم   3المنشأة 
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الدفاع  بوزارة  الوطنية  الخدمة  مشروعات  جهاز  عدا  غير   -2  .خارجها،  االعتبارية  األشخاص 
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با دائمة  الخارج من خالل منشأة  نشاطه في  عن  أرباحاً  فإنه يطالب  في مصر  لخارج 

بضريبة الدخل علي هذه األرباح في مصر. ونظراً ألن هذه األرباح يمكن أن تستحق 

عليها ضريبة أجنبية في بلد مصدر تحقق الدخل، فلذا يتدخل المشرع المصري لتالفي 

الدولي،   الضريبي  ضريبياً  وذلك  اإلزدواج  إئتماناً  مصر  في  المقيم  المكلف  بمنح 

األ الضريبة  مفهوم  بخصوص  أن  غير  الخارج.  في  األرباح  هذه  المدفوعة عن  جنبية 

الدخل الذي يخضع للضريبة في الخارج، والذي يمكنه اإلستفادة من هذا النظام، وكذا  

 شروط تطبيق هذا النظام من األمور التي تحتاج إلي تفصيل: 

ي مصر  ( من الالئحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل ف65ذلك أنه وفقاً لنص الماده )

الضريبة  خصم  نظام  بشأنها  يسرى  التى  الخارج  فى  المحققة  باألرباح  فإنه:"يُقصد 

( المادة  فى  عليه  المنصوص  مصر،  فى  الدخل  على  الضريبة  من  من 54األجنبية   )

القانون، أرباح العمليات والفروع والتوزيعات وناتج التعامل فى األوراق المالية التى 

المقيمة   الشركات  عليها  واإلتاوات تحصل  بالخارج  شركات  فى  استثماراتها  مقابل 

بهذا شملت الالئحة  واإليجارات والعوائد المحصلة على قروض ممنوحة بالخارج." و 

النشطةالتنفيذية كل من   أو  الفعالة  السلبية     active  incomes  الدخول   والدخول 

passive incomes  و السواء.  أن  علي  بينهما  الفعال  الفرق  عند   يتحققالدخل 

بالنسبة  مرتب  صورة  في  سواء  إنجازه.  يتم  عمل  لقاء  مادي  مقابل  على  الحصول 

للعمال، أو في صورة ربح بالنسبة للمنظمين...إلخ. حيث يتم مبادلة الوقت، والخبرة، 

والجهد مقابل المال. أما الدخل السلبي فيتحقق عندما ينجز الشخص عمالً أو قيمةً تظل 

لمدة طو الناس  لدي  القيمة على مرغوبة  تلك  أو  العمل،  ذلك  يلة، ويستمر يحصل من 

كالمؤلف الذي ينشر قصة رائعة ويظل يحصل علي دخل منها طوال   .دخل بشكل دائم

حياته، في صورة نسبة معينة من ثمن كل نسخة منها يتم بيعها. وتقدم شبكة اإلنترنت 

سو سلبية  دخول  على  للحصول  المشهورين  لغير  حتي  الفرص  من  بيع  العديد  من  اء 

اإلعالنات  عوائد  جمع  من  أو  تكنولوجية،  برامج  إستخدام  من  أو  الخاصة،  منتجاتهم 

يصممونها...إلخ.  علي  1التي  السلبي  الدخل  مفهوم  ينطبق  ذلك  ضوء  أرباح وفي   :

   2royaltiesواإلتاوات ،  interestوالفوائد ،  dividendsاألسهم

أنشطة في  فاألصل  األسهم،  بأرباح  يتعلق  الخاضعة    وفيما  اإلعتبارية  األشخاص 

للضريبة هو المضاربة بقصد تحقيق الربح. سواء اكتسبت هذه الشركات صفة التاجر 

أم ال، وسواء تعلقت هذه األنشطة بأعمال تجارية أم ال. ومن هنا تعتبر األرباح التي 

باح تحققها الشركة األم من بيع األسهم التي تملكها في الشركات التابعة من قبيل األر 

الخاضعة للضريبة. ويحسب مقدار الربح كوعاء للضريبة في هذه الحالة بالفرق بين 

المصري  الدولة  مجلس  اعتمد  وقد  الدفترية.  قيمته  وبين  للسهم  السوقية  البيعية  القيمة 

هذا النظر؛ حيث اعتبر أن النشاط الذي تباشره المؤسسات الصحفية يقصد منه تحقيق 

 3غراضها، ولذا أقر بخضوع هذه األرباح لضريبة الدخل.أرباح تعينها علي تحقيق أ

 

1 - https://business.tutsplus.com/ar/tutorials/what-is-passive-income-cms 

2 - "… activities which give rise to passive income, such as dividends, 

interest and royalties" (Look: OECD (2014), Model Tax …, Op. Cit. P. 71.) 
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القانون رقم   فيعرفها  باإلتاوة،  يتعلق  فيما  المادة األولي 2005لسنة    91أما  م. في 

منه بأنها:" المبالغ المدفوعة أياً كان نوعها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق 

ذل في  بما  علمي  أو  فني  أو  أدبي  بعمل  الخاصة  براءة النشر  وأي  السينما،  أفالم  ك 

إختراع أو عالمة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة أو تركيبة أو عملية سرية أو 

مقابل استعمال أو الحق في إستعمال معدات صناعية أو تجارية أو عملية أو معلومات 

الالئح من  الثانية  المادة  العلمية."وجاءت  أو  التجارية  أو  الصناعية  بالخبرة  ة متعلقة 

نصوص عليها في المادة مالتنفيذية لهذا القانون لتقرر أنه يدخل في مفهوم اإلتاوات ال

أو  الصناعية،  المعدات  تأجير  مقابل  تدفع  التي  المبالغ  جميع  القانون  من  األولي 

 التجارية، أو العلمية. 

اإلتاوة   لفظ  الزدواج    -ويطلق  ظاهرة  لتالفي  النموذجية  االتفاقية  مفهوم  في 

علي المقابل المادي الذي يحصل عليه صاحب أي عمل   -OECDلمنظمة    الضريبي

براءات  ذلك  بما في  الحق،  لهذا  الغير  إستعمال  لقاء  الغير  أدبي من  أو  فني  أو  علمي 

والنماذج،  والتصميمات،  السينيمائية،  واألفالم  التجارية،  والعالمات  اإلختراع، 

للمادة   وطبقا  ت   12والمخططات.  االتفاقية  هذه  دولة  من  في  للضريبة  اإلتاوة  خضع 

أخري. دولة  في  نشأت  ولو  حتي  فقط   Royalties arising in a"  اإلقامة 

Contracting State and beneficially owned by a resident of the 
1other Contracting State shall be taxable only in that other State." 

تأجير المعدات،  التنفيذية للقانون المصري فإن    ( من الالئحة2وطبقاً لنص المادة )

( من القانون، فى حكم استعمالها أو الحق فى استعمالها. 1فى تطبيق حكم المادة ) يعد  

وتشمل اإلتاوات جميع المبالغ التى تدفع مقابل تأجير المعدات الصناعية أو التجارية 

فرع ُمسَجل فإنه يحاسب   أو العلمية. ومع ذلك إذا كان المؤجر يباشر نشاطه من خالل

 ألغراض الضريبة باعتباره منشأة دائمة. 

مصادر  كأحد  اإلتاوة  مفهوم  عن  الحال  بطبيعة  لإلتاوة  المفهوم  هذا  ويختلف 

اإليرادات العامة للدولة؛ حيث تعرف بصفتها هذه بأنها مبلغ من المال تفرضه الدولة 

على واحدة  ولمرة  أو   جبراً،  الزراعية،  العقارات  الفضاء؛  مالك  األرض  أو  المبنية، 

العامة مثل: شق  بسبب المنفعة العامة التي تعود عليهم من وراء قيامها ببعض األشغال

حفر أو  الكهرباء،  وتوصيل  وتعبيدها،  لري  الطرق  المسهلة  والمصارف  القنوات 

 -في الغالب    -األراضي الزراعية …الخ. بحسبان أن قيام الدولة بهذه األعمال يؤدي  

قيم العقارات المجاورة لها، وبالتالي فإنه اذا ما أراد مالك العقار بيعه بعد ذلك   فعرالي  

فإنه يستطيع الحصول علي سعر أعلي من السعر الذي كان يمكن له بيعه به قبل قيام 

بهذه األعمال الزيادة    .الدولة  العقارات غير   –الرأسمالية    –ونظراً ألن هذه  قيمة  في 

إنما للمشروعات العامة التي تنشئها الدولة، لذا تجيز التشريعات ، وهاراجعة لجهد مالك

الضريبية للدول المختلفة تحصيل إتاوات بهذا المفهوم من مالك هذه العقارات، تتمثل 

ويلتزم مالك هذه العقارات   .واحدة  تحددها الدولة بصفة قطعية، ولمرةفي مبالغ مالية  

 
1 - OECD (2014), Model Tax Convention …, Op. Cit. P. 71. 34. 

-JOHANNES B. & C. F. : CORPORATE TAX …, Op. Cit. P. 71. 40. 
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بأهمية كبيرة كمورد هام أوحيوي من الموارد    بدفعها للدولة. غير أن اإلتاوات التتمتع

ويتم تحصيلها لمرة واحدة، ويقصد منها   -في الغالب    -العامة للدولة: لكونها استثنائية  

على األعمال العامة، أو ما يتبقى   تغطية بعض نفقات المشروعات المترتبة  -عادةً    -

 الخصوص. من هذه النفقات. ولذا ال تعول عليها الدول كثيراً في هذا 

الخصم   أو  اإلئتمان،  مبدأ  يطبق  المصري  الضريبي  التشريع  فإن  حال  أية  وعلي 

يدفعها   التي  األجنبية  الضريبة  أنشطتهم   المكلفونبخصوص  عن  في مصر  المقيمون 

الضريبية المشار إليها بعاليه في الخارج؛ وذلك للحد من اإلزدواج الضريبي الدولي. 

 ن ذلك تحقق عدة شروط: غير أنه يتطلب لتمكين المكلف م

  الشرط األول: أن يكون المكلف شخصاً إعتبارياً يمارس نشاطاً ضريبياً في الخارج: 

ويحذو التشريع المصري حذو غالبية التشريعات المقارنة، فيأخذ بفكرة المنشأة الدائمة 

Permanent establishment   خصوص في  الضريبية  اإلتفاقيات  في  الواردة 

غير الشخص  أراضيها   مزاولة  في  صناعية  أو  تجارية،  ضريبية  ألنشطة  المقيم 

المستحقة  الضريبة  عن  فيحاسبه  األنشطة،  هذه  علي  المستحقة  الضريبة  بخصوص 

النشاط  مزاولة  بمجرد  وتكتفي  المفهوم،  بهذا  أخري  دول  تأخذ  ال  حين  في  عنها، 

الدائ المنشأة  مفهوم  تحقق  بدون  ولو  أراضيها،  علي  الصناعي  أو  مة التجاري، 

وإذا كان األصل وفقاً لالتفاقيات الضريبية هو 1 كالواليات المتحدة األمريكية، وفرنسا. 

هذه  فإن  اإلقامة،  دولة  في  المال  رأس  علي  وكذا  الدخل،  علي  الضريبة  فرض 

الدائمة  المنشأة  دخل  الضريبة علي  اإلقامة كذلك من فرض  دولة  تحرم  اإلتفاقيات ال 

 فما هو مفهوم المنشأة الدائمة؟  2 ة المصدر(.المتحقق في أي دولة أخري )دول

غير  الشخص  خالله  من  يزاول  الذي  الثابت  المكان  أو  المقر  هي  الدائمة  المنشأة 

بعضه.  أو  مشروعه  نشاط  كل  ليكتسب   3المقيم  المقر  لهذا  عناصر  عدة  توافر  ويلزم 

 وصف المنشأة الدائمة، هي: 

ويجب عمال مشروعه من خالله:  وجود كيان مادي يباشر المكلف كل، أو بعض أ  -أ

أن يكون هذا الكيان المادي ثابت ومستقر زمانياً ومكانياً. وينتفي اإلستقرارالزماني في 

حالة إقامة معرض مؤقت للسلع مثالً، أو سيرك مؤقت؛ لعدم وجود نية االستقرار، ولو 

العنصر   هذا  يتحقق  حين  في  منهما.  أي  مدة  اإلستقرار  طالت  نية  انلوجود  تهي ولو 

مثالً. للوفاة  فيه  العمل  بدء  من  قصير  وقت  بعد  المادي  ينتفي   4  الكيان  كما 

اإلستقرارالمكاني في حالة وجود مكاتب للدعاية واإلعالن في الخارج تقوم باإلعالنات 

ويستوي أن يتواجد الكيان المادي للمشروع في مكان   5التجارية لمواطني دولة اإلقامة.

للمنشأة،   مؤَجر  أو  تمنح  مملوك  التي  التسهيالت  صورة  الكيان  هذا  يتخذ  أن  ويمكن 
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فيه.  له  التابعة  المعدات  أو  أو وجود اآلالت  المصدر كالتصاريح،  دولة  للمشروع في 

ويتحقق هذا الشرط بصرف النظر عن كون المكلف قد حصل علي التراخيص الالزمة 

إ عما  كذلك  النظر  وبصرف  عدمه،  من  الكيان  هذا  في  النشاط  هذه لمزاولة  كانت  ذا 

 1التراخيص مطلوبة من األساس من عدمه. 

كما يجب أن يكون المكان الذي يتواجد فيه الكيان المادي ثابت، فال يكون مؤقتاً، بل 

الثبات  هذا  ويتحقق  له.  بالنسبة  واإلستقرار  الثبات  من  معين  قدر  توافر  األمر  يلزم 

أخر دولة  في  للمكلف  مملوكلة  آالت  بوجود  ولو  اإلقامة، واالستقرار  دولة  خارج  ي 

محطات  مثل  أتوماتيكية  أو  تلقائية،  بطريقة  ولو  وتعمل  مثبتة،  اآلالت  هذه  أن  طالما 

إستخدام  في  الحق  له  بشري  هناك عنصر  أن  إذ  أتوماتيكياً؛  تعمل  التي  البنزين  تعبئة 

 2المكان الذي تتواجد فيه هذه المحطات.

ويتحقق ذلك بأن يمارس لمشروع:  مساهمة هذا الكيان المادي في توليد الربح ل  -ب

المشروع من خالل هذا الكيان أنشطة تجارية، أو صناعية، أو خدمية ويحقق ربح من 

ممارستها. أما إذا اقتصر نشاط هذا الكيان المادي علي إمداد المشروع باألبحاث، أو 

منه  الهدف  كان  أو  للمشروع،  ربح  تحقيق  إلي  مباشرة  تؤدي  ال  التي  الدراسات 

مه كمعرض، أو مخزن لمنتجات المشروع، فينتفي بخصوصه وصف المنشأة استخدا

 3الدائمة.

اإلستقالل:    -جـ مظاهر  ببعض  المادي  الكيان  يتمتع  عندما أن  الشرط  هذا  ويتحقق 

في  وإدارية  وقانونية  مالية  بصالحيات  متمتعاً  المادي  الكيان  إدارة  علي  القائم  يكون 

ك إذا  أما  األصلية،  بالمنشأة  فينتفي عالقته  الصالحيات  بهذه  يتمتع  وال  لها،  تابعاً  ان 

 الشرط. 

واألصل أن توافر هذه العناصر يقطع بتوافر صورة أو أخري للمنشأة الدائمة، فهل     

المادة  تعرضت  فقد  ال.  الحقيقة  المصري؟  القانون  في  الدائمة  المنشأة  مفهوم  هو  هذا 

رقم  4) القانون  من  لتعريف    2005لسنة    91(  بنصها بنفسها  وذلك  الدائمة،  المنشأة 

علي أنه ": يقصد بالمنشأة الدائمة في تطبيق أحكام هذا القانون كل مكان ثابت لألعمال 

مقيم في  الخاصة بشخص غير  المشروعات  أعمال  أو بعض  تنفيذ كل  يتم من خالله 

األخص  على  وتشمل  الفرع  :مصر،  )ب(  اإلدارة.  محل  المستخدم   .)أ(  المبنى  )جه( 

)ز( المنجم، أو حقل البترول أو   .)و( الورشة  .)هه( المصنع  .)د( المكتب   .لبيعكمنفذ ل

ذلك  في  بما  الطبيعية  الموارد  الستخراج  آخر  مكان  أي  أو  المحجر،  أو  الغاز،  بئر 

)ط( موقع البناء أو   .)ح( المزرعة أو الغراس  .األخشاب أو أي إنتاج آخر من الغابات 

التجميع أو الت جهيزات أو األنشطة اإلشرافية المرتبطة بشيء من مشروع اإلنشاء أو 
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متى   .ذلك تابع  لحساب مشروع  يعمل  الذي  الشخص  الدائمة  المنشأة  في حكم  ويعتبر 

كانت له سلطة إبرام العقود باسم المشروع واعتمادها، ما لم تقتصر أوجه نشاطه على 

 :وال يعتبر منشأة دائمة ما يأتي .شراء السلع أو البضائع للمشروع

ه االنتفاع بالتسهيالت الخاصة ألغراض التخزين وعرض البضائع والسلع المملوكة 1 

ه االحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع ألغراض 2  .للمشروع فقط

العرض. أو  للمشروع 3التخزين  المملوكة  والبضائع  السلع  من  برصيد  االحتفاظ  ه 

مشروع   بواسطة  فقط  تصنيعها  إعادة  لنشاط 4آخر. لغرض  ثابت  بمكان  االحتفاظ  ه 

ه االحتفاظ بمكان 5يباشر فقط شراء البضائع أو السلع أو تجميع المعلومات للمشروع.

للمشروع. مساعدة  أو  تمهيدية  صفة  ذي  عمل  بأي  القيام  فقط  يباشر  لنشاط  ه 6ثابت 

لبنود االحتفاظ بمكان ثابت للعمل تزاول فيه أى مجموعة من األنشطة المشار إليها في ا

السابقة بشرط أن يكون النشاط اإلجمالي للمكان الثابت للعمل والناتج من مجموعة هذه 

األعمال الصناعية أو التجارية التي تقوم    -7األنشطة ذا صفة تمهيدية أو مساعدة فقط.  

بها شركة أجنبية عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذى طبيعة 

يث  لم  ما  أو جهده خالل مستقلة،  وقته  معظم  قد كرس  الوكيل  أو  السمسار  هذا  أن  بت 

على  مقيمة  غير  شركة  سيطرة  تعنى  األجنبية.وال  الشركة  لصالح  الضريبية  الفترة 

لألخرى دائمة  منشأة  المقيمة  الشركة  تصبح  أن  مقيمة  أخرى  معرض   ".شركة  وفي 

ة لهذا القانون مفهوم العمل تناولها لهذا النص عرفت المادة الرابعة من الالئحة التنفيذي

رقم البند  في  عليه  المنصوص  التمهيدية  الصفة  نشاط 5)   ذي  بأنه:"كل  إليه  المشار   )

 اليساهم في توليد دخل يخضع للضريبة في مصر".  

الدائمة   المنشأة  لمفهوم  تحديده  في  اإلسهاب  بهذا  المصري  المشرع  أن  والواقع 

رقم   القانون  انتقل  2005لسنة    91بموجب  فلسفة  م.  في   -من  تبنيها  علي  استقر 

السابقة  الضريبية  في   -تشريعاتنا  القضاء  يفوض  واسع  مفهوم  علي  االعتماد  قوامها 

أخري  فلسفة  إلي  لها  أمثلة  بعض  بذكر  ويكتفي  الدائمة،  المنشأة  فكرة  مدلول  تحديد 

ء نقالً قوامها تحديده بنفسه لمفهوم المنشأة الدائمة. وهذا المنهج الجديد وإن كان قد جا

 -عن إتفاقيات تالفي اإلزدواج الضريبي التي تبرمها مصر مع الدول األخري، إال أنه  

وبحق ير  كما البعض،  األحكام  -1ي  من  قليل  عدد  في  الدائمة  المنشأة  مفهوم   ، يختزل 

التفصيلية األخري، ومثل  األحكام  الكثير من  تحتوي علي  أنها  الرغم من  وذلك علي 

ا مفهوم  من  التضييق  صالح هذا  في  يأتي  ال  المصري  القانون  في  الدائمة  لمنشأة 

ألنه يجعله محكوم بحدود   ؛المفاوض المصري وهو بصدد إبرام اإلتفاقيات الضريبية

هذا النص، ويسمح للمفاوض األجنبي بالتمسك به، وبعدم مد مفهوم المنشأة الدائمة إلي 

 2ما وراء هذا النص من أحكام.
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فإذا لم تكن قد تم دفعها   يبة األجنبية قد تم دفعها بالفعل:الشرط الثاني: أن تكون الضر

وحل  الدفع  مستحقة  كانت  ولو  حتي  خصمها،  مصر  في  المقيم  المكلف  يستحق  فال 

المقيم في مصر الضريبة األجنبية   المكلف  يدفع  أن  فقد يحدث  دفعها. ومع هذا  موعد 

تحقاقها. كما لو نشأ نزاع المستحقة عليه في الخارج، ولكن في سنة مالية تالية لسنة اس

قيمة  عن  األجنبية  المصدر  بدولة  الضريبية  واإلدارة  بمصر  المقيم  المكلف  بين 

إلي  النزاع  الفصل في هذا  بها، وتأخر  المتحققة  أنشطته  المستحقة عليه عن  الضريبة 

في  أحقيته  مدي  عن  التساؤل  يثور  وهنا  الصلة.  ذات  الضريبية  السنة  إنتهاء  مابعد 

ا من  ونؤيد  خصمها  في خصمها؟  أحقيته  وموعد  مصر،  في  عليه  المستحقة  لضريبة 

مايذهب إليه البعض من جواز خصمها للمكلف المقيم من الضريبة المستحقة عليه في 

 ً قانونا المقررة  والشروط  للحدود  وفقاً  ولكن  آدائها،  سنة  في  تحقق   مصر  سنة  في 

  1وعائها، أي في سنة استحقاقها.

المقيم المكلف  أن  ويقوم بخصمها    غير  أوالً،  األجنبية  الضريبة  يدفع  قد  في مصر 

مصر في  عليه  المستحقة  الضريبة  مبالغ   ،من  استحقاق  عن  بشأنها  النزاع  يسفر  ثم 

ضريبية أقل فترد له دولة المصدر هذا القدر الزائد عن الضريبة المستحقة. وهنا يثور 

دولة اإلقامة )مصر(؟ ال   التساؤل من جديد حول مآل الضريبة المخصومة بالزيادة في

أن  يري  البعض  أن  غير  مصر.  في  الضريبية  لإلدارة  بردها  يلتزم  المكلف  أن  شك 

سنة  في  الخارج  في  للمكلف  تحقق  إيراداً  يعتبر  الفرض  هذا  في  المكلف  مايسترده 

مصر. في  للضريبة  الخاضعة  إيراداته  إجمالي  ويدخل ضمن  عليه  أنه   2حصوله  أي 

بأن تدخل قيمة ا لضريبة المستردة في هذه الحالة في وعاء الضريبة المستحقة يكتفي 

 خالل سنة ردها. 

يجعله   المصدر  دولة  في  الضريبة  من  المكلف  إعفاء  فإن  الشرط  هذا  وفي ضوء 

غير مستحق لخصمها في مصر باعتبارها دولة اإلقامة، حيث إن الخصم ال يكون إال 

لفعل في دولة المصدر من ضريبة دفعت با   "tax sure tax "لضريبة من ضريبة  

اإلقامة   دول  البعض أن عدم سماح  اإلقامة. ويري  دولة  الدفع في   –ضريبة مستحقة 

بخصم الضريبة األجنبية التي تقرر الدول النامية اإلعفاء منها    -المصدرة لرأس المال

علي   الدول  بتلك  العامة  للخزانة  إثراء  فيه  بها  المباشر  األجنبي  لالستثمار  كتحفيز 

الضريبة    حساب  تتنازل عن  النامية  الدول  أن  إذ معناه  النامية.  بالدول  العامة  الخزانة 

المستحقة علي األنشطة الضريبية الممارسة بها لصالح الدول المصدرة لرأس المال. 

النامية في اإلتفاقيات الضريبية التي تعقدها علي اشتراط أحقية  ومن هنا دأبت الدول 

الذ  بها،  المقيم  غير  يخصم المكلف  أن  في  أراضيها  علي  ضريبية  أنشطة  يمارس  ي 

الضريبة المتعلقة بها من الضريبة المستحقة عليه في دولة اإلقامة. حتي ولو كان قد تم 
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إعفاؤه من الضريبة في دولة المصدر، متي تم ذلك ألغراض التنمية اإلقتصادية. وقد  

 1سبق بيان ذلك تفصيالً عند تناولنا لمبدأ تقييد الضريبة. 

معيناً: حداً  المخصومة  الضريبة  تتجاوز  أال  الثالث:  المشرع   الشرط  أن  يعني  وهذا 

له. التعرض  وقد سبق  العادي.  الخصم  مبدأ  في   2يطبق  العبرة  تكون  ذلك  وفي ضوء 

خصوص الضريبة األجنبية مستحقة الخصم هي بقيمتها طبقاً للسعر الضريبي المطبق 

للسعر الضريبي المطبق في مصر علي في الخارج، ولكن بما ال يجاوز قيمتها ط  بقاً 

للسعر الضريبي  األنشطة المثيلة. فإذا كان السعر الضريبي المطبق في مصر معادالً 

المطبق في الخارج أو يزيد عنه، فهنا يمكن للمكلف خصم كامل الضريبة األجنبية. أما  

اليستطي  المكلف  فإن  األدني،  هو  مصر  في  المطبق  الضريبي  السعر  كان  أن إذا  ع 

السعر  ينتجها  التي  قيمتها  الخارج سوي  في  المدفوعة  األجنبية  الضريبية  من  يخصم 

الضريبة   خصم  عند  مصر  في  عليه  المعول  والسعر  مصر.  في  المطبق  الضريبي 

طبقاً لالئحة    %20األجنبية هو السعر العام للضريبة علي األشخاص اإلعتبارية وهو  

 3التنفيذية  لقانون ضريبة الدخل.

فمن  -وبحق  -4البعض   ويري الخصوص،  هذا  في  التنفيذية  الالئحة  توفيق  عدم 

اإلعتبارية أعلي من   األشخاص  الضريبة علي  أن سعر  لبعض   %20المعلوم  بالنسبة 

إذ تخضع أرباح هيئة قناة السويس والهيئة المصرية العامة للبترول، والبنك األنشطة؛  

ت البحث عن البترول والغاز ، كما تخضع أرباح شركا%40المركزى للضريبة بسعر  

. ومن الممكن أن يكون ألي من هذه الشركات فروع %40.5وإنتاجها للضريبة بسعر  

في  الشركات  هذه   أنشطة  تخضع  أن  ويجدر  الخارج.  في  دائمة  منشآت  في صورة 

ذات سعر الضريبة المطبق في مصر. ومن هنا نتفق مع لضريبة في مصر بالخارج ل

 لوية تعديل نص الالئحة التنفيذية بما يراعي ذلك.أنصار هذا الرأي في أو
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المادة    - 3 نص  للقانو  66راجع  التنفيذية  الالئحة  وزير 2005لسنة    91ن  من  بقرار  الصادرة  م. 

المدفوعة  2005لسنة    991المالية رقم   األجنبية  الضريبة  أنه: "شترط لخصم  م. حيث يجري علي 

 ( من القانون، ما يأتى:54بالخارج من الضريبة على الدخل فى مصر، فى تطبيق حكم المادة )

األج1 الضريبة  لسداد  المؤيدة  المستندات  الشركة  تقدم  أن  لحسابها.  .  خصم  2نبية  يتجاوز  أال   .

للقانون.   . أال 3الضريبة المؤداة فى الخارج الضريبة واجبة السداد فى مصر التى يتم تحديدها وفقاً 

يتجاوز ما يدخل فى نظام الخصم بالنسبة للضريبة على التوزيعات وناتج التعامل فى األوراق المالية 

المبا هذه  المستقطعة من  المباشرة  على  الضريبة  فى مصر  السداد  الواجبة  الضريبة  ويتم حساب  لغ 

سعر  فى  المقيمة مضروباً  الشركة  إيراد  الداخلة ضمن  الخارج  فى  المحققة  األرباح  إجمالى  أساس 

 ( من القانون"49الضريبة المنصوص عليه فى الفقرة األولى من المادة )

المادة  - رقم  49وتنص  القانون  يقر2005لسنة    91من   " أنه:  علي  أقرب م  إلى  الضريبة  ب وعاء 

للضريبة بسعر   أقل ويخضع  السنوية  %20عشرة جنيهات  السعر   .من صافى األرباح  واستثناء من 

والبنك   للبترول،  العامة  المصرية  السويس والهيئة  قناة  أرباح هيئة  السابقة تخضع  الفقرة  الوارد في 

بسعر   للضريبة  ال%40المركزى  عن  البحث  شركات  أرباح  تخضع  كما  وإنتاجها ،  والغاز  بترول 

 " .%40.5للضريبة بسعر 
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 ً من أنشطته بالخارج في أكثر من دولة،    فإذا حقق المكلف المقيم في مصر أرباحا

فهنا يتم التعامل مع األرباح المتحققة في كل دولة منها علي حدة. وعند السماح بترحيل 

تها المتحققة في الدول الخسائر تكون الخسائر المتحققة في كل دولة منفصلة عن نظير 

في  المتحققة  األرباح  الدول من  إحدي  في  يسمح بخصم خسائر متحققة  األخري، وال 

 وهذا هو المعمول به في التشريعات المقارنة علي ما أسلفنا.  1دولة أخري. 

 أثر عدم توافر شروط خصم الضريبة األجنبية: -

ف عليها  المنصوص  األجنبية  الضريبة  توافرت شروط خصم  المادة  إذا  من    54ي 

قانون ضريبة الدخل وجب إعماله. فإذا لم تتوافر هذه الشروط وكنا بصدد ممول مقيم  

في مصر، وتحققت أرباح عن أنشطته بالخارج، ودفع عنها ضريبة أجنبية ال يجوز له 

إلي جواز  ذلك خصمها؟ ذهب رأي  له مع  يمكن  فهل  توافر شروطها،  لعدم  خصمها 

من القانون التي تسمح للمكلف باحتساب الضرائب   3/ 23دة  ذلك نزوالً علي حكم الما

القانوني   كان شكلها  أياً  المنشأة  التي تتحملها  اعتباري   -والرسوم  أو   -شخص طبيعي 

طالما توافرت الشروط المتطلبة لذلك بأن كانت مرتبطة بنشاط المنشأة، والزمة آلداء  

إلي عدم جواز ذلك بحسبان   في حين ذهب رأي ثان 2هذا النشاط، ومؤيدة بالمستندات. 

بالضريبة األجنبية    54أن الحكم الوارد في المادة   بخصوص الخصم هو حكم خاص 

بالمادة   الوارد  الحكم  أن  حين  في  خصمها،  يجوز  ويتصل   23التي  عام،  حكم  هو 

بالضريبة المستحقة علي الدخل بالداخل فقط، ومن شأن إعماله علي الضريبة األجنبية 

انطباق  عند   المادة  عدم  من   54نص  األخيرة  المادة  هذه  نص  إفراغ  عليها 

من 3مضمونه. بالخارج  المتحققة  الضريبة  بين  التفرقة  إلي  يذهب  ثالثاً  رأياً  أن  غير 

إعتباري.  شخص  خالل  من  المتحققة  وتلك  فردية  منشأة  أو  طبيعي،  شخص  خالل 

المادة   حكم  من  الطبيعيين  األشخاص  استفادة  إمكانية  القا   23ويري  لعدم من  نون؛ 

المادة   أحكام  لألشخاص   54انطباق  يمكن  ال  حين  في  الطبيعيين،  األشخاص  علي 

عند عدم توافر الشروط التي تتطلبها المادة   23اإلعتباريين اإلستفادة من أحكام المادة  

  4من القانون. وساق أنصار هذا الرأي من أحكام قضاء النقض مايؤيد منطقهم.  54

فيه  - األمر  أن  وكنا    تفصيل:  والواقع  السابقة،  الثالث  الشروط  توافرت  إذا  أنه  ذلك 

األنشطة  هذه  علي  المستحقة  الضريبة  ودفعت  الخارج،  في  أنشطة  لها  شركة  بصدد 

بالخارج فإن لها أن تخصم هذه الضريبة من الضريبة المستحقة عليها في مصر علي 

ن جميع أنشطة ذات األنشطة. ومن هنا ينخفض مقدار الضريبة المستحقة في مصر ع

الشركة في مصر والخارج بمقدار الضريبة المسددة بالخارج، بالشروط والحدود التي  

يوجبها تطبيق مبدأ خصم الضريبة األجنبية، طبقاً لطريقة الخصم العادي. أما إذا كنا  

نشاطاً  تمارس  شركة  أو  بالخارج،  ضريبياً  نشاطاً  يمارس  طبيعي  شخص  بصدد 
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بالخارج ولكن ال تتوافر لها شروط خصم الضريبة األجنبية، فهنا يمكن لكال   ضريبياً 

 -الشخصين خصم الضريبة المسددة بالخارج من وعاء الضريبة المستحقة في مصر  

الضريبة هذه  من  بين   -وليس  كبير  والفارق  الخصم.  واجبة  التكاليف  من  باعتبارها 

 الحالتين: 

ب المقررة  األجنبية  الضريبة  خصم  قواعد  تسمح  حين  القانون   54المادة  ففي  من 

هذه  توافر  عدم  فإن  مصر،  في  المستحقة  الضريبة  من  األجنبية  الضريبة  بخصم 

المادة   أحكام  تطبيق  من  يمنع  ال  شروطها   23الشروط  توافر  عند  القانون  من 

بالمادة  المقررة  األحكام  هذه  تطبيق  وأن  خاصةً  كذلك،  األجنبية  الضريبة  بخصوص 

حتي يقال أن إعمال   54التي تخلص من تطبيق المادة    ال يؤدي إلي ذات النتيجة  23

من مضمونه. ذلك أن معاملة   54في الفرض المعروض يفرغ نص المادة    23المادة  

 -عند عدم توافر شروط خصمها من الضريبة المستحقة في مصر  -الضريبة األجنبية  

ستحقة معاملة تكاليف الحصول علي الدخل، والسماح بخصمها من وعاء الضريبة الم

في مصر ال يمنع من سريان الضريبة في مصر علي الدخل الصافي المتحقق للمكلف 

إليه  يؤدي  ما  فكل  الوعاء.  هذا  من  األجنبية  الضريبة  استبعاد  بعد  ولكن  الخارج،  في 

هنا هو إزاحة الضريبة األجنبية من الوعاء الخاضع للضريبة    23تطبيق حكم المادة  

ي اإلزدواج الضريبي، فسوف يظل هذا اإلزدواج في مصر ليس من أجل القضاء عل

، جنبية المدفوعة من أن تكون محالً قائماً رغم ذلك، وإنما من أجل استبعاد الضريبة األ

 أو وعاًء للضريبة في مصر. 

إقامة  كدولة  في مصر  العامة  الخزانة  علي  الحكمين  كال  أثر  أن  فيه  ومما ال شك 

من القانون يحرم الخزانة العامة في   54مادة  ليس واحداً: ففي حين أن تطبيق حكم ال

إقامة   -مصر   وفقاً   -كدولة  الخارج،  في  المتحقق  الدخل  علي  المستحقة  الضريبة  من 

من   23للقواعد المعمول بها طبقاً لطريقة الخصم العادي، نجد أن تطبيق أحكام المادة  

ال الضريبة  كامل  علي  من حصولها  المصرية  الخزانة  يحرم  ال  علي القانون  مستحقة 

األرباح الصافية المتحققة في الخارج. وكل ما تضحي به الخزانة العامة في مصر في 

في  للضريبة  الخاضع  الوعاء  من  األجنبية  الضريبة  قيمة  استبعادها  هو  الحالة  هذه 

 مصر باعتبارها من التكاليف واجبة الخصم. 

 المطلب الثاني 

 ي الداخلي دور نظام اإلئتمان في تالفي اإلزدواج الضريب

تالفي  أجل  من  اإلعفاء  ال  اإلئتمان،  نظام  علي  يعتمد  المصري  المشرع  أن  كما 

أنشطة  عن  سدادها  يتم  التي  األجنبية،  الضريبة  بخصوص  الضريبي  اإلزدواج 

با االممولين  فإنه  السابق،  التفصيل  علي  كذلك لخارج  النظام  هذا  تطبيق  علي  عتاد 

علي الداخلي،  الضريبي  اإلزدواج  لقد    لتالفي  بل  األول.  الفرع  يوضحه  الذي  النحو 

بصدد   بتطبيقه، وهو  الذي جعله يصرح  الحد  إلي  النظام  بهذا  المشرع  قناعة  وصلت 

الضريبي.  اإلزدواج  تالفي  عن  بعيد  ولسبب  جنسه،  من  ليس  آخر  نظام  تطبيق 

 ويتعرض الفرع الثاني لبيان ذلك. 
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 الفرع األول 

 الداخلي  تالفي اإلزدواجل ـانتطبيـق اإلئتمعلي اد المشرع إعتيـ

ال يكاد يخطئ التشريع الضريبي في أي دولة من دول العالم التعدد، والتنوع عند  

الضرائب  والعديد من  المباشرة،  الضرائب  العديد من  بين  الضريبي،  صياغة نظامها 

غير المباشرة. وال يخرج التشريع الضريبي المصري عن هذا المنهج؛ إذ يتبني العديد  

الضرائ العقارات من  علي  والضريبة  الزراعية،  األطيان  ضريبة  مثل  المباشرة  ب 

المبنية، والضريبة علي الثروة العقارية، والضريبة علي األرباح التجارية والصناعية، 

أنواع  في  التعدد  هذا  أدي  وقد  التجارية...إلخ.  غير  المهن  أرباح  علي  والضريبة 

تدا إلي  المصري  التشريع  المباشرة في  أنواع الضرائب  لبعض  نطاقات الخضوع  خل 

الضرائب المباشرة، بحيث أمكن لنا رؤية مال واحد، أو نشاط واحد يخضع ألكثر من 

الزراعية   األطيان  لضريبة  يخضع  مال  فهذا  الوقت؛  نفس  في  مباشرة  ضريبة 

العقارية   التصرفات  لضريبة  يخضع  مال  وذلك  واحد.  آن  في  العقارية  والضريبة 

التجا األرباح  االطيان وضريبة  لضريبة  يخضع  مال  وذاك  واحد.  وقت  في  رية 

مال  وتانك  واحد.  آن  في  العقارية  الثروة  علي  المفروضة  الدخل  وضريبة  الزراعية 

يخضع للضريبة العقارية وضريبة الدخل المفروضة علي األرباح التجارية في نفس 

اإلز من  نوع  لوجود  وترشح  مصر  في  مواتية  البيئة  وجدنا  هنا  ومن  دواج الوقت. 

الضريبي الداخلي، سواء كان مقصوداً من المشرع، أو غير مقصود منه. لكن يحسب 

يسمح لهم في الحاالت ،  للمشرع أنه غالبا مااعتاد علي منح ائتمان ضريبي  للمكلفين

المتقدمة بخصم إحدي الضريبتين اللتين يتحقق بهما اإلزدواج الضريبي من الضريبة 

، وفيما يلي إطالالت موجزة توضح زدواج الضريبياألخري، من أجل تالفي هذا اإل

 : ذلك

 ضريبة االطيان الزراعية والضريبة العقارية:  -1

 196عندما فرض المشرع المصري الضريبة علي العقارات المبنية بالقانون رقم      

العقارات 2008لسنة   في جميع  يتمثل  الضريبة  هذه  الخضوع ألحكام  نطاق  م. جعل 

الكائنة   البناء. المبنية  كان مكان  وأياً  بنائها،  كانت مادة  أياً  في مصر، وما في حكمها 

الزراعية نطاق  المقامة علي األراضي  المبنية  العقارات  أمكن دخول  ذلك  وبناًء علي 

الزراعية تخضع لضريبة   الخضوع ألحكام هذه الضريبة. ولكن نظراً ألن األراضي 

م. فهذا يعني أن خضوع 1939لسنة    113األطيان الزراعية المفروضة بالقانون رقم  

المباني المقامة علي هذه األراضي لضريبة العقارات المبنية يؤدي إلي حدوث إزدواج 

البناء.  عليه  يقع  الذي  الزراعية  الجزء من األرض  ذلك  ضريبي مؤكد في خصوص 

ألحد  طبقاً  الضريبي  اإلزدواج  هذا  لتالفي  تشريعي  تدخل  من  البد  كان  هنا  ومن 

اإلعفاء، أواإلئتمان. وكان اإلعفاء الضريبي هنا هو األقرب لمنهج المشرع منهجين:  

المصري في التعامل مع هذه القضية. إذ أنه أخرج األرض الزراعية التي يقام عليها 

ضريبة األطيان الزراعية، مكتفياً بخضوعها   ألحكام  الخضوع  نطاق  من  البناء 

صدور  عن  النظر  بقطع  المبنية،  ارات تبعاً للمبني المقام عليها للضريبة علي العق
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عدمه. من  عليها  بالبناء  عن   1ترخيص  األطيان  ضريبة  رفع  يتم  الحالة  هذه  وفي 

استبعاد   أمر  بموجب  للضريبة  الخاضعة  المباني  عليها  تقام  التي  الزراعية  األراضي 

الضرائب  مديرية  مدير  ويعتمده  المختصة،  العقارية  الضرائب  مأمورية  تحرره 

ا المبنية  العقارية  العقارات  علي  الضريبة  ربط  تاريخ  من  إعتباراً  ويسري  لمختص، 

ضريبة األطيان دفع  وهكذا فإنه بدالً من مطالبة المشرع للمكلف ب  2علي تلك األراضي. 

األراضي  المشرع  استبعد  عليه،  المستحقة  العقارية  الضريبة  من  استنزالها  ثم  أوالً 

 حكام الضريبة علي العقارات المبنية. الزراعية منذ البداية من نطاق الخضوع أل

رقم       القانون  يأت  لم  لو  أنه  بالذكر  الجدير  المعالجة   2008لسنة    196ومن  بهذه 

م. بخصوص 1939لسنة    113لوصلنا إليها بذاتها تطبيقاً لصريح أحكام القانون رقم  

القانون   ذلك  ألن  الزراعية؛  األطيان  اآلخر ضريبة  الخضوع   هو  نطاق  من  أخرجها 

لضريبة األطيان الزراعية؛ حيث اليخضع لهذه الضريبة طبقاً لنص المادة الثامنة من 

رقم   )1939لسنة    113القانون   ..." للسكن   -(  3م.  مبان  عليها  المقام  األراضى 

 " كما أنه طبقاً للمادة العاشرة من هذا القانون .العمومى بما فى ذلك حرم ومنافع السكن

األطيان "...  ترفع ضريبة  بالسكن 6)  عن  متصلة  مبان  عليها  تقام  التى  األراضى   )

واألراضى التى تقام عليها مبان متالصقة لمالك عديدين وتشبه السكن   -(  7).العمومى

العمومى" ويتم رفع ضريبة األطيان  في الحالتين "... بناء على طلب صاحب الشأن 

للمادة الحادية عشرة من ذات ال.ومن تاريخ الطلب  قانون. وهذا يعني أن " وذلك طبقاً 

هذا  علي  ثابت  المعروضة  الحالة  في  الضريبي  اإلزدواج  تالفي  في  المشرع  منهج 

 النحو منذ ثالثينيات القرن الماضي. 

 ضريبة التصرفات العقارية وضريبة األرباح التجارية:  -2

م. علي مجموع  2005لسنة    91تسري الضريبة علي الدخل المقررة بالقانون رقم      

دخ المقيمين صافي  المقيمين في مصر، وغير  الطبيعيين  الممولين من األشخاص  ول 

فيها وذلك بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر من المرتبات وما في حكمها، واألنشطة 

وفي نطاق    3التجارية والصناعية، واألنشطة المهنية غير التجارية، والثروة العقارية. 

كل تصرف يتصل بأي بند من بنودها بفئة الثروة العقارية تسري ضريبة الدخل علي  

تخفيض   2.5% أى  وبغير  التصرف،  قيمة  إجمالي  التصرف   ،من  تعلق  وسواء 

عدا   مكان،  أي  في  عليها  البناء  أجل  من  الفضاء  باألراضى  أو  المبنية،  بالعقارات 

 
الخالل بأحكام قانون م. علي أنه: "مع عدم ا2008لسنة    196من القانون رقم    10تنص المادة    -  1

رقم   على   1966لسنة    53الزراعة  المقامة  المبنية  العقارات  على  الضريبة  تسري  وتعديالته، 

العقارات ضريبة األطيان المقام عليها تلك  الزراعية على أن ترفع عن األراضى  وتحدد  .االراضي 

 .الالئحة التنفيذيةاالجراءات المنظمة لذلك
م. وللمزيد من التفاصيل حول هذا 2008لسنة  196ئحة التنفيذية للقانون ( من الال6انظر المادة ) - 2

لسنة   196الموضوع، انظر: د. عبد الهادي محمد مقبل: قانون الضريبة علي العقارات المبنية، رقم  

د.   -  .85  –  83م. صه  2016م. دراسة تحليلية إنتقادية، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية،  2008

صديق والمصري    رمضان  المقارن  التشريع  في  العقارية  الضرائب  األطيان   –محمد:  ضريبة 

 م. 2018الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة،  -الزراعية والضريبة علي العقارات المبنية
 م. 2005لسنة  91( من القانون 6المادة ) - 3
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القرى، وسواء إنصب التصرف علي األراضي الفضاء في الحالة األخيرة بحالتها أو 

 نشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شامالً العقار كله، أو جزءاً منه، أو بعد إقامة م

وحدة سكنية فيه، أو غير ذلك. وسواء كانت المنشأة مقامة على أرض   مقصور علي

المتصرف  ويلتزم  مشهرة.  غير  أو  مشهرة  كانت  وسواء  للغير،  أو  للمكلف  مملوكة 

 1ف. بسداد الضريبة خالل ثالثين يوماً من تاريخ التصر

بيع العقارات المبنية واألراضي الفضاء في الفرض      وبذلك تستحق الضريبة علي 

من ثمن   % 2.5المعروض، ولو تحقق البيع لمرة واحدة فقط، بفئة واحدة مقطوعة هي  

شراء  أو  بتشييد  المكلف  قام  بأن  اإلحتراف؛  وجه  علي  النشاط  هذا  تحقق  فإذا  البيع. 

بي بقصد  الخاص  لحسابه  كله العقارات  العقار  بيع  ذلك ربٌح سواء عن  ونتج عن  عها، 

وحدات  أو  أو غرف،  سكنية،  في صورة شقق  مرات  بيعه علي  عن  أو  واحدة،  مرة 

إدارية، أو تجارية، أو غير ذلك. أو إذا قام بتقسيم األراضى الفضاء للتصرف فيها، أو 

يمار  باعتباره  الدخل  ضريبة  عليه  تسري  الحاالت  هذه  ففي  عليها  نشاطاً البناء  س 

قيمة  حسب  علي  نطاقها،  في  دخله  يقع  التي  للشريحة  قانوناً  المحدد  بالسعر  تجارياً 

 2األرباح التي يحققها. 

ويري البعض أننا نكون بصدد إزدواج ضريبي مقصود من المشرع في خصوص     

البعض  يري  حين  في  الحالة.  هذه  في  العقارية  التصرفات  علي  المفروضة  الضريبة 

عبرة هي بمدي انطباق شروط خضوع هذا النشاط للضريبة علي األرباح اآلخر أن ال

التجارية؛ بمعني أن المتصرف الذي يزاول األنشطة المشار إليها علي سبيل اإلحتراف 

يخضع ألحكام الضريبة علي األرباح التجارية، فإذا انتفي عنه احتراف ممارسة هذه 

 3ات العقارية.األنشطة تنطبق عليه أحكام الضريبة علي التصرف
 

 % 2.5لكن قد يخضع الشخص للضريبة المفروضة علي التصرفات العقارية بفئة       

من  سلسلة  تعقبه  لكن  نوعه،  من  األول  هو  تصرفه  لكون  التصرف؛  قيمة  من 

حقه.  في  اإلحتراف  بتوافر  تقطع  التي  الضريبية،  الفترة  ذات  في  الالحقة  التصرفات 

امكانية مطالبته بالضريبة علي األرباح التجارية في   وفي هذه الحالة يثور التساؤل عن 

منها؟  المسددة  العقارية  التصرفات  ضريبة  خصم  يمكنه  كان  إذا  وما  الحالة؟  هذه 

والواقع أنه يحق للمكلف ذلك؛ ألن القول بغير هذا يؤدي إلي حدوث ازدواج ضريبي  

يق  إليه. ومن هنا  أن تمتد عقيدته  المشرع، وننزهه عن  يأباه  المكلف في هذه مؤكد  وم 

التي تستحق علي التصرفات العقارية من الضريبة  التي يدفعها  الحالة بخصم الضريبة  

علي األرباح التجارية والصناعية. فال يدفع في النهاية سوي ضريبة واحدة فقط علي 

والصناعية   التجارية  األرباح  علي  الضريبة  هي  العقارية  ثروته  في  تصرفاته  كل 

 نونا. بالسعر المحدد قا

 
القانون رقم  42المادة )  -  1 الجدير2005لسنة    91( من  المادة استثنت  م. ومن  من   بالذكر أن هذه 

التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث فى العقارات التى آلت إليه من مورثه بحالتها  

عدم  بشرط  المساهمة  الشركات  مال  رأس  فى  عينية  كحصة  العقار  تقديم  وكذلك  الميراث،  عند 

 . التصرف فى األسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات
 م. 2005لسنة   91( من القانون رقم 8،  7 /19)المادة  - 2
 . 544. محمود جاب وآخر: تأصيل قانون الضريبة علي الدخل...، مرجع سابق، صه أ - 3
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 ضريبة االطيان الزراعية وضريبة الدخل علي الثروة العقارية:  -3

تفرض ضريبة األطيان الزراعية على جميع األراضى الزراعية المنزرعة فعالً،     

األراضى.  لهذه  المقدر  السنوى  اإليجار  أساس  على  للزراعة  القابلة  تم    1أو  والذي 

رقم    -تقديره   بقانون  المرسوم  ألحكام  سنوات،    -1935لسنة    53طبقاً  عشر  لمدة 

من قيمة اإليجار   %14، وتكون فئة الضريبة  2وتجري إعادة تقديره كل عشر سنوات 

كما تفرض الضريبة العامة علي الدخل علي إيرادات األراضي الزراعية   3السنوى. 

العقارية   للثروة  الثالث  الروافد  أحد  باعتبارها  الزراعية  األطيان  لضريبة  الخاضعة 

م. إلي جوار إيرادات العقارات 2005لسنة    91سري عليها أحكام القانون رقم  التي ت

أساس  علي  للضريبة  الخاضع  اإليراد  ويحدد  المفروشة.  الوحدات  وإيرادات  المبنية، 

بعد   الزراعية،  األطيان  علي  الضريبة  لربط  أساساً  المتخذة  السنوية  اإليجارية  القيمة 

 4وفات.مقابل جميع التكاليف والمصر  %30خصم  

الزراعية       األطيان  لضريبة  الخاضعة  الزراعية  األراضي  تتحمل  ذلك  وعلي 

واحد   نوع   من  همابضريبتين  علي ،  الدخل  وضريبة  الزراعية،  األطيان  ضريبة   :

الثروة العقارية. ويقتضي المنطق لتالفي اإلزدواج الضريبي الحاصل في هذه الحالة 

األعلي الضريبة  من  األقل  الضريبة  هو   خصم  وهذا  الضريبية،  الفترة  ذات  عن 

الزراعية   األطيان  ضريبة  خصم  يتم  إذ  الدخل؛  ضريبة  أحكام  تطبيق  عند  مايحدث 

الدخل  علي  الضريبة  من  ما  ضريبية  فترة  في  الزراعية  األراضي  علي  المدفوعة 

نص  لصريح  طبقاً  الضريبية  الفترة  ذات  عن  األراضي  هذه  إيرادات  علي  المستحقة 

( م45المادة  رقم  (  القانون  أن:  2005لسنة    91ن  علي  المادة  هذه  تنص  حيث  م. 

رقم  بالقانونين  المفروضة  األصلية  العقارية  الضرائب  من  المكلف  ماسدده  "يستنزل 

الضريبة  1939لسنة    113 من  ورقم...  الزراعية  األطيان  بضريبة  الخاص  م. 

ذا القانون )المتعلق المستحقة عليه طبقاً ألحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من ه

بالضريبة علي الثروة العقارية( وبما اليزيد عن هذه الضريبة". وهكذا يأخذ المشرع 

من  للضريبة  الخاضعة  المادة  لتطهير  الضريبي  اإلئتمان  بنظام  كذلك  هنا  المصري 

 5اإلزدواج الضريبي حين تتوافر شروطه.

 ية: الضريبة العقارية وضريبة الدخل علي األرباح التجار -4

قد يملك شخص ما شقة سكنية يقوم بتأجيرها مفروشة، فتخضع لضريبتين: ضريبة      

من قيمتها اإليجارية    %10م. بفئة  2008لسنة    196عقارية طبقاً ألحكام القانون رقم  

للقانون، وضريبة علي  المختصة، طبقاً  والتقدير  الحصر  التي تضعها لجان  السنوية، 
 

 م. 1939لسنة  113( من القانون رقم 1المادة ) - 1
 م. 1939لسنة  113من القانون رقم  (2المادة ) - 2
 م. 1939لسنة  113من القانون رقم  (3المادة ) - 3
 م. 2005لسنة  91( من القانون 38المادة ) - 4
لمدة   2017في يونيو سنة    1939لسنة   113من الجدير بالذكر أنه تم تعطيل العمل بالقانون رقم    -  5

سنة   يوليو  شهر  بنهاية  تنتهي  سنوات  القطاع 2020ثالث  على  الضريبية  األعباء  لتخفيف  م. 

الدو اتخذتها  قرارات  عدة  إطار  في  وذلك  تنفيذ الزراعي،  تبعات  من  تعاني  التي  الشرائح  لدعم  لة 

 .برنامج اإلصالح االقتصادي وتقليص الدعم
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هذه تأجيره  من  المتحقق  هاتين   الدخل  استحقاق  شأن  ومن  مفروشةً.  السكنية  الشقة 

المكلف  لتحمل  السكنية؛  الشقة  هذه  بخصوص  الضريبي  اإلزدواج  تحقق  الضريبتين 

ولذا   المدة.  ذات  في  للضريبة،  الخاضع  المال  ذات  علي  النوع،  ذات  من  بضريبتين 

اإلزد  هذا  يزيل  بما  الضريبي،  اإلئتمان  قواعد  بإعمال  المصري  المشرع  واج يسمح 

م. علي أن: "يستنزل 2005لسنة    91( من القانون رقم  45)   الضريبي بنصه في المادة

  56ماسدده المكلف من الضرائب العقارية األصلية المفروضة بالقانونين رقم... ورقم  

رقم  1954لسنة   للقانون  علي  2008لسنة    196)السابق  الضريبة  شأن  في  م.( 

المستحقة الضريبة  المبنية من  الكتاب   العقارات  الخامس من  الباب  ألحكام  عليه طبقاً 

 الثاني من هذا القانون وبما اليزيد عن هذه الضريبة". 

وهكذا يتضح لنا أن المشرع المصري إعتاد علي تبني نظام اإلئتمان أو الخصم من     

أجل تالفي اإلزدواج الضريبي الداخلي، عندما يخضع المال الواحد ألكثر من ضريبة  

ذ  من  منهج مباشرة  ذلك  أن  في  وال شك  الضريبية.  الفترة  ذات  في خالل  النوع،  ات 

يكتف  لم  المصري  المشرع  أن  غير  الضريبي.  المجتمع  في  العدالة  ويحقق  محمود، 

بأنها   يصفها  ضريبية  مزايا  الممولين  بعض  يمنح  األخيرة  اآلونة  في  نراه  إذ  بذلك، 

لجزئي تكون إلي نظام اإلسقاط اإئتماناً، أو خصماً من الضريبة، في حين أنها أقرب ما

 نها، ونفرد الفرع التالي لبيان هذه الحالة.  للضريبة، أو العفو الجزئي ع

 الفرع الثاني 

 ً  تطبيق مصر ائتمان في حكم العفو اليستهدف إزدواجاً ضريبيا

منهجاً مبتكراً    1م. 2017لسنة    82تبني المشرع المصري بموجب القانون رقم  لقد  

ممولين الذين تقع دخولهم الخاضعة للضريبة في حدود شرائح معينة  إستهدف به منح ال

مزايا مالية أسماها خصماً ضريبياً، ونراها عفواً ضريبياً، أو إسقاطا طوعياً ال خصماً 

ضريبياً. كما نري أن المشرع قد أخذ بمفهوم نظام الطبقات وليس بنظام الشرائح كما 

القا  هذا  نصوص  من  لنا  يتضح  وفقما  اإلسقاط يقرر،  أو  العفو  هذا  تطبيقه  عند  نون 

وتفصيل ذلك: أن القوانين المتعاقبة للضريبة علي الدخل في مصر إستقرت   الضريبي.

تقدير حجم  فلسفتها علي  تقوم  العائلية،  لألعباء  إعفاءات ضريبية  الممولين  منح  علي 

الك حد  يمثل  أنه  علي  إليه  وتنظر  للضريبة،  الخاضع  الصافي  الوعاء  من  فاف معين 

بين  تفرق  لفترة طويلة  القوانين  هذه  تحت حدوده. وظلت  العيش  يستطيع  ال  للمكلف، 

الممولين بحسب حالتهم اإلجتماعية فتمنح إعفاًء أكبر للمكلف المتزوج ويعول، وإعفاًء 

للممول  المتزوج ويعول، وإعفاًء هو األدني  أو غير  يعول،  المتزوج وال  للممول  أقل 

م. بتعديالته المختلفة 1981لسنة    157وقد إلتزم القانون رقم  غير المتزوج وال يعول.  

الطبيعي  الشخص  أن  الفلسفة  هذه  سيادة  ظل  في  عليه  المستقر  وكان  المنهج.  بهذا 

يحصل علي هذا اإلعفاء سواء كان يمارس النشاط الخاضع للضريبة بمفرده، أو من 

التضامن مثالً  بمعني أن شركة  تتكون من خمسة   التي كانت   2خالل شركة أشخاص. 
 

 . 2017من يونيو سنة  21مكرر )ج( بتاريخ  24الجريدة الرسمية، العدد   - 1
من المعلوم أن شركات األشخاص في القانون التجاري المصري هي شركات التضامن،  - 2

 المحاصة. وشركات التوصية البسيطة، وشركات 
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بهذا   يتمتع  بها  شريك  كل  كان  الدخل،  لضريبة  يخضع  نشاطاً  وتمارس  أشخاص، 

اإلعفاء وفقاً لحدود الشريحة التي ينتمي إليها: وما إذا كان متزوجاُ ويعول، أو متزوجاُ 

انتشرت شركات  ولذا  يعول.  وال  متزوج   غير  أو  ويعول،  متزوج   غير  أو  يعول  وال 

في الصورية  العائلية   األشخاص  لألعباء  اإلعفاءات  من  االستفادة  بقصد  الوقت  ذلك 

رقم   القانون  صدر  وعندما  شريك.  لكل  بتعديلين  2005لسنة    91الممنوحة  جاء  م. 

مبلغ  فقط في صورة  واحد  اإلعفاء في حد  إذ وحد حدود  الخصوص؛  هامين في هذا 

يتم إعفاؤه   لكل شخص طبيعي مقيم بصرف النظر عن حالته اإلجتماعية،  1واحد ثابت 

عن  تقل  لمدة  المكلف  نشاط  استمر  ولو  حتي  حدة،  علي  سنة  كل  عن  الضريبة  من 

السنة؛ أي أنه ال يتم تنسيبه للمدة من السنة التي يمتد نشاط المكلف إليها. كما أنه حرم 

األشخاص الطبيعيين الشركاء في شركات األشخاص من هذا الحق. فكان من آثار ذلك 

 2ات الصورية التي تكونت في ظل أحكام القوانين السابقة.أن انفضت جميع الشرك

رقم   القانون  التزامه 2017لسنة    82وبصدور  فمع  جديدة،  سنة  المشرع  سن  م. 

الحالة  بين  تفرقة  بدون  واالجتماعية  العائلية  لألعباء  معفاة  واحدة  شريحة  بتحديد 

للمكلفين إلي  ،  اإلجتماعية   المعفاة  الشريحة  برفع هذه  قام  من   7200فإنه  بدالً  جنيهاً 

 جنيه. وحدد الشرائح الخاضعة لضريبة الدخل علي النحو التالي:  6500

 جنيها، ويتم إعفاؤها من الضريبة. 7200الشريحة األولي: حتي  

 % 10جنيها، بسعر   30000جنيها وحتي  7200الشريحة الثانية: أكثر من  

 % 15ا، بسعر  جنيه 45000جنيها وحتي   30000الشريحة الثالثة: أكثر من 

 % 20جنيها،بسعر  200000جنيها وحتي   45000الشريحة الرابعة: أكثر من  

 . %22.5جنيها وتخضع للضريبة بسعر  200000الشريحة الخامسة:أكثر من  

بالنسبة  القانون  هذا  لنفاذ  التالي  الشهر  اول  من  إعتباراً  األحكام  هذه  سريان  وبدأ 

لنفاذه بالنسبة لباقي أنواع الضرائب. وذلك لضريبة المرتبات، ومن أول السنة التالية  

رغم ان الفترة الضريبية واحدة لكل أنواع ضريبة الدخل وهي سنة ميالدية. غير أن 

للمكلفي  منح خصماً  إذ  بذلك؛  يكتف  لم  القانون  في صورة ن  هذا  للضريبة  الخاضعين 

ال للشرائح  وفقاً  وذلك  المستحقة،  الضريبة  من  لجزء  إسقاط  أو  ضريبي،  ثانية، عفو 

والثالثة، والرابعة، وتدرج في هذا الخصم هو اآلخر بحسب الشريحة التي ينتمي اليها 

 الممول. غير أنه خلط في التطبيق بين التصاعد بالشرائح وبين التصاعد بالطبقات. 
 

القانون رقم    5000بهحد اإلعفاء   بدأ هذا    -  1 إلي م.، ثم  2005لسنة    91جنيها عند صدور  ارتفع 

 م. 2020جنيها سنة   15000، ثم إلي 2017جنيها سنة  7200م.، ثم إلي 2015جنيه سنة  6500
مسة علي أنه: "تستحق الضريبة علي مايجاوز خ  2005لسنة    91( من القانون  7نصت المادة )  -  2

( 9آالف جنيه من مجموع صافي الدخل الذي يحققه الممول المقيم خالل السنة". كما نصت المادة )

ضريبة  عنها  التستحق  التي  الشريحة  حساب  "يكون  أن:  علي  القانون  لهذا  التنفيذية  الالئحة  من 

زلة عمله ومقدارها خمسة آالف جنيه دون تخفيض بالنسبة للممول المقيم حتي ولو لم تستمر مدة مزا

 أو مزاولة نشاطه الفترة الضريبية بأكملها. 

راجع في تفاصيل ذلك: أ. محمود جاب هللا أبو المجد وآخر: تأصيل قانون الضريبة علي الدخل...  -

 ومابعدها. 105مرجع سابق، صه 



 "دراسة مقارنة" اإلئتمان الضريبي وآثارة اإلقتصادية والمالية

 (77  ) 

 

 

ذلك أن المادة الثامنة من هذا القانون نصت في فقرتها الثانية علي أن: "...يتم منح  

للشرائح النحو   الخاضعين  على  عليهم،  المستحقة  الضريبة  من  خصًما  اآلتية  الثالثة 

 ( الثانية  الشريحة  )%80التالى:  الثالثة  الشريحة   .)40% ( الرابعة  الشريحة   .)5 % .)

ويكون منح الخصم المشار إليه فى الفقرة السابقة لمرة واحدة وفقاً ألعلى شريحة يقع 

يخ  لمن  الخصم  هذا  منح  يجوز  وال  الممول،  وتحدد  فيها  الخامسة...  للشريحة  ضعون 

الالئحة التنفيذية كيفية حساب الضريبة." وحددت الالئحة التنفيذية بالفعل كيفية حساب 

التعديل  لهذا  طبقاً  يجاوز  1الضريبة  ما  علي  حسابها  فأوجبت  سنوياً    7200،  جنيهاً 

ية "دون تكرار أو تنسيب أو تخفيض" ولو لم تستمر مدة عمل المكلف السنة الضريب

يتم تنفيذ الخصم من ضريبة المرتبات  بأكملها. ووجهت إلي أنه في حالة تعدد الدخل 

الخصم   يستكمل  ثم  أوالً  حكمها  في  خصمه  -وما  يجب  ما  تبقي  اإليرادات   -إن  من 

مع منح هذا الخصم لممولي الضريبة علي المرتبات عن    ،/األخري الخاضعة للضريبة

حتي   يوليو  أول  من  عام    ديسمبر  31الفترة  من   2017من  لغيرهم  ومنحه  فقط، 

 م.2018الممولين إعتباراً من أول يناير التالي سنة 

الدوري رقم   كتابها  المصرية  الضرائب  م. 2017لسنة    35كما أصدرت مصلحة 

لتوضيح كيفية إجراء هذا الخصم سواء عن السنة    2017في العشرين من يوليو سنة  

قو2017الضريبية   إعمال  كيفية  لبيان  للممولين م.  بالنسبة  الضريبة  خصم  اعد 

أشهر  الستة  عن  الضريبي  بالخصم  يستفيدون  الذين  المرتبات  لضريبة  الخاضعين 

الضرائب  من  لغيرها  الخاضعين  للممولين  بالنسبة  أو  فقط،  السنة  هذه  من  األخيرة 

األخري، والذين لم يكن يمنحهم القانون أي خصم ضريبي خالل هذه السنة. كما ساق 

الدوري سالف البيان عدة أمثلة لتوضيح قواعد الخصم الضريبي في السنوات الكتاب  

الضريبية التالية. وذلك لتوحيد قواعد التطبيق، وحسماً الي خالف في وجهات النظر 

وفي ضوء األمثلة التي ساقها الكتاب الدوري المذكور لتوضيح قواعد    2.في هذا الشأن

الضريب  السنة  من  إعتباراً  الضريبة  المعفاة 2018ية  خصم  الشريحة  حدد  أنه  نجد  م. 

جنيه، وأقر خصمها عن السنة بالكامل، وأن يتم حساب الخصم من صافي   7200بمبلغ 

للقواعد   وفقاً  الدخل،  علي  الحصول  تكاليف  استبعاد  بعد  للضريبة،  الخاضع  الدخل 

ياً  جنيه سنو   7000القانونية المطبقة، بما في ذلك حد اإلعفاء الشخصي )وكان وقتها  

وأن يتم حساب الضريبة المستحقة أوالً،    .بالنسبة للمولين في نطاق ضريبة المرتبات(

ثم يتم تحديد الشريحة التي يجري حساب الخصم الضريبي على أساسها. ثم يتم تحديد  

الضريبة واجبة اآلداء بالفرق بين إجمالى الضريبة المستحقة وبين قيمة الخصم. وساق 

ح لعدة  مثاالً  علي المنشور  نسبة خصم  لكل  وفقاً  الضريبة  كيفية حساب  توضح  االت 

(، لتوضيح كيفية إجراء الخصم الضريبي المقرر وفقاً ألحكام  %5،  %40،  %80حدة )  

   هذا القانون.

 
وذلك بموجب   2005لسنة    991صدر تعديل الالئحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم    -  1

المالية  رقم  ق )تابع( بتاريخ   168الذي نشر بالجريدة الرسمية بالعدد    2017لسنة    195رار وزير 

 م. 2017من يوليو سنة  26
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جنيه    25000ساقها الكتاب الدوري سالف البيان لممول صافى دخله    الحالة األولي:

رة قانوناً. هذا المكلف كان يستفيد بخصم  سنوياً بعد حصوله على كافة اإلعفاءات المقر

مقداره:   تطبيق   1424ضريبى  بعد  عليه  المستحقة  الضريبة  وكانت  سنويا،  جنيها 

عبارة عن   الضريبى  من    356الخصم  بدالً  النظام.    1780جنيهاً،  تطبيق  قبل  جنيها 

   ويمكن توضيح هذه الحالة من خالل الجدول التالي:

 ( 6الجدول رقم )

 خصم الضريبي طبقاً للشريحة الثانيةيوضح قيمة ال
 

 جنيها  25000 صافي الدخل السنوي 

 - ( %0.0× 7200الشريحة األولي ) -1

ً 1780 (%10×17800الشريحة الثانية ) -2  جنيها

ً 1780 ( 2( + )1إجمالي الضريبة المستحقة ) -3  جنيها

 لثانية الشريحة ا  تحديد الشريحة التي يقع بها صافي الدخل الخاضع للضريبة -4

 %80 الثانية( خصم الضريبي وفقاً لهذه الشريحة )تحديد نسبة ال -5

ً 1424 قيمة الخصم الضريبي) أو باألحري قيمة العفو الضريبي(  -6  جنيها

ً  356 ( 6)-(3عن الفترة الضريبية=)  إجمالي الضريبة المستحقة -7  جنيها

بعد    40000عرضها الكتاب الدوري لممول صافى دخله    الحالة الثانية: جنيه سنوياً 

حصوله على كافة اإلعفاءات المقررة قانوناً، فهذا الممول كان يستفيد بخصم ضريبى  

قانون   1512مقداره:   تطبيق  بعد  المستحقة عليه  سنوياً، بحيث كانت الضريبة  جنيهاً 

مقدارها:   الضريبى  كانت    2268الخصم  وقد  ويمكن   3780جنيها.  ذلك.  قبل  جنيها 

 لة من خالل الجدول التالي: تفصيل هذه الحا

 ( 7الجدول رقم )

 يوضح قيمة الخصم الضريبي طبقاً للشريحة الثالثة 

ً  40000 صافي الدخل السنوي  جنيها

 - (%0.0×7200الشريحة األولي ) -1

 جنيهاً 2280 ( %10×22800الشريحة الثانية ) -2

 جنيهاً 15000 ( %15× 10000الشريحة الثالثة )  -3

 جنيهاً 17280 (3( + )2( + )1بة المستحقة )إجمالي الضري  -4

 الشريحة الثالثة  تحديد الشريحة التي يقع بها صافي الدخل الخاضع للضريبة  - 5

 %40 تحديد نسبة الخصم الضريبي وفقاً لهذه الشريحة) الثالثة( -6

ً  1512 % 40×  3780قيمة الخصم الضريبي=  -7  جنيها
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ً  2268 (7) -( 4فترة الضريبية= )إجمالي الضريبة المستحقة عن ال -8  جنيها

جنيه سنوياً،  60000خصصها الكتاب الدوري ألي ممول صافى دخله  الحالة الثالثة:

مقداره:   ضريبى  بخصم  يستفيد  الضريبة   376.5وكان  وأصبحت  سنوياً.  جنيهاً 

جنيهاً، بعد أن كانت   7153.5المستحقه عليه بعد تطبيق قانون الخصم الضريبى مبلغ  

 جنيها قبل ذلك. ويمكن توضيح هذه الحالة من خالل الجدول التالي:  7530

 ( 8الجدول رقم )

 يوضح قيمة الخصم الضريبي طبقاً للشريحة الرابعة 

 

ً  60000 صافي الدخل السنوي  جنيها

 - (%0.0×7200الشريحة األولي ) -1

 جنيهاً 2280 ( %10×22800الشريحة الثانية ) -2

 جنيهاً 2250 ( %15× 15000الشريحة الثالثة )  -3

ً  31000 ( %20×155000الشريحة الرابعة ) -4  جنيها

ً  7530 (4( + )3( + )2( + )1إجمالي الضريبة المستحقة ) -5  جنيها

 الشريحة الرابعة  تحديد الشريحة التي يقع بها صافي الدخل الخاضع للضريبة  -6

 %5 ابعة(تحديد نسبة الخصم الضريبي وفقاً لهذه الشريحة) الر -7

ً  376.5 % 5×  7530قيمة الخصم الضريبي=  -8  جنيها

ً  7153.5 (8) -(  5إجمالي الضريبة المستحقة عن الفترة الضريبية= ) -9  جنيها

 ً وليس خصماً كما قرر، وال   -وهكذا منح المشرع عفواً ضريبياً، أو إسقاطا طوعيا

الذ   -إعفاًء   الممولين  علي  المستحقة  الضريبة  من  ما  الخاضعة لجزء  دخولهم  تقع  ين 

للضريبة في حدود الشرائح الثالث األولي التالية للشريحة المعفاة من الضريبة لألعباء 

تطبيق  الشرائح عند  الطبقات، ال  نظام  بمفهوم  وأخذ  اإلجتماعية.  العائلية واألغراض 

 هذا العفو.

مب من  للمكلفين  ضريبي   عفو   بمثابة  أنه  المنهج  لهذا  إعتبارنا  عن  معينة، أما  الغ 

تالفي  بقصد  من ضريبة  لضريبة  يكون  الخصم  ألن  فذلك  المبالغ  لهذه  وليس خصماً 

من ضريبة  ما  نشاط  عن  المكلف  من  دفعها  تم  الضريبي؛ ضريبة  اإلزدواج  ظاهرة 

الوفاء بها دون بمستحقة علي ذات المكلف متعلقة بذات النشاط، ويترتب علي إلزامه  

تحقق اإلزدواج الضريبي سواء داخلياً، أو حتي دولياً خصم الضريبة السابق دفعها منه 

كما هو الوضع في حالة خصم الضريبة األجنبية. أما الوضع في الفرض القائم فيتعلق 

بضريبة تم حسابها علي المكلف طبقاً ألحكام القانون بطريقة بعيدة تماماً عن أي نوع  

إ يوجد  أو ال  داخلي،  زدواج ضريبي  من أنواع اإلزدواج الضريبي، بكافة صوره؛ إذ 

وصف   ينتفي  ثم  ومن  اقتصادي.  أو  قاوني،  إزدواج ضريبي  كذلك  يوجد  وال  دولي. 

 الخصم هنا للمبالغ التي يتم إسقاطها عن الممول. 
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وصف اإلعفاء كذلك؛ إذ يتعلق اإلعفاء بنطاق الخضوع    لمبالغاذه  ه  كما ينتفي عن

لها؛ فهو يقتضي إستبعاد جزء للضريبة، وليس بالضريبة المحسوبة علي وعاء خاضع  

أو  إقتصادية  ألسباب  لها  الخضوع  نطاق  من  للضريبة  الخاضع  النشاط  من 

لها.  الخاضع  الوعاء  قانوناً علي  المحدد  بالسعر  ثم إحتساب الضريبة  إجتماعية...إلخ. 

أنه   كما  المستحقة.  الضريبة  سداد  المكلف  علي  يتعين  النتيجة  لهذه  الوصول  وبمجرد 

تالفي اإلزدواج الضريبي الدولي إستبعاد وعاء الضريبة األجنبية    يعني في خصوص 

 من أن يكون محالً من جديد لضريبة الدخل المستحقة في دولة اإلقامة.

أما أن يتدخل المشرع ويسمح للمكلف بعدم سداد جزء من الضريبة المستحقة بعد  

لشريحة ما فهو في إحتسابها، حال وقوع الوعاء الخاضع للضريبة محالً للسعر المقرر 

الواقع يحذو حذو منهجه الذي ألفه لسنوات طويلة وهو بصدد العفو عن مبالغ ضريبية  

الضريبية ألغراض  اإلدارة  لدي  للتسجيل  التقدم  لحثهم علي  إما  الممولين،  معينة عن 

التنازل  مقابل  منهم  عليها  المتنازع  الضريبة  إلي سداد جزء من  لدفعهم  أو  الضريبة، 

ا الجزء  باستنزال عن  المعروض  الفرض  في  يسمح  التشريع  أن  األمر  غاية  لباقي... 

الضريبة  كامل  حساب  وقت  ذات  في  المكلف  علي  المستحقة  الضريبة  من  جزء 

لتمييز المكلفين ذوي الدخول األدني، في حين أنه يسمح في   المستحقة عليه، إستهدافاً 

المستحقة الضريبة  من  مبالغ  بإسقاط  الضريبي  العفو  وقت   حالة  في  الممولين  علي 

 الحق ألسباب أخري. 

أما عن أن المشرع أخذ بمفهوم التصاعد بالطبقات، ال الشرائح وهو بصدد تطبيق 

المصري  الضريبي  المجتمع  علي  الجديد  الضريبية،  المعامالت  من  النوع  هذا  أحكام 

بحيث   للضريبة.  الخاضع  للوعاء  اإلجمالي  بالمبلغ  التطبيق  إعتد عند  جعل فذلك ألنه 

بنسبة واحدة هي  الخصم  يطبق عليه  أهالً ألن  للضريبة  الخاضع  الوعاء   % 80صافي 

تسري  الثانية،  الشريحة  مرمي  في  للضريبة  الخاضع  الوعاء  قيمة صافي  وقوع  عند 

وبنسبة   الوعاء،  كامل  مبلغاً   %40علي  الضريبي  الوعاء  قيمة صافي  بلوغ  حالة  في 

كامل الوعاء، بما في ذلك ماكان واقعاً منه يدخله نطاق الشريحة الثالثة، تسري علي  

فقط في   %5في نطاق الشريحة الثانية، والشريحة الثالثة معاً، دون أي تنسيب. وبنسبة  

حالة بلوغ قيمة صافي الوعاء الضريبي مبلغاً يدخله نطاق الشريحة الرابعة، بدون أي 

الث الشريحة  وهي  الوعاء،  لهذا  األخري  الشرائح  إلي  كذلك  والشريحة تنسيب  انية، 

نظام  المشرع  طبق  المكلف  علي  المستحقة  الضريبة  حساب  عند  أنه  أي  الثالثة. 

للضريبة  الخاضع  الوعاء  من  شريحة  لكل  المستحقة  الضريبة  قيمة  فحدد  الشرائح، 

الذي قرر إسقاطه عن  المبلغ  تحديده  لكنه عند  المحدد لكل شريحة علي حدة.  بالسعر 

النظام خ لهذا  وفقاً  الطبقات، وجعل المكلف  نظام  إلي  الشرائح  نظام  المشرع عن  رج 

الوعاء الخاضع للضريبة متمتعاً بنسبة خصم واحدة من الضريبة المستحقة، وتتناسب 

 عكسياً مع حجم الوعاء الخاضع للضريبة، ومن ثم مع قيمة الضريبة المستحقة. 

يؤدي في بعض    وقد أخذ البعض علي هذا النظام أنه يفتقد إلي العدالة؛ ألن تطبيقه

الحاالت إلي أن يكون المتبقي من دخول أصحاب الدخول العالية أقل من المتبقي من 

في  دخله  يقع  الذي  المكلف  يتمتع  عندما  وذلك  األقل،  الدخول  أصحاب  بعض  دخول 

بنسبة   ضريبي  بخصم  مثالً  الثانية  الشريحة  في   % 80نهاية  المستحقة،  الضريبة  من 
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فقط من   %40دخله في بداية الشريحة الثالثة بخصم بنسبة  حين يتمتع المكلف الذي يقع 

التالية.  الشرائح  علي  ينطبق  األمر  هذا  ونفس  الوعاء.  كامل  المستحقة علي  الضريبة 

هذ  ألن  الطبقات؛  بنظام  أخذ  المشرع  أن  من  إليه  نذهب  ما  مع  ويتفق  وهذا صحيح، 

الرأ هذا  أنصار  أخذ  كما  الطبقات.  نظام  عيوب  أهم  هي  منهج النتيجة  علي  كذلك  ي 

يحرم  كان  لكونه  الدستورية؛  عدم  شبهة  تشوبه  كانت  أنه  الصدد  هذا  في  المشرع 

أية خصومات، ويميز سلباً   الخامسة من  الشريحة  الواقعة في نطاق  الدخول  أصحاب 

الشرائح   نطاق  في  للضريبة  الخاضعة  دخولهم  الواقعة  بالممولين  بالمقارنة  ضدهم 

 1األخري. 

ق المشرع  أن  رقم  ويبدو  القانون  أصدر  أنه  ذلك  التوجه.  هذا  استمرأ  لسنة   26د 

رقم    2م. 2020 القانون  هذه 2005لسنة    91لتعديل  ألغي  التعديل  هذا  وبموجب  م. 

المجتمع  علي  جديدة  أخري  طريقة  بها  واستبدل  الممولين،  معاملة  في  الطريقة 

الد  الشرائح  ذوي  المكلفين  بموجبها حرمان  يتم  كذلك،  المصري  أي الضريبي  من  نيا 

ضد  التمييزية  المعاملة  في  ويتدرج  حاالً،  تناوله  سبق  مما  ضريبي  عفو  أو  خصم، 

مبلغ  حدود  في  الضريبة  من  معفاة  بشريحة  السماح  فبعد  األعلي؛  الدخول  اصحاب 

يسمح بها لبعضهم، ثم  المشرع أن يستفيد منها كل الممولين، إذ    جنيه، يأبي  15000

وإن   منها،  باقيهم  بحرمان  الشرائح يبدأ  بنظام  االستفادة  في  الحق  منحهم  علي  حافظ 

حتي حد معين، ثم يبدأ بتقليص عدد الشرائح رويداً رويداً كذلك حتي يستقر به المآل 

( ضئيل  بينهما  الفارق  فقط،  إثنتين  شريحتين  ويجعلنا  %25،  %22.5هما:  عند   ،)

 تطبيقهما وكأننا أمام نظام الطبقات، ال الشرائح. 

ن المشرع قسم وعاء الضريبة إلي سبع شرائح وهو بصدد حساب وتفصيل ذلك: أ 

الضريبة المستحقة علي الممولين، غير أنه لم يلتزم بحدود كل شريحة بصفة مطلقة، 

 كما أنه لم يعتد بالشريحة المعفاة بصفة مطلقة. أما عن الشرائح السبع فجاءت كالتالي: 

 إعفائها من الضريبة. جنيها، وقام المشرع ب 15000الشريحة األولي: حتي  

 % 2.5جنيها بسعر   30000جنيها وحتي   15000الشريحة الثانية: أكثر من  

 % 10جنيها بسعر   45000جنيها وحتي   30000الشريحة الثالثة: أكثر من 

 % 15جنيها بسعر   60000جنيها وحتي   45000الشريحة الرابعة: أكثر من  

 % 20جنيها بسعر 200000جنيها وحتي  60000الشريحة الخامسة: أكثرمن  

 % 22.5جنيهابسعر 400000جنيهاوحتي   200000الشريحة السادسة:أكثرمن  

 . %25جنيها وأخضعها للضريبة بسعر  400000الشريحة السابعة: أكثر من 

هذه   ألحكام  وفقاً  الممولين  الضريبة علي  اإلعفاء، وسعر  تطبيق كل من  وأما عن 

ول التطبيق،  في  المشرع  إحترمها  فقد  عدم الشرائح،  هو  أقصي  حداً  لها  وضع  كنه 

لنظام  الكامل  التطبيق  التزم  أنه  جنيهاً. بمعني   600000تجاوز وعاء الضريبة  
 

 . 175 -417د. رمضان صديق: قانون الضريبة علي الدخل، ... مرجع سابق، صه  - 1
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تتجاوز   السابعة ال  الشريحة  قيمة  كانت  إليها طالما  المشار  السبع   600000الشرائح 

نجد  الحد  هذا  عن  الضريبة  وعاء  في  زيادة  جنيه  الف  مائة  كل  مع  أنه  غير  جنيها. 

 يتراجع عن الوقوف إلي جوار الممولين. المشرع 

عن    -1 الضريبة  وعاء  زيادة  إلي    600000فمع  جنيه  يتخلي   700000الف  جنيه 

للسعر  الخاضعة  الشريحة  الي  المعفاة  الشريحة  ويضم  اإلعفاء،  حد  عن  المشرع 

 .% 2.5الضريبي األدني وهو  

إلي    -2 الضريبة  وعاء  زيادة  المشرع عن ح  800000ومع  يتخلي  اإلعفاء، جنيه  د 

الي الشريحة الخاضعة %2.5وكذا عن السعر الضريبي األدني وهو   ، ويضمهما معاً 

 . %10للسعر الضريبي التالي وهو  

إلي    -3 الضريبة  وعاء  زيادة  اإلعفاء،   900000ومع  حد  المشرع عن  يتخلي  جنيه 

، % 10، وعن السعر الضريبي التالي له وهو  %2.5وعن السعر الضريبي األدني وهو  

يضم كل المبالغ الواقعة في نطاق هذه الشرائح الثالث الي الشريحة الخاضعة للسعر و

 . %15الضريبي التالي وهو  

جنيه يتخلي المشرع عن حد اإلعفاء،    1000000ومع زيادة وعاء الضريبة إلي    -4

، % 10، وعن السعر الضريبي التالي له وهو  %2.5وعن السعر الضريبي األدني وهو  

السعر الض له وهو  وعن  التالي  الواقعة في نطاق هذه ،  %15ريبي  المبالغ  ويضم كل 

 . %20الشرائح األربع الي الشريحة الخاضعة للسعر الضريبي التالي وهو  

جنيه يتخلي المشرع عن حد اإلعفاء،    1000000ومع زيادة وعاء الضريبة علي    -5

وهو   األدني  الضريبي  السعر  التالي  %2.5وعن  الضريبي  السعر  وعن  وهو ،  له  

وهو  10% التالي  الضريبي  السعر  وعن  وهو 15%،  له  التالي  الضريبة  وعن سعر   ،

، ويضم كل المبالغ الواقعة في نطاق هذه الشرائح الخمس الي الشريحة السادسة 20%

التالي وهو   للسعر الضريبي  ذلك يخضع للضريبة %22.5الخاضعة  يزيد علي  . وما 

 . %25بالسعر الضريبي األعلي وهو 

الخاضع وهك الوعاء  قيمة  إرتفاع  مع  اإلعفاء  حد  عن  بالتخلي  المشرع  بدأ  ذا 

بالتخلي عن سعر ضريبي واحد مع كل زيادة في وعاء الضريبة بمبلغ  ثم  للضريبة، 

جنيه(، حتي إنتهي به الحال الي تطبيق سعرين ضريبيين فقط هما   100000معين ) 

و %22.5السعرين  لل  25%،  الخاضع  الوعاء  يتجاوز  جنيه عندما  مليون  ضريبة 

تبدأ من  األولي  فقط:  إلي شريحتين  الحالة  هذه  في  الوعاء  بتقسيم  قام  مصري؛ حيث 

.  % 22.5جنيه، وأخضعها للضريبة بسعر    400000جنيه مصري واحد وتنتهي إلي  

بعد   تبدأ  بسعر   400000والثانية  الضريبة  عليها  وتسري  أقصي،  حد  وبدون  جنيه 

25% . 

لهذ  معني  ال  أنه  نظام  والواقع  بنكهة  الشرائح  نظام  تطبيق  في  الجديد  المنهج  ا 

المالي. وكان  الغرض  المشرع وضع نصب عينيه  أن  النحو سوي  الطبقات علي هذا 

عقبيه  علي  المشرع  نكص  لقد  نهايته.  إلي  الشرائح  نظام  محترماً  يظل  أن  به  األجدر 

الممولي  صغار  تفضيل  بها  نشد  ضريبية  معاملة  من  الجديد  التعديل  بمنحهم  بهذا  ن 
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  % 5، أو  %40أو    %80خصومات من الضريبة المستحقة عليهم، كانت تقع في حدود  

محافظته  مع  الطبقات،  نظام  بطريقة  ولكن  ممول،  كل  فيها  يقع  التي  الشريحة  حسب 

وعائهم  حجم  كان  مهما  الممولين،  لكافة  ومنحها  الضريبة  من  المعفاة  الشريحة  علي 

جبها عن الشريحة المعفاة ذاتها حال تعدي قيمة الضريبي، إلي طريقة أخري تخلي بمو

الضريبة   الضريبية    600000وعاء  األسعار  من  واحد  ثم عن سعر ضريبي  جنيهاً، 

األدني مع كل مائة ألف جنيه زيادة في وعاء الضريبة عن هذا المبلغ، حتي إنتهي به  

ال يتجاوز  عندما  األعلي،  الضريبيين  بالسعرين  الضريبة  تطبيق  إلي  وعاء المآل 

 الخاضع للضريبة المليون جنيه.  

تصيب   أنها   بحسبان  الممولين  التطال صغار  التوجه  لهذا  السلبية  اآلثار  كانت  وإذا 

قيمتها   تتجاوز  التي  الضريبية  صغار   600000األوعية  أن  يعني  مما  سنوياً،  جنيه 

نها التمييز الممولين يظلون بعيداً عن هذه المعاملة الضريبية الجديدة، وأن المشرع قصد م

ضد كبار الممولين فحسب، إال أن مثل هذا التوجه يحمل إشارة سلبية للمستثمرين بطبيعة 

أو  مصر،  إلي  المباشرة  اإلستثمارات  توجه  أمام  عثرة  حجر  يقف  أن  ويمكن  الحال، 

تواجدها بها، ويتنافي مع  فلسفته التي حكمته وهو بصدد صياغة أحكام قانون اإلستثمار 

للمستثمرين 2017لسنة    72رقم   أتاحها  التي  الضريبية  التيسيرات  حجم  إلي  بالنظر  م. 

 بموجب هذا القانون؛ إلقناعهم بمالءمة مصر كبيئة جاذبة لهذه اإلستثمارات.  

ونري أن اإلعتبار المالي الذي قاد المشرع لصياغة أحكام أسعار ضريبة الدخل علي 

وأن تطبيق هذه األحكام ال يأتي بحصيلة    هذا النحو يتضاءل أمام اآلثار السلبية له، خاصةً 

الشريحة  وكذا  تظل كل شريحة،  أن  األولي  وكان  الذهن.  إلي  يتبادر  قد  كما  كبيرة  مالية 

وعاء  قيمة  بلغت  مهما  يخصها،  الذي  سعرها  عليها  ويسري  هي،  كما  قائمة  المعفاة، 

ح  يحقق  أنه  علي  إليه  النظر  يستأهل  وال  صغير،  شريحة  كل  فمبلغ  صيلة الضريبة. 

 ضريبية ذات بال عند رفع سعر الضريبة المطبق عليه.    

نطاق  في  الخصم  أو  الضريبي  اإلئتمان  أحكام  بيان  من  انتهينا  قد  نكون  وهكذا 

الضرائب المباشرة سواء في التشريعات المقارنة، أو في التشريع المصري، وإتضح لنا  

الضريب اإلزدواج  لتالفي ظاهرة  تطبقه  العالم  دول  معظم  نظام أن  يسبق  وأنه  الدولي،  ي 

لتالفي  عليه  اإلعتماد  علي  إعتاد  الضريبي  تشريعنا  وأن  الخصوص،  هذا  في  اإلعفاء 

مالية  آثار  تحقيق  في  يساهم  تطبيقه  وأن  معاً،  والخارجي  الداخلي  الضريبي  اإلزدواج 

دية واقتصادية حميدة للمجتمع الضريبي. أما عن أحكام هذا النظام وآثاره المالية واإلقتصا

في نطاق الضريبة علي القيمة المضافة باعتبارها الضريبة األهم من بين الضرائب غير 

المباشرة سواء في التشريعات المقارنة، أو في التشريع المصري، فهذا هو موضع دراسة 

 الفصل التالي.

 الفصل الثاني 

                        اإلئتمان الضريبي وآثارة اإلقتصادية والمالية                           

 في نطاق الضريبة علي القيمة المضافة

في   الضريبي  الفن  إليه  ماتوصل  آخر  المضافة  القيمة  علي  الضريبة  تُعد 

يميزها عما أهم ما  المباشرة. ولعل  السلعية غير  سبقها من ضرائب   نطاق الضرائب 
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ر علي  التراكمية  والضريبة  األعمال،  رقم  علي  الضريبة  مثل  األعمال، مماثلة،  قم 

م. هو اعتمادها  1981لسنة    133وضريبة اإلستهالك التي طبقتها مصر بالقانون رقم  

إلي  بالنظر  الضريبي،  اإلزدواج  حدوث  يمنع  بما  الخصم  أو  اإلئتمان،  نظام  علي 

في  تداولها  مراحل  جميع  في  الضريبية،  التعامالت  كل  علي  واستحقاقها  طبيعتها، 

لبيان واقع تطبيق اإلئتمان الضريبي أو الخصم في السوق. ونتعرض في هذا الفصل  

اإلزدواج  ظاهرة  تالفي  في  ودوره  المضافة،  القيمة  علي  الضريبة  نطاق 

المرغوبة   الضريبي  اإلئتمان  تطبيقات  لبعض  نعرض  ثم  أول(.  الضريبي)مبحث 

 إقتصادياً في نطاق الضريبة علي القيمة المضافة )مبحث ثان(.

 المبحث األول 

 مان باإلزدواج الضريبي وآثاره اإلقتصادية والمالية عالقة اإلئت

القيمة المضافة بتطبيق نظام اإلئتمان أو الخصم؛   األصل أن تسمح الضريبة علي 

لتالفي ظاهرة اإلزدواج الضريبي؛ لما لذلك من آثار مالية واقتصادية حميدة )مطلب  

تتجا  بما  األحيان  النظام في بعض  هذا  تطبق  نجدها  هذا  هذه أول(. ومع  نطاق  به  وز 

الظاهرة، أي رغم أن عدم تطبيقه في هذه األحيان ال يخلف وراءه أي إزدواج ضريبي 

 علي اإلطالق ) مطلب ثان(. 

 المطلب األول 

 وآثاره اإلقتصادية والمالية  ئتمان للحد من اإلزدواج الضريبيتطبيق اإل

مة الخاضعة لها  نظراً ألن الضريبة علي القيمة المضافة تتحمل بها السلعة أو الخد 

غير مره، طوال حركتها في السوق، إلي حين استقرارها لدي المستهلك النهائي، فلذا  

أو الخصم  نظام اإلئتمان  المضافة تطبيق  القيمة  الفنية للضريبة علي  توجب األصول 

قصر تطبيقه عليها )فرع   -  في ذات الوقت   -  علي كل التعامالت الضريبية، كما توجب 

جدنا الضريبة علي القيمة المضافة في مصر تخرج عن هذا األصل، أول(. ومع هذا و

وتحرم بعض التعامالت الضريبية من اإلستفادة بنظام اإلئتمان أو الخصم، غير آبهة  

 بما يخلفه ذلك من إزدواج ضريبي مؤكد )فرع ثان(. 

 الفرع األول 

                   اإلئتمان علي التعامالت الضريبية                تطبيق األصل: قصر 

الضريبة علي      قوياً  تمنح  إئتماناً  المضافة  بأحكامهاالقيمة  المخاطبين    -للمكلفين  

تسمح بموجبه لهم بأن يخصموا من الضريبة المستحقة   -إذا ما تم تسجيلهم ألغراضها

علي قيمة مبيعاتهم من السلع والخدمات كل ضريبة سبق لهم تحملها، في مرحلة إنتاج 

الس من هذه  استيرادها  عند  أو  المحلي،  السوق  من  شرائها  عند  أو  الخدمات،  أو  لع 

خارج البالد بغرض اإلتجار، أو حتي بالنسبة للضريبة التي يتحملونها عند بيع بعض 
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السلع أو الخدمات إذا ماتم ردها لهم بعد ذلك، ونورد كل حالة من هذه الحاالت بشيء 

 1ثار المالية واإلقتصادية لها. من التفصيل؛ حتي يمكننا الوقوف علي اآل 

 أوالً: اإلئتمان أو الخصم للضريبة علي مردودات المبيعات:

الضريبة   من  يخصم  بأن  للمسجل  في مصر  المضافة  القيمة  علي  الضريبة  تسمح 

المستحقة عليه "... ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته " 

المسج وقام  حدث  إذا  أنه  حصل بحيث  ثم  للضريبة،  الخاضعة  السلع  بعض  ببيع  ل 

الضريبة المستحقة عنها مع الثمن كما يلزمه بذلك القانون، وقام بتوريدها بالفعل إلي 

فقام   البيع،  عملية  نقض  إلي  أدت  ظروف  حدثت  ثم  المصرية،  الضرائب  مصلحة 

له   دفعه  الذي سبق  المبلغ  علي  منه  للبائع وحصل  المبيعات  هذه  برد  نظير المشتري 

ذلك، فهنا يجوز للبائع أن يقوم بخصم الضريبة السابق سدادها علي هذه المردودات، 

بالفعل  المشتري  استرده  والذي  المشتري،  من  للبائع  دفعه  السابق  المبلغ  ألن  لماذا؟ 

السلعة، و ثمن  المستحقة عليها. وعندما قيمة  يشتمل في حقيقته علي كل من  الضريبة 

ة المستحقة رفق الثمن للبائع، قام البائع مباشرةً، وفي خالل قام المشتري بدفع الضريب

المهلة القانونية لتقديم إقراره الضريبي، بتوريد الضريبة المستحقة لمصلحة الضرائب 

 المصرية عن الفترة الضريبية التي حدثت فيها عملية البيع. 

ي دفعها له المشتري.  لتزم برد المبالغ التت علي البائع سلعته بعد ذلك فإنه يُردَّ   فإذا

وهذه المبالغ هي ثمن السلعة باإلضافة إلي الضريبة المستحقة عليها. ولما كان البائع  

 
القانون رقم  22تنص المادة )    -  1 القيمة المضافة علي   2016لسنة    67( من  بشأن الضريبة علي 

السلع  قيمة مبيعاته من  المستحقة على  الضريبة  للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من  أنه: " 

ت من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه والخدمات ما سبق سداده أوحسابه من ضريبة على المردودا

بمعرفة   المبيعة  والخدمات  السلع  على  تحميلها  السابق  الضريبة  فيها  بما  مدخالته  على  الضريبة 

المسجل في كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقاً للحدود وبالشروط. واألوضاع التي تحددها الالئحة  

لضريبة، ويرحل ما لم يتم خصمه إلى الفترات ويكون الخصم في حدود المستحق من ا  ..التنفيذية...

 الضريبية التالية حتى يتم الخصم بالكامل"

المادتين    - بموجب  الخصم  أو  اإلئتمان  أحكام  تنظم  المبيعات  ضريبة  من   23،  23وكانت  مكرر 

م. علي 1991لسنة    11( من القانون رقم  23م. حيث نصت المادة   )1991لسنة    11القانون رقم  

لمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع أنه :  " ل 

ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته، وما سبق تحميله من هذه الضريبة 

على مدخالته، وكذلك الضريبة السابق تحميلها على السلع المبيعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من 

حل توزيعها طبقاً للحدود وبالشروط واألوضاع التي تحددها الالئحة التنفيذية، وال يسرى الخصم مرا

 (المرافق "  1المشار إليه في الفقرة السابقة على السلع الواردة بالجدول رقم )

المادة    المنصوص عليها في   17و بينت  الحدود والشروط واألوضاع  للقانون  التنفيذية  الالئحة  من 

علي أنه : " للمسجل   2005لسنة    9( مكرر المضافة بالقانون  رقم  23مادة. ونصت المادة )هذه ال

السلع والخدمات  ما  قيمة مبيعاته  من  المستحقة عن  الضريبة  أن يخصم من  الضريبة  عند حساب 

سبق تحميله  من هذه الضريبة على اآلالت والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التي تستخدم فى إنتاج 

إذا سل الركوب، إال  أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة،  وذلك عدا سيارات نقل األفراد وسيارات  عة 

ويكون الخصم فى حدود  المستحق من الضريبة،  0كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة  

المالية  بالكامل، ويضع وزير  الخصم  يتم  التالية  حتى  الضريبية  الفترات  إلى  لم يخصم  ما   ويرحل 

 قواعد سداد الضريبة على اآلالت  والمعدات"  
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من  يستردها  أن  حقه  من  فيكون  الحالة،  هذه  في  للمشتري  الضريبة  هذه  برد  ملزم 

المصلحة؛ حتي إذا ماقام ببيع السلعة من جديد، فإنه يلتزم بتحصيل الضريبة وتوريدها  

ة من جديد أيضاً.  غير أن الالئحة التنفيذية للقانون تطلبت توافر عدة شروط للمصلح

لكي يمكن للمسجل خصم الضريبة في هذه الحالة، تدور في مجملها حول التثبت من 

أن المسجل سدد ضريبة بالفعل علي تعامالت ضريبية حال بيعها، ثم ارتدت له، وأعاد 

 : 1هذه الشروط هي ثمنها مع الضريبة المستحقة للمشتري، و

 أال يسمح للمسجل إال بخصم ما سبق سداده من ضريبة على السلع المرتدة فقط.  – 1

عليها،   -  2 بيعت  التي  بحالتها  فعالً،  المرتدة  السلع  باستالم  قام  قد  المسجل  يكون  أن 

وقام بقيد بياناتها فى الدفاتر والسجالت المنتظمة له، وتم رد قيمتها إلى المشترى بما 

 بدفاتره لحساب المشتري.   ة، أو قام البائع المسجل بتعلية هذه القيمةها الضريب في

أن يصدر المسجل )البائع( إشعار إضافة مؤرخاً، ويحمل رقماً مسلسالً، مثبتاً به    –  3

مخازنه؛  إلي  المرتدة  السلع  بإضافة  بموجبه  ويقوم  والمشترى.  البائع  من  كل  بيانات 

 ها، عند بيعها مرة أخري.حتي يقوم بتحصيل الضريبة علي

أن يصدر المسجل )المشتري( إشعار خصم مؤرخاً، ويحمل رقماً مسلسالً، مثبتاً   –  4

 به بيانات كل من البائع والمشترى. ويقوم بموجبه بخصم السلع المرتدة من مخازنه. 

أن تكون إشعارات الخصم واإلضافة مبين بها عنوان البائع، ورقم تسجيله، واسم   -  5

البيانات المشت وكافة  وتاريخها،  األصلية،  الضريبية  الفاتورة  ورقم  وعنوانه،  رى، 

وبيان  اإلضافة،  أو  التنزيل  مبلغ  وقيمة  الثمن،  زيادة  أو  بتنزيل  تتعلق  التي  الالزمة 

 منفصل بالضريبة المستنزلة أو المضافة.  

ع  -  6 تم خصمها  التي  الضريبة  إجمالي  إلى  المخصومة  الضريبة  نسبة  تكون  لى أن 

 المشتريات هي نفس نسبة الضريبة التي ُحملت بها السلع إلى ثمن تلك السلع. 

والواقع أن حق المسجل فى هذه الحالة ال يعتبر خصماً بالمعنى الفني الدقيق لهذا   

، ضريبة سبق  Tax sur Taxeالنظام؛ ألن الخصم يعنى: خصم ضريبة من ضريبة  

ال سبق  كما  الدفع  مستحقة  ضريبة  من  يبيع  دفعها  الذي  المسجل  فإن  وبالتالي  بيان. 

خصم الضريبة التي يتحملها أثناء  -طبقاً لهذا النظام  -السلعة الخاضعة للضريبة يمكنه 

 
للقانون رقم  26حيث تنص المادة )  -  1 التنفيذية  علي أنه في تطبيق    2017لسنة    67( من الالئحة 

( من القانون، للمسجل أن يخصم من إجمالي الضريبة المستحقة علي قيمة مبيعاته 22أحكام المادة )

ما للضريبة  الخاضعة  والخدمات  السلع  علي من  ضريبة  من  حسابه  أو  سداده  ماسبق  أوالً:  يلي: 

يخصم فقط ماسبق سداده من ضريبة علي  -1المردودات من مبيعاته وفقا للشروط واألوضاع اآلتية: 

يشترط أن تكون السلع المرتدة قد تم استالمها فعال بحالتها التي بيعت عليها وتم   -2السلع المرتدة.  

الت المنتظمة للمسجل، وتم رد قيمتها إلي المشتري بما فيها الضريبة أو قيد بياناتها في الدفاتر والسج

يصدر المسجل إشعار خصم/ إضافة مؤرخا يحمل رقما مسلسال   -3تعليتها لحسابه بدفاتر المسجل.  

مثبتا به بيانات كل من البائع والمشتري. وفي جميع األحوال يراعي مايلي: أ. يجب أن يكون قد تم 

أن يكون إشعار الخصم أو اإلضافة    -لمرتدة وقيدت بياناتها في الدفاتر والسجالت. باستالم السلع ا

المشتري وعنوانه  واسم  تسجيله  البائع ورقم  عنوان  به  يبين  أن  علي  رقما مسلسال.  ويحمل  مؤرخا 

 ورقم الفاتورة الضريبية األصلية وتاريخها. 
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تستحق   Distributionوتوزيع    Productionإنتاج   التي  الضريبة  من  السلعة  هذه 

إقر رفق  المصلحة  إلى  الضريبتين  بين  الفرق  توريد  ثم  البيع،  هذا  عند  اره عليه 

الضريبي، وخالل المهلة القانونية المسموح له فيها بتقديم هذا اإلقرار. فإذا ردت عليه 

المخرجات  كامل ضريبة  إليه  مضافاً  المشترى  إلى  ثمنها  برد  إلتزم  ذلك،  بعد  سلعته 

 التي سبق له تحصيلها منه مع الثمن.  

ذه الضريبة  ألخرى برد هوفى هذه الحالة، يقتضى المنطق أن تقوم المصلحة هي ا

هذا إليه تحقق  ألن  المسجل.  إلى  السلعة  رد  بمجرد  بها  االحتفاظ  فى  حقها  لسقوط  ؛ 

ال  وبالتالي،  بالفعل.  تحصيلها  تم  لضريبة  المنشئة  الواقعة  تحقق  عدم  يعنى  الفرض 

يعتبر حق المسجل فى هذه الحالة خصماً لضريبة سبق أن تحملت بها السلعة المباعة، 

ا أو  إسترداداً  من وإنما  أنها  على  للمصلحة  توريدها  للمسجل  سبق  لمبالغ  سترجاعاً 

 حقها، ثم جدت ظروف سلبتها هذا الوصف وجعلتها من حقه هو. 

لذلك، يجب تمكين المسجل من استرداد هذه المبالغ فوراً، دون أن يتوقف حقه هذا 

مشار على استحقاق مبالغ ضريبية فى الفترات الضريبية التالية، خاصة وأن المادة ال

إليها نفسها قد اشترطت لكي يباشر المسجل حقه فى الخصم فى هذه الحالة أن يكون قد  

دفاتره وسجالته، وأصدر إشعار خصم/إضافة  وقيدها فى  المرتدة فعالً،  السلعة  استلم 

أنه  أي  والمشترى...إلخ.  البائع  من  كل  بيانات  به  يثبت  مسلسالً  رقماً  يحمل  مؤرخاً، 

هذ  فى  المسجل  على  السابق يجب  الضريبة  أن  بيقين  للمصلحة  يثبت  أن  الحاالت  ه 

توريدها لها منه على أنها ضريبة مخرجات قد سقط عنها هذا الوصف، فأصبحت من 

الضريبية   أنشطته  ممارسة  عن  توقف  إذا  فإنه  لذلك  فى   taxable activitiesحقه. 

ذه الضريبة الفترات الضريبية التالية لسبب أو آلخر، يكون من حقه الحصول علي ه

علي الفور، دون انتظار لست فترات ضريبية كاملة ليطالب برد رصيده الدائن، علي 

 النحو الذي تعرضنا له في المبحث التمهيدي. 

 

 ثانيا: اإلئتمان الممنوح للمدخالت، والمشتريات بغرض االتجار:   

من   يخصموا  أن  في  الحق  المسجلين  المضافة  القيمة  علي  الضريبة  قانون  منح 

التي  المدخالت،  ضريبة  كل  والخدمات  السلع  من  مبيعاتهم  علي  المستحقة  الضريبة 

تتحملها هذه السلع والخدمات أثناء العملية اإلنتاجية سواء كانت هذه المدخالت مباشرة 

الفترة الضريبية خاضعة 1أو غير مباشرة  ، طالما كانت جميع مبيعات المسجل خالل 

 
: ماسبق تحميله من ضريبة قابلة للخصم علي ثانيا  -( من القانون علي أنه : " ...  22تنص المادة )  1

المدخالت من السلع والخدمات سواء مباشرة أو غير مباشرة إذا كانت جميع مبيعاته خالل  -1مايلي: 

للضريبة.   خاضعة  الضريبية  اإلتجار.    -2الفترة  بغرض  من ضريبة   -3المشتريات  سداده  ماسبق 

ش لبيانات  وفقا  المستوردة،  والخدمات  السلع  السداد علي  وإيصال  الجمركية  اإلجراءات  هادة 

تزيد  اإلتجار  بغرض  والمشتريات  المدخالت  علي  تحميلها  السابق  الضريبة  كانت  وإذا  بالجمارك. 

علي الضريبة المستحقة علي المبيعات خالل شهر المحاسبة يتم خصم الضريبة السابق تحميلها علي 

ريبة المستحقة حتي يتم استنفاذها. وذلك كله  المدخالت والمشتريات بغرض اإلتجار شهرياً من الض

 شريطة حيازة المسجل فاتورة ضريبية."
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التاجر للمسجل  سمح  كما  بغرض   للضريبة.  المحلي  السوق  من  سلعاً  يشتري  الذي 

في  لبيعها  البالد  خارج  من  بضائع  يستورد  الذي  المستورد  وللمسجل  فيها،  اإلتجار 

أو  السلع،  هذه  من  مبيعاته  علي  المستحقة  الضريبة  من  يخصم  أن  المحلي  السوق 

فإذا    بحسب األحوال.أوإستيرادها   البضائع كل الضريبة التي سددها عليها عند شرائها،

اإلتجار،  بغرض  والمشتريات  المدخالت،  علي  تحميلها  السابق  الضريبة  قيمة  كانت 

الفترة الضريبية،  المبيعات خالل  المستحقة علي  قيمة الضريبة  تزيد علي  والواردات 

المدخالت والمشتريات بغرض اإلتجار  السابق تحميلها علي  يتم خصم الضريبة  فهنا 

ا الضريبة  من  شهرياً  الرصيد والواردات  يتجاوز  مالم  استنفاذها،  يتم  حتي  لمستحقة 

الدائن ست فترات ضريبية، إذ يجوز للمسجل المطالبة برده في الحال كما أسلفنا في 

التمهيدي. فإذا تعلق الخصم بضريبة مدخالت أو مشتريات مصدرها السوق  المبحث 

المدخال  كانت  إذا  أما  ضريبية.  فاتورة  حيازة  المسجل  علي  وجب  ت المحلي، 

والمشتريات بغرض اإلتجار مستوردة فتكون العبرة في تحديد قيمة الضريبة مستحقة 

 الخصم وفقاً لبيانات شهادة اإلجراءات الجمركية، وإيصال السداد بالجمارك.

الخصم.  أو  الضريبي  اإلئتمان  نظام  من  التستفيد  المعفاة  السلع  أن  تقدم  ما  معني 

المطل في  ذلك  تفصيل  لبيان  نتعرض  حاالت وسوف  من  حالة  تحققت  فإذا  التالي.  ب 

الجزئى   خاضعة Partial Exemptionاإلعفاء  المكلف  مبيعات  بعض  كانت  بأن   ،

وجب  تلك،  عن  المبيعات  هذه  فصل  وأمكن  منها،  معفى  اآلخر  والبعض  للضريبة 

حساب ضريبة المدخالت المستحقة الخصم "تبعاً لنسبة المخرجات الخاضعة للضريبة  

 -. طبقاً للمعادلة التالية : 1خرجات" إلى إجمالى الم

 × إجمالى ضريبة المدخالت = الضريبة المستحقة الخصم.   إجمالى قيمة المبيعات الخاضعة للضريبه

  إجمالى قيمة المبيعات الخاضعة والمعفاة 

المادة ) الفرض، فنصت في  لمثل هذا  للقانون  التنفيذية  الالئحة  (  27وقد تعرضت 

كانت بعض مبيعات المسجل من السلع والخدمات تخضع للضريبة  منها علي أنه: "إذا  

فيتم الخصم    -خالل الفترة الضريبية  -وبعضها معفي أو خاضعة لضريبة الجدول فقط  

 علي الوجه التالي: 

الخدمة   -)أ( آداء  أو  السلعة  ببيع  المتعلقة  المدخالت  علي  الضريبة  إجمالي  يخصم 

 لبيع في الفترة الضريبية أو بعدها.الخاضعة للضريبة فقط سواء تمت عملية ا

من   -)ب(   المعفاة  المبيعات  في  فقط  تستخدم  التي  المدخالت  الضريبة علي  التخصم 

الفترة  البيع خالل  الجدول فقط، سواء تمت عملية  التي تخضع لضريبة  أو  الضريبة، 

 الضريبية أو بعدها. 

 

اإلنتاج   - "تكاليف  بأنها:  المباشرة  غير  المدخالت  التنفيذية  الالئحة  من  األولي  المادة  وتعرف 

 وتكاليف البيع والتوزيع، والمصروفات اإلدارية والعمومية". ،والتشغيل غير المباشرة
 ( من الالئحة التنفيذية للقانون.17المادة ) – 1
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ب  –)جه(   مبيعات  في  تستخدم  التي  المدخالت  علي  الضريبة  خاضع تخصم  عضها 

للضريبة وبعضها معفي أو خاضع لضريبة الجدول فقط طبقاً لنسبة المبيعات الخاضعة 

 للضريبة إلي إجمالي المبيعات.

أو  المعفاة  الخدمات  أو  السلع  مدخالت  علي  بالضريبة  إضافة  إشعار  البائع  يحرر 

إقرار  في  قام بخصمها  إذا  )جه(  البندين )ب(،  في  فقط  الجدول  ات الخاضعة لضريبة 

سابقة. وتسري ذات القواعد السابقة علي الضريبة السابق تحميلها علي السلع المباعة 

 بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل التوزيع. 

 -  Sixth Directiveومع ذلك، فإن التوجيه السادس للسوق األوروبية المشتركة  

ه بإعمال قواعد سمح للدول األعضاء فى السوق حال صدور  -اإلتحاد األوربى حالياً  

الخصم فى حاالت اإلعفاء الجزئى، عندما تكون السلع المعفاة ضئيلة القيمة، دون أن 

على  تستحق  التى  الضريبة  إستبعاد  فى  السابقة  الطريقة  إتباع  ودون  وزناً،  لها  يقيم 

وإن كان قد ترك لكل دولة من دول السوق مبيعات معفاة،  المشتريات الداخلة فى إنتاج  

هذا الداخلى.  تنظيم  بتشريعها  اإلدارة   1األمر  مع  المكلف  يتعامل  الحالة  هذه  وفى 

للضريبة  خاضعة  مبيعاته  جميع  وكأن   The business can treat “  2الضريبية 

itself as fully taxable"  

واألصل في التشريعات المقارنة أال يتم إعمال المعادلة السابقة إال بعد مرور سنة  

كلف، غير أنه يمكن إتخاذ نتائجها عن سنة سابقة كمؤشر لسنة كاملة على محاسبة الم

طبقاً   Final Adjustmentمقبلة، بشرط أن تتم تسوية أخرى فى نهاية السنة األخيرة  

السنة. هذه  فى  المدخالت  على  فعالً  المدفوعة  التشريع   3  للضريبة  فإن  هذا،  ومع 

ى يستند إليها إلجراء الخصم مما الفرنسى أجاز لإلدارة الضريبية هناك إتخاذ النسبة الت

تتوقعة من مبيعات المكلف خالل السنة التالية، على أن تتم المحاسبة النهائية للمكلف 

المنشأة  تباشر  عندما  وذلك  التالية،  السنة  هذه  من  أبريل  من  والعشرين  الخامس  قبل 

طريقة   كما أنه يجوز لإلدارة الضريبية أن تتفق مع المكلف على  4نشاطها ألول مرة. 

إذ الغالب فى المملكة المتحدة مثالً أن يتم خصم ضريبة المدخالت كل ثالثة    5أخرى.

أشهر، على أن تتم تسوية نهائية فى نهاية العام، يكون أساسها واقع الحال فى هذا العام  

يتم تنسيب المدخالت 6ككل. القيمة المضافة أن  وبهذا يكون األصل فى الضريبة على 

 
1 -“  ...  it can be ignored , but the level of what is to be considered 

insignificant is left to the member states to decide “ ( Dennis Parkinson, op. 

cit. p. 34 .) 
2 - Ernst & Young , International VAT , op. cit. p. 222. 
3 - Dennis Parkinson , op. cit. p. 35.  
4 - Ernst & Young , op. cit. p. 221 . 
5 - Ibid , p. 222.  
6 - Ibid , p. 72 . 
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بشكل مباشر إلى المخرجات الخاضعة للضريبة، وإستبعاد تلك التى    التى تقبل الخصم

 1تخص السلع المعفاة من نطاق الخصم. 

نتهي إليه تطور تطبيق نظام اإلئتمان أو الخصم في الضريبة علي  ا  والواقع أن ما

أنه مر  المقارنة. غير  التشريعات  في  به  المعمول  يتفق مع  المضافة في مصر  القيمة 

ي وصل أمره إلي ماآل إليه اآلن؛ ذلك أنه عند تطبيق هذا النظام ألول بتطور كبير حت

رقم   القانون  بموجب  يُ 1991لسنة    11مرة  يكن  لم  علي م.  الضريبة  بخصم  سمح 

المشتريات بغرض اإلتجار، وذلك لعدم سريان الضريبة في هذه المرحلة علي مرحلة 

ل مرحلة التجارة بالقانون رقم التجارة، إلي أن امتد نطاق تطبيق ضريبة المبيعات ليشم 

بخصوص 2001لسنة    17 أما  المشتريات.  ضريبة  بخصم  المشرع  سمح  وهنا  م. 

رقم   القانون  كان  فقد  المدخالت  المدخالت 1991لسنة    11ضريبة  مدلول  يقصر  م. 

إنتاج  فى  الداخلة  الوسيطة  السلع   ..." علي  عنها  المسددة  الضريبة  خصم  يُقبل  التي 

هذا كما أن مصلحة الضرائب المصرية ظلت تتبنى نفس    2".   سلعة خاضعة للضريبة

حيث أنها اعتبرت مما ينطبق عليه معنى المدخالت:   3  المنهج فى التطبيق لمدة طويلة.

في حين   4غاز األكسجين، وغاز اإلستيلين المستخدمين فى إنتاج الصناعات المعدنية.

غ قطع  اإلنتاجية   العملية  مدخالت  نطاق  من  أخرجت  والمعدات أنها  األجهزة،  يار 

تشغيلها ومستلزمات  موقفوبهذا    5اإلنتاجية،  مع  توافق  التشريع   نصوص   المصلحة 

الضريبي في تلك الفترة، وسايرته منهجه فى قصر معنى المدخالت على هذا اإلطار 

 الضيق حبيس العملية اإلنتاجية، المقيد بشرطين، هما:  

هذه internalize أن تذوب    -2وسيطة.  أن تكون المدخالت من السلع المصنعة ال  -1

فى مكونات المنتج    fuseالمدخالت فى أثناء العملية اإلنتاجية، أو تظهر بصورة مادية  

كانالنهائي.   الرأسمالية،   وهذا  السلع  فيها  بما  المباشرة،  المدخالت غير  يخرج جميع 

الم األوساط  في  كبير  لجدل  محالً  القضية  هذه  وظلت  المدخالت.  مفهوم  الية من 

له.   ومعارض  القانون  لموقف  مؤيد  بين  أنه  والضريبية  القانون  غير  صدر  عندما 

 
1 - “ The basic principal in that , input tax must be directly attributed as for 

as passible to taxable activities an the one hand and exempt and non - 

business activities on the other " 
 م . 1991لسنة  11( من القانون رقم 1المادة )  -2
حيث اعتبرت المصلحة لفترة طويلة أن ... " المدخالت حيثما وردت بالقانون والئحته التنفيذية    -3

المصلحة   رئيس  يصدرها  التى  اإلجرائية  والقواعد  والمنشورات  القرارات  أحكام  وكذلك  لتطبيق 

والمعلومة   “ intermediate goods “القانون، وتنفيذ أحكام الالئحة التنفيذية تمثل السلع الوسيطة  

عمليات صناعية  فى  وتستخدم  المصنعة  السلع   " بأنها  يعرفها  الذى  التعبير  بهذا  االقتصاد  علم  فى 

 : الوسيطة  السلع  وهذه   ." مكون  -الحقة  فى  ظاهراً  جزءاً  تصح  أن  تفقد إما  أو  النهائى،  المنتج  ات 

فى اإلنتاجية  العمليات  فيه خالل  اإلدارات   ماهيتها   يقتضى ]أى يجب [ على  اإلنتاج، وعلية،  خط 

والمأموريات بالمصلحة إبراز تعبير السلع الوسيطة من المدخالت فى جميع تقارير الفحص وأبحاث 

د وذلك  المصلحة  مستوى  على  والمأموريات  اإلدارات  تعبير وموضوعات  على  اإلقتصار  ون 

 المدخالت فقط وذلك إلزالة اللبس فى التطبيق " .
   48مرجع سابق، ص 1993،دليل المنشورات... 10/1993/ 23التعليمات الصادرة في  -4
 . 159، مرجع سابق، صه 1991، دليل المنشورات... 1991لسنة  78المنشور رقم   -5
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نجده   فعل    -الحالي  بكافة   -وحسناً  المدخالت  ضريبة  خصم  في  المكلفين  حق  أقر 

 صورها، وسواء تعلقت بمدخالت مباشرة أو غير مباشرة. 

رقم       القانون  أن  الضريبة  1991لسنة    11كما  بخصم  يسمح  يكن  المتعلقة   لم 

الخدمات  المخرجات   بمدخالت  ضريبة  رقم  من  القانون  صدر  أن  إلي  لسنة   9، 

علي 2005 قصرها  وإن  الخدمات،  مدخالت  علي  الضريبة  بخصم  سمح  حيث  م. 

من  المدخالت  دون  وكذا  اإلستهالكية!  السلع  دون  الرأسمالية  السلع  من  المدخالت 

من الضريبة المستحقة علي   أجاز للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصمفالخدمات!  

على  الضريبة  هذه  من  تحميله  سبق  ما  أيضاً  الخدمات  ومن  السلع  من  مبيعاته  قيمة 

اآلالت والمعدات، وأجزائها، وقطع الغيار التي تستخدم فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة 

 خاضعة للضريبة. 

ت بمفهوم أوسع  قد مد نطاق الخصم إلي المدخال  –وألول مرة   -وبهذا يكون القانون    

من المفهوم السابق تبنيه من قبل، إذ أجاز خصم الضريبة علي المدخالت، حتى ولو 

خاضعة  سلع  إنتاج  في  استحدامها  تم  طالما  الرأسمالية(  )السلع  المعدات  من  كانت 

للضريبة. بل واألكثر من هذا، فقد سمح بالخصم في هذه الحالة، حتى عندما تكون هذه 

وأجزاؤها، مما    المعدات،  غيارها  فيوقطع  استخدامه  خاضعة   يتم  خدمات  تأدية 

للضريبة، غير أنه  ظل علي موقفه السابق من المدخالت المباشرة، مستمراً في عدم 

السماح بخصم الضريبة علي مدخالت الخدمات، عندما تكون هذه المدخالت من السلع 

 الوسيطة، أو الخدمات! 

تم السماح بخصم الضريبة التي تتحملها  2016لسنة   67وبصدور القانون الحالي رقم  

المدخالت بكافة صورها سواء كانت من المدخالت المباشرة أوغير المباشرة، وسواء 

 كانت من مدخالت السلع أو من مدخالت الخدمات الخاضعة للضريبة.

 

 شروط استفادة المسجل من اإلئتمان أو الخصم: -

اإلئتم    نظام  من  المكلف  يستفيد  لكي  شروط  يجب  عدة  له  تتوافر  أن  الخصم  أو  ان 

 أوجبتها الالئحة التنفيذية للقانون، هي: 

 أن يكون لدي المسجل فواتير ضريبية بمبالغ الضريبة التي يريد خصمها.  – 1

بكافة   –  2 المدخالت  على  الضريبة  من  سداده  سبق  ما  علي  الخصم  يقتصر  أن 

ج كانت  إذا  االتجار،   بغرض  المشتريات  وكذلك  الفترة صورها،  خالل  مبيعاته  ميع 

 الضريبية خاضعة للضريبة.

وأن يقتصر الخصم كذلك علي ما سبق سداده من ضريبة على السلع المستوردة    –  3

 خالل الفترة الضريبية، وفقاً لبيانات شهادة اإلجراءات الجمركية.  
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ي أن تقديم شهادة من المسجل في نهاية كل سنة مالية له تفيد أحقيته في الخصم عل  -4

والمراجعين.  المحاسبين  بجدول  مقيد  محاسب  من  موقعة  الشهادة  هذه  وقد   1تكون 

والتواطؤ،  الغش  حاالت  محاربة  بهدف  الشرط  هذا  للقانون  التنفيذية  الالئحة  تطلبت 

 التي يمكن أن يقع فيها المسجلون. 

وإذا كانت الضريبة السابق تحميلها على المدخالت والمشتريات بغرض االتجار   -  5

خصم   يتم  فهنا  المحاسبة،  شهر  خالل  المبيعات  على  المستحقة  الضريبة  على  تزيد 

الضريبة المستحقة على المبيعات من الضريبة السابق سدادها على المدخالت شهرياً  

حتى يتم استنفاذها. ويحدث هذا غالباً بسبب أن التجار يقومون بشراء كميات كبيرة من 

الضري ويدفعون  واحدة،  يقومون  السلع جملة  ثم  كذلك،  واحدة  المستحقة عليها مرة  بة 

وقد يستغرق بيعها أشهراً عديدةً، وليس بالضرورة شهراً  .ببيع هذه المشتريات فيما بعد 

الذي  الشهر  خالل  في  يتحملونها  التي  المشتريات  علي  الضريبة  تكون  وهنا  واحداً، 

علي   بسدادها  يطالبون  التي  الضريبة  من  أكبر  الشراء  فيه  تتم  يحدث  التي  المبيعات، 

الشهر نفس  خصم   .خالل  للقانون  التنفيذية  الالئحة  تجيز  الحاالت  هذه  مثل  وفي 

الضريبة المستحقة على المبيعات من الضريبة السابق سدادها على المشتريات شهرياً  

و استنفاذها.  يتم  إذا  يحدث  حتى  المدخالت،  علي  للضريبة  بالنسبة  الشيء   تحققنفس 

 ين الصناعيين. هذا الفرض للمنتج

تخضع   -خالل الفترة الضريبية   -إذا كانت بعض مبيعات المسجل فقط  وليس كلها    -6

بالمخرجات  تتصل  التي  المدخالت  ضريبة  علي  فقط  الخصم  فيقتصر  للضريبة 

 الخاضعة للضريبة كما سبق أن ذكرنا، وبناء علي ذلك يتم الخصم على الوجه التالي:  

الضريبة   إجمالي  يخصم   ) أ  المخرجات )  صناعة  فى  تستخدم  التي  المدخالت  على 

 الخاضعة  للضريبة، سواء تمت عملية التصنيع فى الفترة الضريبية أو بعدها.  

المخرجات  فى صناعة  تستخدم  التي  المدخالت  تلك  على  الضريبة  تخصم  ( ال  ) ب 

 .  المعفاة من الضريبة، سواء تمت عملية التصنيع خالل الفترة الضريبية أو بعدها

خاضع  بعضها  مخرجات  فى  تستخدم  التي  المدخالت  على  الضريبة  تخصم   ) جه   (

إجمالي  إلى  للضريبة  الخاضعة  المخرجات  لنسبة  طبقاً  منها  معفى  وبعضها  للضريبة 

 المخرجات.  

) د ( إذا أخطأ المسجل وقام بخصم الضريبة على مدخالت السلع المعفاة فى البندين 

ال إقراره  وأرسل  )جه(،  هذه )ب(،  علي  المستحقة  الضريبة  استنزال  بعد  ضريبي 

الضريبة  لهذه  إضافة  إشعار  بتحرير  يلتزم  فإنه  الخطأ،  بطريق  المعفاة  المدخالت 

 المخصومة بطريق الخطأ، ويقوم بتوريدها للمصلحة في إقراره الضريبي الالحق.

اء علي وعلي أية حال فإن منح إئتمان قوي للمسجل في هذه الحاالت ساهم في القض   

السوق في  التنافسي  موقفه  وقوي  الضريبي،  التسجيل   ، اإلزدواج  حد  مع رفع  خاصة 

 
ي جميع حاالت خصم الضريبة المقررة قانونا اليتم  من الالئحة علي أنه: "ف 30تنص المادة  -- 1

اعتماد خصم الضريبة إال إذا قام المسجل بتقديم شهادة في نهاية كل سنة مالية له موقعة من محاسب 

 مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد بأحقيته في الخصم. 
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رقم   القانون  من   2017لسنة    67بموجب  الكثير  ووجود  جنيه،  ألف  خمسمائة  إلي 

ممارسي األنشطة الضريبية دون حد التسجيل، ومن ثم ممارستهم ألنشطتهم الضريبية  

تخفي وال  مخرجات.  بضريبة  تحميلها  لهذا    دون  الحميدة  واإلقتصادية  المالية  اآلثار 

التوجه علي كافة المسجلين، خاصةً في ظل وجود من كان يتحمل منهم بالضريبة علي 

طوال  المخرجات  ضريبة  من  خصمها  يستطيع  أن  دون  المشتريات  أو  المدخالت 

 سنوات تطبيق الضريبة العامة علي المبيعات، كما كان الحال بالنسبة لمؤدي الخدمات 

 الخاضعة للضريبة. 

 الفرع الثاني 

 وآثاره اإلقتصادية والمالية  الضريبي حرمان بعض التعامالت الضريبية من اإلئتمان 

علي الرغم من تسليم األصول العامة للضريبة علي القيمة المضافة في التشريعات    

 المقارنة بأحقية المكلفين في خصم ضريبة المدخالت وضريبة المشتريات التي تتصل 

المصرية  المضافة  القيمة  علي  الضريبة  وجدنا  أننا  إال  الضريبية،  التعامالت  بكافة 

تخرج عن هذا النظر، وتحرم المسجلين من حقهم في اإلستفادة من نظام اإلئتمان أو 

الخصم في بعض الحاالت، رغم تعلق هذه الحاالت بتعامالت ضريبية، كما هو الحال 

لسلع المستعملة، والضريبة علي المدخالت التي ضريبة الجدول، والضريبة علي ا  في

 تندرج ضمن عناصر التكلفة، ونتعرض لكل حالة من هذه الحاالت بالتفصيل فيما يلي: 

 أوالً:  السلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول: 

ة علي القيمة المضافة التي تطبقها مصر بموجب إلي جانب األحكام العامة للضريب    

القانون   2017لسنة    67القانون رقم   ذات  التي ينظمها  الخاصة  توجد بعض األحكام 

سبيل  علي  المحددة  والخدمات  السلع  علي  وتسري  الجدول،  بضريبة  يعرف  فيما 

الحصر في الجدول المرافق لهذا القانون. بعض هذه السلع والخدمات يخضع لضريبة 

مجموعة   عشرة  ثالث  عن  عبارة  وهي  منها،  كل  قرين  المحدد  بالسعر  فقط  الجدول 

سلعية وخدمية. وبعضها اآلخر يخضع لضريبة الجدول إلي جانب خضوعه في ذات 

وخدمية.  سلعية  مجموعة  عشرة  إثنتا  وتشمل  المضافة،  القيمة  علي  للضريبة  الوقت 

الخ والخدمات  السلع  إلي  الخاصة  لنظرته  فإن  واستكماالً  الجدول،  هذا  اضعة لضريبة 

القانون يحرمها من حقها في اإلستفادة من أحكام اإلئتمان الضريبي أو الخصم، وذلك 

 ( مادة  المادة  في  أنه22بنصه  علي  منه  أن يحق  (  الضريبة  حساب  عند  "للمسجل   :

والخدمات... السلع  من  مبيعاته  قيمة  على  المستحقة  الضريبة  من  يسري .يخصم  وال 

− ضريبة   1نصوص عليه في الفقرة األولى من هذه المادة على ما يأتي:−  الخصم الم

أوخدمات  سلع  في  كمدخالت  أم  بذاتها  خاضعة  أوخدمات  سلع  على  سواء  الجدول، 

 ...." .خاضعة للضريبة، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون

علي       أكدت  القانون  لهذا  التنفيذية  الالئحة  أن  الموقكما  في ف،  ذلك  بنصها 

للضريبة 27المادة) تخضع  التي  والخدمات  للسلع  ".....وبالنسبة  أنه:  علي  منها   )

ضريبة   من  المدخالت  علي  تحميلها  السابق   الضريبة  خصم  فيتم  الجدول  وضريبة 

وكذا   بعاليه.   والضوابط  الشروط   بذات  الجدول  ضريبة  دون  المضافة  القيمة 
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المادة   في  ت   28بنصها   " أن:  علي  علي منها  الخصم  أحكام  سري 

ضريبة الجدول،    -................... والتسري أحكام الخصم علي مايأتي: )أ(  .مايلي:

أو خدمات خاضعة  سلع  في  كمدخالت  أم  بذاتها  أو خدمات خاضعة  سلع  علي  سواء 

 للضريبة....." 

وهكذا يتعذر علي المسجل خصم ضريبة الجدول عندما تكون هذه الضريبة متعلقة     

يتعذر عليه   للضريبة، كما  لسلع أخري خاضعة  بمثابة مدخالت  تعد  أو خدمات  بسلع 

كذلك خصم أي ضريبة مدخالت لسلعة أو خدمة خاضعة لضريبة الجدول. فإذا كانت 

المضافة، وضريبة  القيمة  علي  الضريبة  معاً؛  للضريبتين  خاضعة  الخدمة  أو  السلعة 

الضريب من  المدخالت  أمكن خصم ضريبة  دون الجدول  فقط،  المضافة  القيمة  علي  ة 

 ضريبة الجدول. 

من      الجدول  لضريبة  الخاضعة  والخدمات  للسلع  المشرع  حرمان  أن  والواقع 

السلع  مع  القضية  هذه  من  فلسفته  لنفس  امتداد  هو  النحو  هذا  علي  الضريبي  اإلئتمان 

( 2(، )1للضريبة علي المبيعات طبقاً للجدولين رقمي )  كانت خاضعةوالخدمات التي  

القانون رقم   الواضح    1991لسنة    11اللذين رافقا  تطبيقه. ومن  في   -طوال سنوات 

البحث   الجدول   -عقيدة هذا  الخاضعة لضريبة  السلع والخدمات  أنه ال معني لحرمان 

الغرض  فضل  المشرع  أن  سوي  النحو  هذا  علي  الخصم  أو  الضريبي  اإلئتمان  من 

الضريبي العدالة  علي  للضريبة  الضريبي المالي  اإلزدواج  تحقق  بذلك  وقبل  ة، 

إلي جانب  الجدول عليها  السلع والخدمات، سواء عند فرضه ضريبة  بخصوص هذه 

ضريبة القيمة المضافة، خاصة وأنه تعامل مع ضريبة القيمة المضافة علي أنها جزء 

من وعاء ضريبة الجدول بالنسبة للسلع والخدمات التي تخضع لكلتا الضريبتين معاً، 

أو وأ المضافة،  القيمة  علي  الضريبة  حساب  بعد  ما  إلي  الجدول  حساب ضريبة  خر 

الجدول سواء  أو الخصم علي ضريبة  المكلفين من تطبيق قواعد اإلئتمان  عندما منع 

مخرجات  أو كضريبة  للضريبة،  خاضعة  أخري  خدمات  أو  لسلع  مدخالت  كضريبة 

بسلع أو خدمات أخري   تطالب بخصم ضريبة مدخالت، ولو تعلقت ضريبة المدخالت 

 خاضعة للضريبة علي القيمة المضافة، وليس لضريبة الجدول.

 ثانياً: السلع المستعملة: 

السلعة      بيع  عند  المكلف  بها  يطالب  أن  المضافة  القيمة  علي  الضريبة  في  األصل 

ذا الخاضعة لها بحالتها التي أنتجها بها، إذا كان منتجاً صناعياً، أو التي اشتراها بها إ

الضريبة  فيدفع  جديدة  سلعة  المكلف  يشتري  قد  ولكن  مستورداً.  أو  تاجراً،  كان 

المستحقة عنها ويقوم باستخدامها لفترة ما ثم يعن له بيعها بعد ذلك. فهل معني هذا أال 

تستحق عليها ضريبة قيمة مضافة؟ وإذا استحقت الضريبة عليها فهل يسمح له بخصم 

 مشتريات؟ ضريبة المدخالت، أو ضريبة ال

المادة       تكون    10/11تجيب   " أن:  علي  بنصها  التساؤالت  هذه  علي  القانون  من 

القيمة التي تتخذ أساساً لربط الضريبة علي السلع الجديدة التي يشتريها المكلف ثم يقوم 

( من القيمة البيعية، مع %30ببيعها بعد استعمالها محلياً لمدة التقل عن سنتين بواقع )

( من هذا القانون عند البيع. 22قواعد الخصم المنصوص عليها في المادة )عدم إعمال  
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المادة   شروط    11/8وتشترط  ثالثة  الحكم  هذا  لتطبيق  للقانون  التنفيذية  الالئحة  من 

أن يكون المكلف هو الذي إشتري السلعة، وأن تكون هذه السلعة جديدة، ولم   -هي:" أ

يستعمل  -يسبق إستعمالها من قبل. ب  المكلف محليا مدة التقل عن سنتين. جه وأن   -ها 

وأن يتم بيعها بمعرفة المكلف )فإذا تخلف أي شرط من هذه الشروط(... يكون وعاء  

 الضريبة هو كامل القيمة البيعية." 

وهكذا فإنه إذا اشتري مكلف ما سلعة من السلع، أو استوردها الستخدامه الشخصي     

( فقط من قيمتها البيعية. %30الضريبة تستحق علي ) مثالً، ثم قرر بيعها بعد ذلك فإن  

شريطة  استيرادها،  أو  شرائها  عند  المدفوعة  الضريبة  بخصم  المطالبة  من  ويحرم 

الضريبة  تحسب  الشروط  هذه  من  شرط  تخلف  فإذا  السابقة.  الثالث  الشروط  توافر 

، غير مةفقط من هذه القي  %30المستحقة عليه علي كامل قيمة البيعية لها وليس علي  

تم  أنه يجوز له خصم ضريبة المدخالت إذا توافرت له شروط خصمها أنه إذا  . غير 

تداول السلع المستعملة في السوق المحلي، أو تم استيراد سلعة مستعملة من الخارج، 

يسري  فهنا ال  الخردة،  أو  للضريبة  الخاضعة  للسلع  التصنيع  بفضالت  البيع  تعلق  أو 

الحكم. الضريب   1هذا  المقارنة  وتطبق  التشريعات  في  المضافة  القيمة  علي  هذه ة  في 

 . SHGالحالة نظم خاصة بالمعاملة الضريبية للسلع المستعملة

المستخدمة       السلع  بأنها:  المستعملة  السلع  فرنسا  قبل  وتعرف  إلعادة من  والقابلة 

عليها. تحسينات  إدخال  بعد  أو  بحالتها،  سواء  هذه   2االستخدام،  تخضع  أن  واألصل 

ذلك شأن غيرها من السلع، متى تحقق  في السلع للضريبة على القيمة المضافة، شأنها

بالنسبة لها المقرر قانوناً  التسجيل  ن نشاطه مقصوراً حق أي شخص، ولو كا في حد 

األسواق، وإمكانية   في غير أن تداول هذه السلع  3وحدها.   على التعامل في هذه السلع

النسبة لها يستلزم السماح للمكلفين الذين يتعاملون فيها تعدد البيوع الخاضعة للضريبة ب

تتحملها التي  الضريبه  النهائي.  في بخصم  البيع  مرحلة  على  السابقة  المراحل  جميع 

استخدامها  كثرة  مع  االقتصادي  عمرها  تناقص  بسبب  قيمتها؛  تناقص  فإن  هذا،  ومع 

عل المضافة  القيمة  على  للضريبة  السليمة  األصول  تطبيق  مطالبة يجعل  شأنه  من  يها 

الحد   إلى  بيع،  كل  عند  الدوام  على  كثيرة  بفروق ضريبية  الضريبية  لإلدارة  المكلفين 

تتحملها التي  الضرائب  لكافة  استردادهم  إلى  ينتهي  أن  يمكن  مراحل  في الذي  جميع 

هذه الحالة عدم إخضاعها للضريبة على اإلطالق.  في . ويكون من المجدي4التداول

خصم الضريبة التي تتحملها هذه السلع،  في  ، فإن إهمال حق المكلفيننفس الوقت  وفي

النقيصة  على  للتغلب  النهائي؛  البيع  مرحلة  على  السابقة  تداولها  مراحل  جميع  في 

 
وال يسري حكم البند ذاته علي   ( من القانون في فقرتها األخيرة علي مايلي: "...22تنص المادة )  -  1

السلع المستوردة مستعملة في الخارج   -ب  بيع السلع المستعملة في السوق المحلي.  -الحاالت اآلتية: أ

 الفضالت والخردة." -جه أو في المناطق الحرة.
 . فرنسا في ( من قانون الضريبة على المشروعات327المادة )  -2

3 - Edmund Tirbutt, VAT and the small business … op.cit.p.71. 

- Encyclopedia of value Added Tax,… Op. cit.p.5017. 
4 - John Brooks and Andrew Copp, How to live with VAT, Third Edition, 

London,1989,p.65. 
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السابقة من شأنه أن يؤدي إلى إلحاق عظيم الضرر بالمكلفين القانونيين والفعليين معاً. 

تحقة عند أي بيع لهذه السلع ضمن وعاء ألن هذا يعني دخول ضريبة المخرجات المس

النتيجة   لها، بصورة مستمرة، وتكون  تالي  بيع  المستحقة عند كل  المخرجات  ضريبة 

رقم  على  الضريبة  إلغاء  وراء  الرئيس  السبب  كان  الذي  الضريبي  التراكم  حدوث 

التشريعات  من  العديد  في  محلها  المضافة  القيمة  على  الضريبة  وإحالل  األعمال، 

 رنة.  المقا

معامله خاصة    تالقي  المستعملة  السلع  معظم  فإن  تقدم،   ما  على  في لكل  الضريبة 

المضافة بسبب   القيمة  المقارنة؛  التشريعات  بين في  بها  تتميز  التي  الخاصة  الطبيعة 

ذلك من  األصيلة    -1:  1أقرانها،  الفنية   -3السيارات.    -2األنتيكات(.   (األعمال 

والكرافانات  والسفن.    -4.  الموتوسيكالت  األجهزة   -6الطائرات.    -5القوارب 

لهم  -7 الكهربائية. تجار مرخص  تباع من  التي  األجهزة   -8ببيعها.     أدوات اإلطفاء 

في   -9اإللكترونية.   العامة  الشروط  بعض  وتوجد  الصغيرة.  النارية  األسلحة 

 زها فيما يلي: التشريعات المقارنة لكافة النظم التي تحكم السلع المستعملة، يمكن إيجا

اشتراها من مسجل   -1 قد  يكون  أن  أو  اشتراها من غير مسجل،  قد  بائعها  يكون  أن 

 حد نظم السلع المستعملة.حكام أطبقاً أل

أال يكون بيد البائع فاتورة مشتريات موضح بها قيمة الضريبة على القيمة المضافة   -2

 .  قاللعلى است

أحقيته  -3 بعدم  البائع  من  إقرار  التي  في تقديم  السلعة  عن  المدخالت  خصم ضريبة 

 يُطبَق بشأنها أحد هذه النظم. 

للمخازن  -4 البائع سجالً  البيع   إمساك  وتاريخ  والمباعة،  المشتراة  السلع  حركة  يبين 

سم المشتري، وكذا بيان بملخص الضريبة المستحقة على الفرق بين سعر إوالشراء، و

  2الشراء وسعر البيع. 

البائع  -5 فاتورة   عدم إصدار  البيع. ومع هذا يجب عليه إصدار  فاتورة ضريبية عند 

أ بها:  يثبت  بيانات خاصة،  ذات  الفاتورة.  -أخري  البائع وعنوانه.  -ب  رقم   -جه   اسم 

البيع. هه  -د  تاريخ  وعنوانه.  المشتري  أي   -اسم  إلي  باإلضافة  للتعامل،  دقيق  وصف 

اإلجمالي  السعر  -سيارات مثالً. وحالة بيع ال في بيانات أخري، مثل رقم تسجيل البائع

حدوث صلبها تؤكد عدم   في وأن يوثق البائع الفاتورة بعبارة  -ز.  المدفوع ثمناً للسلعة

. وقد  في المستقبل ضريبة المدخالت من قبل، والتعهد بعدم المطالبة بخصمهالخصم  

 Input Tax “ ورد مثال لنص هذه العبارة في التشريع البريطاني علي النحو اآلتي:

has not been and will not be claimed by me in respect of the good 

 
 .  235إيمان حسن: المعاملة الضريبية للسلع المستعملة... ،مرجع سابق، ص  -1

 . 117عيل يوسف: الضريبة على القيمة المضافة ... مرجع سابق، صشويكار إسما  -أ-

- A. Farman , PKF , tax Handbook , 2000- 2001, Alled Dumfer, Great 

Brition, 2000, p. 574 
2 - John B. and Andrew C.: How to live…op.cit.p.66. 
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soled in this invoice “.1   ويحصل بنفسه  الفاتورة  هذه  إعداد  للمشتري  ويمكن 

الضريبية   الفاتورة  تكون  وهنا  تخصه،  التي  بالبيانات  يتعلق  فيما  البائع  توقيع  على 

 صحيحه وتعمل أثرها. 

ي التناقص المستمر في قيم بعض السلع المستعملة، عندما يقهع وحتي يتم التغلب عل

التعامل علي سلع ال يضيف االستخدام المتتالي لهها قيمهة مها ) أي قيمهة مضهافة(، بهل 

وربمهها ينههتقص مههن قيمتههها، يههتم حسههاب قيمههة الضههريبة المسههتحقة طبقههاً لههنظم السههلع 

 The "راء وسهعر البيهعالمستعملة في التشريعات المقارنة على الفرق بين سهعر الشه

Gross Margin فإذا كان ثمهن البيهع ههو نفسهه ثمهن الشهراء أو أقهل، فهال تسهتحق ."

ههذا الخصهوص.  فهي قائمهه بهذاتهامهن السهلع المسهتعملة ضريبة ما. وتعتبر كل سلعه 

بمعنى أنه ال يمكن للمكلف تعويض الخسارة الناشئة عن بيع سلعه ما من الربح الناشئ 

ههذه الحالهة يهتم  وفي  2 ى، حتي ولو كانت السلعتان من نفس النوع.من بيع سلعة أخر

 حساب الضريبة المستحقة طبقاً للمعادلة اآلتية: 

 × إجمالي الربح  سعر الضريبة  الضريبة المستحقة  = 

 100سعر الضريبة +   

% كما في مصر، وكهان سهعر الشهراء  14وعلى ذلك، فإنه إذا كان سعر الضريبة 

 جنيه. فإن:  57جنيه بما يعني أن إجمالي الربح يعادل  357وسعر البيع جنيه،  300

 جنيهات.  5جنيهاً =   57×   14 الضريبة المستحقة  =  

14   +100 

فإذا كان التعامل يتم بطريق المقايضة بين سلعتين من نفهس النهوع، فهنها يكهون وعهاء 

 وسهعرسعر السلعة الجديهدة  عبارة عن الفرق بين  -طبقا للتشريع الهولندي    -الضريبة  

  3السوق. في السلعة المستعملة

السهوق مهع غيهر مسهجلين، وال تنطبهق علهيهم  في وقد يحدث أن يتعامل المسجلون

شروط إستخدام نظم السلع المستعملة، فيكون مهن اإلضهرار بههم مطهالبتهم بالضهريبة 

ههذا  مقارنهة فهيالمستحقة على كامل ثمن السلعة. لذا، تسمح لههم معظهم التشهريعات ال

الفههرض بههأن يطلبههوا إلههى اإلدارة الضههريبية معههاملتهم ضههريبياً كوسههطاء أو سماسههرة 

“Agents”   وليس كتجار. ويطبق عليهم معامل الضريبة في هذه الحالهة علهى الفهرق

بين سعر البيع وسعر الشراء باعتباره عمولة أو سمسرة، وليس باعتباره إجمالي ربح. 

ههذه الحالهة لبيهان األشهخاص  فهي لبائع سجالت أكثر تفصيالً وإن كان يلزم أن يمسك ا

 
1- Ibid. Loc. cit, 

 ث يمكن اإلطالع على شكل هذه الفاتورة وبياناتها.من نفس المرجع، حي 68و أنظر أيضاً صه  -
2 - “ The essential principle used is that, the user can account for VAT only 

on the amount by which the selling price exceeds the buying price“ 

(Edmund Tirbutt, VAT and … op.cit.pp.70-71) 
3 - Ernst & Young: International VAT … op.cit.p.94 & p.227. 



 2019إصدار أكتوبر    –الجزء األول  –العدد الثامن والثمانون 

 

  (98  ) 

وبتطبيق هذا التيسهير   1الذين يتوسط بينهم، والعمولة التي يحصل عليها في نظير ذلك.

على المثال السابق، تكون الضريبة التي تسهتحق علهى المسهجل طبقهاً للنظهام األصهلي 

لها؛ بسبب عهدم وجهود جنيه. وتدفع بكام25.5جنيه=    357( ×  14÷    1(عبارة عن:  

 57( ×  14÷  1فاتورة ضريبية. أما الضريبة التي تستحق طبقاً للنظام البديل فههي: )

 = خمسة جنيهات فقط. 

إلى مراعاة القواعد السابقة عند التعامل مع السلع المسهتعملة  حاجة في والحقيقة أننا

تري أحد المسهتهلكين مصر. ألن هذه السلع قد يتم تداولها بين غير مسجلين. فقد يش في

سيارةً من أحد المعارض مثالً ويسدد عنها ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليها. ثهم 

يقوم ببيعها بعد ذلك إلى تاجر مسجل. فإذا باع التاجر المسجل نفس السهيارة بعهد ذلهك، 

فإنه يطالب بدفع ضريبة القيمهة المضهافة باإلضهافة إلهي ضهريبة الجهدول علهي كامهل 

. وال يستطيع خصم ضريبة المشتريات؛ لعدم وجود فاتورة ضريبية بيده بسبب 2قيمتها

غير مسجل(. وقد تتكرر هذه الواقعهة فيمها بعهد، فيبيهع المسهتهلك (شرائها من مستهلك 

الجديد السيارة المستعملة لتاجر مسجل فيقوم األخير بهدوره يبيعهها إلهى مسهتهلك آخهر 

محاسهبة  فهي مصهر عهن تحقيهق العدالهة في قةوهكذا. وتعجز القواعد العامة المطب …

المكلفين في مثل هذه الفروض. وياحبذا لهو  تمهت معهاملتهم  ضهريبياً فهي ههذه الحالهة 

وليس كتجار. وتطبيق سهعر الضهريبة علهيهم علهى   ”Agents“كوسطاء أو سماسرة  

الفهرق بهين سهعر البيهع وسهعر الشهراء باعتبهاره عمولهة أو سمسهرة، ولهيس باعتبهاره 

 ي ربح، علي النحو المعمول به في التشريعات المقارنة، علي ما أسلفنا حاالً.                                                    إجمال

 ثالثاً: المدخالت التي تندرج الضريبة المسددة عنها ضمن التكلفة:

ضريبة   ذكرنا،  كما  ضريبة  من  لضريبة  يمنح  الخصم  أو  اإلئتمان  أن  األصل 

أو مدخال المدخالت  تجنيب ضريبة  يتم  وأن  مخرجات،  من ضريبة  مشتريات  أو  ت 

الخاضعة  تعامالته  علي  المكلف  يتحملها  التي  التكلفة  عند حساب  المشتريات  ضريبة 

)بالنسبة  للضريبة، سواء عند تصنيعها، أو شرائها، أو استيرادها من الخارج، أو آدائها

المدخالت ضمن   إدراج ضريبة  ألن  بخصمها للخدمات(.  السماح  ثم  التكلفة  عناصر 

يؤدي إلي تربيح الضريبة. ذلك أن إحتساب ضريبة المدخالت ضمن عناصر التكلفة 

ضريبة  وعاء  ضمن  ثم  من  ودخولها  المدخالت،  من  باعتبارها  معها  التعامل  يعني 

 
1 - John B. And Andrew C., How to Live …, op.cit.p.69. 

يمكن الوقوف على المزيد من التفاصيل عن المعاملة الضريبية للسلع  المستعملة من خالل  -

 المراجع اآلتية:

- Graham &Trotman: The price waterhouse, A-Z of VAT, London, 

1989,pp.176-179. 

-John N. Brown and Suzanne Chadwick, A guide to VAT in the UK…, 

Op.cit.pp.26-28. 

-Encyclopedia of Value Added Tax …vol. .2.op.cit.p.5017. 
باإلضافة إلي ضريبة الجدول بسعر   %14تخضع السيارات للضريبة علي القيمة المضافة بسعر    -  2

في حالة سيارات الركوب   %30سي سي، و  1600حالة سيارات  الركوب حتي  في    %1يتراوح بين  

 من الجدول المرافق للقانون( 11  - 9سي سي. ) البنود من  2000أكثر من 
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يساعد  أنه  معناه  هذا  كان  ذلك  رغم  بخصمها  للمكلف  القانون  سمح  فإذا    المخرجات. 

الفرض، ونص علي حرمان علي    المكلف هذا  إلي  القانون  لذا فطن  الضريبة.  تربيح 

 1المكلف من خصم ضريبة المدخالت المدرجة ضمن التكلفة.

القيمة المضافة  بالضريبة علي  وهكذا يمكن أن تكون السلعة أو الخدمة قد تحملت 

القيم  علي  بالضريبة  المكلف  يطالب  ثم  النهائي،  البيع  علي  السابقة  المراحل  ة في 

الخصم   أو  اإلئتمان  بتطبيق  المطالبة  حقه  من  يكون  أن  دون  بيعها  عند  المضافة 

الضريبي. غير أنه إذا تراجع المكلف عن إدراج ضريبة المدخالت ضمن التكلفة، فقام  

وقدم  الالزمة،  والضريبية  المحاسبية  التسويات  وأجري  التكلفة،  عناصر  بفصلها عن 

المستندات   المصرية  الضرائب  بخصم لمصلحة  المطالبة  يمكنه  فهنا  ذلك،  تؤكد  التي 

 2ضريبة المدخالت من جديد.

 المطلب الثاني 

 وآثاره اإلقتصادية والمالية   تطبيق اإلئتمان رغم غياب اإلزدواج الضريبي

علي الرغم من أن تطبيق نظام اإلئتمان الضريبي أو الخصم بصورته الراهنة في  

و استغرق  قد  المضافة  القيمة  علي  السلع الضريبة  تطهير  يمكنه  حتي  طويالً  قتا 

والخدمات من اإلزدواج الضريبي، إال أننا وجدنا الضريبة علي القيمة المضافة تطبق  

من  والخدمات  السلع  بعض  تطهير  إلي  يهدف  بما  التعامالت،  بعض  علي  النظام  هذا 

هذه الضريبة تماما، وليس لمجرد تالفي ظاهرة اإلزدواج الضريبي بخصوصها، وال 

في وجود بعض اآلثار المالية واإلقتصادية الناجمة عن اتباع هذا المنهج. فما هي شك  

دراسة  موضع  هو  هذا  لذلك؟  والمالية  اإلقتصادية  اآلثار  هي  وما  التعامالت؟  هذه 

 الفرعين التاليين: 

 الفرع األول 

 وآثاره اإلقتصادية والمالية  أهمية تطبيق اإلئتمان علي الصادرات

ال السلع  تتحمل  أثناء قد  سواء  المضافة  القيمة  علي  بالضريبة  للخارج  مصدرة 

علي  )الضريبة  التصدير  عملية  تمام  قبل  المحلية،  األسواق  فى  تداولها  مراحل 

المدخالت(.  اإلنتاجية )ضريبة  العملية  مباشرة  وأثناء  ذلك  قبل  أو حتى  المشتريات(، 

القيمة المض بالضريبة علي  تتحمل الخدمات المصدرة للخارج  افة كذلك قبل تمام وقد 

من  األولي  المادة  فإن  متصوراً،  للخارج  السلع  تصدير  كان  وإذا  التصدير.  عملية 

م. أقرت بإمكانية تصدير الخدمات كذلك، 2017لسنة   67الالئحة التنفيذية للقانون رقم 

بأنها: "... الخدمة المقدمة من شخص داخل البالد   وعرفت الخدمة المصدرة للخارج 

 
1  -    ( المادة  أنه:22حيث تنص  القانون علي  الضريبة أن يخصم من   ( من  للمسجل عند حساب   "

السلع و قيمة مبيعاته من  المستحقة على  ...الضريبة  المنصوص عليه   .الخدمات  الخصم  وال يسري 

 ....".ضريبة المدخالت المدرجة ضمن التكلفة -2 في الفقرة األولى من هذه المادة على ما يأتي: ....
المادة    -  2 الخصم علي مايلي:   28تنص  أحكام  أن: " تسري  للقانون علي  التنفيذية  الالئحة  ...   من 

الخصم علي مايأتي:.. المدرجة   –.  )ب(  والتسري أحكام  المدخالت  السابق سدادها علي  الضريبة 

 ضمن التكلفة إال إذا أجريت التسوية المحاسبية والضريبية الالزمة وقدم مايفيد ذلك للمصلحة..." 
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في الخارج سواء تم تقديمها من شخص مقيم في مصر أو لديه منشأة دائمة إلي متلقيها  

موقف  حول  التساؤل  ويثور  داخلها".  من  يقدمها  ولكنه  مصر  في  مقيم  غير  أو  بها 

تمت عملية التصدير؟   الضريبة التي تتحملها السلع والخدمات المصدرة للخارج، إذا ما

 وما يثير هذا التساؤل أمران: 

هذه    األول: خاص أن  سعر  وهو  )صفر(  بسعر  للضريبة  تخضع  والخدمات  السلع 

في  أو  مصر،  في  سواء  المضافة  القيمة  علي  للضريبة  الفني  التنظيم  سوي  اليعرفه 

م. مثالً 2017لسنة    67التشريعات المقارنة. حيث تنص المادة الثالثة من القانون رقم  

ت التي يتم تصديرها علي أنه: "...ويكون سعر الضريبة )صفر( علي السلع والخدما

التنفيذية".  الالئحة  تحددها  التي  واألوضاع  للشروط  طبقاً  المادة 1للخارج،  إن  بل 

التي  والخدمات  السلع  ليشمل  السعر  هذا  تطبيق  نطاق  مدت  القانون  هذا  من  السادسة 

السلع  وكذا  الحرة،  واألسواق  والمدن  المناطق  من  كل  البالد  خارج  إلي  تصدرها 

 2ل هذه األماكن من داخل البالد.والخدمات التي تدخ

 
سعر   -1 لتطبيق  توافرها  يجب  التي  الشروط  للقانون  التنفيذية  الالئحة  من  الخامسة  المادة  فصلت 

ال  السلع والخدمات  للسلع )صفر( علي  بالنسبة  أوال   ... إلي خارجها وهي"  البالد  داخل  مصدرة من 

واالحتفاظ  المقررة،  الجمركية  اإلجراءات  اتباع  سلعة  بتصدير  قيامه  عند  المصدر  علي  المصدرة: 

لمدة خمس سنوات بالمستندات المتعلقة بالصفقة، والمستندات الدالة علي تمام التصدير، بما في ذلك 

الج من  الصادر  للخدمات شهادة  بالنسبة  ثانيا:  مقامها.  تقوم  رسمية  شهادة  أية  أو  المختص  مرك 

أداء  عقد  بتقديم  الخارج  في  ومتلقيها  مصر  في  الخدمة  مقدم  بين  التعامل  غثبات  يتعين  المصدرة: 

صورة كربونية أو   -1الخدمةأو بأي وسيلة أخري تتفق مع طبيعة الخدمة مع تقديم المستندات اآلتية:  

لل األخص إلكترونية  وعلي  الخدمة،  عن  تفصيلية  بيانات  متضمنة  المستخلص  أو  الضريبية  فاتورة 

صورة من المستند الذي   -2نوعها وقيمتها وكذلك إسم ومحل إقامة كل من مؤدي الخدمة ومتلقيها.  

البنوك  أحد  إلي  بنكي  تحويل  بواسطة  الخارج  في  الخدمة  متلقي  بمعرفة  الخدمة  قيمة  سداد  يفيد 

إلشر تعذر الخاضعة  إثبات  حالة  وفي  يحددها.  التي  للضوابط  وفقا  المصري  المركزي  البنك  اف 

 ( من هذه الالئحة. 35التحويل البنكي يعتد بأي من طرق السداد أو التسويات الواردة بالمادة )
التنفيذية    -2 الالئحة  التاسعة من  المادة  القانون  واستوجبت  السادسة من  المادة  أحكام  مراعاة لتطبيق 

والمدن  مايلي المناطق  مشروعات  الخارج  من  ماتستورده  )صفر(  بسعر  للضريبة  تخضع  أوال:   :

النشاط المرخص لها به داخل تلك األماكن، عدا   واألسواق الحرة من سلع وخدمات الزمة لمزاولة 

سيارات الركوب، وفقا لألنظمة الجمركية المتبعة في هذا الشأن. ثانيا: تخضع بسعر صفر ماتستورده 

ال لمزاولة من  وخدمات الزمة  سلع  من  الحرة  واألسواق  والمدن  المناطق  المحلي مشروعات  سوق 

البائع  يقدم  أن  شريطة  وذلك  الركوب،  سيارات  عدا  األماكن،  تلك  داخل  به  لها  المرخص  النشاط 

التالية:   المستندات  المصلحة  لدي  الحرة   -1المسجل  للمناطق  المصدرة  السلعة  بيع  فاتورة  صورة 

قيمة(، أو صورة عقد الخدمة المؤداة معتمدا من الهيئة    –كمية    –سبيل الحصر) صنف    محددة علي

خطاب صادر من الهيئة العامة لإلستثمار ومختوما بخاتم شعار الجمهورية يفيد   -2العامة لإلستثمار.  

ة ( الزمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروع داخل المنطق1بأن السلع والخدمات الموضحة بالبند)

جمارك( المتضمنة بيانات تفصيلية عن طبيعة السلعة   13صورة شهادة الصادر)نموذج    -3الحرة.  

المصدرة بما يفيد إتمام التصدير خالل الفترة الضريبية )شهر البيع(، ويجب أن تكون هذه الصورة 

الخدمات معتمدة من الجمارك، ومختومة بخاتم شعار الجمهورية. ثالثا: تستحق الضريبة علي السلع و

الخاضعة للضريبة وفقا الحكام القانون الواردة لالستهالك المحلي داخل المناطق والمدن واألسواق 

التي  الحرة  المناطق  داخل  اإلتجار  اإلستيراد بغرض  الجمارك. ويعتبر  اإلفراج عنها من  الحرةعند 

حالتها من المناطق أو تشمل مدينة بأكملها في حكم اإلستهالك الممحلي، وفي حالة خروج هذه السلع ب
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الثاني: المضافة   واألمر  القيمة  بضريبة  تُقابَل  للخارج  المصدرة  والخدمات  السلع  أن 

كل  عقيدة  الستقرار  الضريبة؛  هذه  تطبق  )مستوِردة(  دولة  أي  أراضي  دخولها  فور 

القيمة  علي  للضريبة  المستوردة  والخدمات  السلع  خضوع  علي  المقارنة  التشريعات 

 ضافة بمجرد دخولها أراضيها، شأنها في ذلك شأن السلع والخدمات المحلية.الم

تطبيق    منذ فجر  المصري  الضريبي  التشريع  استقر  االعتبارين  وفي ضوء هذين 

م. وحتي اآلن، في ظل تطبيق الضريبة 1991لسنة    11ضريبة المبيعات بالقانون رقم  

بالقانون رقم   القيمة المضافة  التي تتحملها 1علي رد الضريبة   م.2017لسنة    67علي 

السلع والخدمات المصدرة للخارج للمسجلين الذين يقومون بعملية التصدير سواء أثناء 

مراحل تداول هذه السلع أو الخدمات فى األسواق المحلية، قبل تمام عملية التصدير، 

بحالتها السلع  وسواء صدرت  اإلنتاجية،  العملية  مباشرة  وأثناء  ذلك  قبل  أو أو حتى   ،

هذا   لنفاذ  التنفيذية  الالئحة  تتطلبها  التي  الشروط  وفي ضوء  أخرى.  سلع  فى  أدخلت 

فإنه:  يُ   -  1  2الحكم  منها.  رَ ال  تحصيله  سبق  ما  إال  الضريبة  من  السعر   -2د  بذات 

 وعلي ما يتم تصديره بالفعل.  -3الضريبي السائد عند السداد.  

أنه إذا كان      يتناسب مع الحاالت األخري نظام رد  وفي عقيدة هذا البحث  الضريبة 

مثل حالة الضريبة التي تحصلها المصلحة بطريق الخطأ؛ بسبب عدم صالحية نظام  

وضريبة   مدخالت  ضريبة  وجود  لعدم  حتمية  كنتيجة  المسائل؛  هذه  لمعالجة  الخصم 

مخرجات: كما هو الوضع فى حالة توريد مبالغ للمصلحة كضريبة عن سلع معفاة، أو 

الضريبي احتساب ضر السعر  على  يزيد  بسعر  ولكن  لها،  الخاضعة  السلع  على  يبة 

المنصوص عليه قانوناً...  إلخ. علي النحو الذي تعرضنا له في المبحث التمهيدي، فإن 

لذا   مخرجات،  مدخالت وضريبة  لوجود ضريبة  التصدير؛  حاالت  فى  يختلف  األمر 

ا التصدير من  المسجل في حاالت  تمكين  المدخالت يكون من األوفق  سترداد ضريبة 

طبقاً لنظام اإلئتمان أوالخصم، وليس طبقاً لنظام الرد الذي تطبقه الضريبة علي القيمة 

  فة المصرية.المضا

ذلك أن نظام الخصم يعتبر من لبنات التنظيم الفني للضريبة علي القيمة المضافة،  

لونها خالل الفترة ويسمح للمسجلين بتنزيل ضريبة المدخالت أو المشتريات التي يتحم

تقدمهم  عند  الفترة،  هذه  عن  عليهم  تستحق  التي  المخرجات  ضريبة  من  الضريبية 

اإلدارة  إلى  مستقل  بطلب  يتقدموا  أن  دون  القانوني،  الميعاد  فى  الضريبية  بإقراراتهم 

 

الضريبة  قيمة  إال علي  الضريبة  البالد التحسب  داخل  المحلي  السوق  إلي  الحرة  األسواق  أو  المدن 

 الجمركية المستحقة.
ال  -1 )تنص  رقم  30مادة  القانون  من  "  2017لسنة    67(  أن:  للشروط   علي  طبقاً  الضريبة  ترد 

التن الالئحة  تبينها  التي  الحدود  وفي  تقديم واإلجراءات  تاريخ  من  يوما  واربعين  فيذية، خالل خمسة 

الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع   -1"     1:الطلب مؤيدًا بالمستندات في الحاالت اآلتية

ال  بما  أخرى،  خدمات  أو  سلع  في  أوأدخلت  بحالتها  صدرت  سواء  تصديرها،  يتم  التي  والخدمات 

قيمة توريد  بشرط  الدائن،  الرصيد  البنك   يجاوز  يحددها  التي  للقواعد  وفقا  البنك  إلى  الصادرات 

البنك المركزي وفقا للضوابط   البنوك الخاضعة إلشراف  المركي وأال تقل قيمة الصادرات إلى أحد 

 التي تحددها الالئحة التنفيذية وذلك كله بشرط اال تقل قيمة الصادرات عن قيمة مدخالتها...".

 ( من الالئحة التنفيذية للقانون. 35المادة ) انظر في تفاصيل هذه الشروط: - 2
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الضريبية بذلك، بخالف نظام رد الضريبة، الذي يستوجب تقديم طلب مستقل لها لتقوم  

 الشروط التي تتطلبها الالئحة التنفيذية للقانون.  ببحثه، في ضوء

وأن  مسجالً،  المصلحة  دائن  يكون  أن  الخصم  نظام  إعمال  شروط  من  كان  وإذا 

بأي سعر ضريبي  مدخالته،  بسبب سبق سداده ضريبة على  قبلها  نشأ  قد  دينه  يكون 

ينطبق أن  يمكن  الرد  نظام  فإن  القانون،  فى  مفيداً   -وارد  الحاال  -ويكون  التي على  ت 

المعفاة  السلع  على  صادراته  القتصار  إما  مسجل،  غير  شخص  فيها  بالتصدير  يقوم 

Exumptive Goods  وإما لعدم بلوغ قيمة صادراته من السلع الخاضعة للضريبة ،

حد التسجيل؛ النتفاء شرط أصيل من شروط تطبيق نظام اإلئتمان أو الخصم. أما حيث 

األخرى الشروط  مع  الشرط  هذا  هناك يتوافر  تكون  ال  فإنه  مكلفاً،  المصدر  ويكون   ،

له  نظام استثنائي،  إلى  الخصم  النظام األصيل وهو  التخلي عن  تجبرنا على  ضرورة 

 أحكام أخرى هو نظام الرد، كما هو الحال في الضريبة علي القيمة المضافة في مصر.

لضريبية برد ألنه وإلن كانت النتيجة واحدة فى كال النظامين، وهى التزام اإلدارة ا

كبير؛ إذ    مبالغ الضريبة لصاحب الحق فيها، فإن الفارق بين طبيعة كال النظامين جدُ 

فى  الشروط،  توافرت  متى  بنفسه،  حقه  يخصم  أن  الخصم  لنظام  طبقاً  للمسجل  يحق 

 حين ال يحق له ذلك وفقاً لنظام الرد.

اب الحق فيها،  وإذا كان قيد المدة الذي تلتزم المصلحة خالله برد الضريبة ألصح 

يوماً طبقاً لنص المادة الثالثين من القانون، يمثل ميزة للمسجلين الذين يتركز   45وهو  

تالية    معظم لفترات ضريبية  االنتظار  يغنيهم عن  ألنه  التصدير؛  فى   تتجاوز نشاطهم 

ست فترات ضريبية كما هو الحال في القانون الحالي، وكان يمكن أن تطول هذه المدة 

إل في ظل لسنوات  المخرجات  من ضريبة  المدخالت  كامل ضريبة  استنفاذ  يتم  أن  ي 

رقم   القانون  أحكام  الذين  1991لسنة    11تطبيق  نظرائهم  على  عبئاً  يمثل  فإنه  م.، 

يقتصر نشاط التصدير على بعض أنشطتهم؛ ألن إتباع إجراءات رد الضريبة بالنسبة  

يعد من ا النشاط يسلبهم حقاً أصيالً  لخصائص الرئيسية للضريبة، هو  لهذا الجزء من 

الضريبية  الفترة  نهاية  فى  بأنفسهم  المدخالت  ضريبة  خصم  فى  إتباع 1حقهم  دون   ،

 إجراءات أكثر تعقيداً، هي اإلجراءات التي يستلزمها نظام الرد. 

أنه:  يقرر  إذ  النظر،  هذا  المضافة  القيمة  علي  للضريبة  البريطانى  التشريع  ويؤيد 

ض للمكلف  تستحق  فإن عندما  مخرجات،  ضريبة  عليه  تستحق  وال  مدخالت،  ريبة 

وتشير  تحملها،  له  سبق  التى  المدخالت  له ضريبة  تدفع  بأن  تلتزم  الضريبية  اإلدارة 

وهذا موقف قويم، ذلك أنه إذا كان   2إليها على أنها ضريبة مدخالت مستحقة الخصم. 
 

بخصم    -1 بنفسه  يقوم  ما،  فترة ضريبية  عن  الضريبى  إقراره  بتقديم  المسجل  يقوم  عندما  أنه  ذلك 

ضريبة المدخالت من ضريبة المخرجات، ويورد الفرق للمصلحة رفق إقراره، أو يظل دائناً لها بهذا  

المخرجات ضريبة  كانت  إذا  ما  بحسب  ضريبة   الفرق  عن  تقل  أو  تزيد  الفترة  هذه  عن  المستحقة 

 المدخالت التى تخصها.
2 - Look : Art. No. 25/3 , since it states that :"If ... no output tax is due at the 

end of the period , ... the amount of the credit shall be paid to the taxable 

person by. the commissioners ; and an amount which is due under this 

subsection is referred to in this Act as a “ VAT credit ". 
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المضافة   القيمة  إستحقاق ضريبة علي  التصدير عدم  نشاط  عند ممارسته، من طبيعة 

سدادها؛ ألن  له  سبق  التى  المدخالت  فى خصم ضريبة  المسجل  يحجب حق  ال  فهذا 

وجود    عدم  إلى  يرجع  ال  التصدير  عند  مخرجات  ضريبة  إستحقاق  عدم  فى  السبب 

نشاط  خضوع  بسبب  وإنما  الخصم،  تقبل  مشتريات  ضريبة  أو  مدخالت  ضريبة 

"صفر"   سعر  هو  خاص  ضريبى  لسعر  فى Zero Rateالتصدير  تطبيقة  يتسبب   ،

  1إستحقاق ضريبة مخرجات قيمتها " صفر" أيضاً. 

ضريبة   هناك  تكون  أن  يتطلب  وكونه  الخصم،  نظام  طبيعة  مع  هذا  يتنافى  وال 

توجد فعالً ضريبة مخرجات فى إذ  مخرجات لكى يتم خصم ضريبة المدخالت منها؛  

ر ضريبى تخضع له هذه الفرض القائم، غير أن قيمتها دائماً "صفر". مثلما يوجد سع

المخرجات، هو دوماً السعر "صفر" أيضاً. ومما يؤكد هذا النظر، أن السلع المعفاة من 

ال القيمة المضافة ال يجوز خصم الضريبة  تى تتحملها مدخالتهما، وذلك ليس ضريبة 

للضريبة  بسبب   خاضعة  غير  مخرجاتها  ألن  وإنما  مدخالت؛  لها  ليس  السلع  هذه  أن 

اإلطالق. أن   على  هو  المدخالت  ضريبة  لخصم  تحققه  يجب  الذى  الرئيس  والشرط 

السعر  هذا  كان  ولو  حتى  ضريبى،  سعر  بأى  للضريبة،  خاضعة  المخرجات  تكون 

 )صفر(.  

إذ   المصرية  الضرائب  مصلحة  موقف  صواب  إدراك  نستطيع  ذلك  ضوء  وفي 

ذل الحالة؛  هذه  في  الصادرات  تتحملها  التي  الضريبة  بخصم  للمسجلين  أنه تسمح  ك 

عندما يكون من طبيعة نشاط المسجل تصدير جزء من السلع التي يتعامل فيها، وبيع  

الرد   الضريبة مستحقة  وتتجاوز  المحلي،  السوق  في  اآلخر  التصدير  -الجزء    -نتيجة 

الضريبية   الفترة  خالل  المسجل  علي  المستحقة  الضريبة  السلع   -قيمة  بيع  نتيجة 

المح السوق  المصلحة خصم الضريبة علي   -لي  الخاضعة للضريبة في  له  فهنا تجيز 

خالل  مبيعاته  إجمالي  علي  المستحقة  الضريبة  من  ومشترياتها  الصادرات  مدخالت 

 2الفترة الضريبية. 

في  الواردة  الضريبة  رد  حاالت  من  أخري  حاالت  علي  ينطبق  النظر  هذا  ونفس 

للمسج الدائن  بالرصيد  القانون، والمتعلقة  الثالثين من  المصلحة؛ حيث المادة  لدي  لين 

وضريبة   المدخالت،  ضريبة  علي  الخصم  أو  اإلئتمان  نظام  إنطباق  هو  األصل  إن 

 
 :أنظرسعر صفر، الفى أهمية فرض الضريبة ب - 1

- Paul K. and Martin F. ,: International trade effects of value Added 

Taxation, NBER Working paper N. 3136, National Bureau of Economic 

Research , Cambridge , November 1989 , p. 3.   
وكانت مصلحة الضرائب المصرية تطبق هذا النظر في ظل قانون ضريبة المبيعات حيث كانت   -  2

،  3/ رابعا من الالئحة التنفيذية لهذا القانون تنص علي أنه : " مع مراعاة أحكام المادتين    17المادة  

هذه الالئحة، في حاالت التصدير، اذا كانت الضريبة واجبة الخصم أكبر من الضريبة علي من    19

مبيعات المسجل في السوق المحلي خالل الفترة الضريبية، ونتج عن ذلك رصيد دائن للمسجل، فله 

 أن يطلب رد الضريبة السابق سدادها علي مدخالته أو مشترياته من السلع، بما ال يجاوز هذا الرصيد

رقم    " المالية  قرار وزير  بموجب  تعديلها  بعد  التنفيذية  الالئحة  الصادر 2008لسنة    20)راجع  م. 

 م. 13/1/2008بتاريخ 
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مستحقة  الضريبة  قيمة  كانت  فإذا  للضريبة،  الخاضعة  بالسلع  تتصل  التي  المشتريات 

يخصم  المسجل  يظل  فهنا  المسجل،  علي  المستحقة  الضريبة  قيمة  تجاوز  الخصم 

لمخرجات خالل الفترات الضريبية التالية، إلي أن يتم ضريبة المدخالت من ضريبة ا

بمثابة  المشتريات مستحقة الخصم  المدخالت وضريبة  قيمة ضريبة  استنفاذها. وتظل 

رصيد دائن مستحق للمسجل لدي اإلدارة الضريبية إلي أن يتم الخصم بالكامل، بغض 

 النظر عن الفترة التي يستغرقها ذلك.  

معموالً   النظر  هذا  رقم  وكان  بالقانون  المبيعات  تطبيق ضريبة  أثناء  لسنة    11به 

رقم  1991 المضافة  القيمة  علي  الضريبة  قانون  أن  أتي  2017لسنة    67م.غير  م. 

بمنهج جديد في تعامله مع هذه القضية، قصد منه التيسيير علي المسجلين، والوقوف 

ق الدائن  كامل رصيدهم  للحصول علي  الظروف؛  هذه  مثل  اإلدارة إلي جانبهم في  بل 

الضريبية، حتي ولو بالخروج علي أحكام نظام اإلئتمان أو الخصم. إذ أجاز للمسجل 

لإلدارة الضريبية لمدة تزيد علي ست فترات ضريبية  دائناً  أن يطلب رد   1الذي يظل 

كامل رصيده الدائن فوراً، وجعل هذه الحالة هي إحدي حاالت رد الضريبة، علي نحو  

المبحث    ما في  نظام أسلفنا  محل  الضريبة  رد  نظام  المشرع  أحل  وهكذا  التمهيدي. 

الخصم، ال ألن طبيعة التعامل ال يسري عليها نظام الخصم، ولكن رغبةً من المشرع 

 في التيسيير علي المسجلين إذا ما ترتب علي تطبيق نظام الخصم اإلضرار بهم. 

مسجلين خصم  ويمكن تطبيق هذا النظر في حالة التصدير كذلك، فيكون من حق ال

بالسلع المصدرة للخارج، حيث  ضريبة المدخالت أو ضريبة المشتريات ذات الصلة 

األسباب  من  سبب  الضريبة ألي  هذه  تعذر خصم  حالة  وفي  ذلك.  إمكانهم  في  يكون 

التصدير وعدم وجود ضريبة مخرجات مستحقة  المسجل علي  نشاط  سواء القتصار 

التصدير هي أغلب األنشطة لدي المسجل، وال عليه تبعاً لذلك، أو عندما تكون أنشطة  

المدخالت،  األخري ضريبة  أنشطته  المستحقة عليه عن  المخرجات  تستغرق ضريبة 

بما فيها مايتعلق بنشاط التصدير، فيمكن السماح له في هذه الحالة برد الضريبة علي  

و الخصم،  أو  اإلئتمان  نظام  تتوافق مع  التعامل ال  لكن من الصادرات. ال ألن طبيعة 

باب الوقوف إلي جانب المسجلين حين تقتضي مصلحتهم ذلك، كما هو الشأن في حالة 

الرصيد الدائن. وإذا كانت مصلحة الضرائب المصرية تراعي هذا النظر، رغم عدم 

إعتناق التشريع الضريبي له. فمن األولي بالتشريع الضريبي أن يسارع إلي تبنيه هو 

 فات اإلدارة الضريبية.اآلخر ليضفي الشرعية علي تصر

 

 الفرع الثاني

 منح إئتمان ضريبي لبعض الجهات المعفاة وآثاره اإلقتصادية والمالية 

المضافة  القيمة  علي  الضريبة  به  تسمح  الضريبي  الخصم  أو  اإلئتمان  أن  األصل 

تحقق  من  يمنع  بما  السابق  المطلب  في  إليها  أشرنا  التي  الحاالت  في  للمسجلين، 

 
من المعلوم أن الفترة الضريبية في الضريبة علي القيمة المضافة في مصر مدتها شهر ميالدي،   - 1

 ي المملكة المتحدة مثالً. في حين أنها في دول كثيرة ثالثة شهور ميالدية، كما هو الحال ف
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الضري  أو اإلزدواج  مشترياته،  أو  مدخالته،  علي  ضريبة  يدفع  الذي  فالمسجل  بي. 

بالضريبة   يتحمل  أنه  شك  ال  البيع  عند  أخري  مرة  عليها  يتحمل ضريبة  ثم  وارداته 

اإلزدواج  بتالفي  المشرع  له  يسمح  أن  العدالة  ومن  البنود.  هذه  في خصوص  مرتين 

فة في النظم المقارنة الضريبي. ومن هنا تحرص تشريعات الضريبة علي القيمة المضا

 للمسجلين بالخصم في هذه الظروف. 

أو  بسلع  بالضريبة  المحملة  والواردات  والمشتريات  المدخالت  تتعلق  حيث  أما 

خدمات معفاة، أو تباع لجهات معفاة، ومن ثم التستحق عليها ضريبة مخرجات، فال 

نظام اإلئتمان    وجود عندئذ  لثمة إزدواج ضريبي، ومن ثم ال تكون هناك حاجة لتطبيق

المعفاة للسلع  بالنسبة  بالفعل  بها  المعمول  القاعدة  تباع   ،أو الخصم. وهذه هي  التي  أو 

في التشريعات المقارنة؛ إذ الشرط الرئيس لخصم ضريبة المدخالت أو لجهات معفاة  

المشتريات أن تكون هناك ضريبة مستحقة علي المبيعات. أي أن تكون هذه المدخالت 

النظر هو ما سار عليه والمشتريات م أو خدمات خاضعة للضريبة. وهذا  بسلع  تعلقة 

مجلس الدولة المصري، حيث أكدت على ذلك الفتوى الصادرة عن اللجنة الثالثة لقسم 

الدولة فى   المادة    1م.1995/ 4/ 26الفتوى بمجلس  إليه: بأن نص  إنتهت  ما   18معللةً 

( "جازم فى عدم جواز الخصم 1991ة  لسن  11من الالئحة التنفيذية للقانون ) القانون  

على المدخالت التى تستخدم فى صناعة المخرجات المعفاة من الضريبة. وهذا الحكم 

كلتا  فى  "اإلعفاء  أن...  إذ  معينة  لجهة  أو  ما  لسلعة  مقرراً  اإلعفاء  كان  يسرى سواء 

عدم  على  "الحرص  أن  عن  فضالً  هذا  معينة.  جهة  منه  تستفيد  وأن  البد  الحالتين 

زدواج الضريبة على المسجل هو الحكمة من تقرير خصم الضريبة على المدخالت إ

المباعة   المخرجات  أو  الضريبة  المعفاة من  المخرجات  منتفية فى حالة  الحكمة  وهذه 

المدخالت إال حيث 2إلى جهات معفاة من الضريبة"  . ألنه " ال خصم للضريبة على 

 .3تكون هناك ضريبة تدفع" بالفعل

 ياسة اإلعفاءات:غايات س -

عادة ما يثور التساؤل حول أفضل تنظيم فني للضريبة علي القيمة المضافة يؤدي  

الفقراء   مصالح  لتحقيق  تطبيقها  النامية    -عند  البلدان  في  ذات   -خاصةً  في  ويؤدي 

األثر  حللت  قد  الدراسات  من  العديد  أن  ورغم  العامة.  اإليرادات  زيادة  إلي  الوقت 

ضريبة القيمة المضافة سواء حال تبنيها لوعاء ضريبي يطال   االقتصادي إلصالحات 

قاعدة عريضة من السلع والخدمات مع تقرير بعض اإلعفاءات، أو عند تطبيقها علي 

بعض السلع والخدمات بطريقة إنتقائية. وسواء تم تطبيقها بأسعار ضريبية متعددة، أو 

أ فيه  شك  ال  فمما  منخفض،  وآخر  واحد  أساسي  اإلجتماعية  بسعر ضريبي  اآلثار  ن 

 
نصر أبو العباسى أحمد: الموسوعة فى الضريبة العامة على المبيعات   -مشار إليها فى مؤلف أ -  -1

 .  209 - 207، صهه 1996الطبعة األولى،  -الجزء الثانى  -
 .  208المرجع السابق، صهه  -  -2
 المرجع السابق، نفس الموضع .  -3
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الشاغل األعظم    فاءات التي تتضمنها هذه الضريبة تظل علي الدوام هيوالمالية لإلع 

 1لواضعي السياسات الضريبية.

  -م. علي هذه اآلثار في النيجر  2015وقد أوضحت دراسة متخصصة أجريت سنة  

عل  -نام    كبلد   للضريبة  مرتفع  سعر  وتطبيق  الضريبية،  القاعدة  توسيع  القيمة أن  ي 

إعفاء  على  الحفاظ  أو  الضريبة  سعر  تخفيض  وأن  الفقر،  زيادة  إلى  يؤدي  المضافة 

اآلثار  فإن  ذلك،  ومع  الفقراء.  على  تأثيراً  أقل  يكون  الضريبة  من  الزراعية  السلع 

العبء   على  لإلعفاءات  الصافي  التأثير  علي  تعتمد  الضريبة  لهذه  الكلية  اإلجتماعية 

 2الطلب المحلي اإلجمالي.علي كذا حمله المنتجون، والضريبي اإلضافي الذي يت

العادي   أو  االساسي،  السعر  رفع  أن  الدراسة  هذه    Standered Rateوأوضحت 

المضافة من   القيمة  اإلعفاءات   %19الي    %9.5للضريبة علي  تقرير بعض  مع عدم 

بنسبة   الضريبية  اإليرادات  الي زيادة  يؤدي  يؤدي    ،%72.8الضريبية  أنه  ي ف  -غير 

ستثناء إلي انكماش في النشاط االقتصادي عبر القطاعات اإلنتاجية المختلفة )با -المقابل

نخفاض الحاد في الطلب الكلي، الناتج عن زيادة األسعار القطاع الصناعي(؛ بسبب اإل

العوامل  ثبات  بفرض  الحال  بطبيعة  وذلك  الضريبة.  سعر  رفع  بفعل  بالضرورة 

 3لحكومة لن تغير من نفقاتها العامة مثالً. األخري، أي في ظل افتراض أن ا

السياسة   هذه  مثل  اتباع  عن  الناجمة  الضريبية  الحصيلة  زيادة  أن  شك    تحقق وال 

للدولة زيادة في إيراداتها العامة، وبالتالي توفير في إجمالي المدخرات المتاحة لتنمية  

ب الكلي على السلع االستثمار. غير أن مجموع الزيادة في االستثمار، وتغير هيكل الطل

على  الطلب  بتخفيض  اإلسراع  في  يساهم  ألنه  االستهالكية؛  بالسلع  يضر  الرأسمالية 

االستهالكية للسلع  النهائية  األسعار  ألن  االستهالكية.  القيمة   ،السلع  ضريبة  شاملةً 

المضافة، سوف ترتفع في مواجهة أسعار السلع األخري غير الخاضعة للضريبة، أو 

ويكون لذلك تأثير مباشر على تكاليف إنتاج هذه السلع، من خالل التغير   المعفاة منها. 

المدخالت.  أسعار  اإلنتاج   4في  تكاليف  من  السياسة  هذه  تقلل  اآلخر  الجانب  وعلي 
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بالنسبة للمنتجين بخصوص السلع المعفاة، ولكنها تزيد من أسعار المدخالت الخاضعة 

انتاج سلع في  استخدامها  تم  ما  إذا  نظام    للضريبة  تستفيد حينئذ من  لن  لكونها  معفاة؛ 

الخصم الذي تطبقه الضريبة علي القيمة المضافة. والغالب أن يكون القطاع الصناعي 

المضافة،  القيمة  علي  الضريبة  من  اإلعفاءات  بعض  تقرير  من  يستفيد  الذي  هو  فقط 

إنتاجه  تلبية الطلب اإلضافي على السلع    .ومن ثم يمكنه توسيع  تتم  الرأسمالية وعندئذ 

 1بشكل أساسي من خالل زيادة الطلب على المنتجات المحلية.

يمثلون   المزارعين  أن  الدراسة  هذه  في 63وأوضحت  البالد  إجمالي سكان  من   %

في  وكذا  هناك،  المضافة  القيمة  علي  الضريبة  لفرض  السلبي  التأثير  وأن  النيجر، 

مالي )مثل  المتشابهة  الخصائص  ذات  النامية  ضعيفاً و  ،البلدان  يكون  فاسو(  بوركينا 

بالنسبة لهؤالء المزارعين عندما يتم إعفاًء منتجاتهم الزراعية من الضريبة، أو حتي  

بنسبة   منخفض  ضريبي  سعر  تطبيق  يتم  عليها 5عندما  غير %2  المزارعين  وأن   ،

الهيكل  كان  أياً  يتأثرون بشكل سلبي من جراء هذه السياسة،  الحضريين هم أكثر من 

% من أثمان بيع 14لذي يتم بناؤه، وأن فرض الضريبة بسعر أساسي بنسبة  الضريبي ا

مستوى  على  بالحفاظ  يسمح  األساسية  الغذائية  للمواد  إعفاءات  تقرير  مع  المنتجات 

الطلب الكلي علي ماكان عليه تقريباً قبل فرض الضريبة، ولكنه ال يسمح بدعم اإلنتاج 

م الضريبة بسعر  أن تطبيق  بمعدل  المحلي. في حين  الغذائية  5نخفض  المواد  % على 

حدود   في  أساسي  سعر  تبني  مع  بالتوازي  هو   13األساسية  األخرى  السلع  على   %

. في حين أن الجمع بين توسيع نطاق الخضوع 3األمر األكثر مالءمة لإلنتاج المحلي

% هو الخيار الذي يزيد   9.5لضريبة القيمة المضافة وبين تخفيض سعرها العام إلى  

 .4يرادات الضريبية، ويقلل من التأثير السلبي على الناتج المحلي اإلجمالي اإل

وهكذا أبرزت هذه الدراسة أن تصميم هيكل الضريبة علي القيمة المضافة األكثر  

تأثير مراعاة  يتطلب  للفقراء  الفئات   مالءمة  رفاهية  على  الضريبية  القاعدة  توسيع 

اإل في  الزيادات  أن  ومراعاة  فقراً،  قاعدة األكثر  توسيع  خالل  من  العامة  يرادات 

المضافة   القيمة  الفقراء، حتي ال  الضريبة على  يأتي علي حساب  إلي يجب أال  يؤدي 

خالل  من  الضريبية  اإليرادات  من  المستوى  نفس  تحقيق  يمكن  وأنه  أعدادهم،  زيادة 
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السلع  في  اإلعفاءات  علي  الحفاظ  مع  المضافة،  القيمة  على  الضريبة  قاعدة  توسيع 

الغذائية األساسية، فهذا هو األكثر مالءمة لألسر األكثر فقراً ا ومع   .لزراعية والمواد 

الضريبة  فرض  بين  التأثيرات  تتشابه  العامة،  الموازنة  حياد  لفرضية  وفقاً  فإنه  ذلك، 

الضريبة علي   تخفيض سعر  وبين  اإلعفاءات،  بعض  تقرير  مع  واحد  بسعر ضريبي 

 1اد الغذائية.بعض السلع األساسية وبخاصة المو

القيمة   علي  الضريبة  من  اإلعفاءات  بعض  تقرير  أهمية  إلي  الدراسة  وخلصت 

جانبهم،   إلي  والوقوف  الفقراء،  مساندة  شأنه  من  بما  إلي  المضافة،  إمكانية  وانتهت 

عن مثل هذه المعاملة التفضيلية من خالل   تعويض الفاقد في الحصيلة الضريبية الناتج

ة علي السلع الخاضعة لها. وأقرت الدراسة أنه ولو أن إعفاء رفع السعر العام للضريب

السلع األساسية من الضريبة يحرمها من خصم ضريبة المدخالت، إال أنه يصب في 

 صالح الفقراء؛ لكونه ال يحمل هذه السلع بضريبة مخرجات.

المكلفون يحرم  األصل  -وهكذا  المتعلقة   -بحسب  المدخالت  ضريبة  خصم  من 

 28السلع والخدمات المعفاة من الضريبة. وهذا هو ماتنص عليه المادة    بمبيعاتهم من

علي  الخصم  أحكام  والتسري  تقرر:"......  إذ  المصري  للقانون  التنفيذية  الالئحة  من 

الضريبة السابق سدادها علي مدخالت السلع والخدمات المعفاة."   –مايأتي:....... )جه(  

ا الضريبي علي ما أوضحنا حاالً، إال أن هذا ومع أن هذا األصل معمول به في تشريعن

بيعهم  حال  للمسجلين  ضريبياً  إئتماناً  ويمنح  األحيان،  بعض  في  عنه  يخرج  التشريع 

المضافة القيمة  الضريبة علي  من  معفاة  معينة  لجهات  أو خدمات  يسمح   .سلع،  حيث 

المدخال ضريبة  بخصم  الجهات  لهذه  والخدمات  السلع  يبيعون  الذين  ت للمسجلين 

وهذه  عليها،  مخرجات  ضريبة  استحقاق  عدم  رغم  والخدمات،  السلع  بهذه  المتعلقة 

 :  2التعامالت هي 

 
1  - Dorothée Boccanfuso, Céline de Quatrebarbes and Luc Savard: Can the 

removal of VAT Exemptions support … Op. Cit. 26. 
ل عند حساب الضريبة م. علي أنه: "للمسج2017لسنة    67( من القانون رقم  22تنص المادة )    -  2

أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق سداده أوحسابه من 

فيها  بما  مدخالته  على  الضريبة  هذه  من  تحميله  سبق  وما  مبيعاته  من  المردودات  على  ضريبة 

المسجل في ك المبيعة بمعرفة  السلع والخدمات  السابق تحميلها على  ل مرحلة من مراحل الضريبة 

الفقرة  حكم  ويسري  التنفيذية.  الالئحة  تحددها  التي  واألوضاع  وبالشروط.  للحدود  طبقاً  توزيعها 

مبيعات السلع والخدمات الموردة إلى الجهات المشار إليها في المادة   -1  :األولى من هذه المادة على

والمادة   اإلصدار  مواد  من  القانون  23الثامنة  هذا  بمنح مبيع  -2  .من  الممولة  والخدمات  السلع  ات 

 ...". .صدر قانون بإعفائها من الضريبة

"ال تخل أحكام هذا القانون باإلعفاءات المقررة   وتنص المادة الثامنة من مواد اإلصدار علي أنه:  -

الدولية أو اإلقليمية  الحكومة المصرية والدول األجنبية والمنظمات  المبرمة بين  بمقتضي االتفاقيات 

 .إلتفاقيات البترولية والتعدينية"أو ا

( من القانون علي أنه: " يعفى من الضريبة وضريبة الجدول وبشرط المعاملة  23وتنص المادة )  -

لبيانات وزارة الخارجية:   ما يشترى أو يستورد لالستعمال -1بالمثل وفى حدود هذه المعاملة ووفقًا 

األج والقنصلى  الدبلوماسى  السلكين  ألعضاء  في الشخصى  المعينين  الفخريين  غير  العاملين  انب 

الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يشترى أو يستورد لالستعمال الشخصى ألزواجهم 

القصر الفخرية   -  2  .وأوالدهم  غير  والقنصليات  والمفوضيات  للسفارات  يستورد  أو  يشترى  ما 



 "دراسة مقارنة" اإلئتمان الضريبي وآثارة اإلقتصادية والمالية

 (109   ) 

 

 

مواد   –)أ(   من  الثامنة  بالمادة  الواردة  للجهات  الموردة  والخدمات  السلع  مبيعات 

" حيث .وهذه الجهات هي: " الدول األجنبية، والمنظمات الدولية أواإلقليمية  اإلصدار.

الم هذه  فى تعتد  الواردة  المضافة  القيمة  علي  الضريبة  من  اإلعفاءات  بكافة  ادة 

اإلتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية وبين الدول األجنبية، والمنظمات الدولية أو 

بين   المبرمة  اإلتفاقيات  فإن  ذلك،  وعلى  والتعدينية.  البترولية  واإلتفاقيات  اإلقليمية، 

م اإلدارة الضريبية بما ورد بها من إعفاءات مثل: مصر وبين إحدى الدول األجنبية تلز 

والفنية،  اإلقتصادية  المعونة  بشأن  المتحدة  والواليات  مصر  بين  المبرمة  اإلتفاقية 

رقم   الجمهورى  القرار  بشأنها  المتقدم   1م.1978لسنة    458والصادر  الحكم  ويأخذ 

الدولية   المنظمات  إحدى  وبين  مصر  بين  المبرمة  المتحدة  كاأل  -اإلتفاقيات  أو   -مم 

البترولية    -اإلقليمية   كجامعة الدول العربية. كما أن اإلعفاءات الواردة فى اإلتفاقيات 

، وغيرها، والتى تسمح بالعم  -ل خليج السويس مثل: اإلتفاقيات الخاصة بشركات بترو

بموجبها مصر إلحدى الشركات األجنبية بالبحث والتنقيب عن البترول، أو عن الغاز 

اإل   الطبيعي األخرى.فهذه  هى  إعتبارها  يجب  إعتبار   عفاءات  يجب  فإنه  وأخيراً، 

أو  الحديد  عن  البحث  إتفاقيات  مثل:  التعدينية  اإلتفاقيات  تقرها  التى  اإلعفاءات 

التي   المدخالت  ضريبة  بخصم  للمسجلين  الضريبي  تشريعنا  ويسمح  الذهب...إلخ. 

 تتعلق بهذه اإلعفاءات.

المو  –)ب(   والخدمات  وفقاً السلع  المعفاة  والقنصليات  والمفوضيات  للسفارات  ردة 

ويقتصر اإلعفاء في هذه الحالة على   لمبدأ المعاملة بالمثل، وفي حدود هذه المعاملة.

المفوضية،  أو  القنصلية  أو  بالسفارة  المنوط  الرسمى  العمل  دوالب  ألداء  يلزم  ما 

ع من نطاق اإلعفاء: المواد  بإعتبار كل منها شخصاً معنوياً، ومن ثم فقد إستبعد المشر

بها   تستفيد  ال  الروحية؛ حيث  والمشروبات  واألدخنة  منالغذائية  السابقة   أي  الجهات 

 

ال الغذائية والمشروبات  المواد  الرسمى عدا  التي   .روحية واألدخنةلالستعمال  السيارات  ويحدد عدد 

للبندين   اإلعفاء طبقاً  الشخصى وخمس سيارات لالستعمال   2،  1يتناولها  بسيارة واحدة لالستعمال 

مع  باالتفاق  للوزير  ويجوز  للقنصلية  الرسمى  لالستعمال  وسيارتين  المفوضية  أو  للسفارة  الرسمى 

العدد  هذا  زيادة  الخارجية  يستو  -3  .وزير  أمتعة ما  من  المعاينة  بشرط  الشخصى  لالستعمال  رد 

في  العاملين  من  أجنبى  موظف  لكل  مستعملة  واحدة  سيارة  وكذلك  منزلية  وأدوات  وأثاث  شخصية 

البند   في  المقرر  اإلعفاء  من  يستفيدون  ال  الذين  القنصلية  أو  الدبلوماسية  المادة   1البعثات  هذه  من 

ول المستفيد من اإلعفاء، ويجوز للوزير باالتفاق مع بشرط أن يتم الورود خالل ستة أشهر من وص

األجل هذا  مد  الخارجية  طلبات   .وزير  اعتماد  بعد  المادة  هذه  في  إليها  المشار  اإلعفاءات  وتمنح 

وزارة  من  ذلك  على  والتصديق  األحوال  حسب  القنصلية  أو  الدبلوماسية  البعثة  رئيس  من  اإلعفاء 

 الخارجية". 

مبيعات السلع والخدمات   –)أ(    ئحة أن تسري أحكام الخصم علي مايلي:من الال  28وتنص المادة    -

اإلصدار. مواد  من  الثامنة  بالمادة  الواردة  للجهات  الموردة   –)ب(    الموردة  والخدمات  السلع 

)جه(   بالمثل.  المعاملة  مبدأ  حدود  وفي  وفقا  المعفاة  والقنصليات  والمفوضيات  السلع   –للسفارات 

لإل الموردة  العاملين والخدمات  األجانب  والقنصلي  الدبلوماسي  السلكين  الشخصي ألعضاء  ستعمال 

السلع الموردة   –المعينين بالجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وأزواجهم وأوالدهم القصر. )د(  

مبيعات السلع والخدمات   –للموظفين األجانب من العاملين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية. )هه(  

 بمنح صدر قانون بإعفائها من الضريبة.  الممولة
 . 5أنظر: مصلحة الضرائب على المبيعات، القانون الضريبى... مرجع سابق،  صه  -1
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للسيارات على عدد معين هو خمس  بالنسبة  اإلعفاء  أنه قصر  كما  كشخص معنوي. 

لإلستعمال  وسيارتان  والمفوضيه،  السفارة  من  لكل  الرسمى  لإلستعمال  سيارات 

 .  الرسمى للقنصليه

السلع والخدمات الموردة لإلستعمال الشخصي ألعضاء السلكين الدبلوماسي   –)جه(

الخارجية   وزارة  تصدرها  التي  بالجداول  المعينين  العاملين  األجانب  والقنصلي 

القصر. وأوالدهم  وأوالده   وأزواجهم  وزوجته  العضو  يلزم  ما  كل  اإلعفاء  ويشمل 

والخدم السلع  من  الشخصى  السواء،  القصر إلستعمالهم  على  والمستوردة  المحلية  ات 

 باإلضافة إلى إعفاء سيارة واحدة لإلستعمال الشخصى.

الدبلوماسية   –)د(   البعثات  في  العاملين  من  األجانب  للموظفين  الموردة  السلع 

ألنه  والقنصلية. ومؤقت؛  جرئى  هنا  من   واإلعفاء  هؤالء  يستورده  ما  على  يقتصر 

تعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية، باإلضافة إلى الخارج إلستعمالهم الشخصى من أم

من  أشهر  ستة  خالل  الخارج  من  السلع  هذه  ورود  وبشرط  مستعملة،  واحدة  سيارة 

وزير  مع  باإلتفاق  المهلة  هذه  بمد  قراراً  المالية  وزير  يصدر  مالم  المستفيد،  وصول 

  1الخارجية. 

د إعتماد طلبات اإلعفاء وال يجوز منح اإلعفاء فى الحاالت الثالث المتقدمة إال بع

من  ذلك  على  والتصديق  األحوال،  بحسب  القنصلية  أو  الدبلوماسية  البعثة  رئيس  من 

 وزير الخارجية. 

   مبيعات السلع والخدمات الممولة بمنح صدر قانون بإعفائها من الضريبة. –)هـ( 

الخدمات     أو  السلع  في  يتعاملون  الذين  للمسجلين  سمح  المشرع  أن  ذلك  معني 

لخاضعة للضريبة في الحاالت المشار إليها بعاليه بأن يستردوا كل ضريبة سبق لهم ا

أو استيرادها، دون أن  ذاتها حين شرائها  أو عليها هي  تحملها سواء علي مدخالتها، 

معها  المتعامل  الجهات  لكون  عليها،  مخرجات  أي ضريبة  سداد  منهم  مطلوباً  يكون 

المضا القيمة  علي  الضريبة  من  المعاملة   فة.معفاة  لهذه  الضريبي  تشريعنا  وبتبني 

منزلة  المعفاه  الجهات  هذه  مع  تتم  التي  التعامالت  أنزل  قد  يكون  المتميزة  الضريبية 

بسعر  للضريبة  تخضع  أنها  هي  لها  الضريبية  المعاملة  حقيقة  وتكون  الصادرات، 

سلعة بين خضوع  الفرق  أن  ذلك  وبين   ما  صفر.  بسعر صفر  للضريبة  ما  خدمة    أو 

إعفائها من الضريبة هو في تمكين المسجلين من خصم ضريبة المدخالت والمشتريات 

يطلقون   لذا  األخيرة.  الحالة  في  بخصمها  السماح  وعدم  األولي  الحالة  في  والواردات 

الخصم مع  "إعفاء  أنه  صفر  سعر  حين   " Exemption with Credit" علي  في 

بدون   "إعفاء  أنه  مجرداً  اإلعفاء  علي   Exemption without"  خصم يطلقون 

Credit"  ال التعامالت  تمييز  رأي  المشرع  الفكأن  الجهات  مع  تتم  في تي  معفاة 

الفروض المشار إليها بعاليه بمنحها ما هو أكثر من اإلئتمان. وما هو أكثر من تطهير 

 السلعة أو الخدمة من اإلزدواج الضريبي.  

 
م بجواز اإلفراج المؤقت عن  1996لسنة   749يذكر أن وزير المالية كان قد أصدر قراره رقم  - 1

 السيارات التى ترد زيادة عن حد األعفاء.
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إستهدف   الف المشرع  لقد  في  والخدمات  السلع  وكذا تطهير  المعروضة،  روض 

تطهير مدخالتها من اي ضريبة علي القيمة المضافة. ومثل هذه المعاملة ولو أنها تأتي  

بنتائج سلبية للدولة علي الصعيد المالي، وتحرمها من موارد ضريبية ذات بال. لكونها 

تلزم الخزانة العامة برد ضريبة مدخالت سبق تحصيلها لمسجلين ال تستطيع مطالبتهم 

يبة مخرجات عن السلع والخدمات التي يتعلق بها رد الضريبة، إال أنها تري أن بضر

 األغراض األخري اإلقتصادية والدبلوماسية جديرة باإلعتبار:  

قانون    - صدر  بمنح  الممولة  والخدمات  السلع  بمبيعات  الخصم  أو  اإلئتمان  فتعلق 

هذه التعامالت ألهميتها بإعفائها من الضريبة تقطع بوقوف الدولة إلي جانب ممارسي  

القيمة المضافة إلي علي  ضريبة  قانون اللإلقتصاد القومي، ومن ثم ال ضير من وقوف  

الحق في خصم ضريبة المدخالت التي   هذه التعامالت   جوارها، وتأييدها، وذلك بمنحه

 تتعلق بها.

في الحقل   كما أن تعلق اإلئتمان أو الخصم بمبيعات السلع والخدمات المعفاة للعاملين  -

أن  القانون  اشترط  حيث  بالمثل؛  المعاملة  من  المصرية  الدولة  يحرم  ال  الدبلوماسي 

يكون اإلعفاء من الضريبة وضريبة الجدول في هذه الحاالت بشرط المعاملة بالمثل، 

وفى حدود هذه المعاملة، ووفقًا لبيانات وزارة الخارجية. ومن ثم تمتد المعاملة بالمثل 

به يتصل  ما  كانت لكل  طالما  المدخالت  تسمح بخصم ضريبة  أنها  بحيث  اإلعفاء،  ذا 

 هناك معاملة بالمثل للدبلوماسيين المصريين في هذا اإلطار. 

ويتسق موقهف التشهريع المصهري فهي ههذا اإلطهار مهع موقهف بعهض التشهريعات 

الهذى يجيهز للمكلفهين خصهم  التشـريع األلمـانىالمقارنة، من ذلك علهى سهبيل المثهال: 

منهها:   -على خالف األصل    -بة على مدخالت السلع المعفاة فى بعض الحاالت  الضري

بعض السلع والخدمات التى يتم بيعها من الشركة الفيدراليهة إلهى السهكك الحديديهة.   -1

التعامالت المعفاة التهى تهتم بهين  -3بعض التعامالت الخاصة بالمالحة والطيران.    -2

  1ى.ألمانيا وبين دول اإلتحاد األوروب

 موقف اإلعفاءات المقررة للجهات المنوط بها الدفاع عن الوطن:  -

دأبت تشريعاتنا الضريبية المختلفة منذ بداية تطبيق ضريبة المبيعات بالقانون رقم  

واألجهزة، 1991لسنة    11 والمعدات،  السلع،  كافة  إعفاء  علي  اليوم  وحتي  م. 

ليح للدفاع واألمن القومى. كما والخدمات من الضريبة إذا كانت الزمة ألغراض التس

اإلنتاج،  ومستلزمات  الخامات،  إلي  اإلعفاء  نطاق  مدت  التشريعات  هذه  كل  أن 

، وذلك نظراً ألهمية المهام التى تقوم بها هذه الجهات 2واألجزاء الداخلة في تصنيعها

وزارة الدفاع، وجميع    -للدفاع عن الوطن فى الداخل والخارج. وهذه الجهات تشمل:أ

 
1 - Look : Arnst & young: International VAT…, op. cit. pp. 87, 88 . 

 من قانون الضريبة على القيمة المضافة فى ألمانيا اإلتحادية. 2/3/ 15وأنظر أيضاً: المادة  -
ال  -  2 )تنص  ال28مادة  من  رقم  (  أنه:    2017لسنة    67قانون  وضريبة علي  الضريبة  من  "تعفى 

دمات المعنية في هذا القانون الالزمة ألغراض التسليح الجدول كافة السلع والمعدات واألجهزة والخ

 ."للدفاع واألمن القومى وكذلك الخامات ومستلزمات اإلنتاج واألجزاء الداخلة في تصنيعها
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التابعة لها، أو قي ادات القوات وهيئات وإدارات وأجهزة القوات المسلحة، والصناديق 

 هيئة األمن القومى.  -الهيئة العربية للتصنيع. د  -وزارة الداخلية. جه -الملحقة بها. ب 

السابقة عند  تشريعاتنا  المشرع في ظل  أوجب  الذى  الوحيد  اإلعفاء  وكان هذا هو 

المعف السلع  ذلكتواجده إستفادة  الخامات ومستلزمات   اة بجميع مدخالتها منه، بما في 

المعفاة، السلع  تصنيع  في  الداخلة  واألجزاء  للدفاع    اإلنتاج  للتسليح  الزمة  كانت  متى 

الضريبية   المعاملة  لذات  المصري  المشرع  استبقاء  الرغم من  القومى. وعلي  واألمن 

رقم   القانون  بموجب  اإلعفاءات  لهذه  اإلعفاء 2017لسنة    67بالنسبة  لنطاق  م. ومده 

لإلعفاءات  المستحدثة  الضريبية  المعاملة  أن  إال  اآللية،  وبنفس  كذلك،  مدخالتها  إلي 

السابق اإلشارة إليها تصل بنا إلي ذات النتيجة. غاية األمر أن المدخالت في الفروض 

يتم  ثم  قائمة  الضريبة  تكون  حيث  المضافة  القيمة  علي  بالضريبة  تتحمل  المتقدمة 

. أما في الفرض القائم المعفاة  مها حين بيع السلعة أو الخدمة لجهة من هذه الجهات خص

بدفع  ملزماً  المسجل  يكون  فال  كذلك،  المعفاة  السلع  مدخالت  إلي  يمتد  اإلعفاء  فإن 

 ضريبة ما علي المدخالت إبتداًء حتي يكون من حقه المطالبة بخصمها إنتهاًء. 

 المبحث الثاني 

 مان المرغوب وآثاره اإلقتصادية والمالية تطبيقات خاصة لإلئت

يتحقق   الضريبي  اإلزدواج  من  والخدمات  السلع  تطهير  أن  األولي  للوهلة  يبدو  قد 

بمجرد السماح   للمكلفين  بتطبيق نظام اإلئتمان أو الخصم بخصوص الضريبة التي 

المباشرة   المدخالت  بها  والخدمات(  تتحمل  اإلستهالكية  والخدمات )السلع   للسلع 

الخاضعة للضريبة. غير أنه مما الشك فيه أهمية مد نطاق تطبيق هذا النظام إلي السلع 

اإلنتاجية   للعملية  المباشرة  غير  المدخالت  من  باعتبارها  األخري  هي  الرأسمالية 

للضريبة  الخاضعة  األنشطة  ممارسي  لدي  موجوداً  يكون  قد  إنه  بل  أول(.  )مطلب 

أحكامها،   نفاذ  قبل  سلعيا  بيعه، مخزوناً  عند  المخزون  هذا  عن  بالضريبة  ويطالبون 

وهنا يكون من المرغوب تماماً السماح لهم بتطبيق نظام اإلئتمان الضريبي أو الخصم  

 أيضاً علي هذا المخزون؛ لما يحققه ذلك من آثار مالية وإقتصادية حميدة )مطلب ثان(.

 المطلب األول 

 اره اإلقتصادية والمالية وآث تطبيق اإلئتمان علي السلع الرأسمالية

في   الفقه  إختلف  فقد  اإلنتاجية،  للعملية  بالغة  أهمية  من  الرأسمالية  للسلع  لما  نظراً 

في  محله  يجد  تفصيل  علي  عليها،  الخصم  أو  الضريبي  اإلئتمان  نظام  تطبيق  كيفية 

أو  الضريبي  اإلئتمان  نظام  تطبيق  لكيفية  نتعرض  ذلك  ضوء  وفي  األول(.  )الفرع 

علي في   الخصم  لذلك  واإلقتصادية  المالية  واآلثار  الضريبي،  تشريعنا  في  السلع  هذه 

 )الفرع الثاني(. 
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 الفرع األول 

 موقف الفقه من أهمية اإلئتمان الضريبي للسلع الرأسمالية

سواء كانت  -إتفقت آراء الكتاب على وجوب تمييز السلع الرأسمالية بكافة صورها 

ا من السلع، وتقرير معاملة ضهريبية لهها تتفهق على غيره  -محلية الصنع أو مستوردة  

مع ما تتسم  به من أهمية؛ للنهوض بالصناعة الوطنية، وتشجيع االستثمار. غيهر أنههم 

اختلفوا فيما بينهم حول أفضل السبل للوصول إلى هذا الهدف، في نطاق الضريبة علي 

بالصهورة التهي   القيمة المضافة، وما إذا كهان يمكهن تطبيهق اإلئتمهان الضهريبي عليهها

 تحقق هذه الغاية إلى ثالثة اتجاهات، نتعرض لها تباعاً فيما يلي:
 

 إعفاء السلع الرأسمالية من الضريبة:  اإلتجاه األول:

أنهه مهن المصهلحة إعفهاء السهلع الرأسهمالية كليهةً مهن   1يري أنصار هذا اإلتجهاهإذ  

لضهريبة ثهم تطبيهق ل إخضهاعهاالضريبة سواء كانهت محليهة، أو مسهتوردة، بهدالً مهن 

مؤيدين وجهة نظرهم فى ذلك بهالحجج واألسهانيد   ،اإلئتمان أو الخصم الضريبي عليها

 اآلتية: 

أوالً: " أن األصل فى هذه الضريبة أنها تفرض على منتج يتم بيعه فى السوق المحلية، 

، 2والسلع الرأسمالية التباع، ولكنها تستخدم فهى إنتهاج سهلع ومنتجهات تعهرض للبيهع"

نه يترتب على إخضهاع ههذه السهلع للضهريبة الوصهول إلهى نتيجهة ال تتفهق وفلسهفة وأ

الضريبة علي القيمة المضافة، التى تتمثل فى قصر سهريانها علهى السهلع اإلسهتهالكية 

  3وحدها، دون األصول الرأسمالية، التى ال تعدو أن تكون وسائل إلنتاج هذه السلع!

 
د. سعيد  -. 15د. جالل الدين الشافعى، الموسوعة، مرجع سابق، صههه  -ن أنصار هذا اإلتجاه :  م -1

ل  التطبيقية  المشكالت  عالجها، عبدالمنعم،  ومقترحات  المبيعات  على  العامة  الضريبة  عن  لمحاسبة 

شمس،  عين  جامعة  التجارة  كلية  عن  الصادرة  والتجارة  لإلقتصاد  العلمية  بالمجلة  المنشور  البحث 

الثانى، طبعة   المبيعات، بحث مقدم   -،  1992العدد  للمحاسبة عن ضريبة  العملية  المشكالت  بعض 

دار   السابع،  الضريبى  القاهرة،  للمؤتمر  الجوى،  عبدالمنعم   -.  1995نوفمبر    26،  25الدفاع  د. 

د. عز الدين   -وما بعدها.    336عبدالغنى على، الضريبة على القيمة المضافة، مرجع سابق، صهههه  

للقانون   طبقاً  الضريبى  اإلصالح  تقدير  على   91لسنة    11إبراهيم،  العامة  الضريبة  فرض  بشأن 

جامعة عين شمس، العدد الثانى، السنة   -نونية واإلقتصادية، كلية الحقوق  المبيعات، مجلة العلوم القا

المحاسبة عن ضريبة   -.  55،  54م صهه  1991الثالثة والثالثون، يوليو سنة   السيد لطفى:  أمين  د. 

سابق، صهه   مرجع   ،...109  .-   ... الضريبية  المحاسبة  في  متقدمة  دراسات  لطفى:  السيد  أمين  د. 

أ. سمير سعيد مرقص، أ. عايدة حنا جرجس، ضريبة المبيعات ... مرجع   -.  95مرجع سابق، صه  

 . 14سابق، صه

 .  15د. جالل الدين الشافعى: الموسوعة ...، مرجع سابق، صه  - 2

على  العامة  الضريبة  لممولى  الرئيسية  المطالب  السمادونى:  عبدالفتاح  أحمد  أ.  أيضاً:  وأنظر 

الضريبة لندوة  مقدم  بحث  المشاكل    المبيعات،  )األبعاد،  المبيعات  على  أكاديمية   -العامة   ) التطوير 

 م.  1999يوليو  24السادات للعلوم اإلدارية، 
 . 109د. أمين لطفى: المحاسبة عن ضريبة...، مرجع سابق، صه  - 3
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للضريبة علهي القيمهة المضهافة يهؤدى إلهى حهدوث ثانياً: أن إخضاع السلع الرأسمالية  

إزدواج ضريبى مؤكد، حين تفهرض ههذه الضهريبة مهرةً أخهرى علهى منتجاتهها. ممها 

تتمثهل فهي  -باإلضهافة إلهى اإلزدواج الضهريبى  -يؤدى إلى العديد من اآلثهار السهلبية 

زيهادة   إعتبار الضريبة التى تسدد على هذه السلع من عناصر تكلفتهها، فتكهون النتيجهة

أقساط إهالكها، وإنخفاض أرباح مشتريها الخاضهعة لضهربية الهدخل تبعهاً لهذلك. ههذا 

فضههالً عههن أن خضههوعها للضههريبة يههؤدي إلههي إحجههام المكلفههين عههن تحههديث آالتهههم 

ومعداتهم تالفياً لتحمل الضريبة، مما يكون له آثاره السلبية على اإلنتاج المحلى، الهذى 

  1ظيم دورةً فى عملية التنمية.تسعى الدولة جاهدةً إلى تع

 تقدير اإلتجاه المعروض:   -

إذا تناولنا هذا اإلتجاة بالتحليل نجده يبنى منطقه على فرضية أساسية هى: المساواة 

بين إعفاء سلعة ما من الضريبة وبين إخضاعها لهها مهع إقهرار الحهق فهى خصهم ههذه 

تسهتحق علهى مخرجاتهها،   من الضهريبة التهى  -كضريبة مدخالت    -الضريبة فيما بعد  

كبير. وإال فإن التسليم بالمساواة  وهذا بالقطع غير صحيح؛ ألن الفارق بين األمرين جدُ 

عهدم جهدوى فهرض الضهريبة علهى القيمهة المضهافة علهى  -بالضرورة    -بينهما يعنى  

اإلطالق؛ ألنها تقوم فى جوهرهها علهى فكهرة خصهم ضهريبة المهدخالت مهن ضهريبة 

 المخرجات. 

انت النتيجة واحدة من الناحية النظرية بهين إعفهاء المهدخالت مهن الضهريبة، وإذا ك

وبين إخضاعها لها مع السماح بخصمها فيما بعد من ضريبة المخرجات، وههى: عهدم 

تحمل المدخالت بالضريبة ألكثر من مرة، فإن األمر لهيس بههذه البسهاطة مهن الناحيهة 

ته عند شرائها من مسجل آخهر، ويقهوم العملية؛ ألن المسجل يدفع الضريبة على مدخال

بائعها المسجل بتوريدها لإلدارة الضريبية بالفعهل لتهدخل خزينتهها، وال يسهمح لهألول 

إال حيهث تكهون هنهاك  –طبقهاً لنظهام الخصهم  -بخصمها من الضريبة المستحقة عليهه 

ضهريبة مخرجهات مسهتحقة عليههه. فهإذا كانهت ههذه المخرجههات معفهاة، فهال يُسهَمح لههه 

 ها.بخصم

بل إن المخرجات قد تكون خاضعة للضريبة ويعجز المسجل عهن خصهم الضهريبة 

السابق له دفعهها علهى مهدخالتها، إمها لعهدم تحقهق الواقعهة المنشهئة للضهريبة بالنسهبة 

للمخرجات؛ لهالكها، أو سهرقتها... إلهخ، أو لعهدم تهوافر الشهروط التهى يتطلبهها نظهام 

ريبة علهى المخرجهات؛ كعهدم وجهود فهاتورة الخصم، رغم تحقق الواقعة المنشئة للضه

منأى عن هذه الفروض فى الحاالت بضريبية بيد المكلف مثالً. فى حين يكون المسجل  

التى تكون مدخالته فيها معفاة من الضريبة علي القيمهة المضهافة؛ ألنهه ال يطالهب بهها 

 فى خصمها إنتهاًء. اً لعدم أحقيتهإبتداًء، حتى يكون معرض

لنهها أن الههذى يههؤدى إلههى اإلزدواج الضههريبى حقيقههةً، ويثنههى  ومههن هنهها يتضههح

المستثمرين عن تحديث آالتهم ومعداتهم، ويقف حجر عثرة أمام نمو الصناعة الوطنية 

وتطورها ليس إخضاع السلع الرأسمالية للضريبة علي القيمة المضافة فى ذاتة، وإنمها 
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ة عنههد شههرائها، أو هههو حرمههان المسههجلين مههن خصههم مهها يتحملونههه مههن هههذه الضههريب

استيرادها من الضريبة التى تستحق فيما بعد على منتجهاتهم المتحققهة مهن إسهتخدامها. 

وليس أدل على ذلك من أن النتائج السابقة ال تتحقق بسبب خضوع السلع الوسيطة فهى 

العمليههة اإلنتاجيههة لضههريبة القيمههة المضههافة؛ ألنههها تعههد مههن المههدخالت فههى العمليههة 

خصهم الضهريبة التهى تتحملهها مهن الضهريبة التهى تسهتحق علهى المنهتج اإلنتاجية، وت

النهائى إذا ذابت  فيه، أو ظهرت ضمن مكوناته بصورة مادية كعنصهر مهن عناصهره 

 األساسية، طبقاً للمنهج الذى تتبعه مصلحة الضرائب المصرية فى معاملتها. 

أسمالية ال يتفهق مهع أما اإلستناد إلى أن فرض ضريبة القيمة الضافة على السلع الر

فلسفة هذه الضريبة، وأن فرضها يقتصر على السهلع اإلسهتهالكية وحهدها، وأن السهلع 

الرأسمالية التبهاع فكلهها أقهوال مهردودة؛ لمها سهبق التسهليم بهه مهن أن ضهريبة القيمهة 

المضافة تفرض على جميع السلع إال ما استثني منها، دون تفرقة بين السلع الرأسمالية 

إلستهالكية. كما أن السلع الرأسمالية تبهاع وتشهترى كغيرهها مهن السهلع، وإال والسلع ا

 فمن أين يأتى بها المستثمرون؟! 

وأخيراً، فإنه ال يوجد ثمة تعارض بين إخضهاع السهلع الرأسهمالية لضهريبة القيمهة 

المضافة وبين الفلسفة التى تعتنقهها التشهريعات المقارنهة وههى تقهر حهق المكلفهين فهى 

ألن الفارق كبير بين إعفاء سلعة ما من الضهريبة وبهين إخضهاعها لهها، مهع   خصمها؛

السماح بخصمها فيما بعد مهن الضهريبة التهى تسهتحق علهى مخرجاتهها، كمها سهبق أن 

 رأينا.

لسعر  المحلية  ميثلتها  وإخضاع  المستوردة  الرأسمالية  السلع  إعفاء  الثانى:  اإلتجاه 

   صفر:

، كما هو واضح إلى مساندة السلع الرأسمالية إلى أبعد 1يذهب أنصار هذا اإلتجاهإذ     

مدى، ويرون أن المصلحة تقتضي إخضاع هذه السلع للضريبة بسعر صفر إذا كانت 

ذلك  فى  مثلها  الخارج  من  مستوردة  كانت  إذا  الضريبة  من  وإعفاءها  الصنع،  محلية 

متى   الحرة،  واألسواق  والمناطق  المدن  فى  تستخدم  التى  نظيرتها  الزمة مثل  كانت 

عدم دفع   فى هذه األماكن، وذلك حتى يمكن للمكلفين  لمزاولة النشاط المرخص لها به

المسددة  الضريبة  إمكانية خصم  إلى  باإلضافة  مستوردة.  كانت  إذا  أية ضريبة عنها، 

الصنع،  محلية  كانت  إذا  مدخالتها،  الرأسمالية    2على  السلع  دعم  فى  ذلك  فيساهم 

الصناعة ودعم  تدعيم    الوطنية،  فى  اإلتجاه  هذا  أنصار  إستند  وقد  لذلك.  تبعاً  الوطنية 

إليها  إليها سابقوهم، وإن إضافوا  وجهة نظرهم إلى ذات الحجج واألسانيد التى استند 

حجةً إضافية مفادها: أن من شأن تبنى معاملة ضريبية مختلفة للسلع الرأسمالية بحسب 

ت التى  المشروعات  فى  تستخدم  كانت مما  إذا  واألسواق ما  والمدن  المناطق  داخل  قام 

أن  البالد،  أنحاء  بباقى  تقام  التى  المشروعات  من  غيرها  فى  تستخدم  مما  أو  الحرة، 

 يؤدى إلى تفضيل النوع األول من هذه المشروعات على النوع األخير منها.
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 تقدير هذا اإلتجاه:   -

لمنتجات المصرية، مما الشك فيه أن رائد هذا اإلتجاة هو تحسين الوضع التنافسى ل

وتقوية دور السلع الرأسمالية الوطنية فى اإلنتاج؛ لما يعنيه إخضاعها لسعر صفر مهن 

تمكين منتجيها من خصم الضريبة علهى مهدخالتها دون إسهتحقاق ضهريبة عليهها عنهد 

بيعها كمنتج نهائى. وال يغيب عن البال أن هذا ههدف قهومى ويجهب علهى الدولهة بكهل 

ى جانبه، فهى ظهل تطبيهق القواعهد التهى أرسهتها منظمهة التجهارة مؤسساتها الوقوف إل

، ودخهول مصهر فهى إتفاقيهات عديهدة للشهراكة مهع العديهد مهن الهدول WTOالعالمية  

والتكتالت اإلقتصادية الدولية. غير أن أنصار هذا اإلتجاه قد فاتهم أن أحهد أههم أركهان 

ع أنواع الضرائب قاطبةً الدستور الضريبى فى مختلف دول العالم، وعلى مستوى جمي

إال مهن أجهل  -فهى مههدها  -، وأن الضريبة لم تنشهأ Abundanceهو وفرة الحصيلة  

تحقيق هذه الغاية، وأن كل ما تحاول التشريعات الضهريبية الوصهول إليهة ههو تحقيهق 

المواءمة بين هذه القاعدة وبين قاعدة العدالة، بإعتبار أن األخيرة بمثابة الحصن المنيع 

 يحتمى به المكلفون من جور اإلدارة الضريبية سعياً وراء الحصيلة الضريبية. الذى

 Financialوإذا كان هذا ال يمنع من أن تكون الضريبة أحد وسائل السياسة المالية 

Policy   التى تستخدمها الدولة لتشجيع قطاع ما على غيره من القطاعات، إستناداً إلهى

يعتبهر مهن اآلثهار العرضهية   -إن تهم    -ذا الوضهع  فإن ه  1معايير موضوعية ومنطقية،

فى المقدمة طبقاً   -وهو الحصيلة    -للنظام الضريبى، ويبقى الهدف األصيل لهذا النظام  

لما انتهت إلية المحكمة الدستورية العليا غير مرة؛ إذ تقرر أن: " ... األصل أن يتوخى 

مقصهوداً منهها إبتهداًء   المشرع بالضهريبة التهى يفرضهها أمهرين يكهون أحهدهما أصهالً 

Primary Motive ،ويتمثهل فهى الحصهول علهى غلتهها لتعهود إلهى الدولهة وحهدها ،

تصبها فى خزانتها العامة لتعينها على مواجههة نفقاتهها. ويكهون ثانيهمها مطلوبهاً منهها 

، كاشفاً عن طبيعتهها التنظيميهة Incidentalبصفة عرضية أو جانبية أو غير مباشرة  

tiveoMRegulatory ."2، داالً على التدخل بها لتغيير بعض األوضاع القائمة  

فإذا تهم إخضهاع السهلع الرأسهمالية محليهة الصهنع لضهريبة القيمهة المضهافة بسهعر 

صفر، كانت النتيجة إستحقاق أموال لمنتجى هذه السلع على الدوام كلما تحققهت واقعهة 

تعود علي اإلدارة الضريبية مهن   من الوقائع المنشئة للضريبة تتعلق بها، دون أية فائدة

وراء تسجيل هؤالء المنتجين لديها سوى إرهاقها سهعياً وراء تحقيهق مصهالحهم. فههل 

تنشأ اإلدارات الضريبية لتحقيق هذه الغاية ؟ وهل يعنى تشجيع قطاع ما من القطاعات 

أن تقهوم اإلدارة الضههريبية بنفسههها بههذلك، فتحصهل الضههريبة مههن القطاعههات األخههرى 

 عيمه ؟ وإن هى فعلت هذا، فأين الدور الذى تقوم  به باقى مؤسسات الدولة ؟ لتد 

لهإلدارة الضهريبية القائمهة علهى  -وربما األوحد  -من المسلم  به أن الدور األصيل 

تنفيذ أى تشريع ضريبى هو تحصيل الضريبة التى ينظمها هذا التشريع وفقاً لقواعهده، 
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العرضهية  1وبغض النظر عن جوانبهها -ة عامة  وأن ضريبة القيمة المضافة " كضريب

ال تزال مورداً مالياً. بل هى كذلك أصالً وإبتداًء". فإذا أُسهند لمصهلحة   -غير المباشرة  

الضرائب المصرية ههذا الهدور اإلضهافى كجههة مانحهة للهدعم المهالى لمنتجهى السهلع 

ملهها مهع قطهاع كبيهر مهن الرأسمالية، كانت النتيجة تحملها جهداً إدارياً زائداً، عنهد تعا

قطاعات المسجلين من أجل تنفيذ هذا الدور التنظيمى الذى ينتح عن تنفيهذة بالضهرورة 

تآكل الحصيلة الضهريبية. ويكفهى للتهدليل علهى صهحة ههذا النظهر مها تالقيهة المملكهة 

المتحدة من صعوبات حقيقية؛ بسبب فرضها ضريبة القيمة المضافة بسهعر صهفر فهى 

رج نطاق التصدير، واإلنتقاد الشديد الذى تواجهه بسبب مها أسهفرت مجاالت كثيرة خا

عنه الدراسات المتخصصة هنهاك مهن أن قصهر تطبيهق ههذا السهعر علهى الصهادرات 

يههؤدى إلههى مضههاعفة حصههيلتها مههن هههذه  -مثلمهها تفعههل معظههم دول العههالم  -وحههدها 

  2الضريبة.

مع حرمانها من نظام    %2  اإلتجاة الثالث: إخضاع السلع الرأسمالية للضريبة بسعر

   اإلئتمان:

البعض إذ       إلى    3يقترح  الرأسمالية  السلع  على  الضريبة  سعر  مع %2تخفيض   ،

إقراره إستبعاد حق المكلفين فى تطبيق نظام اإلئتمان أو الخصم بالنسبة للضريبة التى 

بأن من شأنه تسه  ذلك  التى تستحق على منتجاتها، مبرراً  يل تسدد عنها من الضريبة 

إلنخفاض  معاً؛  والمصلحة  المسجلين  كاهل  عن  العبء  وتخفيف  الضريبة،  إحتساب 

السعر من جهة، ولعدم وجود نفقات تتحملها مصلحة الضرائب المصرية بسبب وجود 

للخزانة  فورية  حصيلة  يوفر  أنه  عن  فضالً  هذا  أخرى.  جهة  من  الخصم  فى  الحق 

ال التقسيط  نظام  تفوق فى مزاياها مزايا  السلع. وباإلضافة العامة  متبع فى معاملة هذه 

إلى كل ما تقدم، فإن من شأن إقرار هذه المعاملة للسلع الرأسمالية تحقيق اإلستقرارفى 

المعامالت، وتحديد تكلفة اإلنتاج لدى المكلفين بصورة قطعية، وتجنيب الخزانة العامة 

الشركات خالل   عند إفالس  -فى ظل تطبيق نظام التقسيط    -إمكانية ضياع حصيلتها  

 سنوات التقسيط، أو فى حالة إغالق المنشأة دون وجود مال يمكن التنفيذ عليه. 

 تقدير هذا اإلتجاة:  -

وهذا اإلتجاة وإن كان فى ظاهره الرحمة بالمكلفين والسعى إلى مساندتهم والوقوف 

ريبة إلى جانبهم، فإنه يؤدى فى حقيقته إلى إيقاع أبلغ األضرار بهم، ويحملهم بعبء ض

القيمة المضافة أكثر من مرة: ذلك أن سلب المكلفين حقهم األصيل فى خصم الضهريبة 

إلهى   -يقينهاً    -على مهدخالتهم يهؤدى حتمهاً إلهى اإلزدواج الضهريبى؛ نظهراً إلتجهاههم  

 -ومنها السلع الرأسمالية كما سيتضهح حهاالً    -إعتبار الضريبة التى تتحملها مدخالتهم  

ذه المنتجهات، فتهدخل فهى وعهاء الضهريبة. وال يقلهل مهن من ضهمن عناصهر تكلفهة هه
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. ويكفى للتدليل على خطورة هذه النتيجهة %2خطورة ذلك إنخفاض سعر الضريبة إلى  

ما يسمح  به التشريع البريطانى؛ إذ يجيز لرئيس اإلدارة الضريبية فى المملكة المتحدة 

راة أو مسهتوردة لغيهر خصم ضريبة المدخالت، حتى ولو كانت السلع المحملة بها مشت

أغراض مباشرة النشاط الضريبى للمكلف، متى تحقق مهن أن عهدم السهماح بخصهمها 

يترتب عليه حتماً تحقق اإلزدواج الضريبى، وفى حدود النطاق الذى يتالفهى  بهه مثهل 

هههذا اإلزدواج، رغههم أن هههذا الفههرض يخههالف المسههتقر عليههه مههن أن الشههرط الههرئيس 

أو خدمة ما ضهريبة مهدخالت واجبهة الخصهم  ما عة عن سلعةإلعتبار الضريبة المدفو

هو وجود عالقة سببية بين السلعة أو الخدمة المحملة بالضريبة وبين النشاط الضريبى 

 للمكلف التى يدفع عنه ضريبة مخرجات. 

وهكذا تباينت آراء الفقهاء فيما يتعلق بالمعاملة الضهريبية المثلهي للسهلع الرأسهمالية 

من المصلحة خضوعها للضريبة مع إقهرار حهق الخصهم بالنسهبة لهها، أو وما إذا كان  

إعفائها من الضريبة...إلخ. فماذا عن موقف المشرع المصري مهن ههذه القضهية؟ ومها 

 هي آثاره المالية واإلقتصادية؟ هذا هو موضع دراسة الفرع التالي:

 الفرع الثاني 

 مصري وآثاره اإلئتمان الضريبي والسلع الرأسمالية في التشريع ال 

م.  2017لسنة  67عند تطبيق الضريبة علي القيمة المضافة في مصر بالقانون رقم  

عما  السلع  هذه  تمييز  منه  إستهدف  الرأسمالية  السلع  بشأن  منهجا  القانون  هذا  سلك 

وجهين؛   من  وهو  األول عداها،  المنخفض  بالسعر  للضريبة  أخضعها  أنه   :5 % .1 

برد  والثاني سمح  أنه  بخ  –:  مرة   -صم  وليس  السلع  هذه  بها  تتحمل  التي  الضريبة 

وذلك عند تقديم أول إقرار ضريبي بمبيعاتهم من منتجات هذه السلع ،  واحدة  للمكلفين

أنه   إال  الركوب.  ذلك سوي األتوبيسات وسيارات  المشرع من  الرأسمالية. ولم يستثن 

عن الركوب،  وسيارات  األتوبيسات  علي  المعاملة  نفس  تطبيق  وأقر  يكون عاد  دما 

ويدخل في مفهوم السلع الرأسمالية التي   .2استخدامها هو النشاط المرخص به للمسجل 
 

القانون رقم    -  1 الثالثة من  المادة  "...   2017لسنة    67حيث تنص  أنه:  الضريبة يكون سع  علي  ر 

( خدمة  تأدية  أو  سلعة  إنتاج  في  المستخدمة  والمعدات  اآلالت  وسيارات %5علي  األتوبيسات  عدا   )

وتنص المادة الرابعة من الالئحة التنفيذية لهذا القانون )صادرة بقرار وزير المالية رقم   -الركوب".  

والمعدات المستوردة علي اآلالت    % 5_ يكون سعر الضريبة  2....-1( علي أنه: "  2017لسنة    66

يقتصر  بطبيعتها  المعدات  أو  اآلالت  تلك  كانت  إذا  المحلي  السوق  من  المشتراه  أو  الخارج  من 

عدا   وذلك  المالية  وزير  من  بذلك  يصدر  لقرار  وفقا  الخدمي  أو  السلعي  اإلنتاج  علي  استخدامها 

للض  العام  السعر  ويطبق   ................... الركوب.  وسيارات  اآلالت األتوبيسات  أجزاء  علي  ريبة 

 والمعدات وقطع الغيار." 
2  -  ( المادة  رقم  30تنص  القانون  من  "  2017لسنة    67(  أنه:  للشروط   علي  طبقاً  الضريبة  ترد 

تقديم  تاريخ  من  يوما  واربعين  التنفيذية، خالل خمسة  الالئحة  تبينها  التي  الحدود  وفي  واإلجراءات 

الضريبة السابق سدادها على اآلالت  -4  ............ -1:اآلتيةالطلب مؤيدًا بالمستندات في الحاالت  

إقرار   أول  تقديم  وذلك عند  للضريبة،  أوأداء خدمة خاضعة  سلعة  إنتاج  في  تستخدم  التي  والمعدات 

للمنشأة به  المرخص  استخدامها هوالنشاط  إذا كان  إال  الركوب  األتوبيسات وسيارات   .ضريبي عدا 

يكون من بين المستندات الدالة على احقية المكلف في خصم الضريبة أو  وفي جميع األحوال يجب أن

 ردها شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد ذلك".
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اإلنتاج  وخطوط  والمعدات  اآلالت   ..." الجديدة:  الضريبية  المعاملة  هذه  من  تستفيد 

الكاملة بكافة مشتمالتها وإن وردت مجزأة." شريطة استخدامها في إنتاج سلع أو تأدية  

يبة. "... وفي حالة ما إذا كان استخدامها اليقتصر علي اإلنتاج خدمات خاضعة للضر

أو كليهما  الجدول  العام للضريبة، وفئات ضريبة  للسعر  الخدمي فتخضع  أو  السلعي، 

بحسب األحوال، مع إجراء التسويات الالزمة، أو الرد حال استخدامها في إنتاج سلعة 

العام للضريبة أو السعر  آداء خدمة. كما يطبق  أو كليهما   أو  الجدول،  فئات الضريبة 

حسب األحوال علي األتوبيسات وسيارات الركوب، مع عدم اإلخالل بأحقية المسجل 

 1( من القانون." 30( من المادة )4في رد الضريبة عليها وفقاً لنص البند )

وهكذا تجاوزت الضريبة علي القيمة المضافة في مصر نظام اإلئتمان الضريبي أو  

الذي   الرأسمالية من ضريبة  الخصم  السلع  فيها  بما  المدخالت،  بخصم ضريبة  يسمح 

يخصم   حتي  تطول  قد  لسنوات  المكلف  انتظار  من  تطبيقه  يستوجبه  بما  المخرجات 

الضريبة،  رد  نظام  إلي  الرأسمالية  السلع  علي  يتحملها  التي  المضافة  القيمة  ضريبة 

دفعها علي هذه السلع مرة الذي يمكن المسجل من الحصول علي كامل الضريبة التي ي

واحدة، عند بدئه اإلنتاج السلعي أو الخدمي الخاضع للضريبة بإستخدامها. والواقع أن 

هذه  إلي  وصلت  حتي  كبيراً  شوطا  قطعت  مصر  في  المضافة  القيمة  علي  الضريبة 

 النتيجة: 

رقم    - بالقانون  المبيعات  ضريبة  تطبيق  بداية  السلع 1991لسنة    11فمع  كانت  م. 

برد  الرأ يسمح  يكن  لم  وكذا  الخصم،  أو  اإلئتمان  نظام  تطبيق  من  محرومة  سمالية 

 .  %10للضريبة وقتها بالسعر العام وكان  وكانت تخضعالضريبة المسددة عنها.  

السلع   - تتحملها  كانت  التي  الضريبة  بخصم  القانون  ذلك  سمح  الحقة  مرحلة  وفي 

كانت   التي  الضريبة  من  مدخالت  بوصفها  والخدمات الرأسمالية  السلع  علي  تستحق 

أو  اإلئتمان  بنظام  تحظي  الخدمات  تكن  لم  الذي  الوقت  في  معاً،  للضريبة  الخاضعة 

األخري لمدخالتها  بالنسبة  السلع   الخصم  وظلت  والخدمات(  اإلستهالكية  السلع  )من 

 الرأسمالية تخضع للضريبة بالسعر العام كذلك.

م. حيث 2005لسنة    9أتي بها القانون رقم    ثم كانت المعاملة الضريبية األخيرة التي  -

طبق عليها نظام الخصم بنفس الكيفية التي كان يطبقه بها علي غيرها من المدخالت؛  

بأن سمح للمسجلين بخصمها من الضريبة المستحقة علي مبيعاتهم الضريبية حتي يتم  

 ( أيضاً.%10استنفاذها. وظلت هذه السلع خاضعة للضريبة بالسعر العام )

رقم  و القانون  صدر  القيمة  2017لسسنة    67عندما  علي  الضريبة  بتطبيق  م. 

( الضريبة  لسعر  بالنسبة  سواء  الجديد  المنهج  بهذا  أتي  مصر  في  أو % 5المضافة   ،)

المنهج  الخصم. ويتفق هذا  من نظام اإلئتمان أو  بدالً  الرد عليها  نظام  لتطبيق  بالنسبة 

المضافة القيمة  ضريبة  تطبقه  الذي  ما   الجديد  مع  الرأسمالية  السلع  علي  المصرية 

 تطبقه بعض التشريعات المقارنة في الدول المتقدمة: 

للمكلفههين  بإسههترداد ضههريبة القيمههة  إذ تسههمح كههل مههن فرنسهها وألمانيهها واليابههان  -
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المضافة التى يتحملونها عند شراء السلع الرأسهمالية، بمجهرد البهدء فهى إسهتخدام ههذه 

: األولللضريبة مرةً واحدةً. غير أنها تطلبت لذلك شهرطين؛   السلع فى اإلنتاج الخاضع

: أن والثـانيأال تزيد المدة بين شرائها وبين إستخدامها فى اإلنتاج على ثالث سنوات،  

كمها أن اليونهان تهرد   1تظل فى ممارسة أنشطتها اإلنتاجية طوال عمرهها اإلقتصهادى.

ممارسههة النشههاط اإلنتههاجى  الضههريبة علههى السههلع الرأسههمالية مههرة واحههدة عنههد بههدء

بإستخدامها، ولكنها تشترط على المكلفين عدم التصرف فيهها خهالل السهنوات الخمهس 

وإال فهإنهم يلتزمهون   -وكأنها اعتبرت أن عمرها اإلقتصادى يقدر بههذه المهدة    -التالية  

بدفع الضريبة عن هذه السلع مرة ثانية، بواقع الخمس عن كل سنة من السنوات التى لم 

  2ستخدم فيها.ت

وال شك أن رد الضريبة علي السهلع الرأسهمالية علهي ههذا النحهو اليعهد مهن لنبهات 

التنظيم الفنى للضريبة علي القيمة المضافة بقهدر مها يعهد مهن أدوات السياسهة الماليهة، 

التى تستخدمها الدولة؛ لتمييز قطاع السلع الرأسمالية، تشجيعاً لها، ودعماً لهدورها فهى 

اداتها؛ بسبب مساعدة ذلك على إحالل هذه السلع، وتجديدها بما يتهواءم مهع تنمية إقتص

الثورة التكنولوجية التى يشهدها العصر الحديث. وهذا موقف جهدُ حميهد، ويجهدر بكهل 

تشريع ضريبى أن يتبناه ويدافع عنه؛ لنبل األهداف المتبغاة مهن ورائهه، وألثهره الههام 

 -عيبه أن رد الضريبة التي تتحملها ههذه السهلع الحيوى على اإلقتصاد الوطنى. ولكن ي

مهرةً واحهدةً عنهد بدايهة اإلنتهاج يحمهل الخزانهة العامهة فهي الهدول   -وهى كبيرة عهادةً  

 كبيرةً.ًِ النامية، ومنها مصر أعباًء مالية

ولذا فإنه مع إقرارنا لمنطقية وصواب منهج المشرع في تخفيضهه لسهعر الضهريبة 

، إال أننا كنا نود لو أنه أبقي علهي تطبيهق نظهام اإلئتمهان أو %5بالنسبة لهذه السلع إلي  

الخصم عليها بذات المنهج الذي كانت تطبقه الضريبة العامهة علهي المبيعهات بموجهب 

م. وهو خصم الضريبة التي تتحملها السهلع الرأسهمالية مهن 2005لسنة    9القانون رقم  

نفاذها، بههدالً مههن نظههام رد الضههريبة المسههتحقة علههي مخرجاتههها تباعههاً حتههي يههتم اسههت

 الضريبة؛ للعديد من األسباب:

أن السههلع  تعتبههر معظههم الههدول التههى تطبههق الضههريبة علههى القيمههة المضههافة أنإذ 

ريبة التى يتحملهون بهها عنهد الرأسمالية من المدخالت، وتسمح   للمكلفين  بخصم الض

أن فلسهفة نظهام  كمها 3مهن الضهريبة التهى يهدفعونها علهى مخرجاتهها.  شراء هذه السلع

 
 . 9،  8مصلحة الضرائب على المبيعات: الخصم، بدون سنة طبع، صهه  -  -1

2  - Ernst & Young: International VAT… , op. cit. pp. 103 - 104 ." The input 

VAT recovered on capital assets to be adjusted if , the assets are soled 

within five years Repayment of the input VAT will be one - fifth for each 

year the assets were not used by the entrepreneur “  

- Regardez aussi: Georges Egret , que sais - je?... op. cit. p. 76 . 
 . 38أنظر: د. عبدالمنعم عبدالرحمن: الضريبة العامة...، مرجع سابق، صه  -3

- Ernst & young: Intentional VAT... , op. cit. p. 55 . 

 In principle , all input VAT on purchases including VAT "حيث ورد ما نصة :

on investments made during a VAT period is recoverable “    ( من وللمزيد 
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الخصم فى الضريبة علي القيمة المضافة تقوم على أساس خصهم ضهريبة سهبق دفعهها 

من ضريبة يُستحق توريدها لإلدارة الضريبية، وأن الضريبة المستحق خصهمها يجهب 

أن تتعلق بمدخالت إستفادت منهها المخرجهات المطلهوب سهداد الضهريبة عنهها، حتهى 

من األخيرة، سواء كانت المدخالت المحملة بالضريبة يسمح   للمكلفين  بخصم األولى  

م. ذاتهه. وههذا 2017لسهنة  67مباشرة أو غير مباشرة، علي ما أقهر بهه القهانون رقهم 

أن يكون قد دخل جزء من عمرها اإلقتصادى   -فى خصوص السلع الرأسمالية    -يعنى  

ذلك الجزء من فى اإلنتاج الخاضع للضريبة، حتى يسمح بخصم الضريبة التى يتحملها 

 الضريبة التى تستحق على مخرجاته.

وبسبب تعذر الوقوف على معيار دقيق لتحديهد ههذا الجهزء مهن العمهر اإلقتصهادى 

للسلعة الرأسمالية، فإن البديل األمثل لذلك هو تمكين المسجل من خصم ضريبة القيمهة 

لتى تسهتحق علهى المضافة التى تتحملها السلعة الرأسمالية من ضريبة القيمة المضافة ا

منتجاتها، بمجرد البهدء فهى اإلنتهاج، وبهدون حهد أقصهى، حتهى يهتم إسهتنقاذها، ليظهل 

المكلف دائناً لإلدارة الضريبية طوال المدة التى ينتهى فيهها مهن الحصهول علهى كامهل 

الضريبة السابق له دفعها على هذه السلعة، جنباً إلى جنب مع حقه فى خصم الضهريبة 

خرى. وكان هذا هو الذي تطبقه ضريبة المبيعهات بموجهب القهانون على المدخالت األ

م. حيث كان يستمر المسجل يخصهم مهن الضهريبة المسهتحقة عليهه 2005لسنة    9رقم  

عن كل فترة ضريبية مبلغاً يعادلهها مهن الضهريبة التهى يحهق لهه خصهمها مهن اإلدارة 

حقة فى خصم ضريبة   الضريبية؛ لسبق سدادها على السلعة الرأسمالية، هذا فضالً عن

 المدخالت األخرى التى تتوافر الشروط القانونية إلعمال الحق فى الخصم بالنسبة لها. 

يحقهق  -ولهيس ردهها -وفضالً عن ذلك فإن خصم الضريبة علي السهلع الرأسهمالية 

العدالة الضريبية، ويسهاهم فهي تخفيهف عهبء كبيهر عهن اإلدارة الضهريبية. ذلهك أنهه 

ع الرأسهمالية تمهارس النشهاط الخاضهع للضهريبة طهوال عمرهها يشترط أن تظل السهل

اإلقتصادى حتي تستفيد بنظام رد الضريبة، كما يحدث فهي الهدول الهذي تطبقهه. وههذا 

يستلزم إتخاذ إجراءات وتدابير قوية من اإلدارة الضريبية؛ لمتابعة هذه السلع، والتأكهد 

يمثل عبئاً إضافياً يجنبنا إياه من تمام إهالكها فى مشروعات تخضع للضريبة. وهو ما  

 تطبيق نظام الخصم.

وباإلضهافة إلهي ذلهك فهإن ظهروف اإلنتهاج قهد تتغيهر فيضهاف إلهى نشهاط المكلهف 

الخاضع للضريبة أنشطة أخرى معفاة منها. وفى هذه الحالة تضطر اإلدارة الضهريبية 

ى مطالبهة إله  -فى كل الدول التى ترد الضهريبة علهى السهلع الرأسهمالية مهرة واحهدة    -

سبق لهم إسترداده من الضريبة على السلع الرأسمالية، فى حدود نسبة برد  المكلفين بما  

مساهمة هذه السلع فى إنتاج السلع المعفاة التهى تمهت إضهافتها إلهى أنشهطتهم، بعهد رد 

الضريبة لههم، خهالل الخمهس سهنوات التاليهة لبهدء ممارسهة النشهاط، كمها يحهدث فهى 

 

أ  : أنظر  دليل   -التفاصيل  العالم،  دول  مختلف  فى  الرأسمالية ضريبياً  السلع  معاملة  عباس:  عفاف 

صهه   سابق،  مرجع   ... المقارنة  البحوث  وحدة  ال233  –  228أبحاث  عباس:   عفاف  أ.  سلع ، 

 .(46الرأسمالية بين الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على المبيعات، ... مرجع سابق، صههه 
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لعكس، فيضاف إلى نشاط المكلف المعفى من الضريبة نشاط آخر وقد يحدث ا  1ألمانيا.

يخضع لها، وتساهم السلع الرأسهمالية فهى إنتاجهه، فيكهون مهن حهق المسهجل فهى ههذه 

الحالة كذلك المطالبة بإسترداد ما دفعه من ضريبة قيمة مضافة على السلع الرأسهمالية 

ضهريبة، كمها يحهدث فهى بالقدر الهذى يتناسهب مهع مسهاهمتها فهى اإلنتهاج الخاضهع لل

  2فرنسا.

وفضالً عن كل ماتقدم فإنه قد يكون النشاط اإلقتصادى للمكلف ذو طبيعة مزدوجهة 

من أول األمر، يخضع بعضه للضريبة وال يخضع البعض اآلخر لها. وفى هذه الحالهة 

ال يمثل إستخدام السلع الرأسمالية فى اإلنتاج مشكلة مها بالنسهبة لتطبيهق نظهام الخصهم 

كيفية التي كانت تطبقهها ضهريبة المبيعهات، إذ بموجبهه يظهل المكلهف دائنهاً لهإلدارة بال

الضريبية إلى حين خصم جزء من رصيده الدائن لديها يعادل قيمة ما يخضع للضريبة 

من نشاطة اإلنتاجى، بالنسبة إلى إجمالى قيمة هذا النشهاط مهن الضهريبة التهى تسهتحق 

للضهريبة، دون أن تصهاب اإلدارة الضهريبية فهى على هذا الجزء من إنتاجة الخاضهع  

هذه الحالة بهأى إرههاق، علهى النحهو الهذى يحهدث فهى فرنسها؛ إذ أن تحقهق مثهل ههذا 

ى تعنههى ، وهههProrata (الفههرض هنههاك يسههتلزم تطبيههق مهها يسههمى بقاعههدة )البروراتهها

صيص، أى تمكين المكلف من خصهم الضهريبة التهى يتحملهها عنهد شهراء السهلعة التح

الية مرة واحدة عند ممارسة نشاطه اإلنتاجى، على أن يقتصر حقه فهى الخصهم الرأسم

على ذلك الجهزء مهن السهلعة الرأسهمالية فقهط الهذى يسهتخدم فهى إنتهاج سهلع خاضهعة 

هذا الجزء إلى إجمالى النشاط اإلنتهاجى، وأن تقهوم   ) أو لحصة(  للضريبة، طبقاً لنسبة

ياً، وفقهاً ألحكهام السهنة المنقضهية؛ للوقهوف اإلدارة الضريبية بمراجعة هذه النسبة سنو

على حقيقتها كل عام، لمدة خمس سنوات بالنسهبة لهآلالت والمعهدات، وعشهر سهنوات 

  3بالنسبة لألصول الثابتة، تحسب من تاريخ الرد.

وهكذا، تتحمل اإلدارة الضريبية عبئاً إدارياً زائهداً طهوال المهدة التهى قهدرتها تمثهل 

لعة الرأسمالية، فى الدول التى تسمح برد الضريبة السهابق دفعهها العمر اإلقتصادى للس

علههى السههلع الرأسههمالية مههرة واحههدة، عنههد بههدء ممارسههة النشههاط اإلنتههاجى الخاضههع 

للضريبة. ذلك أنها تلتزم بمراقبة هذه السهلع علهى الهدوام؛ للوقهوف علهى مها إذا كانهت 

من عدمة، وعلى مها إذا كهان  تستخدم فى اإلنتاج الخاضع للضريبة خالل هذه السنوات 

يوجد تحايل من قبل المكلفين، فيتخذون من النشاط الخاضع للضريبة رداًء يلبسونه كل 

أنشطتهم ليحجب عن أعين اإلدارة الضريبية أنشهطة معفهاة، يمهنعهم ظهورهها مهن رد 

الضريبة على السلع الرأسمالية، فيمها يتعلهق بهذلك الجهزء مهن السهلع الرأسهمالية التهى 

 جها.تنت

عنهد تطبيهق نظهام  -وباإلضافة إلي ذلك، فإن اإلدارة الضريبية يجب أن تبقى يقظةً 

لمنع المكلفين من اإلستفادة بما يتم إسترداده من ضريبة على السهلع الرأسهمالية،   -الرد 

 
1 - Ernst & Young: International VAT… , op. cit. p. 89 . 
2 - Ibid. pp. 71 , 72 . 
3 - Ibid , p. 76.  

- Look too: Encyclopedia of value added tax…, op. cit. p. 5023. 
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إذا قاموا بتصفية جميع أنشطتهم الخاضعة للضريبة، وأبقوا األنشهطة المعفهاة فقهط، أو 

لع ألشخاص آخرين يقتصر عملههم علهى ممارسهة األنشهطة المعفهاة عند بيعهم هذه الس

وأخيهراً، فهإن  1وحدها، ومطالبتهم بإعادة ما سبق لهم إسترداده فى مثل هذه الظهروف.

تطبيق نظام الخصم يحفز المنتجين الصناعيين على اإلنتاج بهأكبر حجهم، وفهى أسهرع 

دارة الضهريبية عهن السهلع وقت؛ لإلستفادة بأكبر قدر ممكن من الضهريبة المسهددة لهإل

 الرأسمالية فى وقت قريب. 

 المطلب الثاني 

 علي تعامالت ما قبل الخضوع للضريبة   الضريبي وآثارهتطبيق اإلئتمان 

جاء   في مصر  المضافة  القيمة  علي  الضريبة  تطبيق  أن  المعلوم  أنقاض  من  علي 

إلغاء قانونها رقم  ضريبة المبيعات،   ذا أن المسجلين م. ومعني ه1991لسنة    11بعد 

رقم   المضافة  القيمة  علي  الضريبة  قانون  ألحكام  خضعوا  م.  2016لسنة    67الذين 

كانوا خاضعين من قبل ألحكام قانون ضريبة المبيعات. وكان لديهم مخزوٌن سلعٌي وال 

التي  لهم بخصم الضريبة  السماح  المنصف  المبيعات. وكان من  شك متحمٌل بضريبة 

ظل تطبيق قانون ضريبة المبيعات من الضريبة التي تستحق تحملتها هذه السلع، في  

مح لهم بذلك؟ . فهل سُ عليهم بعد ذلك، طبقاً ألحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة

التساؤل في هذا  أن   نتعرض لإلجابة علي  يمكن  التسجيل  أن حد  األول(. كما  )الفرع 

يبة علي القيمة المضافة يتوافر في حق بعض األشخاص حال وجود سلع محملة بالضر

من  وذلك  الضريبة،  هذه  خصم  من  أيضاً  هؤالء  تمكين  المنطق  ويقتضي  لديهم، 

بيعها عند  السلع  هذه  علي  تستحق  التي  ذلك؟الضريبة  يحدث  فهل  )الفرع يتعرض    ، 

 . لإلجابة علي هذا التساؤل الثاني(

 الفرع األول 

  الملغاة  حملة بضريبة المبيعاتعلي المشتريات الم وآثاره الضريبي  تطبيق اإلئتمان

من المعلوم أن لكل تشريع نطاق زماني، ونطاق مكاني لتطبيق أحكامه، واألصل 

يبدأ   بأثر فوري، أي أن  يتم تطبيقه  في تحديد النطاق الزماني لتطبيق التشريع هو أن 

في ظروف  إال  بأثر رجعي  التشريع  يسري  إلغائه، وال  بتاريخ  وينتهي  نفاذه،  بتاريخ 

ة، كما لو كان تشريعاً جنائياً أصلح للمتهم، أو كان البرلمان قد أقر سريانه بأثر خاص

مثالً  خاصة  أغلبية  توافر  كضرورة  الدستور؛  ينظمها  مخصوصة  أحوال  في  رجعي 

كما يتطلب الدستور المصري. والنطاق الزماني لقانون الضريبة علي القيمة المضافة 

ديسمبر سنة الثامن من  في  بدأ  لتاريخ نشره في 2016  في مصر  التالي  اليوم  ، وهو 

إلغاؤه.  يتم  أن  إلي  ويستمر  الرسمية،  فوري   2الجريدة  بأثر  تطبيقه  تم  أنه  يعني  وهذا 

التعامالت  هذه  تعلقت  ما  فإذا  ظله.  في  تقع  التي  الضريبية  التعامالت  علي  ليسري 

السابق عليه رقم   القانون  تطبيق  في ظل  تحققت  بشأن   م.1991لسنة    11بمشتريات 

 
1 - Ernst & Young , international VAT , op. Cit. p. 71 . 

، ونصت 2016سبتمبر  7مكرر)ج( في  35حيث نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية  بالعدد  - 2

 المادة العاشرة من مواد إصداره علي أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 
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ضريبة المبيعات، فمن الطبيعي أن يطالب المسجل بضريبة القيمة المضافة المستحقة 

علي المبيعات التي تتعلق بهذه المشتريات، باألحكام التي ينص عليها قانون الضريبة  

رقم   المضافة  القيمة  هذه 2016لسنة    67علي  أحكامه  تظل  الذي  القانون  ألنه  م. 

. وهنا  ة بتحقق واقعة البيع باعتبارها الواقعة المنشئة لها؛ الستحقاق الضريبالتعامالت 

وضريبة   المدخالت،  ضريبة  خصم  في  المسجل  أحقية  مدي  عن  التساؤل  يثور 

 م.؟  1991لسنة   11المشتريات التي كان قد تحملها طبقاً ألحكام القانون الملغي رقم 

السادسة  المادة  رقم   تعرضت  القانون  اصدار  مواد  لهذه  2016لسنة    67من  م. 

قيمة  خصم  القانون  هذا  بأحكام  العمل  ظل  في  "للمسجل  أنه:  علي  فنصت  القضية، 

الضريبة العامة على المبيعات الواجبة الخصم التي يعبر عنها الرصيد الدائن له قبل 

على  العامة  الضريبة  من  رده  أو  خصمه  استنفاذ  يتم  لم  ما  وكذلك  أحكامه،  سريان 

اآلالت  على  المسددة  المردودات   المبيعات  على  سدادها  السابق  والضريبة  والمعدات 

التنفيذية الالئحة  تحددها  التي  والضوابط  للشروط  طبقاً  المبيعات  الضريبة   .من  وتُرد 

أو  للخارج  المصدرة  والخدمات  السلع  على  سدادها  السابق  المبيعات  على  العامة 

المراف القانون  في  الواردة  والقواعد  لإلجراءات  وفقاً  المادة .قمدخالتها  وجاءت   "

مراعاتها  يجب  التي  والضوابط  الشروط  ببيان  للقانون  التنفيذية  الالئحة  من  الخامسة 

 عند تطبيق األحكام السابقة، فحددت هذه الشروط فيما يلي: 

 إمساك دفاتر وسجالت محاسبية منتظمة. -1

سداد   -2 وإيصال  الجمركية،  اإلجراءات  شهادة  أو  الضريبية  الفواتير  أصول  حيازة 

 ريبة العامة علي المبيعات بالجمرك المختص.الض

تم  -3 التي  الفترات الضريبية  إقرارات  المدخالت في  يكون قد سبق اإلقرار عن  أن 

وقطع   وأجزائها  والمعدات  اآلالت  علي  المسددة  للضريبة  وبالنسبة  الشراء،  فيها 

الشراء   عند  المسددة  الضريبة  عن  والسجالت  الدفاتر  تعبر  أن  يجب  الغيار 

 د المتبقي بعد استبعاد ماتم خصمه باإلقرارات الشهرية. والرصي

 أال تكون ضريبة المبيعات قد تم إدراجها ضمن التكلفة.  -4

ما سبق سدادة من ضريبة علي   -5 إال  يخصم  أال  يجب  المبيعات  لمردودات  بالنسبة 

 السلع المرتدة.

في   -6 تعليمات،  من  المصلحة  عن  يصدر  لما  وفقاً  الجدول،  ضريبة  تسوية  تتم 

اآلتية:أالح الجدول.  -االت  لضريبة  سلعة  أو  خدمة  الفئة   -ب   إخضاع  زيادة 

 المفروضة علي سلع وخدمات الجدول. 

7-  ( البند  حكم  اليسري  األحوال  جميع  )3وفي  المادة  من  علي  30(  القانون  من   )

 الرصيد المذكور.

حق المسجلين في خصم ضريبة المبيعات    2017لسنة    67وهكذا أقر القانون رقم  

تح تستحق عليها التي  التي  الضريبة  أحكامه من  تطبيق  السابقة علي  ملتها مشترياتهم 
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بالتطبيق لهذه األحكام عند بيعها، بما في ذلك الضريبة المسددة علي السلع الرأسمالية. 

وكما هو الحال بشأن الرصيد السلعي للمسجل الموجود لديه قبل تطبيق أحكامه تعامل 

جل السابق علي تسجيله ألحكام الضريبة علي القيمة القانون مع الرصيد السلعي للمس

المضافة، فأزال بهذا أوجه اإلزدواج الضريبي التي كان يمكن أن تتحقق حال غياب 

 هذه المعالجة. ونفرد الفرع التالي لبيان ذلك.

 الفرع الثاني 

 قبل التسجيل  للمكلف علي المخزون السلعي وآثاره تطبيق اإلئتمان الضريبي  

م أن المكلف الفعلي الذي يتحمل عبء الضريبة علي القيمة المضافة ههو من المعلو

مستهلك السلعة، أو المستفيد من الخدمة الخاضعة لهذه الضريبة، أما المكلهف القهانوني 

الذي يخاطبه القانون بتحصهيل ههذه الضهريبة مهن المكلهف الفعلهي وتوريهدها لهإلدارة 

لذي يمارس أنشهطة ضهريبية، وتتهوافر الضريبية فهو الشخص الطبيعي، أو المعنوي ا

. فههإذا انتفههت هههذه الشههروط فههي حههق المنههتج الصههناعي أو 1فههي حقههه شههروط التكليههف

التاجر...إلخ. الذي يمارس تعامالت ضريبية فال تملك اإلدارة الضريبية محاسهبته، وال 

يملههك هههو اآلخههر مطالبتههها بخصههم ضههريبة المههدخالت، أو ضههريبة المشههتريات التههي 

 عامالته الضريبية.تتحملها ت

فإذا توافرت شروط التكليف في حق المنتج الصناعي، أو التاجر مهثالً فبلغهت قيمهة 

مبيعات أيهما الخاضعة للضريبة والمعفاة منها معاً في سنة ميالدية كاملة أو فهي جهزء 

منها حد التسجيل )وههو اآلن خمسهمائة ألهف جنيهه مصهري علهي األقهل( فهنها يصهبح 

الباً بالتسهجيل. فهإن تقهدم للتسهجيل لهدي اإلدارة الضهريبية اختيهاراً الشخص مكلفاً ومط

أصبح مسجالً حقيقةً، وإن لم يتقدم للتسجيل إختياراً ُعد مسجالً حكماً، مع معاقبته علهي 

محاسبته عهن   -منذ هذا التاريخ    -وتملك اإلدارة الضريبية    2كونه متهرباً من التسجيل.

 
الشخص الطبيعى م. فإن المكلف هو: " 2016لسنة    67قم  وفقا لنص المادة األولي من القانون ر  -1

كان  سواء  للمصلحة  الضريبة  وتوريد  بتحصيل  المكلف  عاًما  أو  كان  خاًصا  المعنوى  الشخص  أو 

منتًجا، أو تاجًرا، أو مؤديًا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في 

وكيل توزيع، لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة مهما كان هذا القانون، وكل مستورد، أو مصدر، أو  

حجم معامالته وكذلك كل منتج أو مستورد لسلعة أو خدمة منصوص عليها في الجدول المرافق لهذا  

 ".القانون مهما كان حجم معامالته
2  -  ( المادة  رقم  16تنص  القانون  من  "  2016لسنة    67(  أنه:  طبيعي   علي  شخص  كل  على 

السلع أوإعتباري يبي قيمة مبيعاته من  ع سلعة أويؤدي خدمة خاضعة للضريبة بلغ أو جاوز إجمالي 

والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خالل االثني عشر شهًرا السابقة على تاريخ العمل بهذا  

ألف جنيه، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد   500القانون مبلغ  

قيمة  التسجيل، وأما من تبلغ  الغرض وذلك خالل ثالثين يوما من تاريخ بلوغ رقم مبيعاته حد  لهذا 

للمصلحة  يتقدم  أن  منها  أوجزء  مالية  أية سنة  في  القانون  بهذا  العمل  تاريخ  بعد  المبلغ  هذا  مبيعاته 

الط الشخص  بالتسجيل على  االلتزام  إليه، وال يسري  النحوالمشار  اسمه على  الذي ال لتسجيل  بيعي 

لسلعة  مستورد  كل  وعلي  اليه  المشار  الحد  مبيعاته  بلغت  إذا  خدمة  أداء  أو  سلعة  بيع  نشاط  يباشر 

أوخدمة خاضعة للضريبة بقصد االتجار أومصدر أووكيل توزيع أن يسجل نفسه لدى المصلحة مهما 

عشر يوما التالية   ويتعين على المصلحة إخطار المكلف بالتسجيل خالل األربعة  .كان حجم معامالته

التسجيل. تاريخ  من  القانون  هذا  احكام  عليه  وتسري  التسجيل  طلب  تقدم   لتاريخ  عدم  حالة  وفي 
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التهه الضهريبية، بمها فهي ذلهك مبيعاتهه مهن السهلع الضريبة المسهتحقة علهي كافهة تعام

 الموجودة لديه قبل تاريخ تسجيله، والتي يكون قد اشتراها قبل تاريخ التسجيل.

وهنا يثور التساؤل: هل من العدالة أن يسمح للمسجل في هذه الحالة باإلسهتفادة مهن 

موجودة لديه انت التي ك لسلعلضريبة المحملة علي انظام اإلئتمان، أو الخصم بالنسبة ل

قبل تسهجيله؟ ال شهك أن العدالهة تقطهع بأحقيتهه فهي ذلهك. ألن الغهنم بهالغرم. وكمها أن 

القانون يلزمه بتحصيل ضريبة المخرجات المستحقة علي هذه التعامالت من المكلفهين 

الفعليين وتوريدها لإلدارة الضريبية، فيجب أن يسمح له بخصم الضريبة تحملتها ههذه 

د شرائها، وتلك التي تحملتها مدخالتها قبل التسجيل؛ حتي يتم تطهير هذه التعامالت عن

التعامالت الضريبية من اإلزدواج الضريبي، الذي تقهرر الحهق فهي الخصهم مهن أجهل 

( من الالئحة التنفيذية للقانون: " للمسجل خصم الضهريبة 29تالفيه. ولذا تجيز المادة )

مخزون السلعي في تاريخ تسجيله )غير أنهها السابق سدادها علي مدخالته من رصيد ال

 -2إمساك دفهاتر وحسهابات منتظمهة.   -1تشترط أن يكون ذلك( وفقاً للضوابط اآلتية: 

حيازة أصول فواتير الشراء الضريبية أو شهادة اإلجراءات الجمركية، وإيصهال سهداد 

ي تهاريخ تقديم بيان بهالمخزون السهلعي لديهه فه  -3الضريبة الجمركية حسب األحوال.  

 -4ض.ق.م.( رفهق طلهب التسهجيل.  123التسجيل علي النموذج المعد لذلك )النموذج 

أال تكون قيمة الضريبة قد تم إدراجها ضمن التكلفة، إال إذا أجريت التسوية المحاسهبية 

أن يكهون المخهزون متعلهق ببيهع   -5والضريبية الالزمة، وقدم مايفيد ذلهك للمصهلحة.  

 عة للضريبة."سلعة أو أداء خدمة خاض

وهكههذا يمكههن للمسههجلين اإلسههتفادة مههن أحكههام اإلئتمههان الضههريبي بالنسههبة للسههلع 

والخدمات التي يشترونها حال كونهم غير مخاطبين بأحكام قانون الضريبة علي القيمة 

المضافة، لكونهم غير مخاطبين بالتسجيل ألغراض هذه الضهريبة، طالمها بقهي لهديهم 

حقيقةً، أو حكماً. وإن كانت الالئحة التنفيذية قهد اشهترطت   بعض منها عند تسجيلهم إن

توافر كافة الشروط التي تطلبها من كافة المسجلين، دون اعتبار لظهروف التجهار قبهل 

التسجيل مثالً، وإمكانية عدم وجود فواتير ضهريبية لهدي المسهجلين الجهدد بخصهوص 

دم حرصهههم علههي تعههامالتهم السههابقة علههي تسههجيلهم ألغههراض الضههريبة؛ بسههبب عهه

االحتفاظ بها؛ الستقرار عقيدتهم علي عدم الحاجة اليها فهي خصهم ضهريبة المهدخالت 

عند الشراء، بحسبان أنهم اشتروها وعقيدتهم مستقرة علي عهدم أحقيهتهم فهي المطالبهة 

 بذلك لكونهم غير مسجلين.

ه ههذه المسهألة عنهد تطبيقهل  فهي معالجتههولذا نثمن موقف قانون ضهريبة المبيعهات  

م. 2001لسنة    17حكام ضريبة المبيعات علي مرحلة التجارة، بموجب القانون رقم  أل

 67ونري أنه كان أكثر توفيقاً من القانون الحالي للضريبة علهي القيمهة المضهافة رقهم 

فهي حقههم  م. حيث كان قد ألزم التجار الذين كانت تتوافر شروط التسهجيل2016لسنة 

(  بهأن يتقهدموا بحصهر دقيهق 2001في األول مهن يوليهو (عند نفاذ أحكام ذلك القانون

 

المكلف للصلحة للتسجيل يعد مسجال بحكم القانون وتسري عليه أحكامه من تاريخ بلوغ قيمة مبيعاته 

ن هذا القانون ويجوز بقرار م  68من السلع أوالخدمات حد التسجيل، مع عدم اإلخالل بأحكام المادة  

 من الوزير تعديل حد التسجيل المشار اليه". 
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إلجمالي قيمة السلع الموجودة لديهم قبل ذلهك التهاريخ، وخهالل مهدة ال تتجهاوز خمسهة 

في السوق المحلي طبقاً  عشر يوماً، حتى يمكن محاسبتهم عليها ضريبياً، عند تصريفها

 للقانون.

مع التجهار يتميهز بعهدم إنتظهام ولكن نظراً إلستقرارعقيدة ذلك القانون علي أن مجت

بحسهب  -الدفاتر والسهجالت المحاسهبية بهين أرجائهه، ولعهدم وجهود فهواتير مشهتريات 

تسمح لمن يتم تسجيله منهم بخصم ضريبة المشتريات مهن ضهريبة المبيعهات   -األصل

المستحقة عن مخزونة السلعي، فلذلك كانت معالجة المخزون السلعي للتجار المسجلين 

م. تمثل مشكلةً حقيقيةً؛ ألنه كان من المستحيل 2001لسنة  17القانون رقم عند تطبيق  

فهي الفتهرة السهابقة علهى تطبيهق ذلهك القهانون قهد تحملهت  القطع بأن مشتريات التجار

جميعها بضريبة المبيعات، إلمكانيهة شهراء بعضهها مهن غيهر مسهجلين، وعهدم وجهود 

ههذه الحقيقهة يضهع القهانون والئحتهه فاتورة ضريبية لديهم تثبت ذلهك. وكهان التسهليم ب

 التنفيذية أمام عدة خيارات:

إما تطبيق القواعد العامة، وعدم االعتراف بحق المسجلين في خصم الضهريبة علهى   -

المشتريات، إال إذا تقدموا بفاتورة مشتريات طبقاً للقانون علي النحو الهذي تسهير عليهه 

م. غيهر أن ذلهك كهان يعنهي تحميهل 2016  لسنة  67اآلن الالئحة التنفيذية للقانون رقم  

المكلفين بعبء مالي كبير، وإتهام القانون والئحته التنفيذية بعدم مراعاة ظروف تجارة 

 التجزئة.

في خصم ضريبة المشتريات طبقاً لسهعر الشهراء  أو االعتراف بحق جميع المسجلين -

ال أن هذا كان يعنهي المبين بدفاترهم وسجالتهم، ولو مع عدم وجود فواتير مشتريات. إ

إلحاق العوار بقواعد الخصم، وإثراء المكلفين على حساب الخزانة العامة بدون مقتض 

في الكثير من الحاالت. لهذا، كان الخيار الذي اعتمدته الالئحة التنفيذيهة لهذلك القهانون 

 لمعالجة هذه المشكلة هو التفرقة بين حالتين:

ا تلهك الالئحهة، تتوافر فيها الشروط التهي حهددتهوجود فاتورة ضريبية    الحالة األولى:

 بخصم ضريبة المشتريات الواردة بها. وحينئذ كان يسمح للمكلفين

عدم وجود فاتورة ضريبية تتوافر فيها الشروط السابقة، وقهد افترضهت   الحالة الثانية:

أن تهتم من قيمة البيهع، و %15 في هذه الحالة أن تكون القيمة المضافة الالئحة التنفيذية

مهن ههذه القيمهة، بصهرف   %10محاسبة المسجل عند البيع بالسهعر العهام وكهان وقتهها

(، بغيهر أن يكهون   %25أو    %10أو    %5  (النظر عن فئة الضريبة التي تسهري عليهها  

من حق المسجل خصم أي ضريبة على المدخالت. غير أن الالئحة التنفيذية اشهترطت 

ا التيسهير أن ينجحهوا فهي تصهريف مخهزونهم لتمكين المكلفهين مهن االسهتفادة مهن ههذ 

، وإال طبقههت 2001السههلعي خههالل مههدة أقصههاها الحههادي والثالثههين مههن أكتههوبر سههنة

الشروط العامة الالزمة إلجراء الخصهم طبقهاً للقهانون، وأهمهها بطبيعهة الحهال حيهازة 

 فاتورة ضريبية تثبت حقهم في خصم ضريبة المدخالت.

في هذه الفترة بين مصلحة الضرائب  فاقيات التحاسبية  ونظراً لوجود العديد من اإلت

بالسعر  آداؤها  الواجب  الضريبة  لتحديد  القطاعات  بعض  ممثلي  وبين  المصرية 
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المحدد قانوناً من القيمة المضافة االفتراضية التي قد تزيد أو تقل عن القيمة المضافة 

تنبهت المصلح%15في حالة المخزون السلعي وهي   المفترضة ة لهذا الفرض، ، فقد 

وألزمت المسجلين الذين يتعاملون طبقاً لهذه اإلتفاقيات بتوريد الضريبة المستحقة على 

عليها المتفق  االفتراضية  المضافة  للقيمة  طبقاً  السلعي  اإلتفاقيات،  مخزونهم  هذه  في 

عيار    %10وكانت   للذهب  إلى    21بالنسبة  و  %5مقسمة  الجملة  لتاجر   %5لتاجر 

، والفضة، واألحجار الكريمة األخرى مقسمةً 18بالنسبة للذهب عيار   % 20التجزئة، و

بالنسبة لتجارة   %25لكل منهما، و   %10بين تاجر الجملة وتاجر التجزئة أيضاً، بواقع  

الجملة منها   تاجر  الجلدية يخص  والمنتجات  التجزئة  %5األحذية  لتاجر  والباقي   ،…  

 إلخ. 

محموداً،   كان  المنطق  هذا  أن  شك  محل  وال  المفترضة  المضافة  القيمة  أن  ذلك 

عن  ممثلون  بها  قام  متأنية،  دراسات  بعد  إليها  التوصل  تم  قد  التحاسبية  اإلتفاقيات 

اإلدارة الضريبية، وعن المكلفين، وارتضاها الطرفان فيما بينهما وعاًء للضريبة على 

ا إلى  أقرب  يجعلها  كان  وهذا  قانوناً.  المحدد  بالسعر  المضافة،  تلك القيمة  من  لحقيقة 

التي كانت الالئحة التنفيذية قد قدرتها بطريقة جزافية لمعالجة مشكلة مؤقتة هي مشكلة 

تخضع  التي  السلع  بين  فيها  تفرق  لم  التنفيذية  الالئحة  أن  ويكفى  السلعي.  المخزون 

من قيمة بيع أي   %1.5ألسعار ضريبية متفاوتة، بل جعلت الضريبة المستحقة تعادل  

أياً   المطبق  سلعة،  الضريبي  السعر  كانت   %25أو    %10أو    %5(كان  هنا  ومن   .)

موفقة السلعي المصلحة  المخزون  مع  تعاملها  لديهم   في  موجوداً  كان  الذي  للمسجلين 

قواعد   اتفاقية تحاسبية، ألنها أجرت علي هذا المخزونفي حالة وجود   قبل تسجيلهم،

جم على  التحاسبية  االتفاقية  في  الواردة  لدى المحاسبة  الموجودة  كانت  التي  السلع  يع 

 التجار سواء قبل، أو بعد سريان الضريبة على مرحلة التجارة. 

لسنة    17وهكذا نجد أنه في الوقت الذي اعترفت فيه الالئحة التنفيذية للقانون رقم  

في 2001 بأحقيتهم  التجار  من  للمسجلين  اإلعتراف  عند  التجزئة  تجارة  بمشكالت  م. 

 67تمان الضريبي أو الخصم، لم تفعل الالئحة التنفيذية للقانون رقم  تطبيق قواعد اإلئ

ذلك. ففي حين  خيرت األولي المسجلين  بين تطبيق القواعد العامة عند   2016لسنة  

فاتورة  بتقديم  إلزامهم  ذلك  في  بما  المدخالت  ضريبة  خصم  واحكام  قواعد  إعمال 

علي المحاسبة  وبين  الخصم  في  أحقيتهم  تثبت  اإلفتراضية    ضريبية  المضافة  القيمة 

بنسبة   القانون والتي حددتها  التنفيذية لذلك  لالئحة  البيع، أو   %15سواء طبقاً  من ثمن 

طبقاً لالتفاقية التحاسبية ذات الصلة، وجدنا الالئحة التنفيذية للقانون الحالي ال تعترف 

ا المخزون  علي  الضريبي  الخصم  أحكام  تطبيق  عند  العامة  بالقواعد  لسلعي سوي 

للمسجلين قبل التسجيل. ومع أن الالئحة التنفيذية للقانون الملغي كانت أكثر توفيقاً من 

الالئحة التنفيذية للقانون الحالي في هذا الصدد، إال أنه يمكن أن يُعزي موقف الالئحة 

في  الضريبية  بالفاتورة   بالتعامل  اإللتزام  فرض  في  رغبتها  إلي  األخيرة  التنفيذية 

 الضريبي. المجتمع 

وعلي أية حال فإن هذا اإلختالف في معالجة قضية اإلئتمان الضريبي بخصوص  

ضريبة المشتريات أو ضريبة المدخالت التي يتحملها المخزون السلعي للمسجلين قبل 

بعد   السلعي  المخزون  هذا  بيع  المستحقة علي  المخرجات  تسجيلهم من ضريبة  تاريخ 
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قف كلتا الالئحتين حين سمحتا للمسجلين بتطبيق تاريخ التسجيل ال يمنع من صواب مو

الضريبي اإلئتمان  هذه ،  أحكام  في  المشتريات  وضريبة  المدخالت  ضريبة  وخصم 

في  تتمثل  الضريبي  المجتمع  علي  حميدة  ومالية  إقتصادية  آثار  من  لذلك  لما  الحالة، 

الساب التعامالت  عن  منها  الناشئ  حتي  الضريبي،  اإلزدواج  أوجه  كافة  علي إزالة  قة 

 التسجيل. 

اإلئتمان   علي  الضوء  ألقي  قد  البحث  هذا  من  األول  الفصل  أن  كما  فإنه  وهكذا 

الضريبي وآثاره المالية واإلقتصادية في نطاق الضرائب المباشرة، فقد تعرض الفصل 

الثاني لهذه القضية في نطاق الضريبة علي القيمة المضافة، باعتبارها الضريبة األهم 

الضرائب غير المباشرة، وأكد أن الضريبة علي القيمة المضافة سواء   بين قريناتها من

قوياً   ضريبياً  إئتماناً  األخري  هي  تبنت  قد  المقارنة  التشريعات  في  أو  مصر  في 

للمسجلين   بسماحها  وذلك  الضريبي،  اإلزدواج  ظاهرة  تالفي  خالله  من  استهدفت 

لواقعة النهائية المنشئة  ي ايدفعونها في المراحل السابقة علمدخالت  بخصم كل ضريبة  

، بما في ذلك الضريبة التي تتحملها السلع الرأسمالية، وإن كانت لضريبة المخرجات 

تتحملها  التي  الضريبة  بتطهير  سمحت  قد  المصرية  المضافة  القيمة  علي  الضريبة 

السلع الرأسمالية من الضريبة المستحقة علي مخرجاتها طبقاً لنظام آخر هو نظام رد  

بة، وليس طبقاً آلليات نظام اإلئتمان أو الخصم. صحيح أن الضريبة علي القيمة  الضري

التعامالت  بعض  علي  الضريبي  اإلئتمان  نظام  تطبيق  عطلت  المصرية  المضافة 

مدت  اآلخر  الجانب  علي  أنها  إال  مثالً،  الجدول  لضريبة  الخاضعة  كتلك  الضريبية 

دي لبعض الجهات المعفاة لتحقيق بعض نطاق تطبيق هذا النظام إلي التعامالت التي تؤ

الذي  الضريبي  اإلئتمان  نظام  أن  نري  اإلجمال  سبيل  وعلي  المالية.  غير  األهداف 

تطبقه الضريبة علي القيمة المضافة ساهم مساهمة كبيرة في تعضيد المركز التنافسي 

أث الخصوص  هذا  في  يلقونها  كانوا  التي  الضريبية  بالمعاملة  بالمقارنة  ناء للمسجلين 

 سريان الضريبة العامة علي المبيعات السابقة عليها. 

 الخاتمة 

المورد  العامة هي  أن الضريبة  فيه  العامة في و   األهم  مما ال شك  للخزانة  األعظم 

لفرضها  وتسعي  بها،  التشريعات  معظم  تهتم  ولذا  الحديث،  العصر  في  البلدان  معظم 

تحقي إلي  وفي سبيلها  واألنشطة.  األموال  العامة علي مختلف  الضرائب  تتنوع  ذلك  ق 

تتعدد   منهما  نوع  كل  إطار  وفي  مباشرة،  غير  وضرائب  مباشرة  ضرائب  بين 

بعدة  الواحد  المال  أو  الواحد،  النشاط  تحمل  إلي  يؤدي  أن  يمكن  بما  العامة  الضرائب 

المنهج  هذا  أو حتي من طبيعة واحدة. ومثل  أنواع مختلفة،  ضرائب عامة سواء من 

ظاهرة لنشوء  نشاطات   يرشح  علي  الثقيل  ووقعه  السلبية،  بآثاره  الضريبي  اإلزدواج 

الممولين، بل وعلي طموحاتهم اإلستثمارية. وينعكس يالسلب علي المجتمع الضريبي، 

الظاهرة  هذه  علي  للتغلب  سبيلها  وفي  الطويل.  األجل  في  الضريبية  الحصيلة  وعلي 

 Taxام اإلئتمان الضريبي  المذمومة تتبني معظم التشريعات الضريبية ما يعرف بنظ

أنشطته  المستحقة عليه عن  الضريبة  Credit    من يخصم  بأن  للمكلف  يسمح  الذي 

من  دفعه  قد  يكون  ما  أو  عليها،  أخري   مماثلة  ضريبة  من  دفعه  قد  يكون  ما 

 ضريبة من جنسها خالل مراحل سابقة من ممارسته لهذه األنشطة. 
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الوص بهذا  الضريبي  لإلئتمان  البحث  تعرض  الضرائب  وقد  نطاق  في  سواء  ف 

التي   القوية  المالية  اآلثار  ووضح  المباشرة،  غير  الضرائب  نطاق  في  أو  المباشرة، 

إزالة  في  ومساهمته  الضريبي،  اإلزدواج  ظاهرة  تالفي  من خالل  النظام  هذا  يحققها 

ممارستهم  في  اإلستمرار  علي  يساعدهم  بما  الممولين،  عاتق  عن  كبير  مالي  عبء 

بية، فيكون لذلك آثاره المالية الحميدة علي الخزانة العامة أيضاً، من ألنشطتهم الضري

لتطبيق هذا  الحميدة  اإلقتصادية  اآلثار  عن  هذا فضالً  الضريبي.  الوعاء  اتساع  خالل 

في  واألجنبية  بل  الوطنية،  اإلستثمارات  أمام  عقبات  أية  إزالة  في  والمتمثلة  النظام 

موال لإلستثمار المباشر في الدولة. وال تخفي الداخل، بما يساهم في جذب رؤووس األ

 اآلثار اإلقتصادية الطيبة لذلك.

وتعرض البحث في المبحث التمهيدي لبيان ماهية اإلئتمان الضريبي، وعرض في 

كالعفو   له؛  المشابهة  الضريبية  المفاهيم  من  غيره  وبين  بينه  الفروق  ألهم  عجالة 

الض واإلعفاء  الضريبي،  واإلسقاط  ورد  الضريبي،  الضريبية،  والمقاصة  ريبي، 

اإلقتصادية   وآثاره  الضريبي  اإلئتمان  لنظام  األول  الفصل  في  تعرض  ثم  الضريبة. 

المقارنة،  التشريعات  في  القضية  هذه  فناقش  المباشرة،  الضرائب  نطاق  في  والمالية 

لتالفي االزدواج  النموذجية  اإلتفاقيات  التشريعات، وكذا لموقف  وعرض لموقف هذه 

نظام  الضري وبين  الضريبي  اإلئتمان  نظام  بين  اإلختيار  في  ومنهجها  الدولي،  بي 

الضريبي بين طريقة اإلئتمان   الطرق المختلفة لتطبيق نظام  ووضحاإلعفاء الضريبي،  

اإلئتمان العادي، التي تعترف بخصم الضريبة األجنبية من الضريبة المستحقة، بما ال 

للتشريع ات الوطنية، ونظام اإلئتمان الكامل الذي يسمح يجاوز الحد األقصي لها طبقاً 

الطرق  هذه  بين  البحث  وقارن  اقصي.  حد  وبدون  بكاملها،  األجنبية  الضريبة  بخصم 

لنظام طبقاً  تبنيها  يتم  التي  الطرق  طريقةاإلعفاء    وبين  وهي  اإلعفاء    الضريبي، 

ا تطبيق  نطاق  من  األجنبية  الضريبة  وعاء  باستبعاد  يسمح  الذي  لضريبة  بالتدريج، 

الوطنية، ولكنه يأخذ مع ذلك قيمة ذلك الوعاء في االعتبار عند تحديد سعر الضريبة  

الوطنية. وطريقة اإلعفاء الكامل، التي تسقط من حسبان الضريبة الوطنية كامل وعاء 

 الضريبة األجنبية. 

الطرق  من  كل طريقة  تطبيق  لكيفية  التوضيحية  باألمثلة  لمقارنة  البحث  وعرض 

اإلئتمان العادي   واآلثار المالية لها علي دولة اإلقامة، وخلص إلي أن طريقة  السابقة،

من حيث آثارها المالية من حالة اإلئتمان الكامل، وكذا من   هي األفضل لدولة اإلقامة

االقامة  دولتي  من  كل  في  الضريبة  سعر  يتساوي  عندما  خاصةً  اإلعفاء،  حالتي 

 أقل في دولة المصدر عنه في دولة اإلقامة. أو عندما يكون سعر الضريبة  والمصدر،  

الضريبي   اإلئتمان  تطبيق  طريق  تعتري  التي  العملية  للمشكالت  البحث  تعرض  ثم 

المشكالت  تعتريه بعض  الضريبي  اإلعفاء  نظام  أن  وأكد علي  المتقدمتين،  بصورتيه 

 هو اآلخر.العملية 

النا الدول  في  وبخاصة  الضريبية،  التشريعات  إعتياد  تطبيق وفي ضوء  مية، علي 

بهدف حث،   Tax Sparing  ، أو مايعرف أيضاً بالوفر الضريبينظام تقييد الضريبة

االعتراف   علي  إليها  األموال  لرؤوس  المصدرة  الدول  إلزام  واإلعفاءات   بالمزاياأو 

بها؛ من أجل   األجنبية  الضريبية التي تمنحها هذه الدول علي أنشطة رؤوس األموال
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مار فيها، بحيث تتعامل الدول المصدرة لرؤوس االموال مع هذه تحفيزها علي اإلستث

في  بالفعل  للضريبة  خضعت  أنشطة  وكأنها  الظروف  هذه  مثل  في  المعفاة  األنشطة 

الدولة النامية، واستبعادها من ثم من الضريبة المستحقة علي هذه األنشطة في وطنها، 

نظام تطبيق  لكيفية  البحث  تعرض  تقييد   الضريبياإلئتمان    فلذا  بنظام  األخذ  ظل  في 

نظامهذا  الضريبة وبين  بينه  مقارنة  وعقد  المالية  اإلعفاء    ،  المزايا  لبيان  الضريبي؛ 

 الضريبي في هذا الخصوص. اإلئتمان  واإلقتصادية لنظام

لبيان دور نظام الثاني من هذا الفصل  اإلئتمان    ثم عرج البحث من خالل المبحث 

ريبة األجنبية التي يدفعها المكلف المقيم في الضريبي في مصر سواء بخصوص الض

مصر عن أنشطته الضريبية في الخارج، أو بخصوص الضرائب المحلية. وفي إطار 

الضريبة األجنبية أكد البحث علي أنه رغم التوجه المعاصر للتشريعات المقارنة الي 

نظام خصوص اإلعفاء    تطبيق  في  الضريبي  اإلئتمان  نظام  حساب  علي  الضريبي 

نظاما أن  إلي  بالنظر  األجنبية،  رؤوس اإلعفاء    لضريبة  جانب  إلي  يقف  الضريبي 

األموال الوطنية في الخارج، ويدعمها بصورة أكبر، فإن التشريع الضريبي المصري 

يطبق نظام اإلئتمان الضريبي، ويختار طريقة اإلئتمان العادي وليس الكامل، وأوضح 

الشخ يدفعها  التي  األجنبية  الضريبة  أنشطته أن  عن  مصر  في  المقيم  اإلعتباري  ص 

عن  مصر،  في  عليه  المستحقة  اإلجمالية  الضريبة  من  بالكامل  يتم خصمها  بالخارج 

جميع أنشطته في مصر والخارج، ولكن بحد أقصي ال يجاوز الضريبة المستحقة علي 

الشروط  البحث  وساق  مصر.  في  المطبق  الضريبي  للسعر  طبقاً  بالخارج،  األنشطة 

اإلختالف   الالزم ظل  في  توافرها  عدم  أثر  وبين  األجنبية،  الضريبة  لخصم  توافرها 

 الفقهي بهذا الخصوص، واآلثار المالية لذلك.

الضريبي في خصوص الضرائب المباشرة المحلية،  اإلئتمان    وأما عن تطبيق نظام

نظام تطبيق  علي  المصري  المشرع  اعتياد  البحث  أكد  لتالفي اإلئتمان    فقد  الضريبي 

تتداخل نطاقات الخضوع للضرائب المباشرة في اإل زدواج الضريبي الداخلي، عندما 

آن واحد، فيخضع ذات المال مثالً لضريبة األطيان الزراعية والضريبة العقارية، أو 

لضريبة التصرفات العقارية وضريبة األرباح التجارية، أو لضريبة االطيان الزراعية  

الثرو علي  المفروضة  الدخل  المبنية  وضريبة  العقارات  علي  للضريبة  أو  العقارية،  ة 

وضريبة الدخل المفروضة علي األرباح التجارية...إلخ. بل لقد عرض البحث لمنهج 

العفو   نظام  إلي  يكون  ما  أقرب  الضريبي  لإلئتمان  نظام  تطبيق  تبني  حين  المشرع 

لضريبة  الضريبي؛ من أجل تمييز بعض الدخول الواقعة في الشرائح الدنيا الخاضعة  

الدخل. وساق األمثلة التوضيحية لبيان ذلك، ووضح اآلثار المالية واالقتصادية السلبية 

 لهذا التوجه.

كما  الضريبي  اإلئتمان  نظام  علي  الضوء  ليلقي  البحث  من  الثاني  الفصل  جاء  ثم 

تطبقه الضريبة علي القيمة المضافة، كأهم الضرائب غير المباشرة قاطبةً في العصر 

فأوضح أن تطبيق نظام اإلئتمان الضريبي أو الخصم هو األصل في الضريبة  الحديث، 

الضريبي، ولذا يتم قصر تطبيقه علي   المضاف القيمة  اإلعلي  تالفي  أجل  من  زدواج  ة؛ 

المستحقة   الضريبة  بأن يخصموا من  التعامالت الخاضعة للضريبة؛ ليسمح للمسجلين 

ضريبة التي تتحملها المشتريات بغرض عليها الضريبة التي تتحمل بها مدخالتها، وال
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البحث   بين  ثم  المبيعات.  والضريبة علي مردودات  المشرع اإلتجار،  حاالت عزوف 

المصري عن اإلعتراف بنظام اإلئتمان الضريبي في بعض التعامالت الضريبية، إما 

بسبب نظرته التاريخية لنوع معين من األنشطة كما هو الحال بالنسبة للسلع والخدمات 

الحال  هو  كما  السلع  لبعض  الخاصة  الطبيعة  بسبب  أو  الجدول،  لضريبة  الخاضعة 

ا المسجلون  يتجاهل  عندما  أو  المستعملة،  للسلع  تطبيق بالنسبة  يتطلبها  التي  لشروط 

إلئتمان، كما هو الحال بالنسبة للمدخالت التي يدرج المسجلون الضريبة المسددة نظام ا 

التكلفة. أل  عنها ضمن عناصر  قي الضوء علي منهج المشرع المقابل لذلك عندما كما 

سمح بتطبيق نظام اإلئتمان الضريبي علي بعض التعامالت، رغم عدم وجود إزدواج 

بخصوص  وذلك  مؤكد  دولي  ضريبي  الزدواج  درءاً  إما  داخلي؛  حال  ضريبي 

الصادرات المصرية؛ إذ تتحمل بالضريبة علي القيمة المضافة األجنبية بمجرد دخولها 

أنها أ هنا  الضريبية  المعاملة  علي  يطلق  المشرع  كان  وإن  األجنبية،  الدولة  راضي 

أوضح   كما  بعينه  الضريبي  اإلئتمان  نظام  أنه  حين  علي  الضريبة  رد  لنظام  تطبيٌق 

البحث، وإما لتحقيق بعض اإلعتبارات غير المالية كما هو الحال عندما سمح بتطبيق 

السل بيع  الجهات نظام اإلئتمان الضريبي عند  لبعض  الخاضعة للضريبة  ع والخدمات 

المعفاة مثل الدول األجنبية، والمنظمات الدولية، أواإلقليمية الموقعة مع مصر اتفاقيات 

مبدأ   حدود  وفي  وفقاً  المعفاة  والقنصليات  والمفوضيات  للسفارات  وكذا  ضريبية، 

بم الممولة  والخدمات  السلع  مبيعات  إلي  باإلضافة  بالمثل،  قانون  المعاملة  صدر  نح 

بإعفائها من الضريبة. وأوضح البحث اآلثار اإلقتصادية والمالية لهذا التوجه. ثم رصد 

الضريبي،  اإلئتمان  لنظام  المرغوبة  التطبيقات  بعض  الفصل  هذا  من  الثاني  المبحث 

مدخالت  من  أنها  علي  الرأسمالية  السلع   إلي  المصري  التشريع  نظر  عندما  سواء 

وأقر حق المسجلين في استرداد الضريبة التي يتحملونها عند شراء   العملية اإلنتاجية،

هذه السلع من الضريبة التي تستحق علي منتجاتها، وإن كان قد بالغ في تيسييره علي 

مرةً  الضريبة  هذه  مبالغ  استرداد  في  حقهم  أقر  بأن  الخصوص؛  هذا  في  المسجلين 

المستحقة علي مبيعاتهم من السلع واحدةً، مع أول إقرار ضريبي يتقدمون به بالضريبة  

بخصم  للمسجلين  سمح  عندما  أو  الرأسمالية،  السلع  باستخدام  المنتجة  والخدمات 

الضريبة التي يتحملها مخزونهم السلعي الموجود لديهم قبل التسجيل ألحكام الضريبة  

علي القيمة المضافة، أو ذلك الذي كان لديهم عند بدء تطبيق هذه الضريبة؛ بأن سمح 

التي  المضافة  القيمة  علي  الضريبة  من  عليه  المحملة  المبيعات  ضريبة  بخصم  لهم 

تستحق عليهم عند بيعهم لهذا المخزون السلعي فيما بعد، واآلثار المالية واإلقتصادية  

 لذلك.  

تطبقه   كما  الضريبي  اإلئتمان  نظام  علي  الضوء  ألقي  قد  البحث  هذا  يكون  وهكذا 

والخارج سواء في مجال الضرائب المباشرة، أو في   التشريعات الضريبية في مصر،

مجال الضريبة علي القيمة المضافة باعتبارها أهم الضرائب غير المباشرة منذ نهايات 

المجتمع  النظام علي  هذا  لتطبيق  اإلقتصادية والمالية  اآلثار  الماضي، وأوضح  القرن 

 الضريبي، وعلي الخزانة العامة للدولة في ذات الوقت. 

 ولي التوفيق،،، وهللا
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