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 انموذج مقترح لنظام التحاسب الضریبي في العراق في ظل التجارة االلكترونیة
 باالستفادة من التجربة االمریكیة

 م.م. نجوم عرار طاھر 
جامعة واسط ـ كلیة االداب

 الملخص  
وسائل التداوالت التي یشھدھا العالم في العصر الحالي. كما قد ازدھر التداول  أحدثتعتبر التجارة االلكترونیة من 

مصدرا ایرادیا للكثیر من االشخاص لسھولة  أصبحاالخیرة. ھذا النوع من التجارة  اآلونةااللكتروني في العراق في 

على اھمیة  الضوءصحاب الشركات التقلیدیة. لذلك یسلط الباحث ادارتھ ویعتبر ذات مردود مادي ینافس ایرادات ا

تنسیق وتقنین عملیات التجارة االلكترونیة ووجوب اخضاعھا الى النظام الضریبي. ھذا االمر یتطلب العدید من 

االجراءات ولذلك تم االستعانة بالتجربة االمریكیة في ھذا االتجاه لغرض االستفادة منھا في تفعیل الجانب الضریبي 

 الضرائب واالعفاءات في ھذا القطاع المھم.وامكانیة تطبیق القوانین المتعلقة بفرض 

Suggested Sample of Online Trade Taxation system in Iraq 
Abstract 
           Online trade is considered one of the latest means of trade all over the world. 
In the last few years, this type of trade has flourished in Iraq too. Online trade has 
become an outcome source for many people because it is easy to manage and it’s 
bottom-line that competes the traditional trade. Therefore, the researcher is shading 
the light on the importance of legalizing the transactions of the online trade and 
imposing the taxation system in this field.  That fact requires many actions therefore, 
the writer tried to focus on the experience of the United States in this matter.  This 
could help to follow the ways used in the U.S in terms of applying the tax and the 
exempts in this industry.  
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 م.م. نجوم عرار طاھر......     باالستفادة  انموذج مقترح لنظام التحاسب الضریبي في العراق في ظل التجارة االلكترونیة

 المبحث االول
 مدخل الى التجارة االلكترونیة 

 اوال: منھجیة البحث

 ـ المقدمة:1

حیث ادى الى  خیرةفي السنوات اال یعتبر االنترنت من اھم التطورات والتغییرات التي حصلت في العالم

تغییر نمط الحیاة في عدة مجاالت. فقد تطورت انظمة التواصل والمعلوماتیة على مستو عالي في ظل 

اتساع استخدام االنترنت. ویعتبر الجانب االقتصادي واحد من اھم المجاالت التي ازدھرت وتطورت في 

وھذا ما یطلق علیھ التجارة ظل االنترنت. حیث أصبح من الممكن الشراء والبیع من خالل االنترنت 

االلكترونیة. ھذا االمر ساھم باختصار المسافات والوقت لشراء وبیع السلع والخدمات من مختلف البلدان. 

في  الھامة للتداول ولقد ازدھرت التجارة االلكترونیة في العدید من الدول ومؤخرا اصبحت أحد الطرق

بعض التجار من خالل استخدام آلیات بسیطة. ویختصر العراق حیث ساھمت في تحقیق ایرادات قیاسیة ل

 قع متخصص لترویج البضائع و البضائع نفسھاعمل التجارة االلكترونیة في ثالثة عناصر وھي: مو

لبضائع استیراد االتاجر في ھذا المجال فھي: وخدمات التوصیل. اما فیما یخص العملیات المطلوبة من 

) Social mediaالمواد على المواقع االلكترونیة وخاصة (الى عرض  وحال وصول البضائع یلجأ

 متمثلة بالفیس بوك واالنستغرام...الخ. 

الملفت للنظر في ھذه العملیة انھ لم یتم اخضاع ھذه المواد او السلع الى الضرائب في العراق مقارنة 

تداول االلكتروني ببعض الدول. حیث لم یؤخذ بنظر االعتبار قرار النظام الضریبي على ایرادات ال

. في السنوات االخیرة اصبحت التجارة االلكترونیة منافسا قویا الى  ]1[بصورة واضحة ومباشرة 

التجارة التقلیدیة المتمثلة بشراء وبیع السلع بصورة مباشرة. حیث ان عدد كبیر من الزبائن بدأ في اآلونة 

وذلك لتنوع المنتجات واالسعار تقلیدیة على التجارة الاالخیرة بتفضیل الشراء عن طریق االنترنت 

المناسبة نوعا ما مقارنة بالتجارة التقلیدیة. االمر الذي ادى الى جني االموال الطائلة من قبل تجار السوق 

االلكترونیة خصوصا انھ ال یوجد نظام ضریبي متخصص في العراق بھذا الصدد. لذلك تعتبر التجارة 

لذلك في .]2[ن وذلك فیما یتعلق بالسیطرة على التعامالت الخاصة بھا االلكترونیة تحدي جدید للمحاسبی

ھذا البحث سیتم التطرق الى معرفة مدى امكانیة تطبیق النظام الضریبي على التجارة االلكترونیة في 

السیطرة  بإمكانیةالعراق باالستفادة من التجربة االمریكیة. كما سیتم التطرق الى المعوقات المتعلقة 

 ا على بعض السلع والخدمات المتداولة الكترونیا. ضریبی
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 مشكلة البحث: -2

مما ال شك فیھ تعتبر التجارة االلكترونیة من اھم الوسائل الحدیثة التي استخدمت في السوق العراقیة في 

السنوات االخیرة. حیث یلجأ الكثیر من التجار الى بیع السلع الى الزبائن الكترونیا بطریقة مبسطة من 

خالل عرض منتجاتھم على المواقع الخاصة بھم. اال ان ھنالك تھرب ضریبي واضح في ھذا المجال 

فیما یخص المنتجات التي یتم استیرادھا من قبل التجار االلكترونیین والتي غالبا ما تخضع لضریبة 

عراق لن الشحن وال تخضع الى الضرائب المحتسبة على اساس المنتج. كما ان النظام الضریبي في ال

یفرض الضرائب المترتبة على بیع السلع الى المستھلك من قبل البائع ولذلك فان مشكلة البحث ستتناول 

 عدة تساؤالت منھا:

 ھل ھناك دور للنظام الضریبي على التجارة االلكترونیة في العراق؟ ـ

 ما مدى فاعلیة النظام الضریبي في العراق للسیطرة على ھذا الجانب؟ـ 

 ؟في المستقبل القریب الممكن ان یكون ھنالك نظام تحاسب ضریبي متكامل بھذا الخصوص ھل من ـ 

 ـ ھدف البحث3

یھدف البحث الى ایضاح فاعلیة تطبیق النظام الضریبي في العراق في قطاع التجارة االلكترونیة 

ة. كما یھدف باعتباره قطاع مھم ویمثل أحد الوسائل المھمة للمساھمة في زیادة االیرادات الحكومی

الضریبة في ھذا القطاع باالستفادة من النظام المتبع في  الحتسابالبحث الى اعداد نموذج مقترح 

 .في فرض و احتساب الضرائب في مجال التداول االلكتروني الوالیات المتحدة االمریكیة

 ـ فرضیة البحث:4

في العراق فیما یتعلق ببیع السلع یستند البحث الى فرضیة مفادھا انھ ال یوجد دور للنظام الضریبي 

 والخدمات عبر االنترنت وان دور الضریبة یحتاج الى فاعلیة أكثر في ھذا القطاع.

 ـ مجتمع وعینة البحث5

على دوائر الضریبة والشركات ذات التداول اإللكتروني كمجتمع حیث ستتم  الضوءیسلط الباحث 

ب الضریبة والمطالبین بدفع الضرائب كعینة للبحث. دراستھا الحقا. ویمثل االشخاص المعنیین باحتسا

احتساب الضریبة تجسید وم الباحث بأجراء مقابالت وتحلیل الضوابط الضریبیة العراقیة و حیث سیق

 بھذا الصدد.بمثال افتراضي إلحدى الشركات االلكترونیة في العراق 

 ـ تعریف التجارة االلكترونیة 6

ان التجارة االلكترونیة اخذت منحى عالمي لذلك تم تعریفھا بطرق متعددة ولكن من الممكن حصر 

مفھومھا بما یأتي: تعرف التجارة االلكترونیة على انھا سلسلة من الخطوات بین الشركة والعمیل 
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م المبالغ تتضمن طرح سلع وخدمات الى العمیل باستخدام االنترنت كأداة للترویج لھا ثم بیعھا واستال

 .   ]3[المترتبة على ذلك بأشكال متعددة اما تسلیم بصورة مباشرة اوعن طریق استخدام حسابات البنوك

 ـ فوائد التجارة االلكترونیة:7

مما ال شك فیھ تعتبر التجارة االلكترونیة اضافة جدیدة وعصریة لعالم االقتصاد والتجارة. كونھا تتمثل 

خدمات في مختلف انحاء العالم الكترونیا. لذلك ال بد من ذكر فوائدھا ببیع وشراء مختلف السلع وال

 بالتفصیل:

ـ حداثة التداول: حیث تمتلك التجارة االلكترونیة وسائل حدیثة متمثلة بتوفیر الخدمات الكترونیا وبسرعة  أ

یل المثال شراء فائقة إذا ما قورنت بالتجارة التقلیدیة والتي بدورھا تعتبر مصدر جذب الزبائن. فعلى سب

بعض الكتب االلكترونیة او الموسیقى أصبح شیئا سھال وذلك من خالل الدفع المباشر باستخدام بطاقة 

) وبعدھا یتم تحویل او تنزیل المحتوى المطلوب شراؤه مباشرة. ولعل أسواق Visa Cardالمصرف (

 خدمات. الھاتف الذكي المتمثلة بشركة أبل وكاالكسي خیر مثال على تداول ھكذا

) أكثر الطرق Onlineب ـ اختصار المسافات والوقت: یعتبر العدید من المستھلكین ان الشراء اونالین (

سھولة ومرونة. حیث ان المستھلك یوفر الوقت بالذھاب الى المواقع االلكترونیة المتخصصة الختیار 

).  وكما أسلفنا سابقا ان ٤عة (الشيء المطلوب بدال من الذھاب الى االسواق وبذل الجھد الختیار البضا

البضاعة یتم عرضھا على المواقع بطریقة محترفة وذلك بتوفیر كافة التفاصیل المتعلقة بالبضائع 

كاألسعار واالحجام وااللوان والمناشئ وغیرھا. ھذا بدوره یوفر على المشتري الوقت المطلوب للبحث 

 ھا تحتاج الكثیر من الوقت للبحث عن المنتج المطلوب.عن المنتج مقارنة في الشراء بالطرق التقلیدیة فأن

ج ـ الحصول على المعلومات: تتیح التجارة االلكترونیة لعمالئھا خاصیة التعرف على المنتجات وآراء 

المستھلكین االخرین. حیث تحرص ھذه الشركات على تزوید المنتج بوصف كامل اضافة الى اراء 

).  مثال على ذلك شركة امازون التي غالبا ما تزود كل منتج في ٤المستھلكین وتجربتھم عن المنتج (

سوقھا بالصور والمواصفات واالحجام وآراء المستھلكین سواء كانت سلبا او ایجابا. ھذا االمر یعتبر 

 عامال مھما لدى العدید من المستھلكین اذ یفضل الكثیر معرفة المنتج من خالل تجربتھ من قبل اآلخرین.

البدائل: باعتبار ان التجارة االلكترونیة تتمثل بالتبادل التجاري على نطاق عالمي واسع، فھذا ـ كثرة  د

یساعد المستھلك للحصول على العدید من الخیارات. فعلى سبیل المثال بعض المنتجات االلكترونیة في 

تھلك خاصیة سوق آبل االلكترونیة تكون أغلى مقارنة بشرائھا من مواقع اخرى مما یوفر لدى المس

 االختیار من ناحیة السعر ومتانة المنتج. 
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. كما ]5[كذلك توفر السوق االلكترونیة للمستھلك العدید من الماركات والنوعیات الخاصة بكل منتج 

توفر ایضا امكانیة االطالع على أحدث المنتجات العالمیة ومن مختلف االسواق. ھذا االمر یعطي 

ق اوسع مقارنة بالسوق التقلیدیة التي توفر البضائع المنتجة من دول للمستھلك فرصة االختیار بنطا

 من الصین او تركیا. معظمھامحددة على سبیل المثال البضائع المستوردة في العراق 

 المبحث الثاني
 اإلطار المفاھیمي للضریبة

 المفاھیمي للضریبة اإلطارـ 1

ھنالك العدید من الطرق التي تم فیھا تعریف ماھیة الضریبة ومن اھمھا " یمكن تمثیل ھیكل النظام 

الضریبي بمثلث قوامھ ثالثة دعامات رئیسیة وھي: التشریع الضریبي ویقصد بھ مجموعة اللوائح 

ب والقوانین والتشریعات الصادرة من الجھات المتخصصة والخاصة بفرض الضرائب وتنظیم اسالی

تحصیلھا. االدارة الضریبیة: وتضم الجھات الحكومیة (وزارة المالیة ومصلحة الضرائب) التي تقوم 

على تطبیق التشریع الضریبي بأحكامھ ونصوصھ لتحصیل الضرائب بأنواعھا المختلفة. المجتمع 

تباریة " الضریبي: وھو المجتمع الخاضع للتشریع الضریبي، سواء كان افراد أو كیانات طبیعیة أو اع

]6.[ 

من خالل ما تقدم یمكن ان نشیر الى مفھوم الضریبة على انھا سلسلة من االجراءات التي یتم اتخاذھا 

تشریعات من قبل دائرة الضریبة بواسطة االشخاص المعنیین لجبایة االموال من ذوي الشأن بناء على 

الضریبة تضم عدة اطراف الطرف  یعني ان ممامعینة من ارباح المعنیین.  وقوانین تنص على اخذ نسب

االول یتمثل بالشخص الجابي للضریبة او االشخاص المتخصصین باحتساب الضرائب. الطرف الثاني 

یمثل الشخص صاحب االرباح المتحققة الذي یكون مطالب بتسدید نسبة معینة من تلك االرباح وھذا 

 المبلغ یمثل الضریبة. 

 االلكترونیة:ـ نشأة الضریبة في التجارة 2

نتیجة لتوسع نطاق التجارة االلكترونیة في معظم بلدان العالم، بدأت بعض ھذه الدول بفرض الضرائب 

على ھذه المعامالت. حیث اقرت معظم الوالیات في امریكا بضرورة تطبیق التحاسب الضریبي على 

لك ألعمام العدالة في تطبیق التداول باستخدام االنترنت وذلك للمساھمة في زیادة مدخوالت الدولة وكذ

الضرائب. باعتبار ان التجارة التقلیدیة تخضع الى الضرائب لذلك یعتبر من غیر المنصف عدم تطبیق 

 النظام الضریبي في جانب التجارة االلكترونیة.
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تنص القوانین على فرض الضرائب على الشركات االلكترونیة في  حال الوالیات المتحدة االمریكیة في 

اجد القانوني و الحقیقي للشركات. قانون امازون وضح انھ من الضروري ان یكون ھنالك تواجد التو

حیث تم تطبیق ھذا  قانوني للشركة لغرض اخضاعھا الى الضریبة و یجب ان یكون لھا موقع فعلي.

 1) القانون في بادئ االمر في كل من واشنطن و كنساس و تكساس و نیویورك و داكوتا الشمالیة.(

ت. حیث جاء في القانون االوربي ان االتحاد االوربي ایضا بدأ بفرض الضرائب على تداوالت االنترن

كما حدد . خاضعة للضریبةایضا الشركات ذات التداول االلكتروني سواء الناشئة او الصغیرة منھا 

امالت التي تتم عبر الناتج عن التعاالیراد السنوي الیة احتساب الضرائب  ففي حال كان االتحاد االوربي 

الف یورو  100اما في حال كان االیراد السنوي اكثر من االف یورو فیتم التعامل معھا محلیا. 10الحدود 

سنویا فیتم تطبیق الضریبة حسب موقع الزبون. كذلك ھنالك اقتراحات جدیدة في االتحاد االوربي 

 ]2[ة بالكتب المطبوعة. بضرورة فرض الضرائب على الكتب و المؤلفات االلكترونیة اسو

سجل  في الوطن العربي شھدت السنوات االخیرة اتساعا ملحوظا الستخدام التجارة االلكترونیة. حیث

 1.2طورا قیاسیا و خالل فترة قصیرة. اذ ازداد حجم التعامل االلكتروني من االلكتروني ت  التبادل

ھذه االیرادات تحتم على الحكومات وضع آلیة . ]7[ 2003ون في ریلیت 10الى  1999في تریلیون 

معینة لغرض استحصال الضرائب المترتبة على ھذه التداوالت. بناء على ذلك قررت دول الخلیج بفرض 

ن التجارة التقلیدیة على التاجر االلكتروني تحقیقا للعدالة بفرض الضریبة على كل م الضرائب

 التي تستخدمالسودان ة االلكترونیة لیشمل دول اخرى كاتسع استخدم التجار كما .]8[ واإللكترونیة

 التقنیات االلكترونیة و خدمات االنترنت للقیام بتوسیع االعمال المصرفیة والتعامالت و الصفقات

 ]9[. االلكترونیة

اما في العراق فقد ازدھرت التجارة االلكترونیة في السنوات االخیرة وذلك لتزاید اعداد مستخدمي 

 حالیا المئات من الحسابات في شبكاتوالرغبة في مواكبة السوق العالمیة. حیث تتواجد االنترنت 

التواصل االجتماعي التي تروج الى مختلف السلع المنزلیة واالزیاء والسلع الكمالیة وغیرھا. وقد أكد 

في شراء رأي المستھلكین التداول االلكتروني دوره الفعال في السوق العراقیة من حیث التأثیر على 

ً  المنتجات كما اوضحت استطالعات الرأي ان الكثیر من اصحاب المحالت التجاریة و  .الكترونیا

الشركات یلجؤن الستخدام شبكات التواصل االجتماعي لغرض عرض بضائعھم و خدماتھم من خالل 

ام التداول . كما تشیر التوقعات الى ازدیاد استخداضافة الى مزاولتھم التجارة التقلیدیة االنترنت

ھذا النوع من  المستھلكین علىقبل من لعدة عوامل منھا االقبال الكبیر االلكتروني في العراق نتیجة

 . ]10[ التداول و وجود خدمة االنترنت في عموم محافظات العراق
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 ـ اھمیة فرض الضریبة على السوق االلكترونیة في العراق3

              انتقالیة مھمة تتطلب الكثیر من الجھود یا في مرحلة مما ال شك فیھ ان االقتصاد العراقي یمر حال

ض یغطي كل نفقات البلد المتزایدة. لذلك من المفتر الالنفط و االمكانیات لغرض تعزیزه اكثر باعتبار ان 

لغرض رفع مستوى االقتصاد. واستنادا الى المعلومات  اخرى غیر النفط رادیةیإان یكون ھنالك بدائل 

االفتراضي في العراق فأنھ یتحتم فرض الضرائب على التجار التداول ذكرناھا فیما یتعلق بحجم التي 

یة تحقق ارباحا بمئات وذلك للمساھمة في خلق ایرادات اخرى. حیث ان بعض الشركات االلكترون

تساھم الضریبة  االقتصادي. كماممكن ان تساھم ھذه االیرادات في تعزیز المستوى ال سنویا من المالیین

 .]11[بتحقیق العدالة بین التجارة التقلیدیة والتجارة االلكترونیة 

 ـ معوقات فرض الضرائب 4

ھنالك الكثیر من المعوقات التي من الممكن ان تواجھھا  دائرة الضریبة اذا ما تم تطبیق النظام 

 الضریبي في العراق منھا:

على ثالثة أطراف وھم المستھلك  یستند دل االلكترونيالتباان  أـ صعوبة االلمام بكل التعامالت: 

. حیث یعمل البنك على تسھیل كما ھو متعارف علیھ في البلدان المتقدمة والشركات او التجار والبنك

في عملیة من الوقت ھذه العملیة تختصر الكثیر ،عملیة الشراء االلكتروني من خالل استخدام بطاقة البنك

صرف الى الشركة یار المنتج من قبل المشتري وتوفیر معلومات بطاقة المالشراء حیث تتلخص باخت

 .]12[ لغرض الدفع اآلجل

بالدفع للمندوبین عند االستالم. حیث  في العراق التسوق االلكترونيعملیات على خالف ذلك تتم معظم 

الخاص بالشركة یتم االتفاق على االسعار والسلع المرغوب شرائھا على أحد مواقع التواصل (الموقع 

االفتراضیة) ومن ثم یتم ارسال البضاعة ویتم استالم المبلغ من العمیل. ھذه العملیة من الممكن القول 

 .بأنھا "ضبابیة"وذلك كونھ من الصعب الحصول على االوراق التي تثبت عملیات الشراء الخاصة بھا 

ب ـ قلة التواجد الحقیقي للشركات: یحاول معظم التجار اجراء تعامالتھم بسریة حیث ان معظم الباعة 

تواجدھم او حتى ھویة تجارة. االمر  ألثباتفي السوق االلكترونیة ال یمتلكون موقعا حقیقیا في السوق 

 االفتراضیة. الذي من الممكن ان یصعب من عملیة السیطرة والمحاسبة الضریبیة على الشركات

ج ـ ضعف الجانب الرقابي: من الممكن ان یحول الضعف الكامن في الرقابة على السوق االلكترونیة 

الى تھرب الشركات االفتراضیة. ونظرا لكثرة الشركات المتخصصة بالتداول االلكتروني فھذا یصعب 

 امكانیة محاسبتھا ضریبیا. أكثر علىالمھمة 
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الیة: اذ ان فرض نظام الضرائب بحاجة الى تنسیق بین مفاصل الحكومة. دـ محدودیة دور الرقابة الم

وتعتبر السلطة التشریعیة المسؤولة عن تنسیق واقرار القوانین الخاصة بفرض الضرائب لذلك فان دائرة 

الضریبة بحاجة الى تعاون فاعل مع السلطات االخرى لغرض معرفة الكثیر من التفاصیل المتعلقة 

على ھذا القطاع. كما انھا بحاجة الى التنسیق مع السلطة التنفیذیة لغرض اصدار بفرض الضریبة 

 العقوبات المتعلقة بالمتھربین عن دفع الضریبة.

الحاجة الى قاعدة بیانات: مواكبة للدول المتقدمة االخرى، فأن دائرة الضریبة بحاجة الى نظام قاعدة -ھـ 

شركات الخاضعة للضریبة. ففي الوالیات المتحدة االمریكیة، بیانات متكامل یحتوي على معلومات كافة ال

عن كشوفاتھا السنویة متضمنة االیرادات والخسائر االمر الذي یسھل  باإلعالنیتم مطالبة الشركات 

 مھمة جبایة الضرائب.

 المبحث الثالث 
 الجانب التطبیقي 

 ـ الجانب التطبیقي 1
خطوات: مقابالت مع ذوي الشأن، دراسة  اربعأجرى الباحث في ھذا الفصل دراسة عملیة تمثلت في 

تحلیلیة لضوابط الضریبة في العراق، دراسة تحلیلیة لفرض الضرائب في الوالیات المتحدة واخیرا 

 انموذج مع مثال افتراضي لفرض الضریبة على ھذا القطاع في العراق.

 المختصة:ـ مقابلة الجھات 2

، تبین ان النظام مع الجھات المختصة وفقا لما تقدم واستنادا الى المقابالت التي اجریت من قبل الباحث

في واسط عن عدم الضریبي في العراق لیس في المستوى المطلوب. اذ أعرب مدیر الدائرة الضریبیة 

المحالت او االكشاك.  إیجاربتحصیل الضرائب المتعارف علیھا كالضرائب المتعلقة امكانیة الدائرة 

وكما ذكرنا سابقا فان المشكلة تكمن في عدم تواجد التنسیق المتكامل بین السلطات ابتداء بالتشریعیة 

 وانتھاء بالقضائیة.

كما اوضحت دائرة الضریبة في محافظة واسط بأن الدائرة لیس لدیھا ایة قوانین تخص التجارة 

 نص صریح یحتم على التجار االلكترونیین دفع الضرائب.االلكترونیة حیث تبین انھ ال یوجد 

شركات التجارة االلكترونیة. بعض التجار لم یبدو تجاوبا  مع بعضالباحث مقابالت  أجرىوفي المقابل 

. في حین البعض زودنا بمعلومات مھمة عن الجمركيخاصة او خشیة التحدث عن تھربھم  ألسباباما 

االلكترونیین الذي یزاول عملھ عن طریق الفیس بوك اوضح لنا بأنھ ال التجار  أحدعمل ھذه الشركات. 

 تقوم بنقلیدفع ضریبة او اجور جمركیة بصورة مباشرة. حیث یتم التعامل مع احدى شركات النقل التي 
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مع الشركة الناقلة على دفع مبالغ معینة ازاء ھذه الخدمة. وفیما یلي  ویتم االتفاقالبضائع الى العراق 

 بیاني یوضح العالقة بین الشركات الناقلة والتجار االلكترونیین:رسم 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 .) العالقة بین الشركات الناقلة والشركات االلكترونیة. من اعداد الباحثة1الرسم البیاني رقم (
 

) ال بد من االشارة الى ان العملیة تتم بدایة من خالل شراء 1تحلیال للعالقة الموضحة في الشكل رقم (

ومن ثم تقوم الشركة الناقلة (مثال على ذلك الشركة  طرف ثالث او طرق اخرىالبضاعة عن طریق 

) بإدخال البضائع بكمیات محددة بصفتھا شركة توصیل ولیس ألغراض التجارة. في نھایة DHLالناقلة 

البضائع الى  ویتم تسلیماالجور الكمركیة الخاصة بالنقل (شحن البضائع) فقط.  االمر الشركة الناقلة تدفع

الشركة التجاریة بعد دفع المبالغ المتفق علیھا من قبل الشركتین. ھذا االمر یوفر على التجار االلكترونیین 

 الكثیر من االمور منھا:

 ى ھویة الشركة الناقلة.أـ ان التاجر لیس بحاجة الى ھویة استیراد حیث یتم االعتماد عل

ب ـ ان الشركة لیست ملزمة بالحصول على ھویة غرفة تجارة كونھا تعمل خلف الستار من خالل 

 الترویج الكترونیا لبضائعھا.

 ج ـ عدم خضوع المنتجات للتقییس والسیطرة النوعیة.

 دـ العامل االھم عدم دفع االجور الجمركیة او الضریبة الخاصة بكل بضاعة.

 :وتحلیلھا 2017الطالع على الضوابط الضریبیة لعام ـ ا 3

اطلع الباحث على الضوابط الضریبیة العراقیة وتبین انھ ال یوجد ذكر لضریبة التداول االلكتروني. في 

جانب االستیراد والتصدیر ھنالك أربع فقرات، الفقرة االولى خاصة باالستیراد والفقرة الثانیة تعنى 
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لثة فتخص المقایضة اما االخیرة فكانت التصنیع للغیر. ولم یتضمن ھذا الجزء ایة بالتصدیر والفقرة الثا

للرسوم  %2تعلیمات تخص التجارة االلكترونیة. حیث تم تحدید نسب الضریبة المترتبة على االستیراد 

على  حرصواللمستورد الخاص والعام. وكما اوضحنا سابقا ان التجار االلكترونیین  %18الكمركیة و

فقط من خالل الشركات الناقلة لتفادي النسبة الضریبیة المرتفعة نوعا ما المفروضة على  %2دفع 

 .%18المستوردین متمثلة ب 

اما فیما یخص النسب الضریبیة الخاصة بكل نشاط والمنطویة تحت عنوان "تعھدات" فتم درج النسب 

. فیما یتعلق باألنشطة، وجد %50- 10ین المقررة حسب طبیعة النشاط التجاري حیث تراوحت النسب ب

في  %20الباحث انھ من بین االنشطة الخاضعة للضریبة خدمات شركات االتصاالت واالنترنت بنسبة 

 اال انھا ال تمس المتداولین الكترونیا مباشرة. 21الفقرة 

ا ضریبیا بصورة ) تم فیھا توضیح القطاعات التي یتم محاسبتھ24في فقرة االستقطاع المباشر الصفحة (

مباشرة. حیث شملت قسمین رئیسین، القسم االول احتوى على العدید من االنشطة المتعلقة بالمقاولین 

والمصارف االھلیة واالستیراد المفرد وغیرھا. اما في القسم االخر فیحتوي على اربعة فقرات، االولى 

. تعتبر ھذه الفقرة شبھ مبھمة اذ لم %1تحت عنوان " كافة الصنائع والمھن" نسبتھا الضریبیة المقررة 

 ).  13(یتم ذكر طبیعة ونوع المھن فھل من الممكن ان تشمل التجارة االلكترونیة كواحدة من ھذه المھن؟

 ـ دراسة تحلیلیة لنظام التحاسبي االمریكي وامكانیة تطبیقھ في العراق:4

یكیة لوضع نظام تحاسب ضریبي فیما توصل الباحث الى انھ من الممكن االستفادة من التجربة االمر

یخص التجارة االلكترونیة في العراق. وفیما یلي خطة لنظام التحاسب الضریبي وفقا للنظام المتبع في 

 الوالیات المتحدة االمریكیة: 

االمریكیة فأنھ یتم فرض الضرائب على  لألنظمةھل انا خاضع للضریبة ام ال: وفقا  :المرحلة االولى

كترونیین باالعتماد على عدة عناصر منھا: مكان العمل والدخل السنوي وطبیعة السلعة. وفیما التجار االل

 یلي توضیح لذلك:

 

 اوالـ موقع العمل:

مقر خاص بھا فأنھا معفاة من الضریبة. مثال على ذلك  في حال تبین انھ ال یوجد مكان فعلي للشركة او

 بیع بضائع معینة بكمیات محدودة من البیت.

لفرض فھناك عدة اعتبارات  شركة،اما في حال تواجد مقر معین للشركة سواء كان محل او مقر 

 :الضرائب
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أـ العمل في الوالیة ذاتھا: في حال كان العمل مقتصرا على توفیر الخدمات االلكترونیة داخل الوالیة، 

في العراق، فان كان التاجر فأن التاجر ملزم بدفع الضرائب للوالیة نفسھا. إذا تم تطبیق ھذا االجراء 

 یغطي محافظة بغداد وھو من نفس الموقع فأنھ ملزم بالضریبة التي تحددھا بغداد فقط.

فأن الضریبة تفرض حسب النسبة الضریبیة  والیة،من  أكثرب ـ نقطة الشحن: في حال كان البائع یغطي 

الموصل والمشتري من البصرة، فأن المقررة في والیة المشتري. مثاال على ذلك في حال كان البائع من 

 المشتري سیكون خاضع للضریبة وفقا للنسب المحددة من قبل محافظة البصرة.

ج ـ المخزن: إذا كان المخزن الخاص بالبائع في والیة اخرى ألغراض النقل ویزاول اعمالھ ایضا في 

لبائع من میسان ولدیھ مخزن والیتھ فأنھ یخضع للضریبة في كلتا الوالیتین. مثال على ذلك، إذا كان ا

 )3خاص ببضاعتھ في كربالء فأنھ ملزم بدفع الضریبة في كلتا المحافظتین. (

یتطلب عنده دفع الضرائب.  لإلیراداتثانیاـ الدخل السنوي: وفقا للمعاییر االمریكیة فان ھناك حد معین 

. یمكن ایضا ان یطبق ھذا ملیون دوالر سنویا فما فوق فأنھ خاضع للضریبة 100في حال حقق البائع 

المعیار في التحاسب الضریبي في العراق بوضع حد معین یكون عنده البائع ملزم بدفع الضرائب كأن 

ملیون فما فوق عنده یكون اصحاب الشركات ملزمین بدفع  100یكون المبلغ المقرر لحجم االیرادات ھو 

 الضرائب.

یبیة في بعض الوالیات بأعفاء بعض المنتجات من ثالثا ـ طبیعة السلعة: حیث تنص القوانین الضر

الضرائب بما یتوافق مع طبیعة الوالیة كإعفاء محالت البقالة والمستلزمات الصحیة من الجبایة 

            ي تسع والیات امریكیة مثل نیویورك قسم المالبس معفاة من الضریبة فالضریبیة. مثال على ذلك 

و منیسوتا و جزیرة رود  تكساس و فیرمونت و ماساتشوتس و كوناككیتو نیوجیرسي و بنسلفینیا و 

)4.( 

 النسب الضریبیة تحدید :الثانیةلمرحلة ا

یتم تحدید النسب الضریبیة الخاصة بالتجارة االلكترونیة باالعتماد على القوانین الخاصة بكل والیة. وفي 

بعض االحیان تختلف النسب الضریبیة ضمن الوالیة الواحدة ففي كالیفورنیا تتفاوت نسب ضرائب 

 ا؟. اذن كیف یمكن احتساب الضریبة واالعتماد على ماذ%9% و 6.5% و 1المبیعات من 

) أي Origin-Based Salesتعتمد الوالیات االمریكیة على مبدأین حسب اختالف االنظمة اما مبدأ (

) أي احتساب الضریبة على Destination-Based Salesاحتساب الضریبة على اساس الموقع أو (

د على النسب اساس نقطة وصول المنتج. ففي حال اتباع الحالة االولى یتم فیھا احتساب الضریبة باالعتما

الضریبیة الخاصة بنقطة  على النسبالضریبیة لوالیة البائع ولیس المشتري. اما الحالة الثانیة فتعتمد 
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وصول البضاعة اي محل سكن المشتري. من الممكن االستفادة من ھذا النظام في العراق من خالل 

راد. كما یمكن ان نأخذ فرض النسب لكل محافظة بشكل موحد او بما یتناسب مع مستوى الدخل لألف

بنظر االعتبار الوضع االقتصادي الحالي للعراق ووضع النسب الضریبیة بما یتالئم مع االیرادات 

 والوضع الحالي الخاص بكل قطاع.

 الدخل الخاضع للضریبة إلظھار: إلزام ذوي الشأن بإرسال تقریر الى دائرة الضریبة المرحلة الثالثة

فأن اصحاب الشركات االلكترونیة ملزمین  المریكیةا الوالیات المتحدة في كما ھو متعارف علیھ

عن الحصیلة النھائیة للضریبة المترتبة علیھم في نھایة السنة المالیة. لذلك في حال تطبیق  باإلفصاح

ھذا االمر، یترتب على التاجر االلكتروني معرفة مقدار الضریبة التي یجب دفعھا الى دائرة الضریبة. 

 %8ضریبة كان معدل ال إذاویتم ذلك من خالل جمع ضرائب البیع من المشترین. على سبیل المثال 

 دینار عراقي یكون مبلغ الضریبة  60000البضاعة  وكان سعر

دینار  4800= % 8* 60000 كل عملیة بیع

ویتم تجمیع ھذه المبالغ وارسال اشعار فیھا الى دائرة الضریبة في وقت استحقاق الضرائب (في نھایة 

السنة المالیة). وفیما یلي نموذج لإلفصاح عن الضرائب لشركة امازون التي تعتبر من كبریات 

لمترتبة حجم الضرائب ا 2016الشركات العالمیة للتداول االلكتروني أذ اوضحت في تقریرھا لعام 

 علیھا: 

 
 Amazon Annual report) االفصاح الضریبي لشركة امازون: 2الرسم البیاني رقم (

    كما مبین في التقریر اعاله فأن الشركة في ھذا المجال یتوجب علیھا االفصاح عن الضرائب التي 

ة الى الضرائب یتم تحصیلھا خالل عملیات البیع. في الفقرة االولى تتضمن الضرائب الحالیة مقسم

شركة  باعتبارالحكومیة والضریبة الخاصة في الوالیة التي تتواجد فیھا الشركة والضرائب الدولیة 
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امازون عالمیة ولدیھا تداول حول العالم. في الفقرة الثانیة تضمنت الضرائب المؤجلة المحلیة وعلى 

 نطاق الوالیة وعالمیا. 

 الشركات االلكترونیة في العراق:ـ تطبیق التجربة االمریكیة على احدى 5

من الممكن االستفادة من التجربة االمریكیة في فرض وتحصیل الضرائب من الشركات االلكترونیة 

 بتطبیق الخطوات التي تم ذكرھا على احدى الشركات العراقیة ذات التداول االلكتروني.

علما ان  2017/ 2016ام مثال افتراضي: ادناه االیرادات الخاصة بتداوالت شركة شوبیني لع

 دینار. 120000000االیرادات االجمالیة للسنة الماضیة ھي 

 24000000ـ االیرادات المتحققة في قسم االلبسة 1

 20000000المتحققة في قسم المنظفات   اإلیراداتـ 2

ـ االیرادات المتحققة في قسم 3 34000000االلكترونیات 

 38000000االثاث ـ االیرادات المتحققة في قسم 4

 كیف سیتم احتساب الضریبة وفقا للتجربة االمریكیة؟

كما ھو معروف فأن النظام الضریبي االمریكي یستخدم طریقة االستقطاع المباشر على االیرادات 

 المتحققة لألشخاص والشركات. بمعنى ان الضریبة یتم استقطاعھا من قبل البائع عند البیع مباشرة.

 الضریبة البد من التأكد أوال مما یأتي:لذلك قبل احتساب 

 

 ـ ھل ان الشركة تمتلك موقع فعلي؟1

 لنفترض نعم. موقعھا في بغداد

 ـ ھل ان الشركة خاضعة للضریبة نسبة الى ایراداتھا السنویة؟2

 من مائة ملیون. أكثران مقدار االیرادات ھي  باعتبارالجواب نعم. 

 اعفاءات في ھذا القطاع؟ـ ما ھو نوع السلعة؟ وھل ھنالك 3

 الضریبي. لإلعفاءلنفترض ان انواع السلع اعاله غیر خاضعة 

 والیة؟ \ـ ما ھي نسبة االستقطاع المقررة الخاصة بكل محافظة4

 في بغداد. %10فلنفترض ان نسبة االستقطاع  %16ان اقصى نسب االستقطاع المتعارف علیھا ھي 
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 ؟احتساب الضریبةـ ما ھي طریقة 5
كما أوضحنا مسبقا فأن الضریبة یتم تحدیدھا بطریقتین اما تبعا الى موقع الشركة او تبعا الى موقع 

المشتري. فلنفترض ان الطریقة المتبعة ھي فرض الضریبة على اساس موقع البیع. كما أن الطریقة 

 في الوالیات المتحدة ھي القیمة العادلة. الحتساب الضریبةالمعتمدة 

 االستقطاع؟ ـ ما ھي نسبة6

)+ 10% *34000000)+ ( 10%*20000000(  ) +10%*24000000الضریبة = (

)3800000*10% =(11600000 

 عن مقدار الضریبة الكلي من خالل التقریر السنوي. ـ االفصاح7

في ھذه المرحلة یتم االفصاح عن االیرادات الخاضعة للضریبة ومقدار االستقطاعات التي تمت خالل 

 السنة.

وفیما یلي انموذج یوضح آلیات ومراحل احتساب الضریبة التي من الممكن تطبیقھا في العراق في 

 مجال التجارة االلكترونیة.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 .) انموذج تطبیق واحتساب النظام الضریبي: اعداد الباحث3الرسم البیاني رقم (
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 االستنتاجات:

باالستفادة من التجربة االمریكیة من جھة والجانب  متمثالما تقدم  في الجانب العملي باالعتماد على 

المحلي المتمثل بتحلیل المعطیات الخاصة بالتجارة االلكترونیة في العراق من جھة اخرى یرى الباحث 

 ما یأتي:

 ـ ان الضرائب على التجارة االلكترونیة تعتبر ذات اھمیة كبیرة كونھا تمثل جزء من ایرادات الدولة.1

لمشرع العراقي لم یصدر تشریعا یقضي بإلزام الشركات واالفراد الذین یتعاملون بالتجارة ـ ان ا2

 االلكترونیة بدفع الضرائب.

 ـ ال یوجد لدى دوائر الضریبة حصر للشركات واالفراد المتعاملین بالتجارة االلكترونیة.3

نقل التي تقوم بنقلھا الى العراق بضائع عن طریق شركات ال باستیرادـ قیام شركات التجارة االلكترونیة 4

 دون وجود اسم لشركة التجارة االلكترونیة بمستندات الشحن كذلك عدم وجود اجازة استیراد.

 ـ ان الشركات االلكترونیة غیر مسجلة لدى غرفة التجارة العراقیة.5

 ـ ان البضائع المستوردة ال تخضع إلجراءات التقییس والسیطرة النوعیة.6

 ضریبة ال یمتلكون معلومات كافیة عن التجارة االلكترونیة او أیة تعلیمات.ـ دوائر ال7

ـ أن ھنالك تھرب ضریبي واضح من قبل التجار االلكترونین من ناحیة ادخال البضائع الى العراق كما 8

 انھم لم تتم مطالبتھم بتفعیل احتساب الضرائب على البیع للعمالء من جھة اخرى.

 التوصیات:

نظام ضریبي في العراق یحاكي االنظمة في الدول المتقدمة في مجال التجارة االلكترونیة  لغرض تطبیق

 ھنالك عدة خطوات یجب القیام بھا:

ـ اجراء عملیات الضرائب على التجارة االلكترونیة على مستوى الشركات واالفراد سنویا عند مستوى 1

 .لإلیراداتمعین 

 واالفراد المتعاملین بالتجارة االلكترونیة. ـ اعداد دراسات لحصر وتسجیل الشركات2

ـ تسجیل شركات التجارة االلكترونیة كافة لدى غرفة التجارة االلكترونیة والتنسیق معھا واالطالع 3

 على التحدیثات واالسماء المدرجة شھریا.

لھیئة  ـ إلزام شركات النقل باإلبالغ عن كافة الشركات واسمائھا التي تكون مكلفة بنقل بضائعھا4

 الضرائب العامة.

خضاع كافة البضائع المستوردة إلجراءات التقییس والسیطرة النوعیة وخاصة التي یتم استیرادھا ـ ا5

 من قبل شركات النقل والتي تستورد لصالح الشركات االلكترونیة.
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 القطاع.ـ عمل ورش تدریبیة لكادر دائرة الضریبة لتعریفھم على آلیة احتساب الضریبة في ھذا 6

ـ وضع نظام متكامل للنسب واالعفاءات الخاصة بقطاعات التجارة االلكترونیة المختلفة مثال على ذلك 7

 تجارة الكمالیات او االلكترونیات...الخ.

 الضریبة على الشركات التي تتعامل بالتجارة االلكترونیة مع باحتسابـ اصدار تشریع عراقي یقضي 8

 لتشریعیة والتنفیذیة لفرض عقوبات على مخالفي القواعد والمتھربین. ضرورة التنسیق مع السلطات ا

 قائمة المصادر

 اوال: المصادر العربیة  

. االطار المفاھیمي للمحاسبة في ظل بیئة التجارة االلكترونیة, )2012(ساكار ظاھر, عمر امین ـ1

 93مجلة جامعة كركوك للعلوم االداریة واالقتصادیة. ص

. أثر التجارة االلكترونیة على تخطیط اعمال )2007(واحسان صالح، المعتازـ محمد فواز 2

 .152المراجعة، مجلة جامعة الملك عبد العزیز: االدارة واالقتصاد.ص

المركز القومي لإلصدارات القانونیة،  ).2011(ـ یوسف. التجارة االلكترونیة وأبعادھا القانونیة3

 الطبعة

  11االولى, ص     

. اثر استخدام التجارة االلكترونیة في تخفیض التكالیف التسویقیة, مجلة )2011( رونـ علي وآخ4

  5العلوم االنسانیة.ص \جامعة بابل

. التجارة االلكترونیة وأثرھا على الحصیلة الجمركیة لواردات جمھوریة )2013( ـ مي الزھراني5

 .6مصر العربیة ودول اخرى، كلیة ادارة االعمال.ص

 5, ص3. صأخرون. الضرائب في عالم االعمال االلكترونیة, المعھد العربي للتخطیطـ رأفت و 6

. االنماء االقتصادي و السیاسي في الوطن العربي. دار امجد للنشر و التوزیع. )2015( ـ ھاني حالوة7
  239ص  .عمان االردن

. انتشار الھواتف الذكیة یضاعف فرص نمو التجارة االلكترونیة. )2016( العربیة نتـ 8

http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/economy/2016/11/13.html 

مح. مجلة كلیة االدارة و ـالمقاییس و المال-. التجارة االلكترونیة العربیة)2007( ـ سالم صالل9

 . 67االقتصادـ جامعة القادسیة.المجلد التاسع. العدد الرابع. ص

. التجارة االلكترونیة تحرك االقتصاد وتضاعف االرباح. شبكة )2017( مصطفى الھاشمي ـ10

 . 2-1االعالم العراقي. اخبار العراق. ص
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مشاكل والحلول. مجلة الردة القتصادات . جبایة المعامالت االلكترونیةـ ال)2015( ـ عزوز علي11

 . 83. ص 1االعمال. العدد 

احمد المحرزي و حمادة فوزي. برنامج مھارات التسویق و البیع ـالتسویق عبر االنترنت.كلیة ـ 12

 165التعلیم المفتوح. ص \التجارة

 . 24-23-4للضرائب. ص. الھیئة العامة )2017( التقدیریة )2017(وزارة المالیة.ضوابط السنة  ـ13
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