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 الضريبي التحاسب مجال في العكسي التكميف لمبدأ العممي التطبيق آليات"
 "مقارنة وتجارب ميدانية دراسة ــــ مصر في المضافة القيمة عمي

 1نبيل عبد الرءوف إبراىيم /د

 البحث: ممخص

المضافو  الحديثو عند تحديد وعاء الضريبو عمى القيموالمحاسبيو يعد أسموب التكميف العكسى أحد االساليب 
عمى التعامالت من السمع والخدمات التى تتم بين غير المقيمين والمقيمين لمكافحة التجنب الضريبى فى حالة 

وتيتم الدراسة عدم قيام غير المقيمين بتعيين وكيل أو ممثل ليم يكون مسئول عن حساب الضريبو وتوريدىا، 
االثار الضريبة عمى القيمة المضافة و اس وعاء لقيبالتعرف عمى التنظيم الفنى ألسموب التكميف العكسى 

من عمى حصيمة اإليرادات الضريبية السنوية  وقياس االثرالتطبيق فى مصر  المترتبو عمىوالعوائد الماليو 
ومتطمبات التطبيق من نشر الوعى الضريبى لجميور المكمفين وأدوات التطبيق الضريبو عمى القيمو المضافو 

يب المستحدثة. وقام الباحث باستعراض عدد من تجارب الدول العربيو واالجنبيو لمتعرف بإعتباره أحد االسال
اختبار فروض تم و  الضريبى قام الباحث بإعداد دراسة ميدانية عمى عينة من المجتمعكما التطبيق،  آلياتعمى 

االستقصاء رفض واتضح من نتائح التحميل االحصائى لقوائم  SPSSمن خالل البرنامج االحصائى الدراسو 
مكافحة التجنب ينعكس عمى عند تطبيق التكميف العكسى معنوى صحة الفروض مما يشير إلى وجود تأثير 

قياس الوعاء التسجيل أو تعيين وكيل ليم يكون مسئول عن بالضريبى الناتج من عدم قيام غير المقيمين 
ىمة أسموب التكميف العكسى فى زيادة حساب الضريبو وتوريدىا، باالضافو إلى مساالخاضع لمضريبو وكذا 

 اإليرادات الضريبيو لضريبة القيمو المضافو.
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The Practical Mechanisms of the Reverse Charge new style 

to measure taxable Transaction on VAT- An environment 

study  

Abstract 

The Reverse Charge method is a modern accounting methods when determining the 

taxable of (VAT) on goods and service of transactions between residents and non-

residents to anti-tax avoidance in the case of non-resident's failure to appoint agent or 

representative  who is responsible to calculate VAT , The study identifies technical 

regulation for Reverse Charge to impose value-added tax and benefits applicable in 

Egypt and the effects of application and outcome public returns of the application of 

annual tax revenue and application requirements in Egypt. as one of the methods 

developed, The researcher reviewed a list of countries, A learned about the latest 

application, the researcher prepared a field study on a sample of tax community and a 

testing hypotheses by statistical program SPSS, and statistical analysis results found, 

reject of hypotheses so indicating the effect when applying the Reverse Charge 

method to anti-tax avoidance resulting from the failure of the non-resident 

registration or set representative is responsible for calculating the tax and paid, in 

addition to the contribution of Reverse Charge to increase in revenue of value-added 

tax.  

 

Keywords: Reverse Charge - Accounting Measurement for transaction of (VAT)   
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 مقدمة :
أحد صور تطور الضريبة عمى المبيعات والتى عرفتيا  Value Add Taxتعتبر الضريبة عمى القيمة المضافة 

بعد إلغاء قانون الضريبة عمى  1991( لسنة 11مصر أعتبارًا من أوائل التسعينات بمقتضى القانون رقم )
مع تطور النظم العالمية لفرض ، و (5112التطبيق،  وآليات المضافة القيمة عمي الضريبة )مؤتمر االستيالك

أساليب لقياس التعامالت  تالضريبة عمى المبيعات تطورت أساليب قياس وعاء الضريبة ومع تطورىا أستحدث
. )د وفق طرق محاسبية متعددةالخاضعة لمضريبة تارة العتبارات اقتصادية وتارة أخرى العتبارات إجتماعية، 

وعاء لتحديد  المستحدثةالمحاسبية لتكميف العكسى أحد االساليب ويعد أسموب ا، (5112 المنعم، عبد سعيد
  .لمتعامالت بين المقيمين وغير المقيمين عمى القيمة المضافة الضريبة

  مشكمة الدراسة :
مكمف بتحصيل  المقيمأن طالما  مع بعضيم البعضقد ال توجد آية منازعات ضريبية عند تعامل المقيمين  

وعاء الضريبة  ، ولكن تتمثل المشكمة الرئيسية لقياسحد التسجيلبمغ  متىارة الضريبية الضريبة وتوريدىا لإلد
ممن يعتبروا فى نظر غير المقيمين المقيمين و  االشخاص بينالتعامالت التى تتم  عمى القيمة المضافة من

غير الشخص  بتحصيل الضريبة وتوريدىا، إلن)الشخص غير المقيم( مكمفين اإلدارة الضريبية بأنيم غير 
 ظير ىذا االسموب عالميًا كأحد أساليب ولذلك ،مكمف فمن ىنا تظير المشكمةغير بالتالى مسجل و المقيم غير 

التى )سمع وخدمات( وتحديد الوعاء الخاضع لمضريبة من التعامالت  قياس وعاء الضريبة عمى القيمة المضافة
، ولما كان غير المقيم غير خاضع ن الخدماتتتم بينيم، وبصفة خاصة وعاء الضريبة عمى التعامالت م

بالتكميف العكسى  بمطالبتوالمقيم  فكان االتجاه نحو تكميفلمتسجيل لوجوده خارج حدود أقميم فرض الضريبة 
امالت وتوريدىا لإلدارة الضريبية. وبالتالى ما ىى صور ىذا الخضوع وما ىى لتحصيل الضريبة عمى تمك التع

الخاضعة لمضريبة وكيفية حجز الضريبة وتوريدىا وما ىو آجل التوريد وىل يتم التوريد التعامالت طريقة قياس 
والقياس ولما كانت تمك االسئمة تتمثل فى التنظيم الفنى منفصل،  رضمن االقرار الضريبى الشيرى ام بإقرا

 الدراسة.  تتناولوفيذا ما لضريبو، اء اعبى لو المحاس
 أىمية الدراسة :

مضريبة عمى القيمة ل قياس الوعاء الخاضعسة فى إلقاء الضوء عمى االساليب الحديثة فى تسيم تمك الدرا
 مضريبةل تحديد الوعاء الخاضعالمضافة مع التعرض لمدراسات السابقة فى ىذا المجال لبعض الدول الرائدة فى 

عد صناع السياسات لعميا تكون بمثابة رؤية جديدة تسا عمى القيمة المضافة وفق أسموب التكميف العكسى،
 الضريبة عمى القيمة المضافة قياس وعاءعمى التعرف عمى االساليب الحديثة فى فى مصر المالية والضريبية 

 (5112، مايو 5101فى تحقيق استراتيجية  دور الضريبة مؤتمر) .لغير المقيمين
 أىداف الدراسة :

مضريبة ل لقياس الوعاء الخاضعتكميف العكسى سموب الأل التنظيم الفنى تيدف تمك الدراسة إلى التعرف عمى
العوائد المالية من بيدف تعظيم ر واآلثار المترتبة عمى التطبيق عمى القيمة المضافة و مزايا التطبيق فى مص

الخدمات  السمع و منلمضريبو عمى القيمو المضافو لكل التطبيق عمى حصيمة اإليرادات الضريبية السنوية 
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نشر الوعى الضريبى لجميور المكمفين وأدوات التطبيق والتنظيم الفنى لمتطبيق فى  ومتطمبات التطبيق من
 مصر بإعتباره أحد االساليب المستحدثة.

 : الدراسةفروض 
 تسعى الدراسة إلى اختبار مدى صحة الفروض التاليو :

ى ( السموب التكميف العكسى عم1.12مستوى معنوية )فروق ذات داللو إحصائية عند وجد تال  -1
التى تتم بين غير المقيميين تعامالت العمى  حصيمة اإليرادات الضريبية لمضريبة عمى القيمة المضافة

 .المقيميناالشخاص من  الخدماتأو متمقى  السمعومستممى 
( عند تطبيق أسموب التكميف العكسى 1.12عند مستوى معنويو )فروق ذات داللو إحصائية وجد تال  -5

غير المقيمين بالتسجيل أو تعيين وكيل يكون مسئول عن توريد الضريبو  فى مكافحة تجنب عدم قيام
 عمى القيمو المضافو عمى التعامالت من السمع والخدمات التى تتم بينيم وبين المقيمين."

عند تطبيق أسموب التكميف ( 1.12فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى معنويو )وجد تال  " -3
 ".و أو المكمفالعكسى عمى كل من مصالح الدول

 منيج الدراسة :
تقوم ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفى التحميمى والمنيج االستقرائى والمنيج االستنباطى من خالل التعرض  

الدراسات الحديثة لمتعرف عمى ما توصمت اليو وتجارب الدول الرائدة، الستقراء العديد من الدراسات السابقة 
 . من عدمو ابعد اختبار فروض الدراسة واثبات صحتي بمصر نجاح ىذا االسموبومدى امكانية 

 خطة الدراسة : 
 :  المباحث التاليةالى  بتقسيميالتحقيق أىداف الدراسة قام الباحث 

 التكميف العكسى مبدأاالول : ماىية  القسم
 : الدراسات السابقو والتجارب الدوليو الثانى القسم
 تطبيق مبدأ التكميف العكسى عمى ضريبة القيمو المضافو فى مصر آلليات : التنظيم الفنى الثالث القسم
 القيمة عمىفى مجال التحاسب الضريبى  العكسى التكميف مبدأ تأثير مدى" : الدراسة الميدانية الرابع القسم

   فى مصر" المضافة
  البحث مراجعو  التوصياتو  النتائجالخامس :  القسم

 حدود الدراسة :
 خاصة بصفو الخدماتالسمع و العكسى عمى التعامالت من  عرض لتطبيق أسموب التكميفتتناول الدراسة الت

غير االشخاص يم مع تأعتبارية من المقيمين عند تعامالم والتى تتم بين المكمفين من أشخاص طبيعيين 
خضوع  فيما يتمثل بالتعامالت الخاضعة لمضريبة عمى القيمة المضافة دون التعرض فى مدىالمقيمين 

( من قانون الضريبة عمى الدخل رقم 22بموجب المادة ) والمقررةالتعامالت لمضريبة عمى الدخل  مدفوعات تمك
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والمعروفة بالضريبة المستقطعة عند المنبع بالنسبة لممبالغ المدفوعة من المقيمين لغير  5112( لسنة 91)
 . المقيمين

 التكميف العكسى مبدأماىية القسم االول : 
ضريبة عمى التعامالت الخاضعة لمالضريبو من فى تحديد وعاء ف العكسى من االساليب المستحدثة يعد التكمي

 التوصيات التى قدميا مؤتمر، ولعل (1991 :المبيعات عمى العامة الضريبة بيومي، زكريا. د) القيمة المضافة
 2رية التشيك فى بجميو ، The International Fiscal Association (IFA)الضرائب الدولية  جمعية

 القى بضرورة االتجاه نحو تطبيق أسموب التكميف العكسى والذى، (1901تأسست سنة  )، 5112ديسمبر 
بة عمى القيمة المضافة العديد من الدول فى تطبيق ىذا االسموب لقياس التعامالت الخاضعة لمضريلدى قبول ال

ىذا المؤتمر  ومن ممخص نتائج .(5112الدولية:  الضرائب لجمعية الضريبى السنوى المؤتمر ): الخدماتمن 
طبقت دولة التشيك أسموب التكميف العكسى عمى جميع التعامالت التى يتم توريدىا من غير المقيمين لممقيمين 

 ,Amelia Schwanke) ) خصم الضريبة باعتبارىا من المدخالت عند تقديم االقرار الضريبىب السماحمع 

6103. 
فى لمفيوم التكميف العكسى  (OECD) ت الييا منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةالتى أشار كما أن التفسيرات 

التجنب  وكيفيةتوضح بصورة ال تقبل الجدل مدى أىميتو فى التأثير عمى العدالة الضريبية  ،5112عام 
لخضوع  .(Xuepeng Liu, Huimin Shi, Michael Ferrantino, :6103) وليس التيرب الضريبى

عمى النحو الذى يؤثر بصورة  لتعامالت بين االشخاص المقيمين وغير المقيمين لمضريبة عمى القيمة المضافة.ا
 :,Iveta Hajdúchová, Mariana Sedliačiková, Igor Viszlai) أيجابية فى زيادة الموارد العامة لمدولة

6102). 
الشخص االعتبارى أو  وھالمكمف  فى أن ،فى نقل عبء الضريبة عمى القيمة المضافةيعتبر المبدأ العام 

الخدمة عندما يبمغ حد التسجيل المنصوص عميو وفق متطمبات التسجيل لكل  يتمقىالطبيعى الذى يستورد أو 
نقل عبء الضريبة من المكمف )الشخص غير المقيم ( الى  وھدولة، وبالتالى يعد مبدأ التكميف العكسي 

نما يكون  وھفان المكمف اليكون  االسموب ليذاالمقيم( . وفقًا أو المستفيد من الخدمة ) المستيمك مورد الخدمة وا 
 .أو توريدىا لممستخدمين لياوالمستخدم أالمستفيد من الخدمة  وھ

 ،من شخص غير مقيمالخدمة  تمقىعند أستالم الشخص المقيم السمعة أو التكميف العكسى  أسموبيطبق 
فى ألن غير المقيم الخدمة  أداء مقابل االستفادة من استالم السمعة أوالضريبة المقيم القيام بتوريد وبالتالى عمى 

غير مقيم،  نظرًا ألنوأو القيمة المضافة ضريبى لمضريبة عمى المبيعات غير مطالب بتقديم إقرار االصل 
عن الشخص ل البدي لكونو يعد توريد الضريبة عنيا الخدمةالسمعة أو )متمقي(  المستفيد عمىوبالتالى يتعين 

 .والمناط بو توريد الضريب
مبدأ التكميف العكسى ل الواجب إخضاعياالخدمات  السمع و القيمو المضافو عمى التعامالت من ةيبضر  تعد

 عمى القيمة لمتنظيم الفنى لمضريبوتحت بند ضريبة المدخالت، ويحق لممكمف التمتع بمبدأ الخصم وفقًا 
، باالضافة إلى ...إلخمتى كانت مالية، ىندسية، محاسبية عمقة باالستشاراتالمتتمك الخدمات من  يعد المضافة.

، التى يقوم والت واالعالنات والتسويق وما شاباالتصا العديد من الخدمات األخرى الخاضعة لمضريبة مثل :
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مصر  ريةجميو المستفيد من الخدمة المقيم فى متمقى الخدمة ويعد مستفيد منيا ) شخص غير مقيم إلى بتوريدىا
 Joe) أو المستيمك ليا.  المستفيد استالم الخدمة لدىالمنشئة لمضريبة  تكون الواقعةبالتالى العربية ، و 

Stanley-Smith: 6103) 
المبيعات أو إصدار قانون  نص عند تعديل الضريبة عمى صناع السياسو الضريبية إستحداثوبالتالى عمى 

من  المقدمو أو السمعو المستفيد من الخدمةوغير المكمف المكمف  امالز  يتضمن و،المضاف وعمى القيم والضريب
المستحقو عمي تمك الخدمة وتوريدىا خالل الفترة  الضريبوباحتساب  ويم وغير المسجل باإلدارة الضريبيغير المق

ة او ر مقيمة الي أشخاص مقيمخدمات من أشخاص غيسمع و ، في حالة تقديم قانوناً  لمتوريد ةالزمنية المحدد
والمكمف بتوريدىا متمقي الخدمة مع اعتبار ايصال السداد مستند الخصم الضريبي وىذا ما يعرف في  ومسجم

  التشريعات الضريبية المناظرة بالتكميف العكسي.
المكمف 
 بالضريبة

تكمفة 
 االنتاج 

القيمو 
 المضافو

تكمفة 
االنتاج بعد 

 االضافو

 الضريبة 
11% 

 سعر االنتاج 
 بعد الضريبة

الضريبو 
 المخصومو

الضريبو 
المورده لإلدارة 

 الضريبيو
المستثمر 
 الزراعى

111 1 111 11 111 1 11 

 2 11 122 12 121 21 111 مصنع الطحين
مصنع 

 المعجنات
122 52 171 17 117 12 0 

 0 17 551 51 511 10 117 الوكيل التجارى
 0 51 520 50 501 11 551 السوبر ماركت

 50 21 912 12 121 19 721 المجموع
الجدول بعاليو نموذج لحساب الضريبو عمى القيمو المضافو إلحدى السمع عند تداوليا منذ نشأتيا لدى المستثمر 
الزراعى نياية باالستالم لدى المستيمك النيائى الذى أستالميا وأستفاد من إستيالكيا أو تخزينيا لحين 

، وىى تمثل ايضًا إجمالى 50=  و التى دفعيا ضمن القيموو المضافاالستيالك وبمغت الضريبو عمى القيم
ذا نظرنا إلى أسموب التكميف العكسى نجد أن مصنع المعجنات 50الضريبو المورده لإلدارة الضريبية =  ، وا 

عالن من شركة غير مقيمو لتقديم حممو إعالنيو لممنتج من المعجنات التى يتم االتجار  طمب خدمات تسويق وا 
وبالتالى عميو أن يورد لإلدارة الضريبية  52أن تكمفة الخدمات ضمن القيمو المضافو = عن ذلك ج تفييا، فن

% من تكمفة تكك الخدمو إذا لم يكم لمورد الخدمو غير المقيم مقر لو أو مكتب تمثيل أو وكيل، فيطالب بيا 11
تعامل كالضريبو المسددة مع المقيم )مصنع المعجنات( ولو الحق فى خصم قيمتيا باعتبارىا من المدخالت و 

، وبالتالى فالتكميف العكسى يطالب بو مستمم السمعة أو متمقى الخدمو 17تكمفة الشراء من مصنع الطحين = 
 .وكيل أو ممثل لممورد غير المقيم، مع السماح بخصميا متى كانت السمعو خاضعو فى حالة عدم توافر مقر أو
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 تجارب الدوليوالقسم الثانى : الدراسات السابقو وال
 : الدراسات السابقو 2/1

 (  :2015Aziz Jaafar)دراسة :  2/1/1
أىتمت الدراسة بعرض حاالت التجنب الضريبى من خالل المالذات الضريبية ومعدالت الضريبو الفعالو التى 

لضريبة تخضع ليا الشركات األوروبية الممموكة ممكية عامة لمدولة، وألقت الضوء عمى ضرورة إعفائيا من ا
عمى القيمة المضافة عند قياميا بتوريد السمع أو الخدمات لشركات مماثمة داخل االتحاد االوروبى، بدال من 
قياميا باحتراف أساليب لمتجنب الضريبى، وتوصمت إلى أن أسموب التكميف العكسى يجب تطبيقو عمى 

أسموب التكميف العكسى البد من خصم الشركات الموردة من خارج االتحاد االوروبى. وأوصت فى حالة تطبيق 
 الضريبو عمى المدخالت.  

  Christian Plesner Rossing): 2014)دراسة :  2/1/2
ذىبت الدراسو إلى إلقاء الضوء عمى مفيوم التجنب الضريبى الذى تستخدمو الشركات من خالل أسعار التحويل 

ضوع لمضريبو عمى القيمو المضافو عمى السمع أو لمتعامالت التى تتم بين المقيمين وغير المقيمين عند الخ
الخدمات، وتوصمت إلى ضرورة مراجعة أسعار التعامالت بين االطراف المرتبطة عند تسعير تعامالتيا لمحد 
من ىدر الضريبو عمى القيمة المضافو وضرورة تطبيق أسموب التكميف العكسى كأحد األساليب المستحدثو مع 

 عتبارىا أحد عناصر المدخالت.السماح بخصم الضريبو با
 ( :2014William F. Fox, LeAnn Luna) دراسة:  2/1/3

ألقت الدراسة الضوء عمى العالقة بين التيرب وااللتزام الضريبى لتدفقات السمع فى العالقات التجارية بين 
ات المقيمة وغير الشركات الشقيقة داخل أمريكا وخارجيا وأشارت إلى خضوع التعامالت التى تتم بين الشرك

المقيمة لمضريبة عمى القيمة المضافة، وتمتزم الشركة مستممة الخدمة بتوريد الضريبة إذا كانت الشركة الموردة 
 ليس ليا مكتب تمثيل أو وكيل بأمريكا. وىو ما يعرف بأسموب التكميف العكسى.

   ( : 2013John Cullen)دراسة :  2/1/4
خدمات الموجستية في قطاع تجارة التجزئة لمضريبة عمى القيمة المضافة في تناولت الدراسة كيفية إخضاع ال

المممكة المتحدة ودور المحاسبة في بناء بنية معموماتية إلخضاع التعامالت التى تتم بين المقيمين وغير 
ات غير المقيمين، بداية من الجيات الخاضعة لمضريبة عمى القيمة المضافة فى المممكة المتحدة مرورا بالجي

الخاضعة نياية بالجيات المعفأة، وانتيت إلى أن أسموب التكميف العكسى، أصبح أسموب البد من تطبيقو عمى 
جميع الجيات المكمفو أو غير المكمفو النو أسموب ينتيى بتحصيل الضريبة وتوريدىا لإلدارة الضريبية ويحافظ 

 الت من السمع أو الخدمات.والخضوع يكون عمى إجمالى التعام ،عدالة الضريبيوالعمى 
 (  :2012Pratik Jain)دراسة :  2/1/5

تناولت الدراسة التوسع فى تطبيق أسموب التكميف العكسى عمى الخدمات المقدمة من موردى الخدمات من 
خارج اليند من غير المقيمين لتشمل خدمات التأمين عمى الممتمكات وخدمات عقود إعادة التأمين، وأشارت إلى 
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من المدخالت التى يمكن خصميا  أعتبار الضريبة عمى القيمة المضافة الموردة عن تمك الخدماتوجوب 
 .  باالقرارات الضريبية إذا دخمت فى تكمفة سمع يتم تداوليا داخل المجتمع

 التجارب الدولية:  2/2
 تجارب الدول العربية :  2/2/1

 :تجربة لبنان:  2/2/1/1
ة المضافة فى لبنان واضحًا بالزام كل شخص ليس لو محل إقامة حقيقي أو جاء قانون الضريبة عمى القيم

بمغت  وميمامختار في لبنان قبل القيام بتنفيذ أي عممية تسميم أموال أو تقديم خدمات عمي األراضي المبنانية 
يمتزم رة الضريبية، ممثال لو مقيما في لبنان وذلك بموافقة من اإلدا ويمتزم بتعيينقيمة رقم األعمال الذي يحققو، 

 ذاھتوريد الضريبة، و أن يتأكد من أن ب أن يقومكل شخص مقيم في لبنان أدي تعامالت مع شخص غير مقيم 
الضريبة والغرامات المستحقة  ذهھيتوجب عميو تأدية  لممثل لو،ممثال في لبنان و في حال عدم تعيينو  األخير

قة الشخص غير المقيم عن العمميات )الصفقات التجارية ( إلي اإلدارة الضريبية مع االحتفاظ بحقو بمالح
 .لياالخاضعة 

مقيمة خارج األراضي المبنانية، إن  جيومن اكتسبيا كذلك عمى كل شخص مقيم في لبنان، يستخدم خدمة 
قانون ) إلى اإلدارة الضريبية ويؤدييا قيمتيابمغت  ميماالخدمة  ذهھيصرح عن الضريبة الواجب توريدىا عن 

 (.5112ضريبو عمى القيمة المضافو بالجميورية المبنانيو: ال
يستوجب سداد الضريبة عمي السمع والخدمات شرط أن تكون عمميات تسميم األموال و تقديم الخدمات التي يقوم 

ويجب عمى ممثل الشخص غير المقيم في وأن تتم عممية التسميم بداخل الدولو، خاضعة لمضريبة  بياالمورد 
 عن، توريد الضريبة عدم تعيين ممثل لغير المقيم بداخل لبنانعمي الشخص المتعامل معو في حال  لبنان، أو

 )التكميف العكسى(الخدمة أو السمعة التى أكتسبيا من خارج األراضي المبنانية.

 تجربة االردن::  2/2/1/2
خاصة عمى بيع السمعة عند اقر التشريع الضريبى االردنى استحقاق الضريبة العامة عمى المبيعات وكذا ال

إصدار الفاتورة أو تسميم السمعة كميًا أو جزئيًا أوعند االستفادة من تمك السمعة ألى من االشخاص،  ولكنو 
حصر التكميف العكسى عمى ) الخدمة المستوردة ( وىى الخدمة المؤداة داخـل المممكة األردنية من أشخاص 

ية ليس ليا فروع عاممة داخل المممكة. ومفاد ذلك أن التشريع غير مقيمين أو من شركات أو مؤسسات أجنب
الضريبى األردنى أخذ بأسموب التكميف العكسى عمى الخدمات دون السمع وأخضع جميع التعامالت التى تتم 

وتستحق الضريبة عمى المبيعات عمى إجمالى التعامل  ،بين المقيمين وغير المقيمين عند أستالميم الخدمة
أحقية الشخص المقيم باتباع إجراءات الخصم عند دخول تمك الخدمة فى تكمفة خدمة أو سمعة  لمخدمات مع

 .، المممكة األردنيو الياشميو(5115)قانون الضريبو عمى القيمو المضافو لسنة:  خاضعو لمضريبو
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 تجربة المغرب::  2/2/1/3
يبة عمى القيمة المضافة الصادر برقم أسموب التكميف العكسى غير مطبق  بالمغرب وفق أحكام قانون الضر 

 ساعيو. ولكن ىناك محاوالت 1/1/1912والمطبق أعتبارًا من  1912ديسمبر من سنة  51بتاريخ  01.12
الختيار آلية التطبيق إلسموب التكميف العكسى الغراض التوسع فى أخضاع جميع عمميات االستيراد من السمع 

لقيمة المضافو الخدمات المينية المقدمة بالداخل من أصحاب المين والخدمات، بعدما أخضعت لمضريبة عمى ا
 وزارة المالية بالمممكة المغربية( http://www.invest.gov.ma/index) الحرة.

الضريبة عمى القيمة وىناك العديد من الدول التى لم تصل بعد آللية تطبيق أسموب التكميف العكسى لفرض 
 المضافة لمتعامالت من السمع والخدمات التى يقدميا غير المقيمين عند توريدىا لممقيمين منيا السودان

، والذى تم تطبيقو أعتبارًا من VAT)والجزائر  (5111)الضريبو عمى القيمة المضافة بجميورية السودان: 
 ، الجميورية1992:قانون المالية العامة)وموريتانيا  ة(الشعبي الديمقراطية الجزائرية الجميورية 1/2/1995

باالضافة إلى عدم تطبيق الضريبة عمى القيمة المضافة فى االساس بدول أخرى   الموريتانية( اإلسالمية
 كالسعودية واالمارات... إلخ.

 تجارب الدول االجنبية ::  2/2/2
 تجربة انجمترا::  2/2/2/1

دارة الضريبية بالمممكة المتحدة بتحديث نظام الضريبة عمى القيمة المضافة قامت اإل 5110فى فبراير سنة 
بإخضاع إجمالى تعامالت السمع والخدمات )دون آية خصومات  5110( لسنة 702بإصدار التعميمات رقم )

تعيين  سواء لكمية أو تعجيل دفع( التى يتم توريدىا من غير المقيمين لغير المسجمين من المقيمين فى حالة عدم
وكيل لغير المقيم فى المممكة المتحدة، ىذا وفق الصالحيات التى فوضيا قانون الضريبة عمى القيمة المضافة 

 . (UK, Value Added Tax Act: 0991) لإلدارة الضريبية
قامت بتوسيع نطاق فرض الضريبة عمى القيمة المضافة وفق أسموب  5112وأعتبارًا من أول فبراير سنة 

العكسى ليشمل خدمات االتصاالت الواردة إلى المممكة المتحدة من خالل آلية تحميل الضريبة عمى التكميف 
 UK, Value)نصيب حصة المشغل المقيم لخدمة استقبال االتصاالت وتحويميا لممستفيد المتمقى لالتصال

Added Tax Act: 5112)يا نيابة عن . وال يحق لمشغل الخدمة خصم الضريبة التى يتحمميا النو يدفع
 المستفيد من الخدمة سواء مقيم أو غير مقيم. ىو المستفيد من الخدمة وبالتالى فالمتحمل لعبء الضريبة

 لمانيا:اتجربة :  2/2/2/2
أتجيت الحكومة األلمانية إلى إصدار تعديل لقانون الضريبة عمى القيمة المضافة،  5112أعتبارًا من أول يناير 

عامالت غير المقيمين عند توريدىم خدمات لممقيمين من غير المسجمين والزمت يتيح فرض الضريبة عمى ت
المقيمين عند االستفادة من توريد الخدمات توريد الضريبة عمى تمك التعامالت باعتبار أنيم المستفيدون أو 

وبى أو من باعتبارىم متمقى الخدمات، وفق أسموب التكميف العكسى سواء تم توريدىا من داخل االتحاد االور 
% لمتعامالت التى يتم 19% عمى التعامالت التى تتم من داخل االتحاد االوروبى وبمعدل 7خارجو، بمعدل 

توريدىا من خارجو، وأفاد التعديل السماح لممستفيد الداخمى عند قيامو بالتسجيل خالل الفترة الضريبية بخصم 

http://www.invest.gov.ma/index
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ريبة عمى التعامالت التى تتم بين فروع شركات الضريبة عمى تمك الخدمات، وسمح ىذا التعديل بخضوع الض
 المجموعة االوروبية والتى تتم داخل االتحاد االوروبى بسعر صفر العتبارات الخصم عند إعادة التصدير

 .(1990)قانون الضريبة عمى القيمو المضافو فى المانيا سنة: 

 :تجربة فرنسا:  2/2/2/3
"الضريبة العامة  1921أكتوبر سنة  2ع لمضريبة غير المباشرة فى تعد فرنسا من أقدم الدول التى أصدرت تشري

عمى االستيالك" ثم ضريبة عمى رقم االعمال ثم تطورت إلى الضريبة عمى المبيعات وأخيرًا بالضريبة عمى 
بدأت إخضاع التعامالت  5112%، وأعتبارًا من أول يناير 51% إلى 5القيمة المضافة بمعدالت تراوحت بين 

تم من غير المقيمين عند توريدىم سمع أوخدمات لممقيمين سواء مسجمين أو غير مسجمين فور أستالميم التى ت
السمعة أو الخدمة باعتبار أنيم المستفيدين من تمقى ىذا التوريد فيما يعرف بأسموب التكميف العكسى، بمعدل 

توريدىا لإلدارة الضريبية باعتبارىا  % عمى إجمالى التعامالت مع السماح لممستفيد بخصم الضريبة التى يتم11
من المدخالت عند قياميم بتوريد سمع أو خدمات تأثرت بتمك الضريبة وفق إجراءات الخصم المعمول بيا ونظام 

 .)موقع وزارة الماليو الفرنسيو عمى االنترنت( الضريبة عمى القيمة المضافة
 :تجربة البرازيل:  2/2/2/4

ة عمى المبيعات، وتم تطويرىا بالضريبة عمى القيمة المضافة مثل االرجنتين سنت البرازيل قانون الضريب
بموجب اتفاقيات السوق  1991واورجواى وبراجواى وشيمى وغيرىا من دول امريكا الالتينية )الجنوبية( فى سنة 

لبرتغال، لمقارة بموجب تبنى ىذا الفكر من ا OECDالمشتركة والتى أشرفت عمييا منظمة التعاون والتنمية 
%، عمى كل من السمع والخدمات التى تتداول داخميًا باالضافة إلى السمع 19 -% 17بمعدالت تراوحت بين 

)  المستوردة، ولكنيم جميعًا فى مرحمة تعديل التشريعات لبحث مدى إمكانية تطبيق نظام التكميف العكسى
5112 : (Mark Keller  

 :تجربة اليابان:  2/2/2/5

 
مع تطبيق الضريبة عمى  5111ان تجربتيا فى تطبيق آليات التكميف العكسى أعتبارًا من سنة بدأت الياب

جميع موردى الخدمات من  5112الخدمات التى تتم وفق نظام التجارة االلكترونية، وطالبت أعتبارًا من يناير 
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مميون ين  11عامالتيم عن لمن تزيد تاالجانب غير المقيمين تعيين وكالء ليم أو ممثمين تجاريين باليابان 
يكونوا  دوالر( الف 11=  ين مميون 11 ان اى. 5112 مارس 51 بتاريخ يابانى ين 110=  الدوالر) يابانى

مسئولين عن توريد الضريبة عمى إجمالى التعامالت عمى الخدمات التى تتم بينيم وبين متمقى الخدمة من 
ابانية، مع السماح لممسجمين باتباع إجراءات خصم الضريبة عمى المسجمين وغير المسجمين باالدارة الضريبية الي

تمك التعامالت باعتبارىا من المدخالت، عمى أن يعفى موردى الخدمات من االجانب غير المقيمين من تقديم 
االقرار الضريبى لمضريبة عمى القيمة المضافة، أو اتباع نظام التكميف العكسى عمى المقيمين ممن يتمقى 

من غير المقيمين ويكونوا مسئولين فى توريد الضريبو عمى تمك الخدمات، ويوضح الشكل بعاليو نظام  الخدمو
الخضوع عند التعامل بين المقيمين بالخارج مع المقيمين المحميين باليابان لتحديد آليات تطبيق التكميف العكسى 

وا مسئولين عن حساب وتوريد الضريبة فى حالة عدم تعيين موردى الخدمات وكالء ليم أو ممثمين عنيم يكون
 ، موقع وزارة الماليو اليابانيو(.Kazuki Onji:6101)  عمى القيمة المضافة عن كل صفقة

يتضح من الدراسات السابقة وتجارب بعض الدول سواء العربيو أو االجنبية التى تم التعرض ليا فيما سبق، أن 
العكسى لمحد من التجنب الضريبى بين االطراف المرتبطو،  العديد من الدول أتجيت لتطبيق أسموب التكميف

ىذا من جيو ومن جية أخرى الغراض تتعمق بتعظيم االيرادات الضريبية كما ىو الحال فى دول اإلتحاد 
األوروبى، التى سعت إلى مكافحة األحتيال فى قياس الوعاء الخاضع لمضريبو بدول اإلتحاد وأوصت بعض 

 :Joe Stanley-Smith) ق أسموب التكميف العكسى عمى جميع دول اإلتحاد االوروبىالدراسات بضرورة تطبي

، وفى أستعراض التجارب تبين مدى مالءمة ىذا االسموب فى إمكانية األخذ بو عند تطبيق الضريبو (6103
السموب عمى القيمة المضافو فى مصر، وىذا ما سوف نتعرض لو فى االجزاء التاليو، لمتعرف عمى مفيوم ىذا ا

 .وآليات التطبيق من حيث التنظيم الفنى والقياس المحاسبى
 يوتجارب الدولالالنتائج المستخمصة لمباحث من الدراسات السابقة و 

ضريبو عمى القيمو التحاسب الضريبى لمالمستحدثو دوليًا فى المبادىء يعد التكميف العكسى أحد  -1
 لمقيمين.قيمين وغير امالمضافو لمتعامالت التى تتم بين ال

 الضريبو عمى القيمو المضافو ىى التطور الطبيعى لمضريبو عمى المبيعات. -5
 التوسع فى نطاق سريان الوعاء الخاضع لمضريبو عمى القيمو المضافو ليشمل جميع الخدمات. -0
الضريبو عمى القيمو المضافو المستحقو عمى تعامالت السمع والخدمات المقدمو من غير المقيمين  -2

المستفدين يعد أحد صور الخصم الضريبى باعتبار أن الضريبو المستحقة تعد من  لممقيمين من
 المدخالت.

  مراعاة الخصم الضريبى عند القياس المحاسبى لممدخالت بين شركات المجموعو. -5
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 القيمة ضريبة عمي العكسي التكميف مبدأ تطبيق آلليات الفني التنظيم:  الثالث القسم
 .مصر في المضافة

 حديد الواقعة المنشأة لمضريبوت : 3/1
تعتبر الواقعة المنشأة لمضريبو مقر إستالم السمعو أو تأدية الخدمو وىذا ىو المبدأ االساسى فى تحديد الواقعة 
المنشأة لمضريبو وفقًا لمبدأ االستيالك، وقد يكون مقر المستفيد من تأدية الخدمو أو استالم السمعو يمثل الواقعة 

واحيانا تكون االتفاقات التجارية تمثل التزامًا تجاه المستفيد، إأل أن االغمبية من التشريعات  المنشأة لمضريبو،
تشير إلى مبدأ االستيالك كأساس لتحديد الواقعة المنشأة لمضريبة يكون بمقتضاه التفضيل فى قياس  الضريبيو

  . (Weibo Xing, John Whaley: 6101) عمى القيمة المضافو وااليراد الذى بموجبو تحسب الضريب
 : سعر الضريبو 3/2

يقترح الباحث تحديد سعر الضريبو عمى القيمة المضافو عمى التعامالت من السمع و الخدمات التى يتم توريدىا 
من غير المقيمين المسجمين عن طريق وكيل األعمال أو الممثل ليم بمصر أو من غير المسجمين والذى 

%(، وىو سعر يتناسب مع صناع السياسة الضريبية فى 11يف العكسى بسعر )تخضع تعامالتيم بأسموب التكم
 :Salman Shaheen, Mamdouh Omar) %15% و 11، والذى اقترحو البعض ما بين 5112سنة 

6101). 
 إجراءات الخصم : 3/3

ى إجمالى تفرض الضريبة عمى القيمة المضافة عند استالم المستفيد من تأدية الخدمات أو إستالم السمع عم
اإليراد فى دولة المستمم وفقًا لمبدأ التكميف العكسى، عند تأدية الخدمات أو إستالم السمع العابرة لمحدود بين 
شخصيين فى دولتين مختمفتين، عمى أعتبار أن المورد لمسمع أو الخدمات عميو التزام أن يكون لديو وكيل أو 

ة، ونظرًا لعدم قيامو بإنشاء ىذا الكيان لموفاء بالتزامات ممثل قانونى لتوريد الضريبو عمى القيمة المضاف
ويكون الشخص المستفيد مسؤاًل عن توريد الضريبو ولو الحق  التعامل،المكمف، فتفرض الضريبة عمى إجمالى 

 .إلتخاذ إجراءات الخصم باإلقرار الضريبى الشيرى فى أعتبارىا أحد عناصر المدخالت
تطبيق أسموب التكميف العكسى فى التعامالت بين المقيمين وغير  عندالدول  وتبقى أسئمة تواجو العديد من

 :خصم ضريبة المدخالت المحممة عمي عند وخاصة المقيمين 

 لممنشأت المعفأة. وخاصة الترفيووالخدمات والحفالت خدمات االعالن  -1
التركيب والتجييز الخدمات التى تعد جزء من السمع الرأسمالية كخدمات تدريب العمالو وأستشارات  -2

 لمتشغيل حتى تصبح السمعة الرأسمالية جاىزة لمتشغيل اإلقتصادى.
 خدمات تأجير المعدات وخاصة معدات الحفر لخدمات البترول والطائرات الشارتر. -3
 خدمات إقامة واالشتراك فى المعارض الدولية. -4
عادة التأمين والخدمات -5  المصرفيو. خدمات شركات التأمين وا 
 تقديم الصور المتحركة وأافالم الكرتون والبث الفضائى وتأجير الحوسبو السحابيو. خدمات شركات -6
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تبادل السمع والخدمات بين شركات المجموعة بنظام المقايضة دون تحرير فواتير واالكتفاء بنماذج  -7
 .االستالمالفحص و وأذون 

البد من خضوعيا بالكامل  وغيرىا من بعض مشكالت التطبيق، إال أنو فى نظر الباحث أن تمك الخدمات
، آلن االصل فى أسموب التكميف تداوليالمضريبو عمى القيمة المضافو والسماح بخصميا باالقرار الضريبى عند 

العكسى ىو خضوع جميع التعامالت عمى إجمالى التعامل، من السمع والخدمات لمضريبو عمى القيمة المضافو 
التخطيط أدوات أستخدام  لتجنبء القيمة مستحقة أو مسددة، تكمفة لممقيم سوا تمتى كانت قيمتيا أصبح

الضريبى، واستبعاد الخضوع متى كانت فى صورة ىدايا أو منح مجانيو أو مساعدات أجنبيو، حيث أن ميكانيزم 
إلنو  التكميف العكسى قاعدتو االساسيو الخضوع لمضريبو واالستثناء ىو االستبعاد من الخضوع وليس االعفاء.

أن يكون لدى مورد الخدمو أو السمعو مكتب تمثيل لو أو وكيل مسئول عن إجراءات التسجيل نيابة عنو يشترط 
، وفى حالة عدم وجود وكيل فعبء الضريبو يقع عمى المستفيد من الخدمو أو السمعو، إال لدى اإلدارة الضريبيو

، ويقع عبء توريد الضريبو الخضوعأنو فى بعض دول ال تشترط أن يكون لدى المورد وكيل أو ممثل لو بدولة 
 .عمى مستمم السمعو أو الخدمو

 القياس المحاسبى : 3/4
فى ىذا الجزء سيتم عرض أمثمة إيضاحية من تجارب العديد من الدول والتنظيمات الدولية لمقياس المحاسبى 

بين أطراف غير لتعامالت  لمتعامالت الخاضعة لمضريبة عمى القيمة المضافة وفق أسموب التكميف العكسى
 .(Lucrezia Songini, Luca Gnan, Teemu Malmi: 6102)مرتبطين وأطراف ذات عالقة

 (1تعامالت لشركتين غير مقيمة فى أكثر من دولة : )شكل ايضاحى رقم: :  3/4/1

 
 

( ( تعامالت من السمع والخدمات من الشركتين )أ ، بA, B, C، يتمقى أشخاص مقيمين بالدول االربعة )مصر
عند توريدىم لسمع أو ( غير المقيمتين، وبالتالى تخضع التعامالت من االشخاص غير المقيمة 5، 1بالدولتين )
الشخاص مقيمة لمضريبة عمى القيمة المضافة إلن الواقعة المنشأة لمضريبة تتمثل فى لحظة حصول خدمات 

بتمك  لوتمثيل مكتب من خالل المقيم  ويتم توريد الضريبة من الشخص غيرالمستفيد عمى السمعة أو الخدمة، 
وفق الدول وفى حالة عدم وجود وكيل أو ممثل ليما، تخضع إجمالى تمك التعامالت لمضريبة عمى القيمة 
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ويكون مستمم السمعو أو الخدمو أو المستفيد ممتزم بتوريد الضريبو عمييا ويحق لو أسموب التكميف العكسى، 
  .د ذلك وفق التنظيم الفنى إلجراءات الخصمخصم تمك الضريبة عند تعامالتو بع

)شكل ايضاحى  تعامالت بين شركو قابضة وشركاتيا التابعة فى أكثر من دولة ::  3/4/2
 (2رقم: 

 
( وبين 1مقيمة بالدولة )ال( التعامالت التى تتم بين الشركة القابضة )شركة أم( 5الشكل بعاليو )رقم:  يوضح

( والتى يفترض أنيا مصر، وكذلك لدييا تعامالت مع شركتيا التابعة 5الدولو )فى ( A , Bشركاتيا التابعة )
(C )( كما توجد تعامالت بين الشركات التابعة وبعضيما داخل مصر ، تكون المعاممة الضريبية 0بالدولة )

 لمتعامالت من السمع والخدمات عمى النحو التالى :

 ( السمع والخدمات التى تستمميا الشركةAالمق ) :لشركة المجموعة، ( و التابعة 5يمة فى مصر )دولة
تخضع لمضريبة عمى القيمة المضافة عمى إجمالى التعامالت ويتم توريدىا من شركة المجموعة 
ولكون شركة المجموعة مقيمة بالخارج وال يوجد لدييا مكتب تمثيل تجارى أو وكيل فتكون الشركة 

(Aممزمة بتوريد الضريبة عمى القيمة الم ) ضافة عن إجمالى تمك التعامالت باعتبارىا ممثل عن
فى حالة تخمييا عن كونيا الشركة القابضة الموردة أو توريد الضريبة وفق أسموب التكميف العكسى 

( ىى المستفيدة من إستالم السمعة أو من A، إلن الشركة )وكيل أو ممثل تجارى لمشركة القابضة
( آية سمع أو خدمات من الشركة القابضة Bاستالم الشركة )تأدية الخدمو ليا. وكذلك الحال عند 

  (.Bلدى الشركة ) تطبيقو( يتم Aالمقيمة بالخارج ، فما يتم تطبيقو لدى الشركة )
  عند تداول السمع أو الخدمات داخل دولة مصر من تمك التى تم توريدىا من الخارج من الشركة

أو العكس، فيى  و( مستفيده أو مستيمكB)( كموردة و الشركة Aالشركة ) القابضة سواء من
تعامالت لبعضيما البعض فالواقعة المنشأة لمضريبو ىى استالم السمعة أو الخدمة بمجرد تحرير 

( داخل مصر، A, Bالفاتورة أو أذن االستالم لمسمعة، نظرًا لوجود عالقات تجارية بين الشركتين )
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باالقرار الضريبى الشيرى. وفق التنظيم الفنى  فعمى كل منيما أن تقوم بإجراءات الخصم الضريبى
 .الضريبى إلجراءات الخصم

 ( عمى مستوى تعامالت المجموعة تستبعد التعامالت بين الشركات التابعةA, B وفق إجراءات )
باعتبارىا التجميع مع ظيور آثر الضريبة عمى القيمة المضافة باالقرارات الضريبية لكل شركة تابعة 

باعتبار أن عبء الضريبة يقع عمى المستيمك أو المستفيد النيائى وليس  ،صر فقطمقيمة بمشركو 
 المكمف.

  إستممتياالسمع والخدمات التى ( الشركةC التابعة لممجموعة و )( عمييا توريد 0مقيمة فى دولة )ال
التى الضريبة عمى القيمة المضافة عن تمك التعامالت باعتبارىا ممثل أو وكيل عن الشركة القابضة 

تمتمكيا والمقيمة بالخارج وفق أسموب التكميف العكسى عمى أن يراعى تطبيق إجراءات الخصم 
 باإلقرار الضريبى الشيرى.

 تعامالت بين أطراف شركات مجموعة فى أكثر من دولة وتدفقات نقدية لمسداد ::  3/4/3

 
  )( بتقديم خدمات 1دولة ) فىالمقيمة تقوم الشركة القابضة لالستشارات اليندسية )شركة قابضة

لقابضة لالستشارات ( وىى شركة تابعة لمشركة ا5المقيمة فى دولة )لمشركة القابضة لممقاوالت 
"تتمثل فى تقديم عروض لرسومات ىندسية لمشروعات االسكان والقرى  (1المقيمة فى دولة ) اليندسية

الشركة المقيمة فى  ،مستممة الخدمات ، وحيث أن("0السياحية التى تنفذىا شركاتيا التابعة فى دولة )
وفق أسموب التكميف العكسى باخضاع تمك التعامالت لمضريبة عمى القيمة  فيى الممزمو( 5دولة )

( وعمييا 5المضافة وتوريد الضريبة عن تمك التعامالت من الخدمات فى الدولة المقيمة بيا دولة )
ويحدث ذلك ايضا عند تمقى الفرع  ك الخدمات.تمقياميا ببيع اتباع إجراءات الخصم الضريبى عند 

 بصفتو وكيل( من قيام الفرع 1( آية خدمات من الشركة القابضة المقيمة بدولة )2الكائن بدولة )
تمك الخدمات وفق أسموب  نتوريد الضريبة عفى والتمثيل نيابة عن الشركة القابضة غير المقيمة 
( 0وتصديرىا إلى الشركة المقيمة بالدولة )أالخدمات التكميف العكسى، وفى حالة قيامو ببيع تمك 
وىذا  ،بسعر صفر ومن ثم يحق لو رد الضريبوتخضع خصم الضريبة إلن الضريبة عمى الصادرات 

 :John Cullen, Mathew Tsamenyi) ما تتجو اليو بعض الدول فى مجال الخدمات الموجيستية

6102) 
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 ( 5قامت الشركة القابضة لممقاوالت بدولة )( 0بدولة ) المقيمةتابعة ال ياشركاتلخدمات ال ببيع تمك
بة السابق توريدىا عندما خضعت لضريوخصم اوبالتالى فعمييا حساب الضريبة عمى القيمة المضافة 

الشركة حين استالميا لمخدمة من مدخالت( باعتبارىا )الخدمات باسموب التكميف العكسى  تمك
مضريبة مسددة ل( 5الى أصبحت الشركة القابضة المقيمة بدولة )(، وبالت1القابضة المقيمة بدولة )

لتمك الخدمات لشركاتيا  مبيعاتياعمى  تم تحصيمياعمى القيمة المضافة وخصمتيا من القيمة التى 
وبالتالى فالعبء عمى الخدمات التى يتم تصديرىا، التابعة، ولكن تخضع لمضريبة بسعر صفر 

المستوردة وىى الشركات التابعة لمشركة  مات وتتحمميا الشركةعمى قيمة تمك الخد يقعالضريبى 
يتم ردىا ألن التكميف يقع عمى الشركة و  .السمعو أو الخدمو لكنيا ال تدخل ضمن تكمفةلقابضة و ا

مع  .)غير المقيمة( ونظرًا لعدم وجود وكيل أو ممثل ليا فتقوم الشركة المقيمة بسدادىاالموردة لمخدمة 
لخصم فى حالة التصدير، عمى أن يكون رد الضريبة عمى الصادرات ال يتطمب توريد إتباع إجراءات ا

قيمة الصادرات إلى البنك، ويكتفى بأن يقدم المصدر )الشركة التابعة( ما يفيد تسوية قيمة ىذه 
بيو التى تتخذ من فروع البنوك االجنالصادرات، بشيادات تفيد دخوليا حساباتو في البنوك المصرية أو 

، أو استخداميا في تسوية قيمة واردات أو سداد ديون، أو بأي شكل من أشكال مصر منشأة دائمو
 الوفاء بأداء الثمن.

 ( ببيع تمك الخدمات من االستشارات اليندسية لمشركة التابعة 0عند قيان الشركة التابعة المقيمة بدولة )
و بإفتراض أن ( فان5قابضة غير المقيمة بدولة )ين لمشركة ال( وكالىما تابع0المقيمة ايضا فى دولة )

تخضع الخدمات من االستشارات اليندسية عند بيعيا لمشركة التابعة بذات الدولة لمضريبة  (X)شركة 
عمى القيمة المضافة وتستخدم إجراءات الخصم باعتبار ما تم سداده لمشركة القابضة غير المقيمة 

سى )مدخالت( الن عمميات البيع لمخدمات تمت داخل الدولة وبالتالى وفق أسموب التكميف العك
تخضع لمضريبة عمى القيمة المضافة مع اتباع اجراءات الخصم وفق التنظيم الفنى ألحكام الضريبة 

 عمى القيمة المضافة.
 ( بشراء خدمات أو سمع من فرع الشركة القابضة لالستشارات 0عند قيام الشركة التابعة بدولة )

( فتقوم بتطبيق أسموب التكميف العكسى فى حالة عدم وجود وكيل أو ممثل لمفرع 2اليندسية بدولة )
( وتقوم الشركة التابعة بتوريد الضريبة لالدارة الضريبية وتستخدم إجراءات الخصم عند إعادة 0بدولة )

 (.0دولة )الب المقيمو شركةمبيع تمك الخدمات ل

 عددة الجنسيات فى أكثر من دولة :تعامالت بين شركات مت:  3/4/4
ففى المثال السابق يكون تأثير الضريبة المسددة وفق أسموب التكميف العكسى لمشركات القابضة عند بيعيا 

 تمك جزء منباعتبارىا خدمات لمشركات التابعة وعند قيام التابعة بإعادة بيعيا لشركات أخرى داخل المجموعة 
عمى مستوى المجموعة تستبعد تمك التعامالت إلظيار التعامالت مع ف ،ت متبادلةالتعامالت بين الشركات كعمميا

( القوائم المالية المجمعة ومعيار القوائم 25الغير من خارج المجموعة وفق أحكام معيار المحاسبة المصرى )
 (5112نة لس 111)قرار وزير االستثمار رقم  ( عند حدوث تمك المعامالت داخل مصر17المالية المستقمة )
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)موقع معايير  .IFRS( القوائم المالية الموحدة من إصدارات 11ووفق أحكام المعيار المحاسبى الدولى )ودوليًا 
 )التقرير الماليو الدوليو عمى االنترنت 

(http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/6102/ifrs01.pdf 
 الجيات المعفأة الزام : 3/5

م الضريبة عمى أو غير المسجمة لمضريبة عمى القيمة المضافة أن تكون ممزمة بخصعمى الجيات المعفأة 
، عند إستيرادىا أى من السمع والخدمات ريدىا لالدارة الضريبية وفق أسموب التكميف العكسىالقيمة المضافة وتو 

ر مسجمين حتى وأن النيا تكميف لغير المقيم عند توريده سمع أو خدمات لممقيمين سواء أكانوا مسجمين أو غي
وبالتالى فالضريبة التى يتم توريدىا ال تعد من المدخالت وأنما تضاف إلى التكمفة  كانوا من الجيات المعفأة.

الضريبة عمى القيمة المضافة  بأستيرادىا واالستفادة منيا، وتصبح لجيات المعفأةا قامتالتى والخدمة ألمسمعة 
ى تم توريدىا وبالتالى يساىم أسموب التكميف العكسى فى الحد من اتباع أحد بنود تكمفة السمعة أو الخدمة الت

 (Weibo Xing, John Whaley: 6101) التجنب الضريبى أساليب
 التحاسب مجال فى العكسى التكميف مبدأ تأثير مدى"ميدانية الدراسة ال:  الرابعالقسم 

  "  مصر فى المضافة القيمة عمى الضريبى
 راسة : اليدف من الد 4/1

تطبيق أسموب التكميف العكسى لمضريبو عمى القيمو المضافو من  إمكانيةتيدف الدراسة إلى التعرف عمى مدى 
ميدانية من خالل دراسو خالل دراسة تجارب لمجموعو من الدول التى سبقتنا فى التطبيق سبق االشارة الييا و 

 .ىذا المبحث
 الدراسة بيانات  :4/2 

 :يمي  فيما تتمثل البيانات من عيننو  الدراسة ىذه تستمزم
 بيانات ثانوية :: 4/2/1

حاسبى فيما تتمثل فى البيانات التى أمكن الحصول عمييا من خالل االطالع عمى أدبيات الفكر والتراث الم
الستخالص النتائج، ومن خالل ما سبق أستخمص  الميدانيوقام الباحث باجراء الدراسة يتعمق بموضوع الدراسة، 

 ث قائمة االستبيان الختبار فروض الدراسة. الباح
 أولية : بيانات: 4/2/2

 خالل ذلك من تمو  الدراسة، فروض الختبار تجميعيا تم والتي الدراسة، من الميداني الجانب بيانات تتمثل فى
 :واالسئمو. وتتمثل فى العبارات من مجموعة تشمل والتي االستبيان قائمة عرض

 الدراسة مجتمع: 4/2/2/1
 العممية الخبرة لدييم تتوفر الذين األشخاص من مفرداتيا تكون أن الميدانية الدراسة مجتمع اختيار في روعي

لمشركات المسجمو لدى ضرائب المبيعات وخاصة بمركز كبار الممولين ممن والعممية من مراقبى الحسابات 
 Big Four الكبرىمكاتب االربع يسددوا ضريبة مبيعات ال تقل عن مميون جنييًا سنويًا ومعظميم من ال

Firms ،ومراقبى حسابات الجياز المركزى لممحاسبات المراقبين لشركات القطاع العام وقطاع االعمال العام ،
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وعينة من مديرى الضرائب عمى المبيعات من مركز كبار الممولين وعينة من المديرون الماليون لتمك الشركات، 
ة وقطاع الفحص الضريبى المسئولون عن رسم سياسة التطبيق لمفحص وقطاع البحوث والسياسات الضريبي

باالضافة إلى عينة من أساتذة والمشاركين فى مستقبل تطبيق الضريبو عمى القيمو المضافو، الضريبى 
 الجامعات من ذوى االختصاص فى مجال المحاسبة الضربيية لتدعيم الدراسة الميدانية بالبعد االكاديمى.

 مة االستقصاءقائ: 4/2/2/2
قام الباحث بعمل دراسة استطالعية وبعد تصحيح االخطاء التى وقع فييا الباحث قام بتصحيحيا وعرضيا عمى 

من  استمارة لألكاديميين (51) شممت استمارة، (111قام بتوزيع ) عينة الدارسة وعمى ضوء ما وجده الباحث
والجياز المركزى  المكاتب المينيةمن  الشركاتبات استمارة لمراقبى حسا (01و) المحاسبة الضريبية، أساتذة

مركز كبار الممولين واإلدارة الضريبية بقطاع البحوث والفحص ( أستمارة لمعاممين فى 01، و)لممحاسبات
 المباشر. واالستالم التسميم طريقة عمى الباحث . واعتمدلممديرون الماليون( أستمارة 51و) ،الضريبى

( استمارة وبالتالى 55رتدت لمباحث وبيا عيوب فى الرد من جانب المستقصين )بمغت االستمارات التى أ
  ( استمارة موزعة كما يمى :71االستمارات التى جاءت صحيحة وقابمة لمتحميل االحصائى )
 ( 1جدول رقم )

 توزيع عينة الدراسة

 فئات الدراسة م
 عينة الدراسة الفعمية عينة الدراسة

 % ك % ك
 22 17 22 22 الماليونالمديرون  1
 29 23 32 32 العاممون بكبار الممولين واإلدارة الضريبية 2
والجيـــــاز  الكبـــــرىحســـــابات بالمكاتـــــب المينيـــــة ال مراقبـــــون 3

 المركزى لممحاسبات
32 32 24  32 

 19 14 22 22 االكاديميون )ا.د : محاسبة ضريبية( 4
 122 78 122 122 االجـــمـــــالـــي

 الجدول ويبين  االستبانو ثبات الختبار طريقة ( وىي alpha cronbacمعامل )ألفاكرومباك  باحثال استخدم
 :يمي كما مرتفعة الثبات معامالت أن التالي

 ( 2جدول رقم )
 معامل ثبات وصدق قائمة االستقصاء

 معامل ألفا كرومباك القائمة
 القسم االول والثانى والثالث 

 مستقصى 78لعدد سؤال وعبارة(   31)

2.958 

 أداة ثبات إلى تطمئن وجميعيا الدراسة لمحاور 1.921 = ألفاكرومباك معامالت الجدول بعاليو أن من يتضح
 اقتربت وكمما والواحد الصحيح، الصفر بين تتراوح قيمتو ألفاكرومباك معامل الدراسة، ومن الجدير بالذكر أن
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( سؤال وعبارة 01الدراسة، لعدد ) أداة صدق إلى طمئني ثبات عالي وجود عمى ذلك دلالصحيح   الواحد من
 .بالمالحق SPSSقائمة أستبيان. وموضح ذلك بمخرجات  71وعدد 

 : االسموب االحصائى المستخدم : 4/2/2/3
 Package for Social (SPSS)باسم  المعروف االجتماعية لمعموم اإلحصائية الحزم استخدام الباحث برنامج

Science Statistical د( .ربيع أسامه :http://www.al-mostafa.com)  عبر تحميل من تحتو يندرج ماو 
 حساب تم كما المستقصين، استجابات وتحديد الدراسة صفات مفردات عمى لمتعرف المئوية والنسب التكرارات

قائمة  راتعبا من عبارة لكل الدراسة عينة وانخفاض استجابات ارتفاع مدى لمعرفة وذلك الحسابية المتوسطات
 انحراف مدى باالضافة إلى معرفة االنحرافات حساب من العبارات ترتيب يمكن خاللو ومن ،االستقصاء
  عبارة من العبارات الواردة بقائمة االستقصاء. لكل الدراسة عينة استجابات

 : تحميل االستقصاء : 4/2/2/4
 سمبيا كونو حيث من التحميل عندعالقو  ذات سؤالقسم بما يتضمنو من كل  كل طبيعة أخذ في اعتمدالباحث

( 0) المطمق الوسط من قوة أكثر ( ليكون0.5) الفرضي الوسط عمى النيائية النتائج واستخالص إيجابيا، أو
و الدقة.  عدم من درجة وتحتمل موضوعية غير فييا اإلجابات تكون قد بيانات نوعية يتم مع التعامل نظرًا إلن

 .ونعم وال الخمسىتم استخدام مقياس ليكرت 
 : النتائج واختبارات الفروض 4/3

 أظيرت نتائج تحميل البيانات لقائمة االستقصاء ما يمي :
 :  من قائمة االستقصاء نتائج القسم األول: 4/3/1

( والخاصـة باختبـار الفـرض األول 12( إلـى )1يتضمن القسم األول من قائمة االستقصاء األسئمة من رقـم )
 والذي يتناول :

 عمى العكسى التكميف السموب( 1.12) معنوية مستوى عند إحصائية داللو ذات فروق توجد "ال
 المقيميين غير بين تتم التى التعامالت عمى المضافة القيمة عمى لمضريبة الضريبية اإليرادات حصيمة
 .المقيمين" االشخاص من الخدمات متمقى أو السمع ومستممى

( بمدى تأثير 1( إلى رقم )1من رقم ) العباراتنتائج عينة الدراسة حول إجابات ( 0ويوضح الجدول التالى رقم )
 .ة إيرادات ضريبة القيمو المضافو أسموب التكميف العكسى عمى حصيم

 (3جدول رقم )
 نتائج عينة الدراسو حول تأثير التكميف العكسى عمى حصيمة إيرادات ضريبة القيمو المضافو

معامل  العبارة م
 االختالف

االنحراف 
 المعيارى

الوسط 
 الحسابى

 الترتيب العدد

 القسم االول: 1

تيتم الحكومات بتطبيق أسموب التكميف العكسى 

.517 .202 2.11 71 1 
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لمضريبة عمى القيمو المضافو باعتبارىا أحد العناصر 
 المؤثرة عمى ىيكل اإليرادات العامة لمدولة

مستخدم يتحمل عبء الضريبو عمى القيمو المضافو ال 5
 النيائى لمسمعة أو الخدمو باعتباره ىو المستفيد.

.017 .220 2.72 71 5 

تؤثر ضريبة القيمو المضافو بالسمب عمى نمو مبيعات  0
المنشآت وبالتالى يسعى المكمفين بالتحصيل والتوريد 
 إلى تجنب الخضوع ليا من خالل البيع بدون فواتير.

.227 .720 2.22 71 7 

الضريبية إلى مكافحة تداول السمع  تسعى اإلدارة 2
والخدمات بدون فواتير من خالل عدم السماح بخصم 

 الضريبو عمى المدخالت عند تداول السمع 

.215 .202 2.21 71 2 

تفرض ضريبو القيمة المضافو عمى إجمالى التعامالت  2
 .من السمع والخدمات إذا كانت خاضعو أو سمع جدول

.221 .271 2.29 71 2 

عد ضريبة القيمو المضافو عمى السمع والخدمات أحد ت 2
  عناصر المدخالت واجبة الخصم باالقرار الضريبى

.022 .211 2.29 71 0 

تعد التعامالت من السمع و الخدمات بين المسجمين  7
المقيمين خاضعة لمضريبة عمى القيمو المضافو ويسمح 
 بخصميا من االقرار الضريبى باعتبارىا من المدخالت

.221 .720 2.25 71 2 

يعد التسجيل باإلدارة الضريبية نوع من أنواع التكميف  1
 بتحصيل الضريبو وتوريدىا لإلدارة الضريبية.

.221 .111 2.21 71 1 

( جاءت فى مقدمة الترتيب : تيتم الحكومو بتطبيق أسموب التكميف 1رقم )يتضح من الجدول بعاليو أن العبارة 
بينما جاء فى آخر الترتيب  القيمو المضافو الغراض زيادة حصيمة اإليرادات الضريبيو،العكسى لمضريبة عمى 

( بان التسجيل باإلدارة الضريبية نوع من أنواع التكميف بتحصيل الضريبو وتوريدىا لإلدارة 1رقم )العبارة 
 الضريبية.

مدى موافقة عينة الدراسو عمى فى ( 9) نتيجة تشغيل إجابات السؤال رقم( أ -2كما يوضح الجدول التالى رقم )
ضرورة التسجيل لغير المقيمين باعتبارىم مكمفين لتوريد الضريبو عمى القيمو المضافو عمى التعامالت من السمع 

عمى النحو الذى يؤثر عمى زيادة حصيمة إيرادات ضريبة  والخدمات التى تتم بينيم وبين المقيمين من المسجمين
 .القيمو المضافو
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 أ ( - 4ول رقم ) جد
 مدى االختالفات بين فئات الدراسة حول ضرورة تسجيل غير المقيمين

 االكاديميون

 )ا.د : محاسبة ضريبية( 

مراقبون الحسابات 
بالمكاتب المينية 

والجياز  الكبرى
 المركزى لممحاسبات

العاممون بكبار 
الممولين واإلدارة 

 الضريبية
 المديرون الماليون

 

 ك % ك % ك % ك %
 نعم 12 10 51 91 51 12 15 12

 ال 0 17 5 9 2 12 5 12

 االجمالى 17 111 50 111 52 111 12 111

 ك = تكرار   (ر دالةغي)1.111مستوى الداللة =     5د.ح =   12.177المحسوبة =  5كاى

د العينة حول ضرورة ىل توجد فروق بين إجابات افرالبيان فى إتجاه واحد  T- Testوقام الباحث باجراء أختبار 
 : النتائج عمى النحو التالىفكانت ( 9لمسؤال رقم ) باعتبارىم مكمفين بالتسجيلتسجيل غير المقيمين 

One-Sample Test 

(9السؤال رقم )  Test Value = 1 

  

  

t 

  

df 

  

Sig.  

(6-tailed) 

Mean 

Differenc

e 

92: Confidence 

Interval of the 

Difference 

    Lower Upper 

VAR11119 60.612 22 .111 613.220 662.23 639.91 

عند مستوى معنويو 1.22وىى أعمى من الجدوليو  51.517( المحسوبو = Tأن ) SPSSيتضح من مخرجات 
وىو ما ( 1.12مما يدل عمى رفض الفرض من حيث وجود تأثير معنوى عند مستوى معنوية ) 1.12= 

فرض االول بإنو يوجد تأثير معنوى عند تسجيل غير المقيمين باإلدارة الضريبية يؤكد رفض ال و، 5اظيرتو كاى
 مما يساىم فى زيادة حصيمة ضريبة القيمو المضافو.

لالسباب  الذين جاءت إجابتيم بااليجاب لفئات العينو( 10 - 11) أرقام العباراتب(  – 2ويوضح جدول رقم )
، أما جدول حصيمة ضريبة القيمو المضافو عمى زيادة ير المقيمينعند تسيجيل غ معنوى وجود تأثير تؤيد التى
 12بالعبارات )الواردة ، جـ( يوضح االسباب التى لم توافق عمييا فئات الدراسة نحو عدم وجود تأثير – 2رقم )

– 17.)  
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 ب( – 4)رقم جدول 
  تسجيل غير المقيمينعند تأثير وجود  تؤيداألىمية النسبية لألسباب التى 

  مى حصيمة إيرادات ضريبة القيمو المضافوع
معامل  العبارة م

 االختالف
االنحراف 
 المعيارى

الوسط 
 الحسابى

 الترتيب العدد

إلن التسجيل يساعدىم عمى السماح بخصم تمك الضريبو  11
 .فى حالة تداول السمعو وخاصة عند تصديرىا

.110 .002 2.91 27 1 

دم السماح بالتجنب لضبط قواعد التسجيل بالمجتمع وع 11
 الضريبى

.212 .202 2.72 27 0 

إلن التسجيل يساىم فى توريد الضريبو عمى القيمو  15
 المضافو مما يساىم فى زيادة حصيمة االيرادات الضريبية

.911 .920 2.21 27 2 

 5 27 2.91 079. 120. إلن التسجيل يساىم فى تحقيق العدالو الضريبيو 10
( حصمت عمى الترتيب األول لالىمية النسبية من االسباب التى 11يو أن العبارة رقم )يتضح من الجدول بعال

يزيد من حصيمة  عمى النحو الذىتسجيل غير المقيمين باإلدارة الضريبيو فئات الدراسة من ضرورة  وافقت عمييا
من  المدفوعوليم بإتباع نظام الخصم وأعتبار الضريبو  يسمحالذى  وبالشكل، ضريبة القيمو المضافو

أن التسجيل يساىم فى تحقيق العدالو ( من حيث 15العبارة رقم )المدخالت، بينما جاء فى آخر الترتيب 
  الضريبيو.

 جـ(  – 4جدول رقم )
 األىمية النسبية لألسباب التى تؤيد وجود تأثير عند تسجيل غير المقيمين

 الدراسة عمى حصيمة إيرادات ضريبة القيمو المضافو موزعة حسب فئات
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فى  أكثر العبارات من حيث االىمية النسبيو من ( باعتبارىا11تميل فئات الدراسو إلى الموافقو عمى العبارة رقم )
تأثير أيجابي عمى زيادة حصيمة االيرادات الضريبية لضريبة القيمو المضافو من والتى ليا تسجيل غير المقيمين 

ويتفق معيم مراقبى الحسابات، كذلك تتفق فئات الدراسو عمى العبارة وجية نظر العاممون بمركز كبار الممولين 
تأثير عمى أن تسجيل غير المقيمين لو تأثير أيجابى فى زيادة الحصيمو وجود ( باعتبارىا التالية فى 12رقم )

ما (. بينب – 2الضريبيو لمضريبو عمى القيمو المضافو، وىذا ما يؤكد نتائج الجدول السابق مباشرة رقم )
ال  تسجيل غير المقيمينالتى تؤيد أن د( يوضح استجابات فئات الدراسو حول االسباب  – 2الجدول رقم )

 يساىم فى زيادة حصيمة ايرادات الضريبو عبى القيمو المضافو. 
 (د – 4جدول رقم )

 وجود تأثير عند تسجيل غير المقيمين عدم األىمية النسبية لألسباب التى تؤيد 
  رادات ضريبة القيمو المضافوعمى حصيمة إي

معامل  العبارة م
 االختالف

االنحراف 
 المعيارى

الوسط 
 الحسابى

 الترتيب العدد

 1 11 2.70 227. 211. النيم غير مطالبين بتقديم إقرار ضريبى 12
انخفاض االلتزام الضريبى لدييم نظرًا إلن  12

إقامتيم خارج البالد وبالتالى غير مطالبين 
 ضريبيةأو إجراءات ات بآية التزام

.270 .211 2.22 11 5 

تمك التعامالت غير خاضعة لمضريبو عمى  12
 القيمو المضافو

.291 .101 2.19 11 0 

( حصمت عمى الترتيب االول لالىمية النسبيو لمالسباب التى 12يتضح من الجدول بعاليو أن العبارة رقم )
المقيمين ال يساىم فى زيادة حصيمة ضريبة القيمو  عمييا فئات الدراسو من حيث أن تسجيل غير توافق

المضافو الن غير المقيمين ال يبادرون بالتسجيل النيم غير مطالبين بتقديم إقرار ضريبى فى مصر ومن ثم ال 
 .يبادرون بالتسجيل

حصيمة وىذا ما يجعل الباحث يتجو الختبار الفرض الثانى بعد ثبوت أن تسجيل غير المقيمين يساىم فى زيادة 
الضريبو عمى القيمو المضافو ومن ثم فعدم تسجيميم، يؤدى إلى عدم مبادرتيم بسداد الضريبو عمى السمع 
والخدمات الموردة لممقيمين وبالتالى البد من االلتجاء إلى التكميف العكسى لممقيمين ممن يستفيدوا من إستالم 

 السمع وتمقى الخدمات.
   نتائج القسم الثانى:: 4/3/2

( والخاصــة باختبــار 57( إلــى )17مــن رقــم ) العبــارات واالســئمةمن القســم الثــانى مــن قائمــة االستقصــاء يتضــ
 الفرض الثانى والذي يتناول :
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 فى العكسى التكميف أسموب تطبيق عند( 1.12) معنويو مستوى عند إحصائية داللو ذات فروق توجد "ال
 القيمو عمى الضريبو توريد عن مسئول يكون وكيل يينتع أو بالتسجيل المقيمين غير قيام عدم تجنب مكافحة
 ."المقيمين وبين بينيم تتم التى والخدمات السمع من التعامالت عمى المضافو

(  ىل يعتبر أسموب التكميف العكسى أحد أساليب مكافحة 17( نتائج اختبار السؤال رقم )2يوضح جدول رقم )
يين ممثل أو وكيل ليم لمقيام بإجراءات التسجيل لتوريد ضريبو تجنب عدم قيام غير المقيمين بالتسجيل أو تع

 .القيمو المضافو عمى التعامالت من السمع والخدمات
 (7جدول رقم )

يكافح عدم تسجيل غير أسموب التكميف العكسى  تطبيقأن  نتائج عينة الدراسة حول مدى الموافقو عمى
 المقيمين

VAR00010 

  Observed N Expected N Residual 

No 8 29.1 -20.1 

Yes 21 29.1 20.1 

Total 28     

 جميعاعينة أفراد ال% من 91مستقصى من فئات الدراسو أى ما يقرب من  71 يتضح من الجدول بعاليو أن
أحد أساليب مكافحة تجنب عدم المبادرة من غير المقيمين عمى  يوافقون عمى أن أسموب التكميف العكسى

ولكن عمى مستوى فئات الدراسة يوضحو الجدول التالى، والذى يتبين منو مدى  ، ضريبيةالتسجيل باإلدارة ال
 .(17موافقة فئة الدراسو عمى إجابة السؤال رقم )

 ( أ - 8جدول رقم ) 
مدى االختالفات بين فئات الدراسة حول مدى الموافقو عمى أن تطبيق أسموب التكميف العكسى 

 يكافح عدم تسجيل غير المقيمين
 االكاديميون الجمالىا

)ا.د : محاسبة  
 ضريبية(

مراقبون الحسابات بالمكاتب 
والجياز  الكبرىالمينية 

 المركزى لممحاسبات

العاممون بكبار 
الممولين واإلدارة 

 الضريبية

المديرون 
  الماليون

 ك % ك % ك % ك % ك %
 نعم 12 92 50 111 51 10 15 12 71 19
 ال 0 2 1 1 0 17 5 12 1 11
 االجمالى 17 111 50 111 52 111 12 111 71 111

 )غير دالة(1.111مستوى الداللة =    1د.ح =   29.515المحسوبة =  5كاى
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Test Statistics 

  VAR11102 

Chi-Square(a) 19.686 

df 0 

Asymp. Sig. .111 

 
التكميف العكسى يساىم فى عمى أن  ( مدى أستجابات أفراد العينو لمموافقوأ - 1ويوضح الجدول بعاليو رقم )

، ويتضح أن العاممون باإلدارة الضريبية يوافقون باالجماع يمييم المديرون الماليون ثم قيمينتسجيل غير الم
لبيان ىل توجد  t-testأختبار  نتيجةالتاليو  SPSS كما يوضح مخرجات االكاديميون وأخيرًا مراقبى الحسابات،

مكافحة  أفراد العينة فى إجابتيم حول أن أسموب التكميف العكسى يعد أحد أساليب فروق معنوية بين استجابات
وىى اكبر من  22.11المحسوبة  Tعدم مبادرة غير المقيمين بالتسجيل لدى اإلدارة الضريبية. ويتضح أن 

 مما يدل عمى معنوية إستجاباتو  29.515المحسوبة =  5، مما يؤكد عمى صحة قيمة كاى1.22الجدولية 
وبالتالى فالتكميف العكسى يساىم فى مكافحة تجنب غير  (17فئات الدراسة حول الموافقة عمى السؤال رقم )

  المقيمين فى التسجيل لدى اإلدارة الضريبية.
One-Sample Test 

  Test Value = 1 

   

  

t 

  

df 

  

Sig.  

(6-tailed) 

Mean 

Difference 

92: Confidence 

Interval of the 

Difference 

    Lower Upper 

VAR11102 54.55

0 
22 .111 0.892 0.82 0.92 

( لفئات العينو الذين جاءت إجابتيم بااليجاب 51 - 11العبارات ) نتائج أختبار( ب -1يوضح جدول رقم )
جـ(  – 1، أما جدول رقم )التكميف العكسىأسموب  التنظيم الفنى لتطبيق جراءاتمستقصى مؤيدون( إل 71)

 – 51)لمعبارات  تطبيق أسموب التكميف العكسى عنديراىا فئات الدراسو اكثر ايجابيو يوضح االسباب التى 
52 .) 

 ب( – 8جدول رقم )
 التكميف العكسى التنظيم الفنى السموب إلجراءاتاألىمية النسبية 

معامل  العبارة م
 االختالف

االنحراف 
 المعيارى

الوسط 
 الحسابى

 الترتيب العدد

حسب الضريبو عمى القيمو المضافو وفق أسموب ت 11
التكميف العكسى عمى إجمالى قيمة السمع والخدمات 

التى يتم توريدىا من غير المقيمين إلى المقيمين 
 بداخل مصر.

.209 .225 2.75 71 

 

5 
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أوافق عمى تطبيق التكميف العكسى لمستممى السمع  19
تمك ومتمقى الخدمات من المقيمين عند االستالم ل

التعامالت وتوريد الضريبو عمييا مع ضرورة خصميا 
 إذا كانت السمعو خاضعة لمضريبو

.212 .220 2.77 71 

 

1 

 
 0 71 2.22 210. 227. وضع حد لمتسجيل ال يقل عن حد التسجيل لممقيمين  51

تطبيق أسموب  ( الىميتيا عند19فئات الدراسو تميل إلى العبارة رقم )يتضح من الجدول بعاليو أن أغمبية 
وفيما يمى بيان بمخرجات تشغيل العبارات المؤيدة  .عمى النحو الذى يسمح ليم بخصم الضريبو التكميف العكسى

 لإلجراءات الواجب إتخاذىا لتطبيق أسموب التكميف العكسى.
 جـ(  – 8جدول رقم )

 االىمية النسبية لالسباب التى يراىا فئات الدراسو اكثر ايجابيو عند تطبيق 
 أسموب التكميف العكسى

معامل  العبارة م
 االختالف

االنحراف 
 المعيارى

الوسط 
 الحسابى

 الترتيب العدد

حمالت إعالميو لممتعاممين من المقيمين مع  51
غير المقيمين بأىمية التطبيق الغراض 

 تعظيم حصيمة اإليرادات الضريبية
.172 .902 2.27 71 

 

2 

المكمفين بتوريد حمالت إعالميو لتفعيل إلتزام  55
الضريبو عمى التعامالت مع غير المقيمين 
والتعريف بالغرامات الناتجة عن عدم توريد 

 الضريبة

.210 .710 2.22 71 

 

5 

الغرف التجارية حمالت إعالميو من خالل  50
بالخارج من خالل الممحق التجارى بالسفارات 

المصرية لتعريف موردى السمع والخدمات 
و وكالء ليم بالداخل يكونوا بتعيين ممثمين أ

مسئولين عن التسجيل باإلدارة الضريبيو 
 وتوريد الضريبو.

.571 .251 2.72 71 

 
 

1 

قيام اإلدارة الضريبية بإعداد أدلة إرشادية  52
إلعالم المكمفين بكيفية خصم الضريبو 

 باعتبارىا من المدخالت 
.121 .955 2.27 71 

 

0 
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( حصمت عمى أولوية االسباب التى تدعم إجراءات تطبيق أسموب 50لعبارة )يتضح من الجدول بعاليو أن ا
 ( حصمت عمى الترتيب االخير.51التكميف العكسى، بينما العبارة رقم )

   :الثالثنتائج القسم : 4/3/3
( والخاصـة باختبــار 01( إلــى )52مـن قائمــة االستقصـاء العبــارات واالسـئمة مــن رقـم ) الثالــثيتضـمن القسـم 

 والذي يتناول : الثالثض الفر 
 كل عمى العكسى التكميف أسموب تطبيق عند( 1.12) معنويو مستوى عند إحصائية داللو ذات فروق توجد "ال
 ."المكمف أو الدولو مصالح من

 والذى يوضحو، اختبار الفرض الثالث( اختبار مدى إستجابة فئات الدراسة لالجابو عمى 52تتناول العبارة رقم )
 تالى:الجدول ال

 أ ( - 9جدول رقم ) 
المصالح الناتجة من تطبيق التكميف العكسى عمى كل من الدولو مدى االختالفات بين فئات الدراسة حول 

 والمكمف
 االكاديميون االجمالى

)ا.د : محاسبة  
 ضريبية(

مراقبون الحسابات 
بالمكاتب المينية 

والجياز  الكبرى
 المركزى لممحاسبات

العاممون بكبار 
ولين واإلدارة المم

 الضريبية

المديرون 
  الماليون

 ك % ك % ك % ك % ك %
 الدولو 12 92 19 15 19 79 15 12 22 12
 المكمف 1 2 2 11 2 51 5 12 15 12
 االجمالى 17 111 50 111 52 111 12 111 71 111

 )غير دالة(1.111مستوى الداللة =     1د.ح =   07.012المحسوبة =  5كاى
Test Statistics 

  VAR11162 

Chi-Square(a) 22.282 

df 0 

Asymp. Sig. .111 

 
% من افراد عينة الدراسو توافق عمى أن تطبيق أسموب التكميف العكسى فى 12يتضح من نتائج التشغيل أن 

الكبر المديرون الماليون إلى التمثيل ا وعمى مستوى فئات الدراسو تميل فئةصالح الدولو أو الخزانو العامو 
لمموافقو عمى رآى االغمبيو من فئات الدراسو، ومن حيث وجود تباين فى إجابات أفراد العينو لفئات الدراسو 

لبيان مدى وجود فروق معنوية بين استجابات أفراد العينة فى  Tوالذى يوضحو اختبار  t-testيوضحيا تحميل 
 Tلح لكل من الدولو والمكمف. ويتضح أن إجابتيم حول أن أسموب التكميف العكسى يساىم فى تحقيق مصا

مما يدل  07.012المحسوبة =  5وىو ما اقرتو قيمة كاى 1.22وىى اكبر من الجدولية  51.125المحسوبة 
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( وبالتالى فالتكميف العكسى يساىم فى 52عمى معنوية إستجابات فئات الدراسة حول الموافقة عمى السؤال رقم )
ن كانت االغمبيو تميل إلى أن المصمحة االكبر لمدولو لضريبية والمكمفتحقيق مصالح لكل من اإلدارة ا .مما وا 
 يدل عمى رفض الفرض الثالث.

One-Sample Test 

  Test Value = 1 

  

  

t 

  

df 

  

Sig. (6-tailed) 

Mean 

Difference 

92: Confidence 

Interval of the 

Difference 

    Lower Upper 

VAR11162 25.06

2 
22 .111 0.021 0.12 0.61 

( استجابات فئات الدراسو من الموافقين عمى أن 51 -52ب( نتائج تشغيل العبارات ) - 9جدول رقم ) يوضح
( أن التنظيم الفنى 52ممكمف، وكانت فى مقدمة العبارات )تحقق مصالح لتطبيق أسموب التكميف العكسى 

( توضح 01 – 59دخالت، فى حين أن العبارات )لمتطبيق يعمل عمى خصم الضريبو واعتبارىا من الم
 – 9استجابات فئات الدراسو من الموافقين عمى أن التطبيق فى صالح الدولو )مصر( ويوضحيا جدول رقم )

أن التطبيق يؤدى إلى زيادة عدد المسجمين باالدارة الضريبيو من ( 01)العبارة ج( وكانت فى مقدمة العبارات 
 الضريبيو. وبالتالى زيادة الحصيمو

 ب( – 9جدول رقم )
 المكمفاالىميو النسبيو لمموافقين عمى أن تطبيق التكميف العكسى صالح 

معامل  العبارة م
 االختالف

االنحراف 
 المعيارى

الوسط 
 الحسابى

 الترتيب العدد

 1 22 2.27 2.77 519. خصم الضريبو واعتبارىا من المدخالت 52
 0 22 2.22 2.01 1.012 المسجمينزيادة االلتزام الضريبى لجميع  57
مبادرة غير المقيمين إلى تعيين وكالء  51

 2.72 2.71 509. ومكاتب تمثيل ليم بالداخل
22 5 

 
 ج( – 9جدول رقم )

 االىميو النسبيو لمموافقين عمى أن تطبيق التكميف العكسى صالح الدولو
معامل  العبارة م

 االختالف
االنحراف 
 المعيارى

الوسط 
 الحسابى

 الترتيب العدد

 0 15 2.00 1.122 1.000 القضاء عمى ظاىرة عدم إصدار الفواتير  52
ضم جزء من االقصاد غير الرسمى  57

 15 2.27 295. 525.زيادة  ىم فىالالحصاءات الرسمية مما يس
 

5 
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حصيمة االيرادات الضريبية لمضريبو عمى 
 القيمو المضافو

ريبيو زيادة عدد المسجمين باالدارة الض 51
 وبالتالى زيادة الحصيمو الضريبيو.

.125 .019 2.10 15 
1 

 
 البحث ومراجع والتوصيات النتائج: الخامس القسم

 نتائجال :  5/1
تبين من نتائج تشغيل البيانات أن أسموب التكميف العكسى يؤثر أيجابيًا : رفض صحة الفرض االول -1

يمو المضافو عمى التعامالت من السمع عمى حصيمة اإليرادات الضريبيو من الضريبو عمى الق
والخدمات التى يتم توريدىا من غير المقيمين لممقيمين، مما ينعكس بالزيادة عمى حصيمة اإليرادات 

 الضريبية.
 عند تطبيق أسموب التكميف العكسى عمىوجود تأثير معنوى  تبين: رفض صحة الفرض الثانى -5

خدمات من غير  أوعند استالميم سمع لقيمو المضافو توريد الضريبو عمى الالمقيمين من المكمفين 
أو المقيمين مما يساىم فى مكافحة تجنب غير المقيمين من قياميم بالتسجيل من خالل تعيين وكيل 

 .وتوريدىا الضريبو عمى القيمو المضافو حسابيكون مسئول عن  ،ليمممثل 
ولة والمكمف عند تطبيق أسموب من وجود تأثير عمى مصالح كل من الد: رفض صحة الفرض الثالث -0

التكميف العكسى، متمثل فى أىتمام الدولو بزيادة الموارد الضريبيو ولدى المكمف فى خصم الضريبو 
 واعبارىا من المدخالت.

 التوصيات :  5/2
تطبيق أسموب التكميف العكسى لمكافحة تجنب غير المقيمين من قياميم بالتسجيل عن طريق تعيين  -1

يم بداخل مصر يكون مسئول عن توريد الضريبو عمى القيمو المضافو عمى وكيل أو ممثل ل
عمى النحو الذى ينعكس بزيادة اإليرادات الضريبية من التعامالت التى تتم بينيم وبين المقيمين. 

 ضريبة القيمو المضافو.
طبيق إلعالم بأسموب التكميف العكسى قبل الت يوقيام اإلدارة الضريبيو بإعداد منشورات وأدلة تعريف -5

المكمفين بالتنظيم الفنى لمتطبيق وزيادة الوعى الضريبى لممكمفين من خالل الغرف التجاريو وقنوات 
 االتصال السمعى والمرئى، لزيادة فاعمية التطبيق.

حمالت تعريفيو بأسموب التكميف العكسى عن طريق الممحقين والممثمين التجاريين بالسفارات المصريو  -0
موردى السمع والخدمات بكل المستجدات فى النظام الضريبى المصرى، وخاصة  بالخارج إلعالم

 الضريبو عمى القيمو المضافو.
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 المراجع : 5/3
 العربيو بالمغو : مراجع  5/3/1

 : كتب  5/3/1/1
 . (1991)القاىرة:  شادي، مكتبة المبيعات، عمى العامة الضريبة شرح بيومي، زكريا -1

 تكمفة المتضمنة المشتريات وقيمة البيع، قيمة حاصل بين الفرق فى المضافة لمقيمة بيالضري المفيوم إلى ينظر"
 صنعيا مراحل خالل ومن خدمة، أو منتج أو لمادة المضافة القيمة عمى ضريبة أنيا أو الثابتة، األموال رؤوس

 اإلدارة إلى وتوريدىا تحصيمياب المراحل بيذه القائم يمتزم خدمة، كانت إذا أدائيا أو سمعة، كانت إذا توزيعيا أو
 تمثل المضافة القيمة عمى فالضريبة المدخالت، عمى دفعيا السابق الضرائب بخصم يقوم أن عمى الضريبية،

 ."والخدمات المواد شراء وثمن الخدمة بدل أو السمعة ثمن بين الفرق
 (5112:القاىره) شمس عين مكتبة المبيعات، عمى الضريبو سعيد، المنعم، عبد -5

 مؤتمرات ضريبية :  5/3/1/2
المؤتمر الضريبى )الضريبة عمي القيمة المضافة وآليات التطبيق( لكمية التجارة بجامعة عين شمس  -0

وأكاديمية المدينو باالشتراك مع الجمعية المصريو لمماليو العامو والضرائب، المنعقد بجامعة عين شمس 
 (5112)القاىرة: يونيو 

 والضرائب، العامو لمماليو المصريو لمجمعية (5101فى تحقيق استراتيجية  ريبةدور الض) الضريبى المؤتمر -2
 عين بجامعة شمس، ولجنة الخطة والموازنو بمجمس الشعب، المنعقد عين بجامعة التجارة باالشتراك مع كمية

 (5112 مايو: القاىرة) شمس
 وقرارات وزاريو  قوانين ضريبيو:  5/3/1/3

 السودان. : جميورية المضافة القيمة عمى الضريبو قانون. 5111 لسنة( 1) رقم القانون -2
 : الجميورية المضافو القيمة عمى الضريبو قانون من( 21) رقم المادة. 5112 لسنة( 51) رقم القانون -2

 .المبنانيو
. 5115 لسنة( 52) رقم القانون آخرىا والتى وتعديالتو من( 9) رقم المادة ،1992 لسنة( 2)  رقم القانون -7

 .الياشميو األردنيو : المممكة المضافو القيمو عمى الضريبو انونق
 من أعتباراً  تطبيقو تم والذى ،VAT والمعروف  01/15/1991 في المؤرخ 91-02 رقم القانون -1

 .الشعبية الديمقراطية الجزائرية بالجميورية 1/2/1995
 .الموريتانية اإلسالمية ميوريةالج ،1992 سنة :( لمددولة العامة الموزانة) العامة المالية قانون -9
 القيمو عمى الضريبو قانون ،5112 يناير فى وتعديالتو 1990 يناير  اول فى الصادر القانون -11

-http://www.german-tax: راجع التفاصيل من لمزيد االتحادية ألمانيا بجميورية المضافو

consultants.com 
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 ( 720مضافو بالمممكة المتحده رقم )الضريبو عمى القيمة ال 1992القانون الصادر سنة  -11
www.gov.uk/government/publications/vat-notice-702, Section 22A of the Value 
Added Tax Act 1992 (as amended). 

 الضريبو عمى القيمو المضافو باليابان 5112الصادر سنة  القانون  -15
https://www.mof.go.jp/english/tax_policy/tax_reform/fy6102/tax6102ct.htm. 

 تعديالت عمى تطبيق التكميف العكسى بالمممكة المتحدة -10
www.gov.uk/government/publications/revenue-and-customs-brief-0-6103-vat-

domestic-reverse-charge. 

(، الييئة العامة لشئون المطابع االميرية، 111قرار وزير االستثمار رقم ) 5112وزارة االستثمار،  -12
 القاىره

 مواقع عمى شبكة االنترنت ::  5/3/1/4
12- http://www.invest.gov.ma/index المغربية، المممكة ية،المال وزارة  
03- http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p0/fichedescriptive_0113/fichede

scriptive_0113.pdf.    الفرنسيت يتالجمهىر الماليت، وزارة  

02- http://www.as-coa.org/articles/explainer : Mark Keller. 

08- http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/6102/ifrs01.pdf. الدوليتمعايير التقارير المالية    

IFRS 

09- http://www.salestax.gov.eg/mbhas.html    المبيعاث على الضرائب مصلحت                        

61- http://www.al-mostafa.com  االلكترونيه المصطفى مكتبت: ربيع أسامه. د  

21- http://www.oecd.org/tax/consumption/23022820.pdf. ORGANISATION FOR 

ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. 

 : االجنبيوبالمغو مراجع :  5/3/2
5/3/2/1 : Tax Conference     

 الدولية الضرائب لجمعية السنوى المؤتمر IFA سنة  .التشيك بدولة المالية وزارة مع باالشتراك
2215. 

https://www.ifa.nl/Document/Activiteiten/CzechRep020invitation041215.pdf, 

لسمع والخدمات لمضريبة، ويقوم بتوريد الضريبة المحممة الى السمطات الضريبية، وعمية يقوم "يخضع مورد ا
الضريبة المحممة. وبمقتضى ميكانيزم التكميف العكسى، ال يتحمل المورد  بيذه المستيمكالمستورد بتحميل 

 عنياان يجب عميو أن يقر عمى العميل مستمم السمعة/الخدمة والتى ك عبئيابضريبة القيمة المضافة التى يقع 
باالقرار الضريبى عن الفترة. ويتم خصم ضريبة القيمة المضافة المحممة بمقتضى أسموب التكميف العكسى 

ضريبة مدخالت فى االقرار الضريبى. كما يقصد بمصطمح الخدمات غير الممموسة بصفة  بإعتبارىابشكل عام 
.الخ. التى تعتبر الغراض الضريبة عمى القيمة المضافة فى عامة خدمات المحاسبة واالتصاالت واالعالن ....

حيث يتم محاسبة مستمم  المستيمكاالتحاد االوروبى حيث تتم المطالبة بتقديم الضريبة فى المكان الذى يقيم فية 
 ."الخدمة ضريبياً 

http://www.gov.uk/government/publications/revenue-and-customs-brief-1-2016-vat-domestic-reverse-charge
http://www.gov.uk/government/publications/revenue-and-customs-brief-1-2016-vat-domestic-reverse-charge
http://www.invest.gov.ma/index
http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_1006/fichedescriptive_1006.pdf
http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_1006/fichedescriptive_1006.pdf
http://www.as-coa.org/articles/explainer
http://www.al-mostafa.com/
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 عن طريق االيميل يمكن الحصول عمى نسخة من قائمة االستقصاء عن طريق االتصال بالباحث


