
ر اال انه سيكون له تأثيراً على نطاق آخ

داد فعلى الشركات االستع. ضمن الشركة

اسية، لالمتثال بالتزامات ضريبية جديدة أس

مما سيتطلب منها بشكل خاص زيادة 

نولوجيا قدراتها وتعزيز البنية التحتية لتك

اب المعلومات وكذلك تدريب وتمكين أصح

.المصلحة على جميع المستويات

نبغي وهنالك أيضاً عدداً من المسائل التي ي

:  هاعلى الشركات أخذها بعين االعتبار ومن

افة التأكد من تطبيق ضريبة القيمة المض

ركة، بشكل متساٍو في مختلف كيانات الش

يات ومراجعة وثائق الشركة لتقييم التحد

بة المحتملة والمترتبة عن تطبيق ضري

القيمة المضافة، وتوضيح ما اذا كانت 

ة األسعار متضمنة الضريبة أو ال، إضاف

.  إلى غيرها من المسائل

سيكون من موجب الشركات ان تتأكد من 

فهم واتباع النظام الضريبي بالشكل 

الصحيح، وتضمن وجود الوثائق الالزمة 

الثبات المعلومات المدونة في اإلقرارات 

الضريبية، وتالفي األخطاء عند تنفيذ 

ووفقاً لدراسة حديثة قامت بها . المعامالت

ن شركة بي دبليو سي الشرق األوسط بعنوا

، إن عدم الوضوح في "إدارة الضرائب"

يقها تحديد القوانين القائمة وفي كيفية تطب

كما .يشكل تحدياً كبيراً لدافعي الضرائب

ر أظهرت نتائج الدراسة ان بالنسبة لعدد كبي

من األشخاص الذين شملهم االستطالع 

هنالك درجة عالية من عدم اليقين في 

ي تطبيق القوانين الضريبية بصورة عامة ف

ولذلك، هنالك فرصة كبيرة متاحة . المنطقة

أمام السلطات إلصالح وتحديث وتبسيط 

األنظمة الضريبية، األمر الذي سيجذب 

المستثمرين األجانب إلى السوق اإلقليمي 

. بشكل أكبر

وتواجه اإلدارات الضريبية كذلك تحديات 

“والمطلوب منها  ،"تحقيق المزيد بكلفة اقل

ولذلك من الضروري النظر في تطبيق 

ها نموذج تعاوني لالمتثال بالضريبة أو غير

من النماذج التي قد تمنح  نسبة اعلى من 

.  الثقة واليقين لكافة أصحاب المصلحة

تقليل من حجم العمل السيكون من السهل 

المطلوب والموارد اإلضافية الالزمة لتنفيذ

النظام ومن الضغوطات التي قد تترتب 

.والماليةعلى دوائر الضرائب 

وعالوة على ذلك، من الضروري أن يمثل 

ظمة االستثمار في التكنولوجيا أو تطوير األن

من القائمة لمكننة العمليات الضريبية جزءاً 

افة،استراتيجية تطبيق ضريبة القيمة المض

بيل على س)ضريبة القيمة المضافة عليه 

أو السباب( المثال قطاع الخدمات المالية

بيل على س)واعتبارات اجتماعية القتصادية 

(.المثال قطاع التعليم وقطاع العقارات

ة إطار ضريبة القيمة المضافوسيشكل 

من الموحد أساساً الستحداث هذه الضريبة

قبل كل من دول مجلس التعاون على حدة

وذلك عبر إصدار التشريعات الوطنية 

بية في وإنشاء البنية التحتية لإلدارة الضري

ومع مراعاة التاريخ  المقترح . كل دولة

ها للتطبيق، على الحكومات  بناء قدرات

.  اءةبشكل فوري من حيث الفعالية والكف

فترة وكذلك من المتوقع أن ُتمنح للشركات

شهراً 18إلى 12تتراوح بين قد انتقالية 

.لالستعداد لتطبيق هذه الضريبة

مة ومن منظور الشركات، فإن ضريبة القي

عي المضافة ُتعتبر محايدة،  اذ يعمل داف

مة الضرائب على تحصيل ضريبة القي

بة عن المضافة المستحقة على عملياتهم نيا

الحكومة، ويسترجعون ضريبة القيمة 

ولكن. المضافة المتكبدة على مدخالتهم

اد تأثيرها على الشركات، وعلى االقتص

يزات بشكل عام، يعتمد بشكل كبير على م

لقاعدة تصميم النظام الضريبي، وتحديداً ا

الضريبية وعدد اإلعفاءات ومتطلبات 

بسط ان اعتماد نظام ضريبي م. االمتثال إلخ

وفعال وحيادي سيساهم على تقليل هذا

يث التأثير على الشركات، وال سيما من ح

وبشكل وعلى سبيل المثال. تكاليف االمتثال

ات عام، تبين الدراسات ان تتطلب الشرك

تتم إلى وقت أقل لالمتثال في الدول التي

نت، فيها عملية اإليداع والدفع عبر اإلنتر

وفي الدول التي تعتمد نظام ذات معدل 

ات، ضريبة واحد، وعدد قليل من االستثناء

.  إلخ

ة ان التطبيق المترقب لنظام ضريبة القيم

والتي تعد نسبة % 5المضافة بنسبة 

منخفضة مقارنة مع معظم الدول االخرى، 

يجب أن ال يؤثر على نظرة الشركات الى 

دول العبء الضريبي والبيئة الضريبية في

و لكن، على . مجلس التعاون الخليجي

الشركات أن تنظر في استراتيجياتها 

التجارية في ظل التحول المحتمل في 

الطلب واإلنفاق االستهالكي، ووضع نهج 

ان لتوقع التغييرات بالشكل الصحيح وضم

.السلساالنتقال 

وفي حين ال يفترض أن يؤثر 

تطبيق ضريبة القيمة المضافة/استحداث

على أرباح الشركات، 

أسعار النفط مؤخراً والضغوطهبوط إن 

ة على الميزانية المرتبطة بها في منطق

تستمد الحكومات فيها معظم عائداتها من

نات قطاع النفط والغاز ادى إلى زيادة التكه

.المتعلقة باإلصالح الضريبي

هيمن حالياً على إيرادات دول مجلس ت

ن التعاون الخليجي اإليرادات  الناتجة ع

ة وتتكون القاعدة الضريبي .قطاع الطاقة 

لهذه الدول بشكل رئيسي من رسوم 

ب االستيراد،  باإلضافة إلى رسوم وأتعا

وقعة  وقد تتأثر إيرادات الحكومة المت. أخرى

بسبب االنخفاض األخير في الموارد 

الم الطبيعية والنفط في جميع أنحاء الع

يات واالتجاه المتزايد نحو  تطبيق اتفاق

لتي التجارة الحرة اإلقليمية أو الثنائية وا

ركية تؤدي بدورها إلى تخفيض القيمة الجم

.المحصلة

ه إن فرض ضرائب جديدة وعلى نحو وجي

يخفف ضريبة القيمة المضافة في المنطقة س

من اعتماد الحكومات على عائدات النفط 

ديالً والغاز المتدنية وسيوفر لها مصدراً ب

.لإليرادات المستدامة

عاون وفي هذا السياق، اتفقت دول مجلس الت

ق الخليجي على اعتماد إطار موحد لتطبي

٪ لتعزيز 5ضريبة القيمة المضافة بنسبة 

من استدامة التدفقات المالية للحكومات، و

ل من المتوقع أن ُتطبق الضريبة في األو

كحد 2019أو 2018يناير من العام 

.  أقصى

من ذلك هو إدخال نظام متكامل والغرض 

يمة وموحد يتم من خالله فرض ضريبة الق

المضافة على استيراد وتوريد السلع

ة والخدمات في كل مرحلة من مراحل سلسل

ستثنى ومن المتوقع ان ت. التصنيع والتوزيع

دة بعض القطاعات ال سيما في مجاالت محد

ضفربسبب خصوصية القطاع وصعوبة 
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ي تقرير بي دبليو س"ومع ذلك، وكما أظهر 

"  2016تسديد الضرائب لعام "بعنوان 

ي، لم والذي تصدره بالتعاون مع البنك الدول

جال يكن هناك اال تقدم بسيط جدا في هذا الم

يالت، على الرغم من استخدام البيانات والتحل

"  التدقيق في الوقت الحقيقي"وعمليات 

وغيرها من األدوات والمنهجيات المنبثقة 

وى التي من شأنها أن تساعد على رفع مست

.  األنظمة

وجيا، جانب االستثمار في مجال التكنولوإلى 

ر هنالك حاجة أيضاً إلى المزيد من التطوي

ع على صعيد تدريب الموظفين في جمي

ومن المهم ضمان . وحدات األعمال الالزمة

ل وجود خطة فعالة إلدارة متطلبات االمتثا

.اإلضافية

اء نظام للحكومات، هنالك فرصة لبنوبالنسبة 

وكلما. كفوء عالمياً إلدارة الضرائب

فيالوضوحتوفرمنالدولاستطاعت

مندللحاألنظمةواستخدامالقوانينتطبيق

إلجراءجديدةونماذجاالمتثالعبء

نجاحنسبةزادتكلما،التدقيقعمليات

 .المضافةالقيمةضريبةتطبيق

حيث سيؤدي ذلك إلى زيادة الدقة وتوفير 

ووجدت دراسة . الوقت وتخفيف التكلفة

أن اإلجراءات واألنظمة " إدارة الضرائب"

عند سوف تكون إحدى أكبر التحديات 

ضريبة القيمة المضافة، حيث استحداث 

ستتعذر إدارة هذه الضرائب من دون وجود 

ومن المفيد في هذا السياق . أنظمة فعالة

النظر في التجربة الماليزية، عندما فرضت

الحكومة ضريبة السلع والخدمات في العام 

، لم تقدرالعديد من الشركات الوقت 2015

د والموارد الالزمة وتكلفة تطبيق النظام الجدي

ان استخدام التكنولوجيا. بالشكل الصحيح

، الرقمية قد يساعد على توفير الوقت والمال

كما من الممكن أن يساهم في تحسين الدقة 

.والكفاءة

ويجب أن تحظى قدرة االستفادة من 

مكن التكنولوجيا الرقمية باهتمام أكبر إذ ي

ل للبرمجيات المخصصة أن تقوم بتحلي

البيانات، واحتساب االلتزامات وإعداد 

طات الملفات،  االمر الذي سيتطلب من السل

يث الضريبية في المنطقة أن تقوم بتحد

.  عملياتها
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دفع"إن تقرير بي دبليو سي بعنوان 

يشير إلى أهمية " 2015الضرائب لعام 

الة وجود أنظمة مستقرة وإدارة ضريبية فع  

توفر بالنسبة للشركات، كون يساهم ذلك في

ية بيئة عمل تمكن الشركات من توقع كيف

امل مع تطبيق الضريبة على عملياتها والتع

فة إلى باإلضا. االدارات الضريبية بشفافية

ة تؤثر ذلك، إن كيفية تحصيل وادارة الضريب

طلوب على الشركات فيما يتعلق بالوقت الم

.  قتلالمتثال والتكاليف المرتبطة بهذا الو

وعموماً، وعلى الصعيد العالمي، لم يكن

ات لمسألة إدارة الضرائب اهمية اكبر للشرك

والجهات الحكومية والعموم مما هو عليه 

اآلن في دول مجلس التعاون الخليجي 

ومن خالل اعتماد . ومنطقة الشرق األوسط

الحكومات والشركات األطر، واألنظمة 

سألة والموارد المناسبة، ال بد من ان تصبح م

.دفع الضرائب أسهل بكثير
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