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نحو تحقيق ا�لتزام بالقيمة الجمركية من خ�ل 
ضريبة الدخل على الشركات

أبو ظبي 2010مؤتمر بيكارد 

ا'ستاذ سانتياغو ابانيز مارسي�

اسبانيا -جامعة فلنسيا 

القيمة الجمركية وضريبة الدخل على الشركات
 السعر( ا�طراف يحددھا كما القيمة -القيمة مفھوم نفس لھما الضريبتين ك�•

.المفتوحة السوقية الصفقة في ،)بداية كنقطة

.المستوردة البضائع تقييم في المتضاربة المصالح•

ادارة الضريبية                   *دافع الضريبة         

سانتياغو ابينيز مارسي�: ا�ستاذ

ضريبة الدخل 
على الشركات

التقييم 
الجمركي
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التقييم 
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قيمة الصفقة وسعر النقل

 بسبب النقل سعر قيمة في ا9خت�ف بعض الصفقة قيمة تمثل قد

 ا9خت�فات بعض تعديل يمكن ولكن المحسوبة، العناصر في ا9خت�ف

.نفسه ھو أساسه في القيمة مفھوم ولكن القيمتين ك� مقارنة بھدف

 حيث الواردات على المضافة القيمة ضريبة في تظھر الحالة نفس–

 إلى للوصول الجمركية القيمة على التعدي�ت بعض إجراء يتم

المضافة القيمة لضريبة الضريبية القاعدة

سانتياغو ابينيز مارسي�: ا�ستاذ

)2(قيمة الصفقة وسعر النقل 

)1( النقل وسعر الصفقة قيمة بين ا9خت�فات

 على المضافة القيمة ضريبة على الضريبية القاعدة في المشمولة العناصر

:المستوردات

 على المدفوعة ا�خرى والضرائب والرسوم المستوردات على الجمركية الرسوم–

المستوردات؛

 أراضي ضمن المقصد في مكان أول لغاية المتحققة العرضية والتكاليف النقل تكاليف–

و ا9ستيراد؛ في العضو الدولة

 ا�ول مقصدھا إلى البضائع وصول قبل تتحقق التي ا�خرى التكاليف فان عام، بشكل–

 رسوم شمل يمكن فانه اTدارية، الممارسة أساس على( ا9وروبية المجموعة داخل

.الفقرة ھذه ضمن الشراء وعمو9ت الجمركي المخلص

سانتياغو ابينيز مارسي�: ا�ستاذ
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)3(قيمة الصفقة وسعر النقل 

)2( النقل وسعر الصفقة قيمة بين ا�خت�فات
 على المضافة القيمة ضريبة على الضريبية القاعدة في المشمولة غير العناصر

:المستوردات

المستورد؛ قبل من المدفوعة ا�ستيراد حصص–

 المجموعة في ا-ول مقصدھا إلى البضائع وصول بعد العرضية والتكاليف النقل تكاليف–
ا-وروبية؛

 على ا�ستيراد بعد تتم التي الفنية المساعدة أو والصيانة والتجميع والتشييد البناء رسوم–
والمعدات؛ وا�3ت الصناعية المنشاة مثل المستوردة البضائع

و حسابه؛ على المشتري بھا يقوم التي النشاطات–

 القيمة في شملھا يتم لم التي البضائع بيع إعادة أو توزيع حق بدل على والمدفوعات–
.للبيع شرط تكن لم -نھا الجمركية

سانتياغو ابينيز مارسي�: ا�ستاذ

مفھوم ا"طراف ذات الع�قة

 لھما الشركات على الدخل وضريبة الجمركية القيمة من كل•

:ولكن الع�قة، ذات ا-طراف مفھوم نفس

 أحكام نطاق ضمن تقع ”ا�قتصادية الرقابة“ بان الشك بعض ھناك–
.الجمركية القيمة

 أحكام نطاق ضمن واضح بشكل تقع ”ا�قتصادية الرقابة“ حا�ت–
.)المتحدة الو�يات( الدول بعض في الشركات على الدخل ضريبة

سانتياغو ابينيز مارسي�: ا�ستاذ
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قيمة الصفقة للبضائع المطابقة، قيمة الصفقة للبضائع 
 )1(ل/غراض الجمركية –المشابھة 

.ليس ھناك أي تفضيل واضح  المطابقةوالبضائع  المشابھةيميز بين البضائع 

).البضائع المطابقة لتفضي(

التعدي�ت التي يتم إجراؤھا على الوظيفة وتحليل 
.المخاطر

-التعدي�ت محدودة جدا

.المستوى التجاري، الكمية، تكاليف النقل

.ليس ھناك مثل ھذا النوع من القيود .البضائع المنتجة في نفس البلد

.ليس ھناك أي تفضيل واضح .تفضيل البضائع المشابھة الداخلية

.البضائع المباعة داخل النطاق القانوني الوطني البضائع المستوردة إلى : البضائع المشابھة
.النطاق الجمركي

تياغو ابينيز مارسي�:ا�ستاذ

قيمة الصفقة للبضائع المطابقة، قيمة الصفقة للبضائع 
  ).2(ل/غراض الجمركية – المشابھة 

إما عند وقت التصدير أو عند وقت : سعر الصرف
).الخيار لكل نطاق جمركي(ا�ستيراد 

البيع: الوقت .وقت التصدير: المقياسيةالصفقة وقت 

.� يوجد قاعدة من ھذا النوع .في حال وجود أكثر من قيمة تؤخذ القيمة ا'قل

قد تكون بين أطراف ذات (قيمة صفقة : المقياس
).ع�قة

سانتياغو ابينيز مارسي�: ا�ستاذ
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"غراض سعر البيع بالتجزئة -التحقق من البيانات

� يوجد مثل ھذه القيود يمكن تحديد الھامش فقط من خ�ل البيانات التي 
.تم الحصول عليھا ضمن بلد ا�ستيراد

� يوجد مثل ھذه القيود الزمنية ولكن تم –التفضيل للبضائع المشابھة والمطابقة 
.يوم بعد ا�ستيراد 90استيرادھا قبل انتھاء مھلة 

.نطاق القيم المقبولة، المعدل في حال عدد من المقاييس، فان القيمة ا-كثر 
).النمط احصائي، � تعتبر معدل(تكررا 

.الوظيفة، ا-رصدة وتحليل المخاطر

سانتياغو ابينيز مارسي�: ا�ستاذ

CVM – C+

مقاومة في معظم الدول –من الصعب تطبيقھا 
).فرض أمريكي(

يأخذ ا-رباح والتكاليف العامة مع بعضھا البعض 
وھذا ا�خت�ف ليس متعلق جدا في بلد (

).ا�ستيراد

سانتياغو ابينيز مارسي�: ا-ستاذ

وھذه ھي معظم ا-ساليب المتشابھة
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أساليب ا"رباح

.أحكام القيمة الجمركية � تلجأ -ساليب ا-رباح•

:أحكام ضريبة الدخل على الشركات تنص على أسلوبين•

.أسلوب تقسيم ا-رباح-

.أسلوب ھامش صافي الصفقة-

سانتياغو ابينيز مارسي�: ا�ستاذ

الو=يات المتحدة - ا"سلوب المعياري

الداخلية ايرادات قانون من أ 1.059 القسم•
الدخل؛ ضريبة -غراض القيمة يقيد–

الجمركية؛ القيمة في المحسوبة بالعناصر يتعلق فيما–

.الجمركية القيمة -غراض ا�عتبار بعين المأخوذ بالمبلغ–

.لJدارة ليس ؛)للقيمة سقف تضع( المترابطين الضريبة لدافعي حد ھي•

 قانون في عليھا المنصوص قيم تقبل ا-مريكية الحدود وحماية الجمارك•

 عندما الجمركية القيمة في ”البيع اختبار -غراض( ا-مريكي ادارية اجراءات

.معينة شروط تلبية يتم

سانتياغو ابينيز مارسي�: ا�ستاذ
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ا"سلوب التفسيري

STS) رقم 30/11/2009 بتاريخ الصادر العليا المحكمة قرار فان اسبانيا، في•
de :يلي ما على ينص (30.11.2009

 لقيمة المفھوم نفس تقدم الشركات على الدخل ضريبة وأحكام الجمركية القيمة أحكام–
 مفتوحة؛ سوقية قيمة في( ا-طراف قبل من عليه المتفق السعر على بناء البضائع،

.)ع�قة بوجود متأثر غير

 إجراءاتھا ضد للتصرف شخص -ي اذن منح يجوز � فانه نوايا، حسن كمبدأ–
.السابقة

 بھذه ملتزمة تكون أن فيجب الجمركية، للقيمة مراجعة بإجراء ادارة قامت حال في–
.القيمة في اخت�ف وجود ثبت إذا إ� الشركات على الدخل ضريبة -غراض القيمة

الضريبة دافع مع أيضا استعماله يمكن النھج وھذا•

سانتياغو ابينيز مارسي�: ا�ستاذ

)2(ا"سلوب التفسيري 

 مع بالمقارنة المزايا بعض له يكون أن يمكن ”التفسيري ا-سلوب“ وھذا•
ا-مريكي ”المعياري ا-سلوب“

مرونة أكثر ھو–
.)الضريبة ودافع لJدارة المشروعة المصالح لحماية( الحالتين ك� في ينطبق–

الجمركي؟ البيان قبول لمجرد ببساطة ملتزمة ادارة ھل•

.مختلفة قيمة تحديد من بالتمكين المتوفرة المعلومات تقوم أن إلى فقط :مقترح–

.سابقا إتاحتھا يتم لم التي المعلومات على بناء جديدة قيمة تحديد دارة  يمكن   

سانتياغو ابينيز مارسي�: ا�ستاذ
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مشاكل التعديل

 سعر تعديل فيمكنھا الدخل ضريبة بتدقيق الضريبية ادارة تقوم عندما•
:ولكن النقل،

 الجمركية القيمة على القانونية القيود أن جدا المحتمل من فانه الوقت ذلك في–
.انتھت قد تكون

.الجمركية القيمة لتعديل كافيا ليس النقل سعر تعديل بان الجمارك تجادل قد–

.ا�ستيراد بعد تتم التي الخصومات تقبل � الجمركية القيمة–

 للسعر مراجعة عن يسفر قد عنصر أي توثيق يجب :للمستوردين عملية نصيحة
.عقد في

سانتياغو ابينيز مارسي�: ا�ستاذ

ما ھي الخطوة : القيمة الجمركية وسعر النقل
التالية؟

 من الخروج لتجنب آليات تصميم على انتباھھم المؤلفين ركز•

.الصفقة قيمة

:)2007( يوفانوفيتش مارتن يوان•

 تؤثر لم الع�قة أن على كافي كمؤشر النقل سعر قبول اعتبار يجب–
 ظروف(الجمركية القيمة قانون من 1.2 المادة بموجب السعر على

)البيع اختبار

سانتياغو ابينيز مارسي�: ا�ستاذ
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ما ھي الخطوة : القيمة الجمركية وسعر النقل
)2(التالية؟ 

)2007( ورث اينس ريتشارد•

 اجراءات قانون عن الصادر المعلومات تكنولوجيا مقترح–
 بمعالجة يقوم السلطات قبل من معتمد حاسوب برنامج .ادارية
 والتعدي�ت الجمركية والقيمة الدخل ضريبة لمتطلبات الكترونية
.الضريبية وادارة الضريبة دافع بين اتفاق على بناء عليھما،

سانتياغو ابينيز مارسي�: ا�ستاذ

نحو تحقيق ا�لتزام بالقيمة الجمركية من خ�ل 
ضريبة الدخل على الشركات

!شكرا �ستماعكم 

Santiago.Ibanez@uv.es

http://www.derechoaduanero.com

سانتياغو ابينيز مارسي�: ا�ستاذ


