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   جدوى تطبيق الضريبة على القيمة املضافة يف دولة الكويت
د. أحمد عبد الصبور الدجلاوي

أستاذ التشريعات االقتصادية واملالية املساعد
كلية القانون، جامعة الشارقة، اإلمارات

امللخص
يهدف هذا البحث إلى حتديد مدى جدوى تطبيق الضريبة على القيمة املضافة في دولة 
الكويت، ومدى صدق وموضوعية التخوفات املثارة بشأن هذا التطبيق، وقد طرح الباحث 
الضريبة  تطبيق  جدوى  مدى  حول  رئيس  سؤال  في  صياغتها  متت  محددة  إشكالية 
التساؤالت  من  عدد  التساؤل  هذا  عن  تفرع  وقد  الكويت،  دولة  في  املضافة  القيمة  على 
الفرعية، وفي ضوء هذه التساؤالت قام البحث على فرضيتني أساسيتني هما: أن هناك 
الكويت، وأن  القيمة املضافة في  التعجيل بتطبيق ضريبة على  ضرورات عديدة توجب 
هناك بعض املشكالت التي ستعاصر تطبيق هذه الضريبة وأنها مشكالت ال تستعصي 
البحث  تقسيم  مت  فرضياته  صحة  واختبار  البحث،  تساؤالت  عن  ولإلجابة  احلل،  على 
إلى مبحث متهيدي ومبحثني مستقلني، تناول املبحث التمهيدي التعريف بالضريبة على 
على  الضريبة  تطبيق  ضرورات  األول  املبحث  وتناول  حسابها،  وكيفية  املضافة  القيمة 
القيمة املضافة في دولة الكويت، وأما املبحث الثاني فقد تناول مشكالت تطبيق الضريبة 
على القيمة املضافة في دولة الكويت وسبل التغلب عليها، وقد اعتمد الباحث على املنهج 
الوصفي التحليلي؛ فقام بتجميع أكبر قدر ممكن من املعلومات حول موضوع الدراسة 
دقيقاً  حتليالً  عليها  احلصول  مت  التي  املعلومات  بتحليل  قام  ثم  مختلفة،  مصادر  من 

للوصول إلى نتائج علمية سليمة.
تنويع  إلى  حتتاج  الكويت  دولة  أن  أهمها:  لعل  النتائج  من  عدد  إلى  الباحث  توصل  وقد 
قوة  ولتعزيز  النفط،  عائدات  على  الكلي  شبه  االعتماد  من  بدالً  العامة  املوازنة  موارد 
عجز  ولتمويل  العاملية،  النفط  أسواق  تطورات  على  املترتبة  الصدمات  إزاء  اقتصادها 
حتقيق  في  وبفاعلية  ُتسهم  أن  ميكن  املضافة  القيمة  على  والضريبة  العامة،  املوازنة 
األهداف االقتصادية واالجتماعية واملالية لدولة الكويت، وفضالً عن الضرورات الداخلية 
التي حتتم على الكويت تطبيق ضريبة القيمة املضافة، فإن هناك ضرورة أخرى خارجية 
على  بالضريبة  تتعلق  التي  والدولية  اإلقليمية  والتحوالت  التطورات  مواكبة  في  تتمثل 
القيمة املضافة، وعلى الرغم من األثر الذي حتدثه ضريبة القيمة املضافة على األسعار، 
ُيذكر  تأثير  ذا  لن يكون  األثر  أن هذا  إال  الضريبة،  إن األسعار سترتفع مبقدار سعر  إذ 
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في املجتمع الكويتي، وذلك لسببني: األول يتمثل في انخفاض سعر الضريبة على القيمة 
املضافة (5%)، واآلخر إعفاء السلع واخلدمات الضرورية.

وفي ضوء نتائج البحث أوصى الباحث بعدد من التوصيات، لعل أهمها: أن تقوم دولة 
الكويت بالتصديق على االتفاقية املوحدة لضريبة القيمة املضافة لدول مجلس التعاون 
أولى  كخطوة  2021م،   يناير   01 من  بداية  الضريبة  ُتفرض  وأن  العربية،  اخلليج  لدول 
ومهمة في طريق اإلصالح الضريبي، ولتنويع مصادر اإليرادات، وعدم االعتماد شبه 
بدء  عند  املتوقعة  االنتقالية  املشكالت  دراسة  تتم  وأن  النفطية،  اإليرادات  على  الكامل 
الكفيلة  اآلليات  الكويت، ومحاولة حتديد  املضافة في دولة  القيمة  الضريبة على  تطبيق 
الضريبية  املشكالت  دراسة  عامة  وبصفة  السلبية،  آثارها  من  احلد  أو  عليها،  بالتغلب 
املرتبطة بها وتقدمي احللول املمكنة لها، ويفضل أن يتم إرفاق هذه احللول ضمن مسودة 
قانون فرض الضريبة، وأن يتم إنشاء هيئة ذات شخصية معنوية مستقلة تختص بكل 
دولة  في  للضرائب  االحتادية  الهيئة  غرار  على  الكويت،  دولة  في  بالضرائب  يتعلق  ما 

اإلمارات العربية املتحدة.
الضرائب غير  الضريبي،  النظام  املضافة،  القيمة  املضافة، ضريبة  القيمة  دالة:  كلمات 

املباشرة، النفقات العامة، اإليرادات العامة، التضخم، التنمية االقتصادية.
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املقدمة
اإليرادات  أهم  أحد  لكونها  احلديثة،  املالية  التشريعات  في  مهمة  مكانة  الضرائب  حتتل 
إلى  يتعداه  بل  فحسب،  العامة  النفقات  متويل  على  يقتصر  ال  دورها  إن  حيث  العامة، 
الدول  كافة  اعتماد  في  جلياً  ذلك  ويظهر  متعددة،  واجتماعية  اقتصادية  أهداف  حتقيق 
املعاصرة على الضرائب بنوعيها، املباشرة على الثروات والدخول، وغير املباشرة على 

االستهالك.
خاصة  تدريجياً،  الشأن  هذا  في  املباشرة  غير  الضرائب  على  االعتماد  نسبة  وتزيد 
السلع  ثمن  في  قيمتها  اندماج  من  الضرائب  هذه  به  تتميز  ما  بسبب  النامية،  الدول  في 
الضرائب  في  احلال  هو  كما  لها  الضريبي  العبء  بثقل  املمول  يشعر  فال  واخلدمات؛ 
املباشرة،  وبالتالي تقل فرص التهرب منها، فضالً عما تتميز به الضرائب غير املباشرة 
التحصيل،  وسهولة  ومرونتها،  حصيلتها،  واستمرارية  وفرة  مثل:  أخرى،  مزايا  من 
وإدخال عناصر التشخيص الضريبي فيها بفرضها بأسعار تتدرج بحسب مدى أهمية 
مواجهة  في  الضريبية  العدالة  من  نوع  حتقيق  وبالتالي  للضريبة،  اخلاضعة  السلعة 

التباين الشديد في توزيع الدخل القومي في الدول النامية.
ومُتثل الضريبة على القيمة املضافة (”Value Added Tax “VAT) تطوراً مهماً في هيكل 
الضرائب غير املباشرة، والتي ُطبقت في العديد من دول العالم، وحققت إيرادات جيدة، 
وهي حُتقق هدفني مهمني، هما: العدالة واحلصيلة، وقد ظهرت فكرة الضريبة على القيمة 
 (Wilhelm Von املضافة في سنة 1918 على يد رجل األعمال األملاني ويلهلم فون سيمنس
(Siemens، ثم ُطبقت - ألول مرة- في فرنسا سنة 1954، وما لبثت أن انتشرت في معظم 
التعاون  منظمة  في  األعضاء  الدول  السيما  العالم،  دول  من  وغيرها  األوروبية،  الدول 
االقتصادي والتنمية (OECD) ، وقد أظهر التطبيق العملي لهذه الضريبة جناحها في تلك 

الدول، كما أصبحت املصدر الرئيس لإليرادات احلكومية في الدول التي تأخذ بها.
وبالنسبة لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية، فقد كان لزاماً عليها أال تتخلف عن 
اإلصالح الضريبي، خاصة في ظل املتغيرات املتعددة واملتداخلة التي تعيشها اقتصادات 
هذه الدول بسبب تذبذب األسعار العاملية للنفط الذي ميثل مصدر اإليراد األساسي في 
وإجراء  الضريبي،  النظام  إصالح  على  العمل  ضرورة  أوجب  الذي  األمر  الدول،  هذه 
الذي  بالشكل  التعاون،  مجلس  دول  في  الضريبية  التشريعات  في  جوهرية  تعديالت 
يجعل النظام الضريبي في كل منها  يستوعب املتغيرات احمللية والعاملية، شأنه في ذلك 

شأن النظم الضريبية املختلفة، وكجزء من إصالحات التنمية األوسع نطاقاً.
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نوفمبر   27 في  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  مجلس  في  األعضاء  الدول  وقعَّت  ولذلك 
السلع  توريد  على  ضريبة  لفرض  املضافة  القيمة  ضريبة  عمل  إطار  اتفاقية  على   2016
اململكة  قبل  من  االتفاقية  هذه  نشر  تـــم  وقـــد   ،%5 بنسبة  قياسي  مبعدل  واخلدمات، 

العربية السعودية في 21 أبريل 2017.
وتنص االتفاقية املوحدة لضريبة القيمة املضافة في دول مجلس التعاون اخلليجي على 
الدول  من  دولة  كل  في  املضافة  القيمة  ضريبة  تطبيق  مبوجبه  ميكن  الذي  العمل  إطار 
القيمة  ضريبة  عمل  إطار  اتفاقية  تتضمن  كما  اخلليجي،  التعاون  مجلس  في  األعضاء 
املضافة في دول مجلس التعاون اخلليجي اتفاقاً بشأن بعض األمور املعينة، باإلضافة 
إلى أنها تلزم الدول األعضاء بتنفيذ التشريعات احمللية، مع السماح لها بحرية التصرف 

في التعامل مع األمور األخرى ذات الصلة.
عمل  إطار  اتفاقية  ربط  األعضاء  الدول  من  دولة  كل  على  يتعني  كان  مختصر،  وبشكل 
وتطبيق  احمللية  القوانني  مع  اخلليجي  التعاون  مجلس  دول  في  املضافة  القيمة  ضريبة 
العربية  اإلمارات  ودولة  السعودية  العربية  اململكة  قامت  وقد  املضافة،  القيمة  ضريبة 
على  يتعني  وكان   ،2018 ينايـــر    1 مـــن  اعتبـاراً  املضافة  القيمة  ضريبة  بتطبيق  املتحدة  
باقي دول مجلس التعاون اخلليجي البدء في تطبيق الضريبة على القيمة املضافة بحلول 
عام 2019، وهذا ما قامت به مملكة البحرين، حيث طبقت الضريبة في يناير 2019، في 

حني استمر تأجيل تطبيق الضريبة في كل من: سلطنة عمان، وقطر، والكويت. 
إشكالية البحث

املضافة في دول  القيمة  إطار عمل ضريبة  باتفاقية  الكويت  التزام دولة  الرغم من  على 
)السعودية،  الضريبة  التي طبقت  الدول  التجربة في  التعاون اخلليجي، وجناح  مجلس 
واإلمارات، والبحرين(، إال أن هناك تباطؤاً في تطبيقها، وفي هذا اإلطار يأتي هذا البحث 
تطبيق  جدوى  ما  اآلتي:  الرئيس  السؤال  في  صياغتها  ميكن  محددة  إشكالية  ليناقش 

الضريبة على القيمة املضافة في الكويت؟
تساؤالت البحث

متى نشأت الضريبة على القيمة املضافة؟ وكيف تطورت؟  .1
ما املقصود بالضريبة على القيمة املضافة؟  .2

كيف يتم حساب القيمة املضافة؟  .3
ما ضرورات تطبيق الضريبة على القيمة املضافة في دولة الكويت؟  .4
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ما املشكالت التي ميكن أن تصاحب تطبيق الضريبة على القيمة املضافة في دولة   .5
الكويت؟ وما سبل التغلب عليها؟

فرضيات البحث
تأسيساً على إشكالية البحث وما تفرع عنها من تساؤالت، يسعى هذا البحث إلى اختبار 

صحة الفرضيات التالية:
إن هناك ضرورات كثيرة لتطبيق الضريبة على القيمة املضافة في دولة الكويت.  .1

إن هناك بعض املشكالت التي قد تصاحب تطبيق الضريبة على القيمة املضافة في   .2
دولة الكويت.

دولة  في  املضافة  القيمة  على  الضريبة  تطبيق  تصاحب  قد  التي  املشكالت  إن   .3
الكويت بعضها ذات آثار بسيطة، والبعض اآلخر ميكن مواجهتها والتغلب عليها.

أهداف البحث
يسعى هذا البحث إلى حتقيق جملة من األهداف ميكن إيجازها فيما يلي:

الوقوف على ماهية الضريبة على القيمة املضافة من حيث: تعريفها، ونشأتها.  .1
بيان الكيفية التي يتم من خاللها حساب القيمة املضافة.  .2

الوقوف على ضرورات تطبيق الضريبة على القيمة املضافة في دولة الكويت.  .3
حتديد املشكالت التي قد تصاحب تطبيق الضريبة على القيمة املضافة في دولة   .4

الكويت.
حتديد سبل التغلب على املشكالت التي قد تصاحب تطبيق الضريبة على القيمة   .5

املضافة في دولة الكويت.
التوصية ببعض التوصيات املفيدة في مجال تطبيق الضريبة على القيمة املضافة   .6

في دولة الكويت.
أهمية البحث

يحاول  التي  واإلشكالية  يتناوله،  الذي  املوضوع  أهمية  من  أهميته  البحث  هذا  يستمد 
اإلجابة عنها، إذ يهدف هذا البحث إلى الوقوف على ضرورات تطبيق الضريبة على القيمة 

املضافة في دولة الكويت، لبيان جدوى تطبيق الضريبة في دولة الكويت من عدمه.
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املثارة بشأن تطبيق  التخوفات  البحث من كونه يتصدى للرد على  كما تزداد أهمية هذا 
على  الكويت  توقيع  من  الرغم  على  الكويت،  دولة  في  املضافة  القيمة  على  الضريبة 
االتفاقية املوحدة لضريبة القيمة املضافة لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية في 

نوفمبر 2016.
لهذا  تعرضت  التي  املتخصصة  الدراسات   - انعدام  يكن  لم  إن   - ندرة  فإن  وأخيراً، 

املوضوع املهم - ُتضفي على هذا البحث أهمية كبيرة.
منهج البحث

من أجل اختبار فرضيات البحث وحتقيق أهدافه اعتمد الباحث بشكل أساسي على املنهج 
الوصفي التحليلي؛ ألنه يناسب موضوع البحث، إذ قام الباحث بتجميع أكبر قدر ممكن 
من املعلومات حول موضوع الدراسة من مصادر مختلفة، ثم قام بتحليل املعلومات التي 

مت احلصول عليها حتليالً دقيقاً للوصول إلى نتائج علمية سليمة.
خطة البحث

يتكون البحث من مقدمة، ومبحثني، يسبقهما مبحث متهيدي، وتتبعهما خامتة، تضمنت 
املقدمة التعريف مبوضوع البحث، وإشكاليته، وفرضياته، وأهدافه، وأهميته، ومنهجه، 
للتعريف بالضريبة على  التمهيدي فقد مت تخصيصه  املبحث  الدراسة فيه، وأما  وخطة 
تطبيق  ضرورات  لدراسة  األول  املبحث  وخصص  حسابها،  وكيفية  املضافة  القيمة 
الضريبة على القيمة املضافة في دولة الكويت، وأما املبحث الثاني فقد ُخصص لدراسة 
عليها،  التغلب  وسبل  الكويت  دولة  في  املضافة  القيمة  على  الضريبة  تطبيق  مشكالت 
وأخيراً احتوت خامتة البحث على أهم ما توصل إليه البحث من نتائج، وما أوصى به من 

توصيات.
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مبحث متهيدي
التعريف بالضريبة على القيمة املضافة وكيفية حسابها

لكي يتأتى لنا فهم الضرورات الداعية لتطبيق الضريبة على القيمة املضافة في دولة الكويت، 
والرد على التخوفات املثارة بشأن هذا التطبيق، البد لنا من التعريف بهذه الضريبة، وبيان 

كيفية حساب القيمة املضافة، وذلك في مطلبني مستقلني على النحو التالي:  

املطلب األول
التعريف بالضريبة على القيمة املضافة

مرت الضريبة على القيمة املضافة بأطوار ومسميات عدة حتى وصلت إلى ما هي عليه 
اليوم، إذ بدأت في بعض الدول بضريبة على اإلنتاج، وفي البعض اآلخر بضريبة على 
وأول  املبيعات(1)،  على  بضريبة  الدول  من  كثير  وفي  التجزئة،  جتارة  أو  اجلملة  جتارة 
1916، وفرضتها في شكل ضريبة على رقم األعمال،  أملانيا في سنة  دولة عرفتها هي 
1921، ثم تبنتها العديد  1919، وبلجيكا سنة  1917، وإيطاليا سنة  وطبقتها فرنسا سنة 

من الدول األوروبية(2).
ُيدعى  أملاني  أعمال  رجل  إلى  املضافة  القيمة  على  الضريبة  ظهور  في  الفضل  ويعود 
ويلهلم فون سيمنس (Wilhelm Von Siemens) الذي اقترح، في سنة 1918، إحالل هذه 
الضريبة محل الضريبة على رقم األعمال التي كانت مطبقة في أملانيا في ذلك الوقت، أما 
الدولة التي طبقت الضريبة على القيمة املضافة - بصورتها احلالية - ألول مرة في العالم 
فهي فرنسا في سنة 1954، وذلك على يد موريس لوري (Maurice Lauré)  امللقب بأبي 
الضريبة على القيمة املضافة، والتي تدين له بالكثير فيما يتعلق بابتكارها وتطويرها في 
العامة  للمديرية  كمدير  عمله  ذلك  في  ساعده  وقد   ،1953 سنة  اسمها  حمل  الذي  مؤلفه 

للضرائب (Direction Générale des Impôts) في فرنسا في ذلك الوقت(3).

صابر يونس صالح، دور الضريبة العامة على املبيعات في متويل التنمية االقتصادية في مصر ومدى   (1)
إمكانية تطويرها إلى ضريبة على القيمة املضافة، أطروحة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاهرة )فرع 

بني سويف(، 2003، ص 64.
د. خالد عبد العليم السيد عوض، الضريبة على القيمة املضافة: دراسة مقارنة للنظم الضريبية العاملية،   (2)

دون ناشر، دون سنة نشر، ص 5.
املؤسسة  مجد،  دار  سعادة،  مجيد  كامل  ترجمة  ط1،  املضافة،  القيمة  على  الضريبة  أوغريه،  جورج   (3)
والقضايا  النظم  حجازي،  السيد  املرسي  د.  بعدها؛  وما  ص9   ،2002 بيروت،  للدراسات،  اجلامعية 

الضريبية املعاصرة، دار اليكس لتكنوجليا املعلومات، اإلسكندرية، 2004، ص 302.
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وقد مرت الضريبة على القيمة املضافة - قبل تطبيقها بصورتها احلالية في فرنسا سنة 
التجزئة،  1917 بضريبة على مبيعات  بأطوار ومسميات عدة، فبدأت في سنة   - 1954
ويقع عبؤها على املستهلك األخير للسلعة، وكان يتم حتصيلها عن طريق طوابع توضع 
على فواتير البيع(4)، إال أن هذه الضريبة لم تستمر طويالً بسبب سهولة التهرب منها، 
لة، وقد اُستبدلت الضريبة على رقم األعمال بالضريبة على  ومن ثمَّ ضآلة املبالغ احملصَّ
مبيعات التجزئة، وذلك بالقانون الصادر في 25 يونيو 1920(5)، وتختلف الضريبة على 
العمليات  إجمالي  أنها حُتصل على  التجزئة في  الضريبة على مبيعات  األعمال عن  رقم 
التي يقوم بها التاجر خالل مدة محددة بدالً من حتصيلها عن كل عملية في ظل الضريبة 
على مبيعات التجزئة، كما أنها ُتفرض على كل مرحلة من املراحل التي متر بها السلعة 
املباعة، وليس فقط على مرحلة مبيعات التجزئة، واملكلفون بهذه الضريبة هم األشخاص 
الذين يشترون من أجل إعادة البيع، حيث يضيف البائع قيمة الضريبة إلى ثمن السلعة 

ليتحملها - في النهاية - املستهلك(6).
اإلنتاج،  على  ضريبة  وفرضت  األعمال،  رقم  على  الضريبة  إلغاء  مت   1936 سنة  وفي 
سواء  املنتجني،  جميع  من  وحُتصل  النهائية،  املنتجات  على  واحدة  مرة  ُتفرض  وكانت 
أكانوا أشخاصاً طبيعيني أم معنويني، أما مبيعات جتار اجلملة والتجزئة فكانت ال تخضع 

لهذه الضريبة(7).
الضريبة  تعد  لم  إذ  اإلنتاج،  على  الضريبة  على  جوهري  تعديل  أدخل   1948 سنة  وفي 
النهائي(، وإمنا صارت  التي تأخذ فيها شكلها  النهائي )املرحلة  املنتج  ُتفرض فقط على 
ُتفرض على املنتج في كل مرحلة من مراحل العملية اإلنتاجية، وأدخل - وألول مرة في 
تاريخ الضرائب على املبيعات - نظام اخلصم (Le régime de déduction)، وطبقاً لهذا 
األعمال في نهاية كل مرحلة من مراحل  الضريبة على إجمالي رقم  النظام يتم حساب 

اإلنتاج، ثم ُتستنزل منها الضريبة التي سددت في املراحل السابقة(8).
وفي 10 أبريل 1954 صدر في فرنسا القانون رقم 404-54، والذي ينظم تطبيق الضريبة 
على  الضريبة  أصبحت  وبذلك  اإلنتاج،  على  الضريبة  محل  لتحل  املضافة  القيمة  على 

(4)	Michel	Dran,	Droit	fiscal,	Editions	Masson,	Paris,	1975,	p.	105.
(5)	Francis	Alcade,	 La	 profession	 libérale	 en	 droit	 fiscal,	 Librairies	Techniques,	 Paris,	

1984,	p.148.
د. عبد املنعم عبد الغني علي، الضريبة على القيمة املضافة، دار النهضة العربية، القاهرة، دون سنة نشر، ص 15.  (6)
(7)	 Jean	Jacque	Philippe,	La	tax	sur	la	valeur	ajoutée,	edition	berger-	leveroult,	Pari,s	1973,	p.	26.

مشار إليه لدى: د. عبد املنعم عبد الغني علي، مرجع سابق، ص 15.
(8)	Claude	Gambier,	Les	impôts	en	France,	edition	Francis	Lefebvre,	1986,	p.	346.
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القيمة املضافة ُتطبق في كل مرحلة من مراحل اإلنتاج التي متر بها السلعة حتى مرحلة 
البيع باجلملة، وبقيت جتارة التجزئة وعمليات تقدمي اخلدمات خارج نطاق الضريبة على 
القيمة املضافة، إذ كانت عمليات تقدمي اخلدمات تخضع لضريبة خاصة، لذلك صدر في 
6 يناير 1966 القانون رقم 66-10، الذي ُنص فيه على أن يبدأ العمل به ابتداء من أول يناير 
1968؛ أي بعد عامني من إصداره، وقد ألغى هذا القانون الضريبة على اخلدمات، وعمم 

الضريبة على القيمة املضافة التي أصبحت هي الضريبة العامة الوحيدة على اإلنفاق(9).
ومنذ سنة 1968 أصبح قانون الضريبة على القيمة املضافة في فرنسا منوذجاً ُيحتذى به 
في سائر الدول األوروبية والعالم أجمع(10)، حتى وصل عدد الدول التي تطبق الضريبة 
على القيمة املضافة في بداية القرن احلادي والعشرين إلى مائة وثالثني دولة، بيد أن أخذ 
الصناعي  العالم  انتشرت في  بالبطء، فقد  اتسم  القيمة املضافة  النامية بضريبة  البلدان 
وأمريكا اجلنوبية في أواخر السبعينيات من القرن املاضي، ولم تأخذ بها الدول النامية، 

والدول التي متر مبرحلة انتقالية إال بعد ذلك بعشر سنوات(11).
وحالياً يزيد عدد الدول املطبقة لضريبة القيمة املضافة على 150 دولة، منها: دول االحتاد 
األوروبي، وأستراليا، وسنغافورة، والصني، والنرويج، وسويسرا، والواليات املتحدة 
من  عدداً  هناك  أن  كما  إلخ،  وروسيا...  اجلنوبية،  وكوريا  واليابان،  وكندا،  األمريكية، 
الدول العربية حققت جناحاً كبيراً في تطبيق الضريبة على القيمة املضافة، ومنها: مصر، 

واألردن، ولبنان، واملغرب، وتونس(12).
وُتعد الضريبة على القيمة املضافة من الضرائب غير املباشرة، وهي ُتفرض على السلع 
واخلدمات، ويتحمل عبأها املستهلك النهائي، وهي تتخذ القيمة املضافة للُمنتَج أو اخلدمة 

املُقدمة في كل مرحلة من مراحل اإلنتاج والتوزيع وعاًء لها(13).
مرحلة  أي  في  للمبيعات  الكلية  القيمة  على  ليس  ُتفرض  املضافة  القيمة  على  فالضريبة 
إلى قيمة  املرحلة  تلك  التي أضافتها  القيمة  ُتفرض فقط على  أو توزيعية، وإمنا  إنتاجية 

د. عبد املنعم عبد الغني علي، مرجع سابق، ص 16 وما بعدها.  (9)
د. عبد الباسط علي جاسم الزبيدي، التطورات املالية الدولية احلديثة: دراسة حتليلية مقارنة، ط1، دار   (10)

احلامد للنشر، عمان، األردن، 2014، ص129.
صابر يونس صالح، مرجع سابق، ص 64.  (11)

معصومة عبد الكرمي ودانة الهاجري، أثر ضريبة القيمة املضافة على اتفاقيات التجارة احلرة، قسم   (12)
الدراسات والبحوث الدولية، وزارة املالية، دولة الكويت، ص 5 متاح على الرابط التالي:

https://www.mof.gov.kw/MOFDesicions/MOFPublish/PDF/std_Economic4_2017_2018_3.pdf.
وعاء الضريبة (Tax Base): هو موضوع الضريبة أو محلها، أي الشيء الذي ُتفرض عليه الضريبة مبوجب   (13)

القانون، وحتديد وعاء الضريبة الزم لتحديد دين الضريبة؛ أي املبالغ التي يجب على املكلف دفعها.



   جدوى تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في دولة الكويت

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - السنة الثامنة – العدد 4 – العدد التسلسلي 32 - ربيع الثاني – جمادى األول 1442 هـ/ ديسمبر 2020م526

القيمة  على  الضريبة  بني  اجلوهري  الفارق  هو  وهذا  السابقة،  املرحلة  من  مشترياتها 
املضافة والضريبة التراكمية على رقم األعمال، إذ ال ُتفرض الضريبة على القيمة املضافة 
التراكمية على رقم  الكلية في كل مرحلة كما هو احلال في الضريبة  املبيعات  على قيمة 

األعمال، وإمنا على جزء فقط من تلك املبيعات، والذي ميثل القيمة املضافة(14).
 وُيستخلص من ذلك، أن الفكرة األساسية التي تقوم عليها الضريبة على القيمة املضافة 
- وكما يرى البعض(15) - تتمثل في أنه في كل مرة يتم فيها انتقال املُنتَج من ُمنتِج آلخر، 
فإن كل ُمنتِج ُيدخل على املُنتَج بعض التعديالت التي تزيد من قيمته، وبالتالي فإن كل 

ُمنتِج ال يلتزم بالضريبة إال في حدود ما أضافه من قيمة للُمنتَج الذي أنتجه.

املطلب الثاني
كيفية حساب القيمة املضافة

فمن  به،  تهتم  الذي  للموضوع  تبعاً   (Value Added) املضافة  القيمة  مفهوم  يختلف 
الناحية االقتصادية تكون القيمة املضافة هي الفرق بني قيمة السلع املنتجة وقيمة املواد 
القيم  جتميع  ويتم  اإلنتاج،  عملية  في  الوسيط  االستهالك  أي  إنتاجها؛  في  دخلت  التي 
ُتسمى  وهي  اإلجمالية،  املضافة  القيمة  لتمثل  االقتصادية  القطاعات  جلميع  املضافة 
الناجت احمللي الذي ُيعبر عن قيمة الثروة الوطنية في املجتمع، أما من الناحية الضريبية، 
فإن القيمة املضافة مُتثل الفرق بني ثمن بيع السلعة أو مقابل أداء اخلدمة، وثمن شراء 
املواد واخلدمات الالزمة للحصول عليها(16)، وبعبارة أخرى هي الفرق بني قيمة منتجات 
الوحدات  من  املشتراة  اإلنتاج  في  املستخدمة  العناصر  وقيمة  معينة،  اقتصادية  وحدة 
االقتصادية على ما استخدمته من  الوحدة  أي ما أضافته هذه  االقتصادية األخرى(17)، 
عناصر إنتاج لوحدة إنتاجية تسبقها في العملية اإلنتاجية، وبالتالي فهي ال تقتصر على 
مرحلة إنتاجية دون األخرى، وإمنا ُتعبر عن الزيادة في قيمة السلع واخلدمات في كل 

مرحلة من مراحل إنتاجها.

د. سعيد عبد العزيز علي، ضريبة املبيعات في مصر: دراسة حتليلية تقوميية، مجلة روح القوانني،   (14)
كلية احلقوق، جامعة طنطا، العدد 9، يناير 1993م، ص 15.

د. السيد عطية عبد الواحد، مبادئ واقتصاديات املالية العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000،   (15)
ص 636.

(16)	 Arvind	Ashta,	European	VAT	-	General	Principles,	Burgundy	School	of	Business	–	
Ceren,	2007,	p.	10.

القاهرة،  القومي،  التخطيط  معهد  االقتصادية،  النظرية  في  محاضرات  الدهب،  أبو  جالل  محمد  د.   (17)
مذكرة رقم 714، ج 4، يونيو 1967، ص 2.
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االستعانة  ميكننا  الضريبة،  عليه  ُتفرض  التي  املضافة  القيمة  حساب  كيفية  لتوضيح 
باملثال التالي اخلاص بصناعة املالبس:

فمع افتراض أن املزارع )زيد( أنتج قطناً، واستخدم لذلك أسمدة، ومبيدات، وبذوراً بقيمة 
)35 ألف دينار(، ودفع أثناء جمع احملصول )5 آالف دينار(، ثم باع كامل إنتاجه من القطن 
إلى مصنع الغزل والنسيج مببلغ )50 ألف دينار(، ثم قام مصنع الغزل والنسيج بغزل 
هذا القطن وحتويله إلى أقمشة باستخدام مستلزمات إنتاج مادية مت شراؤها من الغير 
مببلغ )20 ألف دينار(، ثم باع مصنع الغزل والنسيج كمية القماش إلى مصنع صناعة 
املالبس اجلاهزة مببلغ )90 ألف دينار(، ثم قام مصنع صناعة املالبس اجلاهزة بتصنيع 
هذا القماش مستخدماً مستلزمات مادية وخدمات إنتاجية بقيمة )30 ألف دينار(، وباع 
إنتاجه إلى الوكيل التجاري )عمرو( مببلغ )150 ألف دينار( الذي قام بدوره ببيع البضاعة 
البضاعة في محله  ألف دينار(، ثم باع )حسن(   170( التجزئة )حسن( مببلغ  إلى تاجر 

بسعر التجزئة للمستهلكني مببلغ إجمالي )200 ألف دينار(.
ويتضح من هذا املثال أن القيمة التي أضافها املزارع )زيد( )10 آالف دينار(، وهي متثل 
قيمة  وبني  دينار(  ألف   40( وقيمتها  باشره  الذي  اإلنتاجي  العمل  مدخالت  بني  الفرق 
إنتاجه )50 ألف دينار(، وأن القيمة التي أضافها مصنع الغزل والنسيج )20 ألف دينار(، 
وهي متثل الفرق بني املدخالت )70 ألف دينار( وقيمة املخرجات (90)، وأن القيمة التي 
الفرق بني قيمة املدخالت  أضافها مصنع املالبس اجلاهزة )30 ألف دينار(، وهي متثل 
الوكيل  أضافها  التي  القيمة  وأن  دينار(،  ألف   150( املخرجات  وقيمة  دينار(  ألف   120(
التجاري )عمرو( )20 ألف دينار(، وهي متثل قيمة الفرق بني املدخالت )150 ألف دينار( 
وقيمة املخرجات )170 ألف دينار(، وأخيراً فإن القيمة التي أضافها تاجر التجزئة )حسن( 
)30 ألف دينار(، وهي متثل قيمة الفرق بني املدخالت )170 ألف دينار( وقيمة املخرجات 

)200 ألف دينار(. 
وبفرض أن النشاطات االقتصادية السابقة متثل جميع نشاطات االقتصاد احمللي، تكون 
مجموع  أي  االقتصاد،  هذا  في  اإلجمالي  احمللي  الناجت  هي  اإلجمالية،  املضافة  القيمة 
القيم املضافة جلميع الوحدات االقتصادية العاملة في املجتمع، وهو ما يوضحه اجلدول 

التالي:
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جــدول )1(
القيمة املضافة على مستوى الوحدة االقتصادية وعلى مستوى االقتصاد القومي

الوحدة االقتصادية
قيمة اإلنتاج 

املبيع
)باأللف دينار(

قيمة مستلزمات اإلنتاج 
املادية وأجور اخلدمات 

املدفوعة للغير )باأللف دينار(

القيمة املضافة في 
الوحدة االقتصادية

)باأللف دينار(

3510 + 5= 5040املزارع )زيد(

5020 + 20= 9070مصنع الغزل والنسيج

9030 + 30= 150120مصنع املالبس اجلاهزة

17015020الوكيل التجاري )عمرو(

20017030تاجر التجزئة )حسن(

املجموع
)في االقتصاد الكلي(

اإلنتاج احمللي 
اإلجمالي

660

مجموع املستلزمات
550

الناجت احمللي 
اإلجمالي

110

املصدر: جدول من إعداد الباحث.
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املبحث األول
ضرورات تطبيق الضريبة على القيمة املضافة

في دولة الكويت
األهداف  أهمية  ينفي  املالي للضريبة؛ فإن ذلك ال  الهدف  أهمية وأولوية  الرغم من  على 
الضريبة  أن  فكما  أجلها،  من  الضرائب  تقررت  التي  األخرى  واالجتماعية  االقتصادية 
ُتعد مورداً مالياً ُيغذي اخلزانة العامة باإليرادات، فإنها ُتستخدم أيضاً في حتقيق أهداف 
اقتصادية، مثل: تشجيع نشاط استثماري معني، واحلد من سلوك اقتصادي مضر، أو 
االستهالك  من  واحلد  القومي،  الدخل  توزيع  إعادة  مثل:  اجتماعية،  أهداف  حتقيق  في 
واإلسراف، وبالنظر إلى النظام الضريبي الكويتي، جنده يفتقد إلى العناصر الضرورية 

التي تساعد على حتقيق مثل هذه األهداف.
كذلك فإن التطورات والتغيرات العاملية واإلقليمية اجلديدة، ومن أهمها توقيع دولة الكويت 
على اتفاقية إطـــار عمل ضريبة القيمة املضافة في دول مجلس التعاون اخلليجي، وقيام 
- والبحرين  واإلمارات  السعودية   - العربية  اخلليج  لدول  التعاون  مجلس  دول   بعض 
بتطبيق الضريبة على القيمة املضافة بالفعل، كل ذلك مُيلي علينا البحث عن جدوى تطبيق 
الضريبة في  الكويت من عدمه، فإن كانت هناك ضرورات توجب تطبيق  الضريبة في 
الكويت، فإنه يجب على الكويت أال تؤجل هذا التطبيق، وأن تتخذ كافة اإلجراءات الالزمة 

لفرض ضريبة القيمة املضافة.
في  املضافة  القيمة  ضريبة  تطبيق  ضرورات  على  للوقوف  املبحث  هذا  وسنخصص 
النقص  وتعويض  الكويتي،  الضريبي  النظام  إصالح  أهمها:  من  والتي  الكويت،  دولة 
في اإليرادات النفطية، واالستفادة من اآلثار االقتصادية اإليجابية للضريبة على القيمة 
لدول  التعاون  مجلس  لدول  املضافة  القيمة  ضريبة  عمل  إطار  اتفاقية  وتنفيذ  املضافة، 
هذه  وسنتناول  والعاملية،  اإلقليمية  والتحوالت  التطورات  ومواكبة  العربية،  اخلليج 

الضرورات تباعاً كل في مطلب مستقل.

املطلب األول
إصالح النظام الضريبي الكويتي

القانونية  القواعد  مجموعة  في  يتمثل  ضيّق  أحدهما  الضريبي،  للنظام  مفهومان  يوجد 
والفنية التي مُتكن من االستقطاع الضريبي في مراحله املتتالية من التشريع إلى الربط 
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والتحصيل، وثانيهما واسع يتمثل في كافة العناصر األيديولوجية واالقتصادية والفنية 
إلى كيان ضريبي معني، وفي هذا  التي يؤدي تراكمها معاً، وتفاعلها مع بعضها بعضاً 
للسياسة  عملية  وترجمة  صياغة  الواقع  في  الضريبي  النظام  يصبح  الواسع  املعنى 
الضريبية في املجتمع، ومن أجل حتقيق أهدافها التي تتمثل- عادة- في حتقيق حصيلة 
ضريبية مالئمة لتمويل برامج النفقات العامة للدولة، إضافة إلى رفع مستويات الكفاءة 
التنمية  مبعدالت  واإلسراع  املتاحة،  االقتصادية  املوارد  استغالل  في  االقتصادية 
االقتصادية، والتخفيف من مشكالت عدم االستقرار االقتصادي، وأخيراً حتقيق العدالة 

في توزيع الدخل القومي بني أفراد املجتمع(18).
في  الضريبي  النظام  على  تطرأ  التي  التغيرات  الضريبي(19)،  النظام  بإصالح  وُيقصد 
التنمية في مرحلة  أو لتحقيق خطط  التطورات االقتصادية واالجتماعية،  الدولة ملواكبة 
 (Comprehensive) ًمعينة من مراحل النمو، وميكن أن يكون اإلصالح الضريبي شامال
(Partly) لنوع معني من  أو أن يكون هذا اإلصالح جزئياً  للدولة،  الهيكل الضريبي  لكل 

الضرائب، أو لبعض أحكام ضريبة بعينها(20).
ويتطلب إصالح النظام الضريبي دراية عميقة، ومعرفة تامة بأوضاع الدولة، كما ينبغي 
أن يستجيب خلصوصية هذه األوضاع، لذلك فإن اإلصالح الضريبي في دولة معينة قد 
ال يتالءم مع دولة أخرى، وإن ذلك ال مينع من التعرف على جتارب الدول األخرى لتفادي 

األخطاء التي وقعت فيها، واالستفادة من النجاحات التي حققتها هذه التجارب(21).
وبالنسبة للنظام الضريبي الكويتي، فإنه يقوم على ضريبتني هما: الضريبة على دخل 

الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  الضريبية،  النظم  السيد حجازي،  املرسي  البطريق ود.  أحمد  د. يونس   (18)
2004، ص 23-22.

Erik	M.	 Jensen,	The	Taxing	 Power:	A	Reference	Guide	 to	 the	U.S.	 Constitution,	
Westport,	Westport,	Connecticut	London,	2005,	p.	17.
تتردد كثيراً عبارة اإلصالح الضريبي (Reform	Tax) في األدبيات احلديثة لالقتصاد واملالية العامة،   (19)
لها،  مسمى  الضريبي  اإلصالح  من  اتخذت  مؤخراً  صدرت  التي  الضريبية  التشريعات  بعص  إن  بل 

ملزيد من التفصيل انظر:
David	W.	Williams,	Trends	in	International	Taxation,	IBFD	Publications,	1991.	p.9.	
J.	A.	Pechman,	World	Tax	Reform,	A	Progress	Report,	Washington	D.C,	1988.

د. رمضان صديق محمد، معوقات اإلصالح الضريبي في الكويت: تشخيص احلالة والعالج، املؤمتر   (20)
العامة،  املوازنة  في  العجز  ملواجهة  املالية  السياسة  أدوات  الكويتيني:  لالقتصاديني  الثاني  العلمي 
اجلمعية االقتصادية الكويتية وجامعة الكويت- كلية التجارة واالقتصاد والعلوم السياسية، الكويت، 

أبريل 1995، ص 407.
املصرية  اجلمعية  املعاصرة،  مصر  مجلة  العربية،  الدول  في  اإلداري  اإلصالح  شحاته،  إبراهيم  د.   (21)

لالقتصاد السياسي واإلحصاء والتشريع، القاهرة، العددان 429-430، 1992، ص 5.
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الشركات، والضريبة اجلمركية، ومن ثمَّ فقد انتقد هذا النظام بأنه قاصر ومعيب؛ قاصر 
ألنه ال يتماشى مع األنظمة الضريبية املقارنة من حيث شمول النظام الضريبي للضرائب 
على الدخل وعلى رأس املال )الضرائب املباشرة(، وللضرائب على اإلنفاق وعلى التداول 
)الضرائب غير املباشرة(، وهو معيب ألنه إذا افترض أنه كان مالئماً لدولة الكويت في 
مرحلة سابقة )مرحلة فوائض امليزانية العامة(، فإنه لم يعد مالئماً في املرحلة احلالية؛ 

حيث تزايد النفقات العامة، واالنخفاض املستمر في أسعار النفط(22).
 3 رقم  املرسوم  حالياً  الكويت  دولة  في  األجنبية  الشركات  دخل  على  الضريبة  ويحكم 
لسنة 1955، واملعدل بعدة قوانني(23)، كان آخرها القانون رقم 2 سنة 2008، وقد فرض 
هذا املرسوم ضريبة على دخل الهيئات واملؤسسات األجنبية عن نشاطها داخل الكويت 

فقط، أما الهيئات واملؤسسات الكويتية فال تخضع لهذه الضريبة.
محال  أو  جنسياتهم،  كانت  أياً  الطبيعيون  األشخاص  القانون  هذا  نطاق  عن  ويخرج 

إقامتهم، وأياً كانت طبيعة النشاط الذي يزاولونه بالكويت.
وقد كان ُينظر إلى هذا املرسوم على أنه مرسوم بترولي(24)، إذ ُيفترض في اجلهات التي 
ستدفع الضريبة أنها ستكون الشركات البترولية فقط، بالرغم من أن معظم الهيئات التي 
تدفع الضريبة عبارة عن هيئات غير بترولية(25)، ويؤدي ذلك إلى أن هذا املرسوم يفقد 
تطبيق  يتاح  بحيث  القوانني،  ُتصاغ  أساسهما  على  اللتني  واملرونة،  الشمولية  عنصري 

أحكامها على جميع األنشطة واألشخاص(26). 
الضرائب  سوى  الكويت  دولة  في  منها  ُيطبق  فال  املباشرة،  غير  للضرائب  وبالنسبة 
الوقت  حتى  الكويت  في  ُتطبق  فال  )االستهالك(  اإلنفاق  على  الضرائب  أما  اجلمركية، 

احلالي.
ويتضح مما سبق أن النظام الضريبي الكويتي يعاني من عدة مشاكل، سواء فيما يتعلق 

د. محمد عيسى فرهود، التخصصية والضرائب - نظرة مستقبلية للنظام الضريبي في دولة الكويت،   (22)
مجلة احلقوق، جامعة الكويت، املجلد 21، العدد 3، 1997، ص 97.

ال في  ومع ذلك لم تكن هذه التعديالت جوهرية، كما أنها لم تكن كافية إليجاد نظام ضريبي عادل وفعَّ  (23)
دولة الكويت.

د. وائل إبراهيم الراشد، املدخل إلى الضرائب والزكاة في الكويت، جامعة الكويت، 2000، ص 9.  (24)
الدخل  ضريبة  قانون  مشروع  تقومي  الرحيم،  عبد  محمود  وعلي  الرجبي  احلكيم  عبد  تيسير  محمد   (25)
الكويتي: دراسة مقارنة، املجلة العربية للعلوم اإلدارية، جامعة الكويت، املجلد 13، العدد 3، سبتمبر 

2009، ص 339.
د. فالح ذياب العجمي، الضريبة على الدخل في الكويت، مجلة الفكر احملاسبي، كلية التجارة، جامعة   (26)

عني شمس، املجلد 20، العدد 2، 2016، ص 1291.



   جدوى تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في دولة الكويت

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - السنة الثامنة – العدد 4 – العدد التسلسلي 32 - ربيع الثاني – جمادى األول 1442 هـ/ ديسمبر 2020م532

بالضرائب املباشرة، أو ما يتعلق بالضرائب غير املباشرة، وال ريب أن هذه املشاكل جتعل 
في  الضرائب  ُتستخدم  ال  كما  جداً؛  ضعيفاً  العام  اإلنفاق  متويل  في  الضرائب  إسهام 
التنمية االقتصادية واالجتماعية إال في نطاق ضيّق، فضالً عن عدم االهتمام بالتوزيع 

العادل لألعباء العامة، كما تؤثر هذه املشاكل على كفاءة وفعالية اإلدارة الضريبية.
وال يخفى أن فرض ضريبة القيمة املضافة في دولة الكويت سيسهم بدور مهم في إصالح 
ُتفرض على االستهالك، وهي  التي  املباشرة  الضرائب غير  أهم  الضريبي، فهي  النظام 

جُتمع من طرف موردي السلع واخلدمات لصالح الدولة ليتحملها املستهلك النهائي.
لإلدارة  بالنسبة  سواء  التطبيق،  وسهولة  بالبساطة  املضافة  القيمة  ضريبة  وتتميز 
الضريبي  النظام  فعالية  في  سيسهم  ما  وهو  واخلدمات،  السلع  ملوردي  أو  الضريبية 
واإلدارة  املمول  بني  التعامل  تسهل  أن  شأنها  من  ميسرة،  إجراءات  ذات  فهي  الكويتي؛ 
املمول  بني  الثقة  من  جسوراً  وتبني  املكلفني،  لدى  اليقني  من  حالة  وتخلق  الضريبية، 

واإلدارة الضريبية.
بيانات  وذات  وسهلة،  بسيطة،  تكون  بها  املكلف  من  تقدميها  املطلوب  اإلقرارات  أن  كما 
متطورة  وسائل  باستخدام  حديثة  بطريقة  بها  التعامل  يتم  الغالب  وفي  واضحة، 
كاإلنترنت، كما أن إجراءات الرقابة تعتمد - في الغالب - على الفحص املستندي والدفتري 
لدى املسجلني، وعلى فترات متباعدة، وأيضاً فإن إجراءات الرد في حاالت التصدير من 
اإلجراءات السهلة وامليسرة، وهو ما سيزيد من نسب االمتثال الطوعي لضريبة القيمة 

املضافة.
عن  وذلك  الرقابة،  ذاتية  الضريبة  هذه  أن  الكويتي  الضريبي  النظام  فعالية  يعزز  ومما 
إذ  بعضاً؛  بعضهم  يراقبون  أنفسهم  املكلفني  يجعل  الذي  اخلصم  مبدأ  إعمال  طريق 
يستطيع  حتى  املستحقة،  الضريبة  بأداء  البائع  قيام  من  يتأكد  أن  منهم  كل  مصلحة  أن 
خصمها من الضريبة التي ُتستحق عليه عند بيعه للسلعة، وذلك خالل املراحل املختلفة 
إلنتاج وتوزيع السلعة، فكل مرحلة تراقب األخرى، وهذا يقلل في حد ذاته فرص التهرب 

الكلي من الضريبة.
النظام  تطوير  على  سيساعد  الكويت  في  املضافة  القيمة  ضريبة  تطبيق  فإن  وأخيراً، 
النامية،  أو  املتقدمة  الدول  في  سواء  التطبيق  واسعة  ضريبة  ألنها  الكويتي؛  الضريبي 
وذلك ملا تتمتع به هذه الضريبة من خصائص ومزايا، ومن ثمَّ يجب على املشرع الكويتي 
أن يولي تطبيق ضريبة القيمة املضافة اهتماماً كبيراً متاشياً مع عصر العوملة، وتنفيذاً 
لالتفاقية املوحدة لضريبة القيمة املضافة مع دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية.
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املطلب الثاني
تعويض النقص في اإليرادات العامة نتيجة النخفاض

أسعار النفط العاملية
كان النخفاض أسعار النفط العاملية بداية من عام 2014 تداعيات واضحة على اإليرادات 
املالية في عدد من الدول العربية التي تعتمد موازناتها العامة على اإليرادات النفطية، واجته 
عدد من هذه الدول إلى تخفيض اإلنفاق العام، بشقيه اجلاري والرأسمالي، بينما واصل 
عدد من هذه الدول  تبني سياسات مالية توسعية؛ بتمويل اإلنفاق احلكومي املتزايد من 
خالل الصناديق السيادية، وودائع الدولة لدى البنوك احمللية، أو من خالل بيع األصول، 
إيراداتها  مصادر  لتنويع  الضريبية؛  أنظمتها  إصالح  إلى  الدول  بعض  اجتهت  حني  في 
ومتويل عجز املوازنة، وحتقيق األهداف االقتصادية واملالية، والشك أن اختيار الوسيلة 

اخلاطئة لتمويل العجز قد ال ُيسهم في حل املشكلة بل في تضخيمها.
وقد تأثرت اإليرادات العامة في دولة الكويت باالنخفاض في أسعار النفط العاملية، وذلك 

بداية من السنة املالية 2014-2015، ويتضح ذلك من اجلدول التالي:
جدول )2(

اإليرادات اجلارية من مصادر نفطية وغير نفطية في دولة الكويت
خالل الفترة من 2011-2012  حتى 2018-2019 )باملليون دينار كويتي(

فئة اإليرادات
-2011
2012

-2012
2013

-2013
2014

-2014
2015

-2015
2016

-2016
2017

-2017
2018

-2018
2019

28,56929,96929,29122,50112,07511,68814,28218,428اإليرادات النفطية

1,6672,0392,5202,4241,5581,4111,7172,130اإليرادات غير النفطية

30,23632,00831,81124,92513,63313,09915.99920,558جملة اإليرادات اجلارية

نسبة اإليرادات النفطية إلى 
جملة اإليرات اجلارية

%94.49%93.63%92.08%90.27%88.57%89.23%89.27%89.64

املصدر: جدول من إعداد الباحث من احلساب اخلتامي لإلدارة املالية بدولة الكويت في سنوات مختلفة.
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ُيبني اجلدول رقم (2) اإليرادات اجلارية من مصادر نفطية وغير نفطية في دولة الكويت 
خالل الفترة من 2011-2012 حتى 2018-2019 )باملليون دينار كويتي(، ويظهر في هذا 

اجلدول اآلتي:
إن اإليرادات النفطية في دولة الكويت بلغت خالل السنة املالية 2014-2013، 29,291-  

مليون دينار.
انخفضت هذه اإليرادات في السنة التالية )2015-2014( إلى 22,501-  مليون دينار.

2015-2016-  والسنة  املالية  السنة  النفطية خالل  استمرار االنخفاض في اإليرادات 
املالية 2016-2017 ليصل إلى 12,075 و11,688 مليون دينار كويتي على التوالي.

قيمته  ما  بلغت  إذ  النفطية  اإليرادات  في  زيادة    -2018-2017 املالية  السنة  شهدت 
14,282 مليون دينار.

  -18,428 ما قيمته  بلغت  2018-2019، حيث  املالية  السنة  الزيادة خال  استمرت هذه 
مليون دينار.

رغم هذه الزيادة خالل العامني 2016-2018/2017-2019-  إال أن هذه اإليرادات مازالت 
أقل بكثير من القيمة التي وصلت إليها قبل االنخفاض األسعار العاملية للنفط29,291 

مليون دينار عام  2014-2013.
- إن هناك اعتماداً شبه كلي في دولة الكويت على عائدات النفط؛ إذ بلغت هذه اإليرادات 
حوالي 94.49% من اإليرادات العامة في دولة الكويت، وعلى الرغم من االنخفاض 
املتواصل في األسعار العاملية للنفط فلم تقل هذه اإليرادات عن 88.57% من إجمالي 

اإليرادات العامة، وذلك خالل عام 2016-2015.
- إن نسبة اإليراد غير النفطية )الضرائب، والرسوم، واإليرادات الرأسمالية، وغيرها( 
العامة(،  اإليرادات  7.92% من جملة  )أي ما نسبته  2,520 مليون دينار  لم تزد عن 

وذلك خالل السنة املالية 2014-2013.
وبسبب هذا االنخفاض في اإليرادات النفطية التي متثل املورد األساسي للنفقات العامة 
في دولة الكويت، فقد حاولت حكومة الكويت ترشيد اإلنفاق العام بداية من السنة املالية 
2015-2016، ومع ذلك فقد حققت املوازنة العامة الكويتية عجزاً بداية من ذلك العام وحتى 

السنة املالية 2018-2019، وهذا ما يوضحه اجلدول رقم (3) .
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جــدول )3(
إجمالي النفقات واإليرادات العامة في دولة الكويت

خالل الفترة من 2011-2012 حتى 2018-2019 )باملليون دينار كويتي(

إجمالي	النفقات
واإليرادات	العامة

-2011
2012

-2012
2013

-2013
2014

-2014
2015

-2015
2016

-2016
2017

-2017
2018

-2018
2019

30,23632,00831,81124,92513,63313,09915.99920,558إجمالي	اإليرادات	العامة

17,00719,30718,90321,41518,24517,70719,24721,848إجمالي	النفقات	العامة

زيادة	اإليرادات
عن	النفقات 

13,22912,70112,9083,5104,612-4,608-3,248-1,290-

املصدر: جدول من إعداد الباحث من احلساب اخلتامي لإلدارة املالية بدولة الكويت في سنوات مختلفة.

ويتضح من اجلدول السابق ما يلي:
سنة  دينار  مليون    -21,415 بلغت  الكويت  دولة  في  اإلجمالية  العامة  النفقات  إن 

.2015-2014

. انخفضت هذه النفقات إلى 18,245 مليون دينار سنة 2016-2015- 
  -2017-2016 املالية  السنة  خالل  العامة  النفقات  حجم  في  االنخفاض  هذا  استمر 

ليصل إلى 17,707 مليون دينار.
دينار(، مليون    -19,247(  2018-2017 خالل  العامة  النفقات  حجم  زيادة   رغم 

و 2018-2019 )21,848 مليون دينار(، إال أن هذه الزيادة لم تكن كبيرة.
إنه بداية من السنة املالية 2015-2016 حتى السنة املالية 2018-2019-  حققت املوازنة 
العامة الكويتية عجزاً مالياً بسبب زيادة النفقات العامة عن اإليرادات العامة، وإن هذا 
السبب الرئيس في هذا العجز هو انخفاض اإليرادات النفطية بسبب تذبذب األسعار 

العاملية للنفط.
وبناًء على ما تقدم حتتاج دولة الكويت إلى تنويع موارد املوازنة العامة بدالً من االعتماد 
على  املترتبة  الصدمات  إزاء  اقتصادها  قوة  ولتعزيز  النفط،  عائدات  على  الكلي  شبه 
تطورات أسواق النفط العاملية، ولتمويل عجز املوازنة العامة، وميكن للضريبة على القيمة 
أنسب  ألنها  واملالية،  االقتصادية  األهداف  هذه  حتقيق  في  وبفاعلية  ُتسهم  أن  املضافة 

أنواع الضرائب من حيث عدالتها وشمولها، فهي تشمل النطاق األوسع في املجتمع.



   جدوى تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في دولة الكويت

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - السنة الثامنة – العدد 4 – العدد التسلسلي 32 - ربيع الثاني – جمادى األول 1442 هـ/ ديسمبر 2020م536

حجم  تواضع  من  الكويت  دولة  في  املضافة  القيمة  على  الضريبة  تطبيق  أهمية  وتظهر 
األهمية   (4) رقم  اجلدول  وُيبنينِّ  العامة،  اإليرادات  بإجمالي  مقارنة  الضريبة  اإليرادات 
الضرائب  إيرادات  يتضمن  إذ  الكويت،  دولة  في  والرسوم  الضرائب  إليرادات  النسبية 

والرسوم باملليون دينار كويتي، ونسبة هذه اإليرادات إلى إجمالي اإليرادات العامة.
جــدول )4(

األهمية النسبية إليرادات الضرائب والرسوم)27( في دولة الكويت
خالل الفترة من 2011-2012 حتى 2019-2018   

2011-فئة اإليرادات 
2012

-2012
2013

-2013
2014

-2014
2015

-2015
2016

-2016
2017

-2017
2018

-2018
2019

إجمالي إيرادات الضرائب 
326350388420485558506574والرسوم

30,23632,00831,81124,92513,63313,09915.99920,558إجمالي اإليرادات العامة

نسبة إيرادات الضرائب والرسوم 
2.79%3.16%4.26%3.56%1.69%1.22%1.09%1.08%إلى إجمالي اإليرادات العامة

املصدر: جدول من إعداد الباحث من احلساب اخلتامي لإلدارة املالية بدولة الكويت في سنوات مختلفة.

العامة  بالنسبة إلجمالي اإليرادات  أن نسبة الضرائب والرسوم  السابق  ويبنينِّ اجلدول 
في الكويت تراوحت بني 1.08% خالل السنة املالية 2011-2012 و4.26% خالل السنة 
2016-2017، وهي نسبة - حتى في حدها األقصى - متواضعة جداً، وتوضح  املالية 

الدور الهامشي للضرائب في متويل اإلنفاق العام في الكويت.

املطلب الثالث
االستفادة من اآلثار االقتصادية اإليجابية

للضريبة على القيمة املضافة
السائد  القيمة املضافة ضريبة على االستهالك، فإن االعتقاد  الضريبة على  لكون  نظراً 
التي  العوامل األخرى  الكلي، وذلك مع فرض ثبات  إلى تخفيض االستهالك  أنها تؤدي 
ميكن أن تؤثر على الطلب على حالها دون تغيير، كالدخول، واألذواق، واإلنتاج، والنظام 

متت االستعانة بإجمالي إيرادات الضرائب الرسوم خالل الفترة محل الدراسة نظراً لتعذر احلصول   (27)
على حجم اإليرادات الضريبية مبفردها.
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النقدي(28)، ويحدث ذلك بصورة كبيرة في الدول النامية؛ ألن الضريبة على القيمة املضافة 
ترفع أسعار السلع واخلدمات؛ مما يقلل الطلب عليها، خاصة أن الزيادة في الدخول التي 
تنتج عن التنمية تكون في يد الفئات ذات امليل احلدي املرتفع لالستهالك، وهي ال تتناولها 
على  للضريبة  إخضاعها  مبكان  األهمية  من  كان  لذا  الكافي،  بالقدر  املباشرة  الضرائب 
القيمة املضافة حتى متتص الزيادة في االستهالك الناجتة عن زيادة الدخول في املراحل 
األولى للتنمية، وتوجيه هذا القدر من الدخول إلى استثمارات تدفع مبجاالت التنمية إلى 
األمام(29)، ومن ناحية أخرى ما دامت الضريبة على القيمة املضافة تؤدي إلى تغير هيكل 
أسعار السلع واخلدمات اخلاضعة لها، فإنها تؤدي بالتالي إلى تغير منط االستهالك، كما 

ميكن أن ُتسهم في تشجيع أو تقليل استهالك بعض السلع ومحاربة السلع الضارة.
أهمها  عوامل،  عدة  على  االستهالك  على  املضافة  القيمة  على  الضريبة  تأثير  ويتوقف 
مرونة الطلب على السلعة، ودرجة مرونة طلب الطبقات التي يقع عليها عبء الضريبة، 
الطلب املرن نتيجة فرض هذه الضريبة بدرجة  فمن ناحية يتأثر استهالك السلعة ذات 
مستهلكوها  يستطيع  ال  التي  املرن  غير  الطلب  ذات  السلعة  استهالك  تأثر  من  أكبر 
التي  الضريبة  فإن  أخرى،  ناحية  ومن  الضريبة،  هذه  فرض  بعد  حتى  عنها  االستغناء 
ُتصيب األغنياء ال تقلل من استهالكهم؛ ألنهم يدفعونها عادة من مدخراتهم، في حني أن 
الضريبة التي ُتصيب الفقراء ُتقلل من استهالكهم، خاصة السلع ذات الطلب املرن، أي أن 
أثر ضريبة القيمة املضافة على استهالك الطبقتني يتناسب عكسياً مع حجم دخول كل 

منهما(30).
األجل  في  عنه  القصير  األجل  في  االستهالك  على  املضافة  القيمة  ضريبة  أثر  ويختلف 
وقبل  مباشرة،  الضريبة  فرض  تعقب  التي  الفترة  أي  القصير-  األجل  ففي  الطويل، 
ظهور آثار تغير االستهالك - فرض الضريبة سيؤدي إلى انخفاض الدخول احلقيقية، 
خاصة أصحاب الدخول املنخفضة أو املتوسطة، ومن ثمَّ انخفاض االستهالك الكلي، أي 
فإن  املتقدمة،  الدول  أما  النامية،  الدول  في  واضحاً  ذلك  ويظهر  الكلي،  الطلب  انخفاض 
الذي يدفعهم  ارتفاع مستوى معيشتهم  سكانها قد ال يغيرون منط استهالكهم بسبب 

إلى مواجهة الزيادة التي حتدث في األسعار من مدخراتهم.

محل  املضافة  القيمة  على  الضريبة  إلحالل  واالقتصادية  املالية  التأثيرات  املنعم،  عبد  سعيد  رشا  د.   (28)
املضافة-  القيمة  على  )الضريبة  املشترك  الضريبي  العلمي  املؤمتر  إلى  مقدم  بحث  املبيعات،  ضريبة 
آليات التطبيق في مصر(، اجلمعية املصرية للمالية العامة والضرائب وكلية التجارة بجامعة عني شمس 

وأكادميية املدينة، 2015، ص 24.
صابر يونس صالح، مرجع سابق، ص 109.  (29)

د. رشا سعيد عبد املنعم، مرجع سابق، ص 24.  (30)
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تخفيض  إلى  القصير  األجل  في  يؤدي  املضافة  القيمة  على  الضريبة  فرض  كان  وإذا 
االستهالك، ومن ثّم انخفاض الطلب الكلي، أي الفترة التي تظهر فيها آثار تغير االستهالك، 
فإن الضريبة تبدأ في إحداث أثرها على التوازن االقتصادي، فتنخفض تكاليف اإلنتاج، 

وينخفض معها املستوى العام لألسعار.
وتبرير ذلك يكمن في أن انخفاض الطلب الكلي نتيجة فرض الضريبة على القيمة املضافة 
يؤدي إلى توازن مستوى التشغيل عند مستوى أقل من مستوى التشغيل الكامل الذي 
 (Deflationary يضمن التوظيف الكامل للموارد املتاحة، وبالتالي ستوجد فجوة انكماشية
أسعار  انخفاض  إلى  يؤدي  مما  اإلنتاج؛  عناصر  عرض  في  فائض  عليها  يترتب   ،Gap)

عناصر اإلنتاج، والذي يؤدي بدوره إلى انخفاض تكلفة اإلنتاج.
تخفيضه،  على  فتعمل  االستهالك  على  تؤثر  املضافة  القيمة  على  الضريبة  ألن  ونظراً 
فإنها تؤثر على االدخار، غير أن مدى هذا التأثير سيتوقف على توزيع السلع اخلاضعة 

للضريبة من ناحية، ومستويات الدخول من ناحية أخرى.
وميكن للضريبة على القيمة املضافة أن ُتسهم في تشجيع االستثمار وتوجيهه؛ إذ إنها 
االستهالك  حساب  على  االستثمار  إلى  القومي  الدخل  من  كبير  جلانب  حتويالً  تضمن 

اخلاص.
ومن جانب آخر ُتعد الضريبة على القيمة املضافة أداة لزيادة أو توسيع الطاقة اإلنتاجية، 
وزيادة فرص االستثمار؛ باعتبار أن من يدفعها هو املستهلك، وُيعفى منها املنتج، فعبء 
هذه الضريبة ينتقل من خالل مراحل اإلنتاج والتوزيع ليستقر في النهاية على املستهلك 
النهائي، لذلك فمن املفترض أال تؤثر على النشاط اإلنتاجي أو طريقة العمل والتكنولوجيا 

املستخدمة.
تؤدي الضريبة على القيمة املضافة دوراً مهماً في حتقيق االستقرار االقتصادي، إذ إنها 
تتسم باحلساسية الشديدة واملرونة الكبيرة، وتتماشى مع مسيرة اإلصالح االقتصادي، 
حيث ميكنها حتقيق التوازن بني التدفقات النقدية والتدفقات احلقيقية، كما أن الضريبة 
الشرائية،  القوة  التضخم؛ نظراً ألنها تساعد على تخفيض  القيمة املضافة تناهض  على 
من  واحلد  باألسعار  السريعة  الزيادة  حدة  من  التخفيف  عليه  يترتب  الذي  األمر  وهو 

تدهور قيمة العملة(31).

زمزم أحمد أبو بكر، تقييم نظام الضريبة العامة على املبيعات ومتطلبات تطويره للتحول إلى ضريبة   (31)
على  للضريبة  االنتقال  )حتديات  العشرين  العلمي  الضريبي  املؤمتر  إلى  مقدم  بحث  املضافة،  القيمة 
القيمة املضافة وآليات التطبيق(، اجلمعية املصرية للمالية العامة والضرائب باالشتراك مع كلية التجارة 

بجامعة عني شمس ومصلحة الضرائب املصرية، اخلميس 27 فبراير 2014، ص 40.
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كما ُتعد الضريبة على القيمة املضافة من أكثر الضرائب كفاءة خاصة إذا ُفرضت بسعر 
ثابت؛ ألنها في هذه احلالة لن تشوه اختيار املستهلك، إذ ستخضع كل السلع واخلدمات 
للضريبة بالسعر ذاته، وهذا على عكس الضريبة على الدخل التي من املمكن أن تؤدي إلى 

تشويه االقتصاد في معظم الدول(32).

املطلب الرابع
تنفيذ اتفاقية إطار عمل ضريبة القيمة املضافة 

لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية

انطالقاً من األهداف الواردة في النظام األساسي ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
الرامية إلى أهمية تنمية عالقات التعاون القائمة بينها في مختلف املجاالت، ومتاشياً مع 
أهداف االتفاقية االقتصادية بني دول مجلس التعاون لسنة 2001، التي تسعى إلى حتقيق 
مراحل متقدمة من التكامل االقتصادي، ووضع تشريعات وأسس قانونية متماثلة في 
املجاالت االقتصادية واملالية، ورغبًة في تعزيز اقتصاد دول املجلس ومواصلة للخطوات 
األعضاء  الدول  االتفاق بني  بينها - فقد مت  االقتصادية  الوحدة  اتخاذها إلقامة  التي مت 
على  عامة  ضريبة  استحداث  على  املضافة  القيمة  لضريبة  املوحدة  االتفاقية  خالل  من 
االستهالك في دول مجلس التعاون تسمى )ضريبة القيمة املضافة( ُتفرض على معامالت 

استيراد وتوريد السلع واخلدمات في كل مرحلة من مراحل اإلنتاج والتوزيع.
القانون  إلصدار  الداخلية  اإلجراءات  اتخاذ  عضو  دولة  كل  على  االتفاقية  أوجبت  وقد 
احمللي؛ بهدف وضع أحكام االتفاقية حيز التنفيذ، مبا فيها وضع السياسات واإلجراءات 
دولة  كل  وتعد  االتفاقية(33)،  هذه  أحكام  مع  يتعارض  ال  مبا  الضريبة  لتطبيق  الالزمة 
عضو لم تطبق قانونها احمللي خارج نطاق تطبيق هذه االتفاقية إلى تاريخ نفاذ قانونها 

احمللي(34).
الدولة  إيداع وثيقة تصديق  من  اعتباراً  نافذة  االتفاقية  تعتبر   (1/78) املادة  لنص  ووفقاً 

الثانية لدى األمانة العامة ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية. 

د. عبد الستار عبد احلميد سلمى، الضريبة على القيمة املضافة ومدى تطبيقها في مصر، مجلة البحوث   (32)
أبريل  العاشرة،  السنة  عشر،  التاسع  العدد  املنوفية،  جامعة  احلقوق،  كلية  واالقتصادية،  القانونية 

2001، ص 325.
املادة (2/78) من االتفاقية املوحدة للقيمة املضافة لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية.  (33)
املادة (3/78) من االتفاقية املوحدة للقيمة املضافة لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية.  (34)
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وفي عام 2017 صدَّقت اململكة العربية السعودية على االتفاقية، وفي العام نفسه صدَّقت 
من  كل  في  املضافة  القيمة  على  الضريبة  تطبيق  ومت  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة 
السعودية(35) واإلمارات(36) في األول من يناير 2018، وبذلك دخلت االتفاقية حيز النفاذ 

إعماالً لنص املادة (1/78) سالفة الذكر.
وكان من املتوقع تطبيق هذه الضريبة في بقية الدول األخرى )مملكة البحرين، وسلطنة 
عمان، وقطر، والكويت( اعتباراً من شهر يناير 2019، إال أن ذلك لم يحدث إال في مملكة 
البحرين التي صدقت على االتفاقية في عام 2018، وطبقت الضريبة بالفعل مع بداية عام 

.(37)2019

االتفاقية،  على  وافقت  فقد  والكويت(  وقطر،  عمان،  )سلطنة  األعضاء  الدول  بقية  أما 
وأكدت جميعها على أهمية تطبيقها، حيث تعد إضافة مهمة للناجت احمللي اإلجمالي ألي 
دولة ومصدراً لزيادة اإليرادات العامة، إال أن هذه الدول لم تصدق على االتفاقية حتى 

نهاية الربع األول من عام 2020، ومن ثمَّ لم تطبق الضريبة.
وتخطط سلطنة عمان إلقرار ضريبة القيمة املضافة في 2021، لتؤخر أكثر إجراء يقول 
وقالت  البطالة،  معدل  وارتفاع  النمو  تباطؤ  وسط  حساساً  يكون  قد  إنه  االقتصاديون 
بورز«: آند  و»ستاندرد  و»فيتش«  »موديز«  الثالث  العاملية  االئتماني  التصنيف   وكاالت 
- التي متنح جميعها سلطنة عمان تصنيفاً عالي املخاطر - إنها تتوقع أن تقر السلطنة 
2020، وفي نشرة سندات ُوزعت على املستثمرين خالل شهر يوليو  تلك الضريبة في 
2019، قالت سلطنة ُعمان: إن احلكومة ستزيد قاعدة إيراداتها من خالل ضريبة القيمة 

املضافة التي من املتوقع تطبيقها في 2021(38).
القيمة  على  الضريبة  تطبيق  موعد  عن  شيئاً  فيها  املسؤولون  يذكر  فلم  قطر،  دولة  أما 

املضافة بسبب األوضاع الراهنة في مجلس التعاون لدول اخلليج العربية.
وفي دولة الكويت وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون االتفاقية املوحدة للضريبة 

نظام الضريبة على القيمة املضافة السعودي والئحته التنفيذية.  (35)
املرسوم االحتادي رقم 31 لسنة 2017 بشأن التصديق على االتفاقية املوحدة لضريبة القيمة املضافة   (36)
2017 في شأن  8 لسنة  العربية؛ واملرسوم بقانون احتادي رقم  التعاون لدول اخلليج  لدول مجلس 

ضريبة القيمة املضافة.
لدول مجلس  املضافة  للقيمة  املوحدة  االتفاقية  بالتصديق على   2018 47 لسنة  بقانون رقم  مرسوم   (37)
أكتوبر   06 السبت   ،3387 العدد  البحرين(،  )مملكة  الرسمية  اجلريدة  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون 
48 لسنة 2018 بإصدار قانون القيمة املضافة، اجلريدة الرسمية )مملكة  2018؛ املرسوم بقانون رقم 

.2018 أكتوبر   06 السبت  البحرين(، العدد 3387، 
.1.3617443-31-07-https://www.albayan.ae/economy/the-world-today/2019 مجلة البيان االقتصادية  (38)
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إلى  املشروع  وأحال  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  مجلس  لدول  املضافة  القيمة  على 
مجلس األمة، وقد أفادت جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي البرملانية في مجلس األمة 

الكويتي بأن ضريبة القيمة املضافة سيتم تأجيل تطبيقها في الكويت حتى سنة 2021.
دولة  ومنها   - الثالث  الدول  هذه  في  املضافة  القيمة  ضريبة  تطبيق  تأجيل  أن  شك  وال 
مجلس  لدول  املضافة  القيمة  لضريبة  املوحدة  االتفاقية  نطاق  خارج  يجعلها   - الكويت 
التعاون لدول اخلليج العربية، وذلك بنص املادة (1/78) سالفة الذكر، ألن االتفاقية دخلت 
حيز النفاذ مبجرد تصديق دولة اإلمارات العربية املتحدة عليها، بوصفها الدولة الثانية 

التي صدقت على االتفاقية بعد اململكة العربية السعودية. 
وقد أفرد املشرع البحريني املادة (79) من املرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2018 بإصدار 
قانون ضريبة القيمة املضافة، واخلاصة مبعاملة الدول األعضاء باملجلس غير املطبقني 
دولة  أي  ُتعامل  القانون،  هذا  أحكام  تطبيق  »ألغراض  أنه:  على  نصت  والتي  للضريبة، 
اململكة  معاملة  احمللي  الضريبي  تشريعها  تضمن  إذا  مطبقة  غير  كدولة  باملجلس  عضو 
االتفاقية، ويتم معاملتها في هذه احلالة  بالكامل ألحكام  كدولة غير مطبقة، ولم متتثل 
كدولة خارج نطاق إقليم دول املجلس، كما ُيعامل توريد السلع واخلدمات من هذه الدولة 
على أنه أجري في دولة خارج نطاق إقليم دول املجلس، وُيعامل األشخاص املقيمون فيها 
معاملة املقيمني في دولة خارج نطاق إقليم دول املجلس«، وإن كانت هذه املادة قد خصت 
الدول  على  أولى  باب  من  تنطبق  فإنها  االتفاقية،  ألحكام  بالكامل  متتثل  لم  التي  الدول 
التي لم تلتزم مطلقاً بأحكام االتفاقية، ولم تصدق على االتفاقية، ولم تطبق الضريبة من 

األساس.
القيمة املضافة ميزة  التي طبقت ضريبة  الدول  ُيفقد  وال عجب في ذلك ألن هذا الوضع 
تنافسية، فعلى سبيل املثال قطاع التجزئة في اإلمارات مطبق عليه القيمة املضافة، وكذلك 
السياحة وأسعار الفنادق، فيما ال تطبقها دول أخرى )سلطنة عمان، وقطر، والكويت(، 

وهذا يجعل الدول املطبقة للضريبة أقل تنافسية من الدول األخرى التي لم تطبقها.
وعدم  التعاون  مجلس  دول  بعض  في  املضافة  القيمة  ضريبة  تطبيق  أن  عن  فضالً  هذا 
هذا  يؤثر  حيث  االقتصادية؛  التشوهات  لبعض  يؤدي  قد  اآلخر-  البعض  في  تطبيقها 
بالقدر  حيادية،  الضريبة  تصبح  ال  بحيث  واملستهلكني،  املنتجني  قرارات  على  الوضع 
املطلوب منها لضمان التبادل احلر للسلع واخلدمات ورأس املال بني دول املجلس، ومن 
تفرضها،  التي  الدول  إلى  الضريبة  تفرض  ال  التي  الدولة  من  البضائع  تهريب  يتم  ثمَّ 

خاصة أن احلدود مفتوحة بني هذه الدول.
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املطلب اخلامس
مواكبة التطورات اإلقليمية والعاملية 

في مجال فرض الضرائب على االستهالك

تناولت املطالب األربعة السابقة عدداً من الضرورات املوجبة لتطبيق الضريبة على القيمة 
املضافة في دولة الكويت، ونالحظ أن هذه الضرورات جميعها تتعلق بالشأن الداخلي 
الكويتي، سواء أكان تشريعياً، أم مالياً، أم اقتصادياً، ومع ذلك فإن هناك ضرورة أخرى 
خارجية، تتمثل في ضرورة مواكبة التطورات والتحوالت اإلقليمية والدولية التي تتعلق 

بالضريبة على القيمة املضافة.
فقد استقر الفكر املالي واالقتصادي احلديث على أنه ال مفر من اإلصالح الضريبي الذي 
ُيسهم في خلق مناخ جيد لالستثمار، مع ضمان حتقيق أكبر قدر من العدالة الضريبية، 
مع التوازن في توفير املوارد املالية الالزمة لتمويل املوازنة العامة للدولة بهدف حتقيق 

أهداف املوازنة العامة، وحتقيق اإلنفاق االجتماعي على بنود املوازنة(39).
التطورات  مع  يتالءم  مبا  تطويرها  إلى  الدول  سعت  فقد  الضرائب،  ألهمية  ونظراً 
االقتصادية العاملية التي تفرض االندماج في املوكب االقتصادي، وما يتطلبه من حتديث 
الهياكل الضريبية بتهيئة البيئة التشريعية املالئمة، وإصالح األنظمة املالية والضريبية 

لتصبح أكثر مواكبة واندماجاً مع النظام العاملي. 
واألساليب،  احملتوى،  في  التحوالت  من  العديد  إلى  املعاصر  الضريبي  الفكر  ويشير 
واإلجراءات، ومن هذه التحوالت استبدال الضريبة على القيمة املضافة بضريبة املبيعات، 
أملانيا، وطبُقت  املاضي في  القرن  العشرينات من  الني نشأت فكرتها في  الضريبة  هذه 
فعلياً - ألول مرة - في فرنسا في اخلمسينات من القرن املاضي، ثم انتشرت من فرنسا 
إلى العديد من دول العالم، حتى بلغ عدد الدول التي تطبقها أكثر من 150 دولة(40)، فمن 
41 دولة فقط هي التي ال تطبق هذه  193 األعضاء في األمم املتحدة توجد  الـ  بني الدول 

الضريبة(41).

املصاحبة  للمشكالت  حتليلية  دراسة  إبراهيم،  العليم  عبد  الدين  وصالح  مصطفى  محمد  سليمان  د.   (39)
لتطبيق الضريبة على القيمة املضافة في الفكر الضريبي املعاصر، بحث مقدم إلى املؤمتر العلمي جلمعية 
خريجي كلية التجارة جامعة بنها باالشتراك مع الغرفة التجارية بالقليوبية ومصلحة الضرائب املصرية 

)تطبيق الضريبة على القيمة املضافة في مصر- الضرورات واحملاذير(، 17 مايو 2014، ص 88.
(40) https://www.kpmg.com/us/en/services/tax/indirect-taxes/vat-services / docum ents /

vat-	services.pdf
(41) http://www.k1b1.com/news-action-show-id-44248.htm
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املجموعة  قرار  نتيجة  أوروبا  غرب  األولى  مراحلها  في  الضريبة  هذه  انتشرت  وقد 
األوروبية باألخذ بها كشكل مشترك لضرائب املبيعات، كما انتشرت هذه الضريبة في 
شروط  كأحد  الضريبة  هذه  اعتماد  ساعد  وقد  البرازيل،  ملبادرة  تبعاً  الالتينية  أمريكا 
املنطقة، مبا  تلك  املتقدمة في  الدول  انتشارها في  األوروبي على  إلى االحتاد  االنضمام 
في ذلك الدول غير األعضاء كالنرويج، وسويسرا، كما اعتمدت هذه الضريبة اآلن في 
جميع الدول األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (OECD)(42) عدا الواليات 

املتحدة األمريكية.
وقد شهدت فترة التسعينات وبداية عام 2000 طفرة في معدل االعتماد على تلك الضريبة، 
إذ اعتمدتها معظم دول التحول االقتصادي، األمر الذي يعكس حاجاتها إلى تغيير مصادر 
إيراداتها التقليدية التي انخفضت نتيجة االنتقال إلى اقتصاد السوق، وأهمها الضرائب 
انتشرت  فقد  أخرى  ناحية  الدولة، ومن  التي متتلكها  املشروعات  أرباح  املفروضة على 
هذه الضريبة أيضاً في أفريقيا جنوب الصحراء، وفي منطقة آسيا، واحمليط الهادي كأثر 

من آثار اإلصالحات االقتصادية بعيدة املدى.
كما أن االلتزام باالتفاقات والتوجهات الدولية يستوجب التحول إلى الضريبة على القيمة 
املضافة، حيث ترتب على هذه االلتزامات ضرورة اخلفض التدريجي للرسوم اجلمركية 
ُيحتم  مما  واخلدمات،  السلع  حركة  على  قيود  هناك  تكون  ال  بحيث  إلغاؤها،  يتم  حتى 
ضرورة وجود بديل آخر للحصيلة الضريبية منعاً لقيام احلكومة بفرض ضرائب دخل 

متزايدة، تؤثر على النشاط االقتصادي بصفة عامة، واإلنتاج بصفة خاصة(43).
إقامة  متطلبات  أهم  أحد  إلغاؤها  يتم  أن  إلى  تدريجياً  اجلمركية  الرسوم  خفض  أن  كما 
منطقة التجارة العربية احلرة، وسوف يساعد تطبيق ضريبة القيمة املضافة على حتقيق 
كل هذه األهداف، كما أنها ُتعد أداة مهمة لتفعيل السوق العربية املشتركة، وبناء كيانات 
التكامل  وحتقيق  الدولية،  األسواق  في  املنافسة  على  قادرة  ضخمة  عربية  اقتصادية 
االقتصادي العربي، واالستفادة من جتربة االحتاد األوروبي الذي اعتمد على الضريبة 
على القيمة املضافة كأداة رئيسة لتفعيل السوق األوروبية املشتركة، حيث كانت إحدى 

الركائز الرئيسة لتحقيق التكامل االقتصادي األوروبي.
(42)	 OECD:	Organisation	for	Economic	Co-operation	and	Development.
د. أسامة علي عبد اخلالق، الضريبة على القيمة املضافة بني احلوكمة الضريبية ومبدأ الرقابة الذاتية   (43)
)حتديات  العشرين  العلمي  الضريبي  املؤمتر  إلى  مقدم  بحث  الضريبي،  التهرب  مكافحة  على  وأثره 
والضرائب  العامة  للمالية  املصرية  اجلمعية  التطبيق(،  وآليات  املضافة  القيمة  على  للضريبة  االنتقال 
فبراير   27 اخلميس  املصرية،  الضرائب  ومصلحة  شمس  عني  بجامعة  التجارة  كلية  مع  باالشتراك 

2014، ص 8.
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القيمة  ضريبة  بفرض  التعاون  مجلس  دول  الدولي  النقد  صندوق  خبراء  أوصى  لذلك 
إلى  لفتوا  الهيدروكربونية(44)، وإن  املضافة وتطوير نظم ضريبية كاملة للضرائب غير 
الشاملة في دول  النظم الضريبية  أن تطوير  أكدوا على  أن هذا سوف يتطلب وقتاً، كما 
أعقاب  في  الهيدركربونية  غير  القطاعات  تطور  مع  أهمية  أكثر  أصبح  التعاون  مجلس 
جهود تنويع قاعدة النمو االقتصادي، وأضافوا مؤكدين األهمية املتنامية لتدعيم إيرادات 
الطبيعية  املوارد  إيرادات  أعداد السكان وتراجع  املنطقة مع تزايد  الطبيعية لدول  املوارد 

بسبب انخفاض أسعار النفط أو نفاد االحتياطيات (45).
ولذلك لم يكن غريباً أن تبادر دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية إلى عقد االتفاقية 
املوحدة لضريبة القيمة املضافة التي نصت على استحداث ضريبة عامة على االستهالك 
في دول مجلس التعاون تسمى )ضريبة القيمة املضافة( تفرض على معامالت استيراد 
هذه  على  وبناء  والتوزيع،  اإلنتاج  مراحل  من  مرحلة  كل  في  واخلدمات  السلع  وتوريد 
الدول  بقية  قيام  انتظار  وفي  املجلس،  دول  من  عدد  في  الضريبة  تطبيق  مت  االتفاقية 

األعضاء بالتصديق على االتفاقية وتطبيق الضريبة على القيمة املضافة.

أي الضرائب التي ُتفرض على أوعية أخرى غير النفط والغاز.  (44)
مجلة اخلليج االقتصادي، تاريخ النشر 2015/09/26، متاح على الرابط التالي:  (45)

h t t p : / /www. a l kh a l e e j . a e / h ome / p r i n t / a 922472b - 3d18 - 4d8e - 80b8 -
4c95e68a97f2/7a46f516-8851-48bc-9330-718b25014018
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املبحث الثاني
مشكالت تطبيق الضريبة على القيمة املضافة 

في دولة الكويت وسبل التغلب عليها
قد يواجه تطبيق الضريبة على القيمة املضافة في دولة ما بعض املشكالت والصعوبات، 
دولة  كل  ألن  أخرى؛  إلى  دولة  من  وعددها  طبيعتها  حيث  من  املشكالت  هذه  وتختلف 
ولذلك  والسياسية،  واالجتماعية  االقتصادية  ظروفها  في  األخرى  الدول  عن  تختلف 
هذه  بحصر  تقوم  أن  املضافة  القيمة  ضريبة  تطبيق  في  الشروع  قبل  الدولة  تستطيع 
التخفيف من حدتها، ومع ذلك، فإن  أو  لها،  املالئمة  إيجاد احللول  املشكالت، ومحاولة 
الشيء الذي يجب التأكيد عليه أن هذه املشكالت يجب أال حتول دون تطبيق الضريبة ملا 

لها من مزايا وفوائد، باإلضافة إلى أنها أثبتت جناحها في العديد من دول العالم(46).
الكويت يدور منذ سنوات، لكن لم يتم  ورغم أن احلديث عن تطبيق الضرائب في دولة 
اتخاذ أي خطوات عملية لتطبيقها، نظراً العتبارات كثيرة أهمها عدم احلاجة إلى فرض 
ضرائب في دولة حُتقق فوائض سنوياً، فإن انخفاض أسعار النفط فرض واقعاً جديداً 
ليس فقط على دولة الكويت، بل على جميع دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية، 
التي اضطرت إلى تطبيق إصالحات اقتصادية من بينها االتفاق على فرض ضريبة القيمة 

املُضافة بنسبة 5% في كل دول املجلس.
ومنذ أن وقعَّت دولة الكويت في 27 نوفمبر 2016 على اتفاقية فرض ضريبة القيمة املضافة 
على توريد السلع واخلدمات، مبعدل قياسي بنسبة 5%،  مازال اجلدل قائماً داخل دولة 
الكويت بني مؤيد لتطبيق الضريبة، ومتخوف من تطبيقها، ولكل منهم مبرراته التي يؤيد 

بها رأيه، وكالهما يبتغي مصلحة الكويت، ولكن من وجهة نظره وقناعاته.
القيمة  ضريبة  تطبيق  بشأن  أثيرت  التي  التخوفات  وتفنيد  الواقع،  دراسة  خالل  ومن 
املضافة في دولة الكويت؛ ميكننا حصر أهم املشكالت التي قد تصاحب تطبيق الضريبة 

على القيمة املضافة، مع بيان سبل التغلب على هذه املشكالت، وذلك على النحو التالي:

القيمة املضافة في مصر، مجلة مصر  الدين، جدوى تطبيق الضريبة على  د. مرتضى محمد صالح   (46)
 ،520 العدد   ،106 املجلد  والتشريع،  واإلحصاء  السياسي  لالقتصاد  املصرية  اجلمعية  املعاصرة، 

أكتوبر 2015، ص 446.
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املطلب األول
ارتفاع أسعار السلع واخلدمات

تتسبب  ألنها  ارتدادية؛  طبيعة  ذات  ضريبة  أنها  املضافة،  القيمة  ضريبة  خصائص  من 
بتأثير سلبي على  الزيادة  السلع واخلدمات، وتعود هذه  في زيادة واضحة في أسعار 
إنهم بطبيعة  الشرائية؛ حيث  املجتمع، وعلى قوتهم  الدخول احملدودة في  الطبقات ذات 
احلال ينفقون نسبة أكبر من دخولهم على شراء السلع واخلدمات أكثر من الطبقات ذات 

الدخول الكبيرة.
إن  إذ  األسعار،  على  املضافة  القيمة  ضريبة  حتدثه  الذي  األثر  إنكار  ميكن  ال  ولذلك 
األسعار سترتفع مبقدار سعر الضريبة، ومع ذلك فإن هذا األثر لن يكون ذا تأثير ُيذكر 
في املجتمع الكويتي، وذلك لسببني: األول يتمثل في انخفاض سعر الضريبة على القيمة 

املضافة (5%)، واآلخر إعفاء السلع واخلدمات الضرورية.
انخفاض سعر ضريبة القيمة املضافة التي ستطبق في الكويت  .1

التعاون  مجلس  لدول  املضافة  القيمة  لضريبة  املوحدة  االتفاقية  من   (25) املادة  نصت 
لدول اخلليج العربية على أنه: »...1- تطبق الضريبة بنسبة أساسية قدرها 5% من قيمة 
التوريد أو االستيراد ما لم يرد نص لإلعفاء أو فرض نسبة الصفر على ذات التوريد في 
هذه االتفاقية...«، وتطبيقاً لهذا النص ُفرضت ضريبة القيمة املضافة في كل من: اململكة 

العربية السعودية، ودولة اإلمارات العربية املتحدة، ومملكة البحرين بنسبة 5 %.
العالم، جند أن  القيمة املضافة فيما بني مجموعة من دول  ومبقارنة سعر الضريبة على 
 ،%5 3 إلى  5 يشير إلى أقل سعر للضريبة على القيمة املضافة يتراوح بني  اجلدول رقم 
ألعلى   %7.5 عن  تقل  حيث  أمريكا  تليها  الباسفيك،  ومنطقة  آسيا  شرق  دول  في  وذلك 
الواليات األمريكية، فـي حيـن تبلـغ الضريبـة أعالهـا في الدول األوروبية، حيـث تتـراوح 
فـي   %20 إلـى  وتصـل   ،%18 فتبلـغ  روسـيا  مثـل  الـدول  بعـض  وفـي  و%25،   %20 بيـن 
املغـرب، وإلـى 16% فـي األردن، وتعتـدل الضريـبة فـي كل من: اليابـان، وكوريـا لتبلـغ %8 

و 10% علـى الترتيـب، وأقلهـا بيـن الـدول املجـاورة تقريبـا فـي إيـران إذ تبلغ 6 % فقـط.
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جــدول )5(
سعر الضريبة على القيمة املضافة في دول ومناطق مختارة

سعر الضريبةالدولة أو منطقة
3-5%منطقة آسيا وحوض الباسفيك )سنغافورة، تايوان(.

20-25%دول شمال غرب أوروبا )النرويج، الدمنارك، السويد(

20%املغرب

16%األردن 

14%موريتانيا

5%اليمن

6%إيران

7.5-0%أمريكا

20%بريطانيا

20%فرنسا

19%أملانيا

8%اليابان

10%كوريا

18%روسيا

Source:
Annual	Council	Cooperation?,	How	and	Now:	Countries	GCC	the	in	Reforms	
Policy	Tax,	IMF.	1	,2015,	10	November,	Qatar,	Doha,	Governors	Bank	Central	
and	Finance	of	Ministers	of	Meeting,	Pp.	12-13.
www.ey.com/gl/	en/services/tax/	worldwide-va

دولة  في  املضافة  القيمة  ضريبة  تطبيق  بأن  القول  ميكن  السابق  اجلدول  خالل  ومن 
الكويت بنسبة 5%، وإن كان سيؤدي إلى رفع أسعار السلع واخلدمات، فإن هذه الزيادة 
القيمة  لضريبة  املرتفعة  بالنسب  مقارنة  وذلك  األفراد،  على  ُيذكر  تأثير  ذات  تكون  لن 
املضافة في الدول األخرى، والتي قد تصل إلى 25%، كما هو احلال في بعض دول غرب 

أوروبا.
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إعفاء السلع واخلدمات الضرورية من اخلضوع لضريبة القيمة املضافة  .2
أنها  مبعنى   ،(General Tax) عامة  ضريبة  بأنها  املضافة  القيمة  على  الضريبة  توصف 
بنص  استثني  ما  إال  واملستوردة،  منها  احمللية  واخلدمات،  السلع  جميع  على  ُتفرض 
البعض  دون  اخلدمات  أو  السلع  بعض  على  ُتفرض  نوعية  ضريبة  ليست  فهي  خاص، 
اآلخر(47)، واالستثناء من اخلضوع للضريبة هو اإلعفاء، واإلعفاء نوعان، األول: اإلعفاء 
مع خصم الضريبة السابق سدادها (taux zero/ zero rating)(48)، أما اآلخر: فهو اإلعفاء 
الدول  جميع  متنحه  اخلصم  مع  واإلعفاء  سدادها،  السابق  الضريبة  خصم  دون  من 
للتصدير، تطبيقاً لدولة الوجهة أو املقصد(49)، ولبعض السلع األخرى تبعاً لظروف كل 
دولة وأهمية السلعة أو اخلدمة، أما اإلعفاء من دون خصم فتختلف فيه الدول، فتمنحه 
تبعاً  أخرى،  إلى  دولة  من  السلع  هذه  وتختلف  األخرى،  دون  واخلدمات  السلع  لبعض 

لظروف الدولة، وأهمية السلعة أو اخلدمة أيضاً(50).
 - املباشرة  غير  الضرائب  إحدى  باعتبارها   - املضافة  القيمة  على  الضريبة  تنظر  وال 
الذي ال يسمح  لها من سلع وخدمات، األمر  إلى ما يخضع  أو  املكلفني بها،  إلى ظروف 
احلديثة التشريعات  أن  إال  االنطباق،  عامة  وأنها  خاصة  منها،  كثيرة  إعفاءات   بتقرير 
- حتقيقاً للعدالة - أخذت ببعض اإلعفاءات في نطاق ضيّق، فيمكن أن ُتعفى بعض السلع 
واخلدمات العتبارات خاصة تتعلق بها، أو ببعض املكلفني لصفات خاصة بهم، ومن هذه 

اإلعفاءات(51):

خالد عبد العليم السيد عوض، مرجع سابق، ص 16.  (47)
كلياً، فعند تطبيق الضريبة  التطبيق الضريبي مبعدل صفري عن اإلعفاء من الضريبة اختالفاً  يختلف   (48)
فإن  ولهذا  اإلنتاج،  مدخالت  على  أداؤها  السابق  الضريبة  استرداد  ميكن  صفري  ضريبي  مبعدل 
خضوع الصادرات ملعدل ضريبي صفري يترتب عليه رد الضريبة التي أُديت بالفعل على مدخالت هذه 
الصادرات، وبذلك تدعم الضريبة على القيمة املضافة املركز التنافسي للدولة في األسواق العاملية، أما في 
حالة إعفاء هذه الصادرات من اخلضوع للضريبة على القيمة املضافة، فلن يتم استرداد الضريبة السابق 
أداؤها على مدخالت اإلنتاج، وبالتالي ال يجوز تقدمي أي مردودات ضريبية، وقد تتأثر قررات اإلنتاج 

في هذه احلالة بتطبيق الضريبة على القيمة املضافة؛ ألن الضريبة على العمليات الوسيطة ال ُتسترد. 
مبدأ الوجهة أو املقصد (Principle	Destination)، هو املبدأ املأخوذ به دولياً، ومبوجبه حتدد الضريبة   (49)
الكلية املدفوعة على سلعة ما على أساس معدل الضريبة التي يتم حتصيلها في منطقة االختصاص، 
والتي يتم فيها البيع النهائي، مع استحقاق اإليراد لهذه املنطقة، وفي املقابل يوجد مبدأ آخر هو مبدأ 
املنشأ (Principle	Origin) الذي ميثل البديل للضريبة القائمة على مبدأ الوجهة، وفيه ُتسدد الضريبة 

للبلد املُنتِج للسلعة، وباملعدل املُطبق في ذلك البلد، وليس للبلد املستهلك لها، وال باملعدل املُطبق فيه.
صابر يونس صالح، مرجع سابق، ص 86.  (50)

مصر  مجلة  مصر،  في  تطبيقها  وإمكانية  املضافة  القيمة  على  الضريبة  سليمان،  رضا  محمد  د.   (51)
املعاصرة، اجلمعية املصرية لالقتصاد السياسي واإلحصاء والتشريع، السنة السادسة والسبعون، 

العدد 399، يناير 1985، ص 8-7.
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أ. السلع واخلدمات املعفاة من الضريبة
األصل - كما ذكرنا - أن تخضع كافة السلع واخلدمات للضريبة على القيمة املضافة، 
يكون  ما  منها،  محددة،  ملجموعات  إعفاءات  عدة  تقررت  ذلك  من  استثناء  أنه  إال 

العتبارات اقتصادية أو اجتماعية(52)، ومن أهمها:
في  الضريبة  ألن  وذلك  والسندات،  واألسهم،  والعقارات،  الرأسمالية،  - السلع 

الغالب ُتفرض على السلع االستهالكية.
- السلع الضرورية كاخلبز، واملواد الغذائية األساسية، واألدوية.

- املواد األولية، واملنتجات نصف املصنعة التي ُتستخدم في اإلنتاج مثل: الوقود، 
وبعض املعادن، وذلك بهدف تشجيع الصناعة والزراعة.

- السلع التي سبق خضوعها لضريبة مماثلة؛ لتفادي االزدواج الضريبي.
- بعض اإلنتاج العلمي واألدبي للنهوض بالثقافة العلمية واألدبية.

ب. الهيئات واملنشآت املعفاة من الضريبة 
توجد إعفاءات من الضريبة لبعض الهيئات واملنشآت، وهي:

- اجلمعيات اخليرية والتعاونية، والهيئات التي ال تهدف إلى حتقيق الربح؛ إذ تقوم 
بتقدمي خدمات اجتماعية وثقافية؛ وألن تعاملها في السلع- غالباً - يتم بصورة 
عرضية ولصالح أعضائها، ومن ثمَّ فإن مشترياتها ومبيعاتها ُتعفى من الضريبة 

مسايرًة للمبدأ العام في فرض الضرائب، ولتشجيع التعاون بني األفراد.
- املصالح احلكومية والهيئات العامة؛ إذ تعفي معظم الدول السلع التي تتعامل فيها 
مبقابل  تؤديها  التي  اخلدمات  وكذلك  الضريبة،  من  الهيئات  وتلك  املصالح  هذه 

نقدي.

وال يعني إعفاء سلعة ما من اخلضوع للضريبة إعفاء مستلزمات اإلنتاج الالزمة إلنتاج هذه السلعة من   (52)
الضريبة، فعلى سبيل املثال إعفاء السلع الزراعية من اخلضوع للضريبة على القيمة املضافة ال يعني 
عدم تطبيق ضريبة القيمة املضافة على املدخالت الالزمة إلنتاج السلع الزراعية، كالبذور، والسماد، 
وغيرهما من املدخالت، كاملدخالت الرأسمالية التي تشمل اآلالت، والتجهيزات الالزمة لزراعة األرض، 
املدخالت  إلى  النهائية، وال متتد  الزراعية في صورتها  السلعة  اإلعفاء تنصب فقط على  ولكن حدود 
الالزمة إلنتاج هذه السلعة، فاملزارعون وإن كانوا معفيني من الضريبة على القيمة املضافة، ومن ثمَّ 

فهم ال يتعاملون مع مأمور الضرائب، إال أنهم يدفعون الضريبة على كافة مدخالتهم. 
ملزيد من التفصيل، راجع: د. عبد الستار عبد احلميد سلمى، مرجع سابق، ص 302؛ شويكار إسماعيل 
كلية  دكتوراه،  أطروحة  املشتركة،  العربية  السوق  إطار  في  املضافة  القيمة  على  الضريبة  يوسف، 

احلقوق، جامعة القاهرة، 2002، ص 29.
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- صغار التجار والصناع الذين ال يحققون أرقام أعمال معينة، والغرض من ذلك 
في  واالقتصاد  الضريبية،  اإلقرارات  آالف  ومراجعة  فحص  مشقة  تفادي  هو 
نفقات اجلباية التي ال تتناسب مع الضريبة املتوقع حتصيلها، ويبدو هذا جلياً في 

نظام الضريبة التي تسري في مرحلة جتار التجزئة. 
اخلليج  لدول  التعاون  مجلس  لدول  املضافة  القيمة  لضريبة  املوحدة  لالتفاقية  ووفقاً 
املرخص  املالية  واملؤسسات  البنوك  تقدمها  التي  املالية  اخلدمات  عموم  تكون  العربية، 
لها، معفاة من ضريبة القيمة املضافة، وهذه اخلدمات عبارة عن توريدات غير خاضعة 
قيمة  ضريبة  أي  يسترد  أن  للضريبة  اخلاضع  للشخص  ميكن  ال  وعليه  للضريبة، 
باسترداد  احلق  املالية  املؤسسات  منح  يجوز  أنه  إال  املدخالت،  على  متكبدة  مضافة 
ضريبة املدخالت بناء على معدالت االسترداد التي حتددها كل من الدول األعضاء وفقاً 
لتقديرها(53)، كما يجوز للدول األعضاء أن تختار تطبيق الضريبة الصفرية، أو أن تعفي 

القطاعات التالية(54): التعليم، والرعاية الطبية، والعقارات، والنقل احمللي.
كما أن هناك العديد من التوريدات التي أخضعتها االتفاقية لسعر الصفر، أهمها:

-  سلع األغذية األساسية )تتم املصادقة على قائمة مشتركة عبر كافة دول مجلس 
التعاون((55).

وزراء  جلنة  قبل  من  مشتركة  قائمة  حتديد  )يتم  الطبية  والتوريدات  - األدوية 
الصحة(56).

.  قطاع النفط )وفقاً لتقدير كل من الدول األعضاء((57)- 
.  النقل الدولي والنقل ما بني دول املجلس(58)- 

.  وسائل النقل )وفقاً لتقدير كل من الدول األعضاء((59)- 
. التوريد خارج نطاق دول املجلس )التصدير((60)- 

.  توريد الذهب والفضة والبالتني لألغراض االستثمارية(61)- 
املادة (1/36) من االتفاقية املوحدة للقيمة املضافة لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية.  (53)

املادة (1/29) من االتفاقية املوحدة.  (54)
املادة )31/أوالً( من االتفاقية املوحدة.  (55)

املادة )31/ثانياً( من االتفاقية املوحدة.  (56)
املادة (2/29) من االتفاقية املوحدة.  (57)

املادة (32) من االتفاقية املوحدة.  (58)

املادة (33) من االتفاقية املوحدة.  (59)

املادة (34) من االتفاقية املوحدة.  (60)

املادة (35) من االتفاقية املوحدة.  (61)
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عليها  سيترتب  الكويت  دولة  في  املضافة  القيمة  على  الضريبة  تطبيق  بأن  القول  أما 
السلع  من  العديد  على  الطلب  مرونة  درجة  انخفاض  بسبب  التضخمية،  اآلثار  بعض 
واخلدمات، فهذا مرجعه عدم التحديد الدقيق للمقصود بالتضخم، فالتضخم في أبسط 
معانيه االرتفاع املستمر في املستوى العام لألسعار في اقتصاد دولة ما(62)، أو هو عبارة 
املؤقتة ال  الزيادة  العام لألسعار؛ وبالتالي فإن  عن ارتفاع مستمر ومؤثر في املستوى 
إال  تكون  لن  املضافة  القيمة  بضريبة  اخلاصة   %5 الـ  نسبة  أن  شك  وال  تضخماً،  تعتبر 
زيادة مؤقتة في املستوى العام لألسعار، ومن ثمَّ لن يكون لها تأثير يذكر على معدالت 

التضخم، هذا فضالً عن أن الضريبة ليست هي السبب الوحيد الرتفاع األسعار.

املطلب الثاني
عدم توافر اإلمكانات الفنية واإلدارية

الثالثة،  أركانه  على  احلكم  طريق  عن  ضريبي  نظام  أي  فعالية  مدى  على  احلكم  ميكن 
وهي: تشريع ضريبي محكم، وممول ملتزم، وإدارة ضريبية ذات كفاءة عالية، وتنبع 
أهمية اإلدارة الضريبية من كونها همزة الوصل بني التشريعات التي يتكون منها الهيكل 
وحتصيل  لربط  التشريعات  هذه  بأحكام  املخاطب  الضريبي  املجتمع  وبني  الضريبي، 
الضريبة املستحقة عليهم، وتنفيذ التشريع الضريبي بدقة وإحكام، من غير تهاون في 

تطبيق هذا التشريع، وال تعسف في استعمال سلطاتها جتاه املخاطبني بأحكامه.

وفي الكويت يستند معارضو ضريبة القيمة املضافة إلى عدم جاهزية اإلدارة الضريبة 
تطبيق  تأجيل  أو  فرض  عدم  مبررات  من  مهماً  مبرراً  ذلك  ويعتبرون  الكويت،  في 
الضريبة، ويبدو أن هذا التبرير غير منطقي، وإال كيف ميكن تفسير تطبيقها - وبنجاح 

ملفت للنظر- في كل من اململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة؟

أن  للضرائب  االحتادية  الهيئة  خالل  من  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  استطاعت  فقد 
حتقق جناحاً ملحوظاً في تطبيق ضريبة القيمة املضافة، نتيجة تطبيق نظام متطور مت 
لها  التي  املتقدم،  العالم  دول  من  العديد  لتجارب  مستفيضة  دراسات  بعد  إليه  التوصل 
لتكنولوجيا  التحتية  البنية  على  وباالعتماد  الضريبية،  األنظمة  تطبيق  في  عريق  تاريخ 
املعلومات واالتصاالت التي تتوفر لدى دولة اإلمارات، ورقمنة اإلدارة الضريبية، حتى 

املستوى العام لألسعار هو متوسط أسعار السلع واخلدمات املستهلكة في االقتصاد خالل سنة معينة،   (62)
أو  ويتم استخدام رقم قياسي موحد ملتوسط أسعار السلع واخلدمات باستخدام أسعار املستهلكني 

أسعار املنتجني.
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صارت اإلمارات منوذجاً يحتذى في مجال اإلدارة الضريبية النموذجية، وكذلك احلال 
في كل من اململكة العربية السعودية ومملكة البحرين.

الرقمي  التحول  خالل  من  الضريبي  نظامها  لتطوير  طموحة  خطة  الكويت  بدأت  وقد 
بهذا الشأن، من خالل طرح وزارة املالية للعديد من املشروعات التي تدعم ذلك اجلانب 
على الشركات املعنية، والتحول الرقمي للقطاع الضريبي في الكويت لم يعد خياراً، بل 
بات من ضمن األولويات التي يجب على احلكومة االستمرار في االهتمام بها، نظراً ملا 
متثله الضرائب من مصدر إيراد بديل للنفط في إطار خطط اإلصالح املالي واالقتصادي 
على  يطرأ  قد  تغيير  ألي  مستعدة  تكون  أن  املالية  وزارة  من  يتطلب  ما  وهو  بالدولة، 

سياسات الكويت الضريبية.
الضريبية  اإلدارة  في  العمليات  حتديث  املالية  وزارة  لدى  الشراء  خطط  تضمنت  وقد 
إدارة الضرائب  الرقمية وتطبيق نظام ضريبي متكامل، ميكنها من  من خالل اخلدمات 
في  لتطبيقها  تستحدث  قد  ضريبية  قوانني  أي  مع  للتعامل  جاهزة  ويجعلها  احلالية، 
الكويت مستقبالً، مما يرفع من قدرتها على االستجابة بصورة أسرع وأسهل للتغيرات 

في القوانني الضريبية.
التي  األساسية  الركيزة  سيكون  الكويت،  في  الضريبي  للنظام  الرقمي  التحول  أن  كما 
تساعد الدولة في بسط سيادتها الضريبية بسهولة ويسر، وبصورة أكثر فاعلية وكفاءة، 
إذ يقضي على الدورة املستندية الطويلة، وطول فترة اإلجراءات، ويقود نحو املعاجلات 
احملاسبية السريعة واملنضبطة وفق إطار يحدد املسؤوليات، ومينع وجود أي أخطاء في 

تقدير وربط الضريبة.
أضف إلى ذلك أن رقمنة قطاع الضريبة تعد حالً ناجعاً أمام معضلة كبيرة تعاني منها 
الكويت وهي نقص الكفاءات الضريبية املتخصصة، وستدفع عملية الرقمنة نحو تسهيل 
العمل على املسؤولني عن تطبيق الضريبة مبا ميكنهم من القيام بالعديد من املهام التي 
التعيينات  نفقات  في  وفراً  يعني  ما  وهو  بها،  للقيام  إضافيني  أشخاصاً  تتطلب  كانت 
سهلة  خيارات  وفق  أكبر  وفعالية  بأريحية  مبهامهم  القيام  لهم  ستتيح  إذ  اجلديدة، 
يعاقب  بشرية  أخطاء  وجود  دون  من  الضريبي  والربط  التقدير  عمليات  في  وموثوقة 

عليها القانون، كما تضمن كشفاً أسهل حلاالت عدم االمتثال الضريبي(63).

الضريبية  واإلدارة  الضرائب  رقمنة  ندوة:  حول  تقرير  الكويتية،  األنباء  جلريدة  اإللكتروني  املوقع   (63)
والتخطيط الفعال للثروة العائلية، تصريحات »ألوك شوك« مسؤول اخلدمات االستشارية الضريبية 
يونغ–  آند  »آرنست  في  الشريك  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  مبنطقة  والعام  احلكومي  بالقطاع 

https://www.alanba.com.kw/ar/economy-news/938975/05-12-2019 .»الكويت
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ونظرا لتشابه الظروف واإلمكانيات في دول مجلس التعاون، ميكن للكويت أن تستفيد 
من التجارب الناجحة للدول التي طبقت ضريبة القيمة املضافة، وهي السعودية واإلمارات 
والبحرين، ومن خالل التنسيق املشترك وتبادل اخلبرات، ستكون هذه التجارب داعمة 

ومفيدة لتطوير اإلدارة الضريبية في الكويت.

املطلب الثالث
ضعف الوعي الضريبي في دولة الكويت

الضريبة وعدم  أداء  بأهمية  التام  الضريبي، ووعيه  التشريع  بأحكام  املمول  التزام  ُيعد 
أن  إال  الضريبي،  النظام  جناح  عوامل  من  مهماً  عامالً  جتنبها،  أو  منها  التهرب  محاولة 
هذا االلتزام ال يتم طواعية وبصفة تلقائية، ما لم يسبقه برنامج إعالمي، منظم وعلمي، 
ر املمولني بالتشريع الضريبي وأهميته وإجراءاته، والعقوبات التي قد يتعرض لها  ُيبصنِّ

املخالف ألحكامه(64).
بأحكام  املمولون  يلتزم  لم  إذا  ثمارها  تؤتي  أن  الضريبي  اإلصالح  جلهود  ميكن  وال 
في  الضرائب  مصلحة  عن  الصادرة  والتعليمات  التنفيذية،  والئحته  الضريبي،  القانون 
والسجالت،  الدفاتر،  إمساك  املثال  سبيل  على   ،(Tax Audit)الضريبي الفحص  مجال 
وتقدمي اإلقرارات الضريبية، وااللتزام بإصدار الفاتورة الضريبية على اعتبار أن املمول 

صار شريكاً في العملية الضريبية التي يتوقف جناحها على إيجابية مشاركته فيها(65).
يواجه  كبيراً  حتدياً  ميثل  الكويتي  املجتمع  في  الضريبي  الوعي  فإن  ذلك،  أهمية  ورغم 
النفط -  الكويت - قبل اكتشاف  القيمة املضافة، فاملتتبع القتصاد دولة  تطبيق ضريبة 
يدرك األهمية الكبيرة التي كانت تتمتع بها الضرائب كمورد رئيس للخزانة العامة، حيث 
ظهور  ومع  للبالد،  املالية  اإليرادات  لتوفير  املباشرة  وغير  املباشرة  الضرائب  ُفِرَضْت 
النفط مت إلغاء هذه الضرائب واالكتفاء بضريبة الدخل التي ُفِرَضْت على دخل الشركات 

األجنبية في البالد إضافة إلى الضرائب اجلمركية.

جاسم محمد الشراح، أحكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتية وإمكانية تطبيقه، بحث مقدم إلى املؤمتر   (64)
العامة(،  املوازنة  في  العجز  ملواجهة  املالية  السياسة  )أدوات  الكويتيني  لالقتصاديني  الثاني  العلمي 
اجلمعية االقتصادية الكويتية وكلية التجارة واالقتصاد والعلوم السياسية- جامعة الكويت، الكويت، 

أبريل 1995، ص 378.
د. محمد عماد السنباطي، متطلبات جناح تطبيق الضريبة على القيمة املضافة في مصر، بحث مقدم إلى   (65)
املؤمتر الضريبي العلمي العشرين )حتديات االنتقال للضريبة على القيمة املضافة وآليات التطبيق(، 
اجلمعية املصرية للمالية العامة والضرائب باالشتراك مع كلية التجارة بجامعة عني شمس ومصلحة 

الضرائب املصرية، اخلميس 27 فبراير 2014، ص 9.



   جدوى تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في دولة الكويت

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - السنة الثامنة – العدد 4 – العدد التسلسلي 32 - ربيع الثاني – جمادى األول 1442 هـ/ ديسمبر 2020م554

لتوفير  العام  اإلنفاق  على  اعتمد  مالياً  نهجاً  النفط  ظهور  منذ  الكويت  دولة  اتبعت  لقد 
العادي املواطن  ويكاد  معيشته،  مبستوى  واالرتفاع  الكويتي  للمواطن  الكرمي   العيش 
- في مجتمع الوفرة النفطية - وعلى مدار السبعني عاماً املاضية ال يدفع ضرائب ُتذكر، 
فالضرائب التي كان لها في الكويت الدور املالي الطبيعي قبل ظهور النفط - قد توارت 
منذ أوائل اخلمسينات في ظل برنامج حكومي اعتمد على عائدات النفط بشكل شبه كامل 

لتغطية النفقات العامة، وحتقيق أهداف املجتمع االقتصادية واالجتماعية(66).

يعلمون  ال  الكويت  في  احلالي  اجليل  أبناء  من  الكثيرون  يكون  أن  عجب  فال  وبالتالي 
الكثير عن دور وأهمية الضريبة في الوقت احلاضر بالنسبة لوطنهم، لتنويع اإليرادات 
وعدم االعتماد على النفط كمورد شبه وحيد، وذلك لضمان استدامة التنمية، واحلفاظ 

على املكتسبات احملققة، وجودة اخلدمات التي تقدمها الدولة.

املجتمع  أفراد  بني  الضريبية  الثقافة  لنشر  كبيرة  جهوداً  الكويت  تبذل  أن  يلزم  لذلك 
وتعليمات  التنفيذية،  واللوائح  القوانني،  بأحكام  االلتزام  مظاهرها  من  والتي  الكويتي، 
اإلدارة الضريبية، السيما التي تتعلق بإمساك الدفاتر، والسجالت، وإصدار الفاتورة(67)، 
وسائل  وكذا  الضريبي،  الوعي  تنمية  في  املختلفة  اإلعالم  وسائل  استخدام  وميكن 

التواصل احلديثة ملد جسور الثقة بني املمولني واإلدارة الضريبية.

اإلعالم  ووسائل  اإللكترونية،  التواصل  وسائل  من  االستفادة  على  التركيز  فينبغي 
لتقدمي شرح واف لألفراد والهيئات اخلاضعة للضريبة  املسموعة، واملرئية، واملقروءة 
عن مسؤولياتهم والتزاماتهم الضريبية، كما يجب على اإلدارة الضريبية إصدار ُكتيب

 

ما  وكل  تطبيقه،  وكيفية  للقانون،  وافياً  شرحاً  يتضمن   - اجلميع  متناول  في  يكون   -
يتعلق بالشخص املسجل ألغراض ضريبة القيمة املضافة.

نفوس  في  يرسخ  ما  واجلامعات  املدارس  لطالب  الدراسية  املناهج  تتضمن  أن  ويجب 
كما  الضريبي،  التهرب  لظاهرة  السلبية  اآلثار  وبيان  الضريبة،  أهمية  والشباب  النشء 
العام في  املال  املواطن، وُحسن استخدام  العامة، وإصدار موازنة  املالية  تسهم شفافية 

تدعيم ثقة املمول في اإلدارة الضريبية.

اإلدارة  تعمل  أن  املمولني،  لدى  الضريبي  الوعي  وتنمية  تدعيم  وسائل  من  فإن  كذلك 

د. رمزي سالمة وأمل علي محمد مال، النظام الضريبي في الكويت )جزئية ساكنة في كيان يتطور(،   (66)
القانونية،  الدراسات  قسم  والدراسات،  البحوث  إدارة  الضريبي،  النظام  وتطور  نشأة  األول:  اجلزء 

مجلس األمة، دولة الكويت، نوفمبر 1997، ص 1.
د. عماد محمد السنباطي، مرجع سابق، ص 10.  (67)
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الضريبية على ترسيخ فكرة أن املمول شريك في العملية الضريبية، وأن حترص على 
فتح مجال للحوار املجتمعي للقوانني الضريبية، سواء التي ُتفرض ألول مرة، أو التي يتم 
تعديل بعض أحكامها، وأن تهتم اإلدارة الضريبية بآراء وأفكار املمول، وأن حتاول األخذ 
بها متى كان ذلك ممكناً، وال شك أن ذلك أفضل بكثير من مفاجأة املمول بقانون ضريبي 

جديد ال يعلم عنه شيئاً.
فال شك أن التشاور مع كل القطاعات املعنية بالضريبة أمر حتمي البد منه، وذلك ملناقشة 
هذا  يتم  أن  ويجب  املسجلني،  وتوعية  الضريبة  هذه  بتطبيق  تتصل  التي  األمور  كافة 

التشاور على املستويني الرسمي وغير الرسمي(68).
ألزمت  إذ   ،(OECD) والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  قوانني  عليه  أكدت  ما  وهذا 
التشريعات  على  تطرأ  التي  احلالية  بالتغيرات  املمولني  بإحاطة  الضريبية  اإلدارات 
املمول في  التزام قائم، مع تقرير حق  ُتعدل من  أو  التزاماً جديداً،  التي ترتب  الضريبية 

احلصول على املعاونة املناسبة من اإلدارة املختصة(69).

د. سعيد عبد املنعم محمد، اإلجراءات التنفيذية والتنظيمية املقترحة لالنتقال إلى الضريبة على القيمة   (68)
املضافة في مصر، بحث مقدم إلى املؤمتر العلمي الضريبي املشترك )الضريبة على القيمة املضافة- 
عني  بجامعة  التجارة  وكلية  والضرائب،  العامة  للمالية  املصرية  اجلمعية  مصر(،  في  التطبيق  آليات 

شمس، وأكادميية املدينة، نوفمبر 2015، ص 22.
مشار إليه لدى: د. رمضان صديق محمد، اإلدارة الضريبية احلديثة، دار النهضة العربية، القاهرة،   (69)

2006، ص 84.
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اخلامتة
متكن الباحث من خالل هذا البحث من استخالص بعض النتائج التي في ضوئها أوصى 

ببعض التوصيات، نذكرها فيما يلي على التوالي:
أوالً- النتائج

إن الضريبة على القيمة املضافة ُتعد من الضرائب غير املباشرة، وهي ُتفرض  	.1
القيمة  تتخذ  وهي  النهائي،  املستهلك  عبأها  ويتحمل  واخلدمات،  السلع  على 
والتوزيع  اإلنتاج  مراحل  من  مرحلة  كل  في  املُقدمة  اخلدمة  أو  للُمنتَج  املضافة 

وعاًء لها.
أكثر  إذ تطبقها  العالم،  املضافة مطبقة في معظم دول  القيمة  الضريبة على  إن  	.2
من 150 دولة في مختلف أنحاء العالم، وهي حتقق هدفني مهمني، هما: العدالة 
الضريبية، واحلصيلة الوفيرة، إذ ترتب على تطبيق ضريبة القيمة املضافة في 

كثير من الدول زيادة اإليرادات الضريبية.
حتتاج دولة الكويت إلى تنويع موارد املوازنة العامة بدالً من االعتماد شبه الكلي  	.3
على عائدات النفط، ولتعزيز قوة اقتصادها إزاء الصدمات املترتبة على تطورات 

أسواق النفط العاملية، ولتمويل عجز املوازنة العامة.
األهداف  حتقيق  في  وبفاعلية  ُتسهم  أن  املضافة  القيمة  على  للضريبة  ميكن  	.4
االقتصادية واالجتماعية واملالية لدولة الكويت، ألنها أنسب أنواع الضرائب من 

حيث عدالتها وشمولها، فهي تشمل النطاق األوسع في املجتمع.
تظهر أهمية تطبيق الضريبة على القيمة املضافة في دولة الكويت من تواضع  	.5
حجم اإليرادات الضريبة مقارنة بإجمالي اإليرادات العامة، إذا تراوحت نسبة 
الضرائب والرسوم بالنسبة إلجمالي اإليرادات العامة في الكويت خالل الفترة 
املالية  السنة  خالل   %1.08 بني   ،2019-2018/2012-2011 املالية  السنة  من 
2011-2012 و4.26% خالل السنة املالية 2016-2017، وهي نسبة - حتى في 
حدها األقصى -  متواضعة جداً، وتوضح الدور الهامشي للضرائب في متويل 

اإلنفاق العام في الكويت.
إن تأجيل تطبيق ضريبة القيمة املضافة في كل من: سلطنة عمان وقطر والكويت  	.6
لدول  املضافة  القيمة  املوحدة لضريبة  االتفاقية  الدول خارج نطاق  يجعل هذه 
االتفاقية  من   (1/78) املادة  بنص  وذلك  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  مجلس 
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العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  مجلس  لدول  املضافة  القيمة  لضريبة  املوحدة 
ألن االتفاقية دخلت حيّز النفاذ مبجرد تصديق دولة اإلمارات العربية املتحدة 
العربية  اململكة  بعد  االتفاقية  على  صدقت  التي  الثانية  الدولة  بوصفها  عليها، 

السعودية.
إن تطبيق ضريبة القيمة املضافة في بعض دول مجلس التعاون وعدم تطبيقها  	.7
في البعض اآلخر ُيفقد الدول التي طبقت الضريبة ميزة تنافسية، حيث تكون 

الدول املطبقة للضريبة أقل تنافسية من الدول األخرى التي لم تطبقها.
إن تطبيق ضريبة القيمة املضافة في بعض دول مجلس التعاون وعدم تطبيقها  	.8
هذا  يؤثر  حيث  االقتصادية؛  التشوهات  لبعض  يؤدي  قد  اآلخر-  البعض  في 
الوضع على قرارات املنتجني واملستهلكني، بحيث ال تصبح الضريبة حيادية، 
بالقدر املطلوب منها لضمان التبادل احلر للسلع واخلدمات ورأس املال بني دول 
إلى  الضريبة  التي ال تفرض  الدولة  البضائع من  تهريب  يتم  ثمَّ  املجلس، ومن 

الدول التي تفرضها، خاصة أن احلدود مفتوحة بني هذه الدول.
القيمة  ضريبة  تطبيق  الكويت  على  حتتم  التي  الداخلية  الضرورات  عن  فضالً  	.9
التطورات  مواكبة  في  تتمثل  خارجية  أخرى  ضرورة  هناك  فإن  املضافة، 

والتحوالت اإلقليمية والدولية التي تتعلق بالضريبة على القيمة املضافة.
إن  إذ  األسعار،  على  املضافة  القيمة  ضريبة  حتدثه  الذي  األثر  إنكار  ميكن  ال  	.10
يكون  لن  األثر  هذا  فإن  ذلك  ومع  الضريبة،  سعر  مبقدار  سترتفع  األسعار 
انخفاض  في  يتمثل  األول  لسببني:  وذلك  الكويتي،  املجتمع  في  ُيذكر  تأثير  ذا 
واخلدمات  السلع  إعفاء  واآلخر   ،(%5) املضافة  القيمة  على  الضريبة  سعر 

الضرورية.
استجابة للتطورات اإلقليمية والعاملية في مجال فرض الضرائب، بدأت الكويت  	.11
خطة طموحة لتطوير نظامها الضريبي من خالل التحول الرقمي بهذا الشأن، 
من خالل طرح وزارة املالية للعديد من املشروعات التي تدعم ذلك اجلانب على 

الشركات املعنية.
إن الوعي الضريبي في املجتمع الكويتي ميثل حتدياً كبيراً يواجه تطبيق ضريبة  	.12
 القيمة املضافة في دولة الكويت، فاملواطن العادي - في مجتمع الوفرة النفطية -

وعلى مدار السبعني عاماً املاضية يكاد ال يدفع ضرائب ُتذكر.
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ثانياً- التوصيات
في ضوء النتائج السابقة يوصي الباحث باآلتي:

القيمة املضافة  الكويت بالتصديق على االتفاقية املوحدة لضريبة  أن تقوم دولة  	.1
 01 من  بداية  الضريبة  ُتفرض  وأن  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  مجلس  لدول 
يناير 2021، كخطوة أولى ومهمة في طريق اإلصالح الضريبي، ولتنويع مصادر 

اإليرادات، وعدم االعتماد شبه الكامل على اإليرادات النفطية.
القيمة  أن تتم دراسة املشكالت االنتقالية املتوقعة عند بدء تطبيق الضريبة على  	.2
املضافة في دولة الكويت، ومحاولة حتديد اآلليات الكفيلة بالتغلب عليها، أو احلد 
من آثارها السلبية، وبصفة عامة دراسة املشكالت الضريبية املرتبطة بها وتقدمي 
احللول املمكنة لها، ويفضل أن يتم إرفاق هذه احللول ضمن مسودة قانون فرض 

الضريبة.
أن يتم إنشاء هيئة ذات شخصية معنوية مستقلة تختص بكل ما يتعلق بالضرائب  	.3
في دولة الكويت، على غرار الهيئة االحتادية للضرائب في دولة اإلمارات العربية 

املتحدة.
أن يتم االعتماد وبشكل أساسي على اخلدمات الضريبية اإللكترونية ملا لها من  	.4

آثار إيجابية على اإلدارة الضريبية واملمولني املتعاملني معها.
أن حترص اإلدارة الضريبية على مد جسور الثقة بينها وبني املمولني، ألن ذلك  	.5
ُيعد أحد العناصر الفعالة لنجاح تطبيق الضريبة على القيمة املضافة، وعليها أن 
الضريبي،  بالقطاع  للعاملني  واملكآفات  واحلوافز  لألجور  مناسباً  نظاماً  تطبق 
باإلدارة  العمل  نظم  تطور  وأن  الضريبية،  باإلدارة  العاملني  اختيار  حتسن  وأن 

الضريبية، وتقدم املساعدة املباشرة للممولني.
على  الضريبة  تطبيق  قبل  كاف  بشكل  الضريبية  اإلدارة  موظفي  تدريب  يتم  أن  	.6
القيمة املضافة، كما يجب االستفادة من خبراتهم في هذا املجال باعتبارهم األقدر 

- بحكم عملهم - على اكتشاف املشكالت واقتراح احللول املناسبة لها.
أن تبذل اإلدارة الضريبية في دولة الكويت جهوداً كبيرة لنشر الثقافة الضريبية  	.7
بني املمولني، ومحو األمية الضريبية، وأن حتاول االستفادة من وسائل اإلعالم 
اإلعالم  مجال  في  احلديثة  اإللكترونية  والوسائل  واملقروءة،  واملرئية  املسموعة 

والتواصل.
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أن تعمل اإلدارة الضريبية في دولة الكويت على ترسيخ فكرة أن املمول شريك  	.8
في العملية الضريبية، وأن حترص على فتح مجال للحوار املجتمعي حول قانون 
القيمة املضافة حتى ال يفاجأ املمول بتطبيق ضريبة ال يعلم عنها  الضريبة على 
مبختلف  املمولني  مع  الدورية  واللقاءات  الندوات  عقد  خالل  من  وذلك  شيئاً، 

فئاتهم، ومع أصحاب اخلبرة الضريبية من احملاسبني واحملامني.
سبقت  التي  الدول  جتارب  من  االستفادة  على  الضريبية  اإلدارة  حترص  أن  	.9
واإلمارات  السعودية  خاصة  املضافة،  القيمة  على  الضريبة  تطبيق  مجال  في 
الظروف  مع  منها  كل  في  واالجتماعية  االقتصادية  الظروف  لتشابه  والبحرين، 
االقتصادية واالجتماعية في الكويت، للتعرف على الكيفية التي تعاملت بها هذه 
الدول مع املشكالت التي قد تصاحب تطبيق الضريبة في الكويت، والتي أوردها 
آثارها  من  احلد  األقل-  على  أو-  عليها،  التغلب  أجل  من  البحث  هذا  في  الباحث 

السلبية.
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