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زائف ـ ــة

التحايل الضريبي من جانب الشركات متعددة اجلنسيات واملنافسة الضريبية
بين احلكومات يدفعان نحو إعادة النظر يف النظام الضريبي الدويل
مايكل كين

مل
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الرسوم التوضيحيةISTOCK / JANE KELLY :

يكن لدى عصبة األمم صفحة على وسيط التواصل
االجتماعي "فيسبوك" .ومل يكن موظفوها يستخدمون
حمرك البحث اإللكتروين "غوغل" وال يتقدمون
بطلبات شراء عن طريق شركة التجارة اإللكترونية "أمازون".
وكان االستثمار األجنبي املباشر منذ قرن مضى ينطوي
على أشياء ملموسة مثل السكك احلديدية وآبار النفط .وكانت
اإلتاوات تعني رسوما على الفحم واملنتجات الشبيهة ،وليس
مدفوعات مقابل استخدام أسماء جتارية أو براءات اختراع .ومل
تكن الشركات متعددة اجلنسيات تهيمن على التجارة العاملية.
ولكن األمور تغيرت .وشهد االقتصاد الدويل صعود
الشركات متعددة اجلنسيات ونمو التجارة يف اخلدمات
والتدفقات الرأسمالية العاملية .وأصبحت األصول غير

امللموسة ،مثل براءات االختراع وتراخيص شبكات
االتصاالت عامال أساسيا للتجارة احلديثة ،وتتيح
التكنولوجيا الرقمية فرصا ملمارسة أنشطة األعمال يف
أي بلد دون أن تكون هناك حاجة تذكر ،أو على اإلطالق،
إىل التواجد الفعلي ،إن وجدت .وتثير هذه التغيرات مشكالت
ضريبية مل يكن من املمكن تصورها يف عشرينات القرن
املاضي .ومع ذلك ال يزال اإلطار الذي وضعته عصبة
األمم يهيمن على الطريقة التي نفرض بها الضرائب على
الشركات متعددة اجلنسيات.
وقد زادت الضغوط الواقعة على هذا اإلطار على مدى
العقود األخيرة ،مما جعله يقترب من نقطة االنهيار —
وربما جتاوزها.

التعاون العاملي

وهناك مشكلتان — خمتلفتان رغم ارتباطهما — هما
يف صميم هذه الضغوط .واألوىل هي التحايل الضريبي
من جانب الشركات متعددة اجلنسيات ،أي اللجوء إىل
أساليب قانونية لنقل األرباح من األماكن التي ستخضع
فيها ملعدالت ضريبية أعلى إىل األماكن التي ستخضع
فيها ملعدالت ضريبية أقل .واملشكلة األخرى هي "التنافس
الضريبي" بين احلكومات ،أي اللجوء إىل فرض معدالت
ضريبية منخفضة أو غيرها من االمتيازات الضريبية ليكون
البلد أكثر جاذبية لالستثمار احلقيقي وأقل عرضة ألنشطة
التحايل الضريبي التي تنقل األرباح املقيدة يف الدفاتر إىل
اخلارج (مما يجعل البلدان األخرى بالتايل أقل جاذبية وأكثر
عرضة للمخاطر).

إرشادات سريعة

نظام الضرائب الدولية هو نظام معقد إىل حد خميف (وهذه
مشكلة يف حد ذاتها) .وفيما يلي وصف سريع لكيفية عمل هذا
النظام يف فرض الضرائب على الشركات متعددة اجلنسيات.
إن مبدأ "التسعير حسب السوق" يف صميم الطريقة التي
حتدد بها البلدان ما يخضع للضريبة من أرباح الشركات
ضمن جمموعة شركات متعددة اجلنسيات .وهذا يعني حساب
األرباح التي جتنيها كل شركة على حدة عن طريق تقدير
قيمة أي معاملة جتريها مع الشركات األخرى يف اجملموعة
باستخدام األسعار التي كان يمكن أن تقبلها أطراف غير
مرتبطة إلجراء نفس املعاملة .ويفرض كل بلد بعد ذلك
ضرائب على األرباح احملددة بهذه الطريقة على أي شركة
عضو يف اجملموعة إما تأسست قانونا يف هذا البلد أو لها
وجود مادي واضح ومستمر لفترة معقولة فيه (بمصطلحات
السوق "منشأة دائمة") .وتنشئ هذه العملية الوعاء الضريبي
فيما يطلق عليه غالبا بلد "املَص َدر".
ويف خطوة ثانية ،يف إطار نظام الضرائب "العاملي" ،فإن
البلد ااملقيمة فيه الشركة األم لألغراض الضريبية يفرض
كذلك ضريبة على دخل شركاتها التابعة يف اخلارج ،رغم أنه
سيمنحها غالبا خصما على الضرائب املدفوعة هناك .غير أن
َ
هذه املمارسة أصبحت نادرة يف السنوات األخيرة .وبينما
ال تزال سارية يف الواليات املتحدة ولكن (كما هو احلال
يف البلدان األخرى التي تستخدم نظاما عامليا) الضريبة
ال تصبح مستحقة الدفع إال عند عودة األرباح إىل الوطن
يف شكل أرباح موزعة .وهذا أحد األسباب يف أن الشركات
األمريكية تمتلك أكثر من تريليوين دوالر من اإليرادات غير
املعادة للوطن .ولكن هناك الكثير من البلدان التي تطبق
بدال من ذلك نظما "إقليمية" ،مما يعني أنها تعفي فعليا دخل
األعمال الذي يتحقق يف اخلارج .وبالتايل فإن الترتيبات
احلالية لفرض الضرائب على دخل األعمال يف جميع أنحاء
العامل شبيهة بالنظام الضريبي القائم على بلد املصدر.
ومل يكن هناك الكثير من التصميم الواعي يف هذه
الترتيبات .وال توجد منظمة عاملية معنية بالضرائب لوضع
قواعد موحدة وتطبيقها (رغم أن قواعد منظمة التجارة
العاملية تقيد بعض جوانب السياسات الضريبية) .وكثيرا
ما حتدد البلدان جوانب من عالقاتها الضريبية من خالل
معاهدات ضريبية ثنائية (هناك أكثر من  3آالف معاهدة)،

وهناك مبادئ توجيهية خمتلفة لتطبيق مبدأ التسعير
حسب السوق .وقد اس ُتكملت هذه العناصر املتواضعة للعمل
متعدد األطراف خالل السنوات القليلة املاضية بجهود
الحتواء بعض أغرب وسائل التحايل الضريبي ،وذلك من
خالل برنامج ’تآكل الوعاء الضريبي ونقل األرباح’ التابع
جملموعة العشرين ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي (نتناول هذا البرنامج بمزيد من التفصيل الحقا).
ولكن ال يزال اجملال متاحا أمام احلكومات والشركات
متعددة اجلنسيات للمناورة .ويرى العديد من االقتصادات
النامية ومنظمات اجملتمع املدين أن النظام احلايل مدفوع
بمصالح أكثر االقتصادات تقدما.

أالعيب الشركات

يستند مبدأ التسعير حسب السوق إىل أساس منطقي .فمن
الناحية النظرية ،يطبق هذا املبدأ على الشركات متعددة
اجلنسيات نفس املعاملة الضريبية التي تطبق على جمموعة
من الشركات املستقلة تقوم بنفس األعمال .واملشكلة هي أن
الشركات متعددة اجلنسيات تستطيع أن تستغل هذا املبدأ عن
طريق القيام بتصرفات لن يكون لدى الشركات املستقلة أي
سبب للقيام بها.

إذا وضعت البلدان سياسة ضريبية متجاهلة
التأثيرات السلبية على البلدان األخرى ،سينتهي
األمر بتدهور أوضاعها جميعا.
ويمكن أن ينطبق املثال التايل على حاالت عديدة .فيمكن
أن حتاول الشركات متعددة اجلنسيات أن تتالعب باألسعار
("أسعار التحويل") التي تستخدمها يف معامالتها داخل
اجملموعة خلفض التزاماتها الضريبية الكلية — وذلك بتحديد
أسعار حتويل منخفضة بشكل مصطنع ،مثال ،للمبيعات من
شركاتها التابعة يف بلدان تفرض ضرائب مرتفعة إىل غيرها
يف بلدان تفرض ضرائب منخفضة .وبالتايل تكمن املشكلة
بالنسبة للسلطات الضريبية يف معرفة أو تقدير أسعار السوق
التي تقدر على أساسها قيمة هذه املعامالت .وأصبحت هذه
املسألة متزايدة الصعوبة ،نظرا ألن التجارة بين الشركات
متعددة اجلنسيات مل تزداد من حيث احلجم فقط ولكنها
صارت ترتكز على بنود يصعب تقدير قيمتها .ومن األمثلة
على ذلك بيع براءة اختراع مل تستغل حتى اآلن وقيمتها
السوقية غير واضحة إىل شركة تابعة يف بلد يفرض ضرائب
منخفضة (على الرغم من أن الشركة تكون أكثر دراية على
األرجح بالقيمة الفعلية من اإلدارة الضريبية).
وهناك أدلة كثيرة على أن عمليات نقل األرباح كبيرة .إذ
تشير التقديرات يف حالة الواليات املتحدة إىل أن اخلسائر
تبلغ ما بين ربع وثلث جمموع إيرادات ضرائب الشركات يف
عام ( 2012دراسة  .)Clausing 2016وقد تكون اخلسائر
أكبر يف بلدان أخرى — وتمثل شاغال خاصا يف االقتصادات
النامية ،التي تشكل ضرائب الشركات فيها جانبا أكبر من
سبتمبر  | ٢٠١٧التمويل والتنمية
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جمموع إيراداتها ولديها عدد أقل من مصادر اإليرادات
البديلة التي يمكن أن تلجأ إليها.
وقد حقق برنامج ’تآكل الوعاء الضريبي ونقل األرباح’
تقدما كبيرا يف معاجلة الكثير من أوضح أشكال التحايل
الضريبي .ويغطي البرنامج  15جماال واسع النطاق (مثل
احلد من خصم الفائدة وحتسين تسوية املنازعات) ،وحدد
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أربعة معايير كحد أدنى تشجع جمموعة العشرين جميع
البلدان على التقيد بها( .يهدف أحدها ،على سبيل املثال،
إىل احلد من إساءة استخدام أحكام املعاهدات الضريبية).
ويحظى تطبيق معايير البرنامج اآلن بدعم من "اإلطار
الشامل" ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،
الذي ينتمي إليه  100بلد.
وال يغ ِّير هذا البرنامج من الهيكل األساسي للنظام
الضريبي الدويل .وحتى أكبر مؤيديه وصفوه بأنه مثل
مكافحة احلريق .ومل يتضح بعد ما إذا كان احلريق قد تسبب
يف أضرار يمكن إصالحها ومعاجلتها بسهولة — أو أن
احلريق قد ترك هيكال غير آمن بصورة جذرية سيتعين إعادة
بناؤه آجال أو الحقا.

أالعيب احلكومات

أوضح مؤشر على كثافة املنافسة الضريبية الدولية هو
التراجع السريع يف معدالت ضرائب الشركات حول العامل
(راجع الرسمين البيانيين  1و .)2ومما يثير الدهشة أن
اإليرادات يف االقتصادات املتقدمة ظلت ثابتة يف املتوسط،
وربما يرجع ذلك يف جانب كبير منه إىل تزايد حصة رأس
املال يف الدخول القومية.
ولكن املعدالت الرئيسية ليست وحدها التي لها أهمية.
فاحلكومات ماهرة يف إيجاد وسائل للتالعب بالكثير من
اجلوانب األخرى لنظمها الضريبية من أجل جذب االستثمار
احلقيقي أو األرباح الدفترية التي يح َّول مسارها عن طريق
التحايل الضريبي .وكثيرا ما تتصرف احلكومات التي تبدو
غاضبة من انخفاض املدفوعات الفعلية بنفس طريقة نقيب
"صدم"
الشرطة "رينو" يف فيلم "كازابالنكا " ،عندما يدعي أنه ُ
من اكتشاف ممارسة القمار يف حانة "ريك".
ولكن ما اخلطأ يف مثل هذه املنافسة بين البلدان؟ فهناك
من يرحبون فعال باملنافسة الضريبية كطريقة للحد من
اإلنفاق العام "املسرف" .ولكن حتى إذا تركنا جانبا حقيقة
أن هذا "اإلسراف" هو جمرد وجهة نظر تختلف من شخص
آلخر فإن حجة "جتويع الوحش" هذه مل تعد ُتسمع بنفس
القدر منذ أزمة  ،2008يف وقت تعاين فيه حكومات عديدة
من نقص اإليرادات .وعلى أي حال ،فإن املشكلة األساسية
يف املنافسة الضريبية هي أنها طريقة غير فعالة باملرة للحد
من اإليرادات الضريبية.
ويرجع ذلك إىل أن السياسات الضريبية الوطنية التي
تسعى إىل حتقيق املصالح الذاتية لها تداعيات ضارة عديدة.
يوسع
فإذا جعل بلد ما نظامه الضريبي أكثر جاذبية ،فإنه ِّ
وعاءه الضريبي عن طريق جذب املزيد من االستثمارات
احلقيقية أو حتويل األرباح إىل الداخل ،وهو أمر جيد من
املنظور الوطني .ولكن بنفس املنطق ،من املرجح أن يتقلص
الوعاء الضريبي يف البلدان األخرى — وهو ما يضر هذه
البلدان .وإذا وضع كل بلد سياسته الضريبية متجاهال
التأثيرات السلبية على البلدان األخرى ،سينتهي األمر بأن
يكون كل بلد يف وضع أسوأ مما سيكون عليه لو كانت
البلدان قد تعاونت مع بعضها البعض .وترتكز هذه املشكلة
يف نهاية األمر على حركية الوعاء الضريبي — فالنظام
الضريبي القائم على املصدر يف إطار مبدأ التسعير حسب

السوق يكون أكثر عرضة للمخاطر بصفة خاصة نظرا لسهولة
حتول االستثمارات احلقيقية وكذلك ،من خالل خمتلف أشكال
التحايل الضريبي ،حتول األرباح الدفترية.
وال يعالج برنامج ’تآكل الوعاء الضريبي ونقل األرباح’
القوى األساسية التي حترك املنافسة الضريبية .فقد كان
شعاره هو إصالح نظام العشرينات عن طريق فرض الضريبة
"يف املكان الذي تنشأ فيه القيمة" .وهذا يبدو مثل نظام
فرض الضريبة عند املصدر ،املعرض كما رأينا للمنافسة
الضارة .وباإلضافة إىل ذلك ،بينما يمكن لتقييد فرص
التحايل الضريبي أن يحد من أحد أوجه اخلطر فإنه يؤدي إىل
تفاقم اآلخر .وتتسامح احلكومات مع التحايل ،أو تشجعه يف
بعض احلاالت ،كطريقة تتيح للشركات التي تستطيع بصفة
خاصة نقل أنشطتها أو حتويل أرباحها للخارج أن تخفض
فواتيرها الضريبية .وإذا كان تشديد األحكام املتعلقة
بالتحايل يص ِّعب هذه العملية فقد تلجأ البلدان إىل أساليب
ضريبية أخرى حلماية وعائها الضريبي — وذلك مثال عن
طريق تخفيض املعدالت الضريبية أكثر.

ما الذي ينبغي القيام به؟

يف حين أن برنامج ’تآكل الوعاء الضريبي ونقل األرباح’
يمثل حماولة مثيرة لإلعجاب إلصالح النظام الضريبي
الدويل ،فإن عددا قليال فقط من الناس يرى أنه يشكل حال
جذريا ،وربما ال يراه أحد كذلك .وبالتايل يظل اإلصالح
على جدول األعمال .وحتتفظ بعض االقتراحات باملفاهيم
الرئيسية لنظام العشرينات .فيتمثل أحد االقتراحات مثال
يف توسيع نطاق مفهوم عبارة "منشأة دائمة" لالعتراف بأن
الشركات يمكن أن تقوم يف هذا العصر الرقمي بأعمال كثيرة
يف بلد دون أن يكون لها وجود مادي فيه.
وهناك اقتراحات بإدخال تغييرات ذات طابع جذري أكثر.
فقد قامت املفوضية األوروبية ،على سبيل املثال ،بإعادة
إحياء اقتراح توزيع أرباح الشركات متعددة اجلنسيات بين
بلدان االحتاد األوروبي ،ليس من خالل التسعير حسب السوق
فقط بل أيضا بموجب صيغة ميكانيكية تضع يف االعتبار،
على سبيل املثال ،حجم مبيعات الشركات وأصولها ومدة
عملها يف كل بلد .وتكمن مزايا هذا "التوزيع بمقتضى صيغة"
يف أنه يجعل أسعار التحويل بين البلدان املشاركة غير مهمة
لألغراض الضريبية .غير أن هذا التوزيع ليس بمنأى عن
املنافسة الضريبية — إذ سيكون لدى احلكومات حافز على
جذب أي عناصر مدرجة يف الصيغة من أجل إدراج حصة أكبر
من أرباح الشركات متعددة اجلنسيات يف وعائها الضريبي.
ويف الواليات املتحدة ،هناك نظام جذب قدرا كبيرا
من االهتمام مؤخرا وهو نظام "ضرائب التدفق النقدي
على أساس الوجهة" ،الذي يعفي الصادرات من الضرائب
ويفرض ضرائب على الواردات .وإذا طبقته جميع البلدان
فيمكن أن تفقد أسعار التحويل أهميتها لألغراض الضريبية
(ألن األسعار التي تس َّعر بها الصادرات والواردات ال تؤثر
على االلتزامات الضريبية يف أي بلد) .وبما أن املستهلكين
ال يغ ِّيرون مكانهم عادة استجابة لالختالفات يف معدالت
الضريبة على االستهالك فإن هذا النوع من الضريبة أقل
عرضة بكثير للتآكل نتيجة للمنافسة الدولية.

وحتى إذا تصورنا نظاما بديال مثاليا لنظام العشرينات،
فإن تنفيذه سيثير مشكالت تنسيقية صعبة .وعموما ،من
املفترض أن تفيد البلدان من تنسيق منهاجها بشأن ضرائب
الشركات .ولكن هناك مشكلة :فمجموعة البلدان التي تتفق
على رفع املعدالت الضريبية تصير أكثرعرضة للمنافسة
من جانب البلدان األخرى التي ال تشترك يف االتفاق .وهذا
يعني أن البلدان التي تنسق يمكن أن حتقق مكاسب من القيام
بذلك ،ولكن البلدان التي تبقى خارج التنسيق يمكن أن حتقق
مكاسب أكبر.
ومع ذلك ،فإن املنافسة يف حد ذاتها قد تؤدي إىل أحد
أشكال التنسيق الفعال .وعلى سبيل املثال فإن إحدى نتائج
االستعاضة عن ضريبة الشركات القياسية بضريبة التدفقات
النقدية على أساس الوجهة تتمثل يف انخفاض مشكالت نقل
األرباح إىل اخلارج بالنسبة للبلد الذي يطبق ضريبة التدفقات
النقدية ،ولكن مع ازدياد املشكالت لكل البلدان األخرى.
ويرجع ذلك إىل أن وضع أسعار عالية للصادرات اخلارجة من
البلد الذي يطبق ضريبة التدفقات النقدية على أساس الوجهة
لن يؤثر على االلتزامات الضريبية يف ذلك البلد (ال يفوتنا أن
عائدات الصادرات تعفى يف هذه احلالة) .غير أنه سيخفض
االلتزام الضريبي يف البلدان التي حتتفظ بضريبة الشركات
التقليدية (حيث ُتخصم قيمة الواردات من الضرائب) .وسيضع
ذلك املزيد من الضغوط على البلدان األخرى لتطبيق ضريبة
التدفقات النقدية على أساس الوجهة أيضا.
ونصل بذلك إىل مسألة أخيرة ولكنها أساسية .فنظام
التوزيع بمقتضى صيغة وكذلك نظام ضريبة التدفقات
النقدية على أساس الوجهة من شأنهما أن يغ ِّيرا الطريقة
التي يتم بها توزيع اإليرادات الضريبية بين البلدان .ففي
حالة النظام القائم على الوجهة ،تعود اإليرادات الضريبية
إىل البلدان التي يحدث فيها االستهالك النهائي .ويختلف
ذلك تماما عن فكرة أنه ينبغي أن يعود لبلد اإلنتاج .ومن
غير املرجح مثال أن ترى البلدان املنتجة للموارد الطبيعية
هذا التوزيع لإليرادات مقبوال .وكما هو احلال يف جميع
املسائل الضريبية ،فإن السؤال األساسي يف إعادة النظر
يف النظام الضريبي الدويل هو :من الذي ينبغي أن يحصل
على األموال؟
مايكل كين هو نائب مدير إدارة شؤون املالية العامة
يف صندوق النقد الدويل.
املراجع:
Clausing, Kimberly A. 2016. “The Effect of Profit Shifting on the Corporate Tax Base in the
United States and Beyond. National Tax Journal 69 (4): 905–34.

سبتمبر  | ٢٠١٧التمويل والتنمية

13

