
ئـــب لضــرا ا
تحتاج الحكومات إلى اإليرادات الضريبية لكي تتمكن من تقدمي اخلدمات العامة وإنشاء البنية التحتية - ولكن 

ما هي اجلهات واجملاالت اليت ينبغي فرض ضرائب عليها، وبأي قدر؟ كثرياً ما اعُتربت االتصاالت قطاعاً نابضاً 
ميكن استغالله: غري أن الدور احملوري الذي تؤديه الضرائب يف دعم النمو االقتصادي يعين أن اإلفراط يف الضرائب 

ميكن أن يرتك آثاراً سلبية على البيئة األوسع. وتشري األدلة إىل أنه كلما ازداد نفاذ اجملتمع إىل تكنولوجيات 
املعلومات واالتصاالت، ازداد ازدهاره.1

وبدأت العديد من اإلدارات يف العمل هبذا الرأي وشرعت يف خفض أو إلغاء الضرائب املفروضة على املعدات 
)مثل األجهزة اليدوية( أو أسعار اخلدمات، مما يؤثر على عدد األشخاص الذين ميكنهم االتصال واالستفادة مما 

يتم تقدميه استفادة كاملة. ومع ذلك، طفقت بلدان أخرى يف فرض الضرائب جمدداً.
وينبغي للسلطات القائمة على الضرائب واهليئات التنظيمية وشركات التشغيل العمل سوياً وحتديد أكثر 

مستويات الضرائب جدوى. كما ميكن أن تنظر يف مدى إمكانية استخدام احلوافز املوجهة حلفز تقدمي خدمات 
أكثر تطوراً، مثل النطاق العريض.

وفيما يتعلق باخلدمات الدولية، سوف جتتمع اإلدارات خالل املؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية لعام 
WCIT-12( 2012( الستعراض لوائــح االتصــاالت الدوليــة. وتتنـاول املــادة 6 من اللــوائح مسـألــة الضرائب، 

وسوف يناقش املؤمتر ما إذا كان ينبغي تغيري األحكام ذات الصلة. 

ازدواجية الضرائب
تأيت مسألة ازدواجية الضرائب كأحد املواضيع ذات الصلة املطروحة للبحث يف املؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية 

لعام 2012: ويقصد هبا التزام شركات التشغيل بسداد الضرائب يف أكثر من بلد عن نفس األصل أو اخلدمة نظراً 
ملزاولتها عماًل جتارياً أو نشاطاً استثمارياً عابراً للحدود. ورمبا جتد هذه الشركات أهنا تسعى لاللتزام بقواعد وتعاريف 

متضاربة لسلطات ضرائب خمتلفة.
وتشمل املقرتحات املتعلقة هبذا املوضوع مراجعة النص احلايل للوائح االتصاالت الدولية لتوضيح أنه يهدف إىل 
منع ازدواجية الضرائب، أو مراجعته هبدف احلد من بعض أنواع الضرائب، وحتديداً املتعلقة باحلركة الدولية الواردة. 

وهناك آراء أخرى ترتاوح بني ترك النص احلايل دون تغيري وحذفه بالكامل.
–––––––
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