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أو  بالخ���ارج،  تخصه���م  مالي���ة  بأص���ول  المحتفظي���ن 
الكيان���ات الت���ي يمتل���ك فيه���ا أمريك���ي أو أكث���ر حصة 
جوهري���ة )حصص تزيد ع���ن 10 %( وذلك بهدف التعرف 
عل���ى القائمين بالته���رب الضريبي من خ���الل االحتفاظ 
بأصول مالية في حس���ابات مصرفي���ة أجنبية أو كيانات 
خارج ح���دود الوالي���ات المتح���دة األمريكي���ة. كما تهدف 
أحكام قانون فاتكا إلى تفعيل دور المؤسسات المالية 
األجنبي���ة في مس���اعدة الواليات المتح���دة في مواجهة 

عمليات التهرب الضريبي.

	•يتعي���ن عل���ى المؤسس���ات المالية األجنبي���ة بموجب 
هذا القانون أن تقدم بصورة مباش���رة لمصلحة ضريبة 
الدخ���ل األمريكي���ة معلوم���ات معين���ة حول الحس���ابات 
المالي���ة التي يحتفظ بها دافع���و الضرائب األمريكيين، 
أو بخص���وص الكيان���ات األجنبي���ة الت���ي يمتل���ك دافعو 
الضرائ���ب األمريكيي���ن حص���ص ملكية جوهري���ة فيها. 
ولاللت���زام بمتطلبات اإلخط���ار الجديدة على نحو مالئم، 
فإن���ه يجب على المؤسس���ات المالي���ة األجنبية الدخول 
ف���ي اتفاق خاص م���ع مصلحة ضريبة الدخ���ل األمريكية 
المش���اركة،  للمؤسس���ات  قائم���ة  ف���ي  تظه���ر  لك���ي 
وس���يتم تحديث هذه القائمة بش���كل شهري. بموجب 
ه���ذا االتف���اق فإنه س���يتعين على المؤسس���ات المالية 

)المشاركة( القيام بما يلي:

1 - اتخ���اذ إج���راءات معين���ة خاصة للتعرف عل���ى الهوية 
وب���كل العناي���ة الواجب���ة بش���أن عمالئه���ا م���ن أصحاب 

الحسابات.

2 - تقدي���م تقارير س���نوية لمصلح���ة الضرائب األمريكية 
أصح���اب  األمريكيي���ن  األش���خاص  م���ن  ح���ول عمالئه���ا 
الحسابات أو الكيانات األجنبية التي يوجد فيها حصص 

ملكية أمريكية جوهرية.

3 - اس���تقطاع وسداد ما نس���بته 30 % لمصلحة ضريبة 
الدخ���ل األمريكي���ة م���ن أي مدفوع���ات ذات مصدر دخل 
أمريكي إضافة إلجمالي الحصيلة من بيع األوراق المالية 
الت���ي ت���ؤدى لمصدر دخ���ل أمريكي والت���ي تتم ألي من
المش���اركة،  غي���ر  األجنبي���ة  المالي���ة  المؤسس���ات  )أ( 
)ب( أصح���اب الحس���ابات م���ن األف���راد الذي���ن ال يقدمون 
معلومات كافية لتحديد ما إذا ما كان أصحاب الحسابات 
أمريكيين أو )ج( أصحاب الحسابات من الكيانات األجنبية 
التي تعجز عن تقديم معلومات كافية بخصوص هوية 
مالكي حصص الملكية الجوهرية فيها من األمريكيين.

ما هو قانون فاتكا FATCA؟

ُيعد قان���ون االلت���زام بقواعد الضرائب على الحس���ابات 
 Foreign Account Tax( األمريكي���ة خارج الواليات المتح���دة
Compliance Act( وال���ذي تم إقراره ع���ام 2010 كجزء من 
قان���ون حوافز التوظيف األمريكي »HIRE Act« هو خطوة 
أساس���ية ف���ي الجه���ود األمريكي���ة لمواجه���ة الته���رب 
الضريب���ي ال���ذي يت���م م���ن جان���ب أش���خاص أمريكيين 
يحتفظ���ون باس���تثمارات ف���ي حس���ابات بنكي���ة خ���ارج 
الوالي���ات المتحدة األمريكية، وقد صدر القانون بش���كل 
نهائي في 17 يناير 2013، وتم نشره في 28 يناير 2013.

	•بموج���ب أح���كام قان���ون فات���كا، يتعي���ن عل���ى كاف���ة 
أعماله���ا  تم���ارس  الت���ي  المالي���ة، س���واء  المؤسس���ات 
داخ���ل الوالي���ات المتحدة األمريكي���ة أو خارجها أن تقوم 
بتصنيف عمالئها إلى شريحتين األولى خاصة بالعمالء 

األمريكيي���ن والثانية للعمالء غير األمريكيين. وس���وف 
يطال���ب القانون المؤسس���ات المالي���ة األجنبية بتقديم 
تقاري���ر بص���ورة مباش���رة إل���ى مصلح���ة ضريب���ة الدخل 
األمريكية )IRS( على أن تتضمن هذه التقارير معلومات 
محددة عن الحس���ابات المالية التي يحتفظ بها دافعو 
الضرائب األمريكيي���ن أو الكيانات األجنبية التي يمتلك 
فيه���ا دافع���و الضرائ���ب األمريكيي���ن حص���ص ملكي���ة 

جوهرية.

	•بمقتض���ي قان���ون فات���كا فإنه س���يتعين على بعض 
دافعي الضرائب األمريكية الذين يمتلكون أصوال مالية 
خارجي���ة تتج���اوز قيمته���ا 50 أل���ف دوالر أمريكي تقديم 
بيان يتضمن معلوم���ات معينة بخصوص تلك األصول 
م���ن خ���الل نم���وذج مح���دد وال���ذي يج���ب إرفاق���ه باإلقرار 
الضريب���ي الس���نوي لدافعي الضرائ���ب، وإن عدم اإلبالغ 
عن األصول المالية الخارجية من خالل النموذج سيؤدي 
للتع���رض لغرامة تبل���غ 10,000 دوالر )وغرامة تصل إلى 
50 ألف دوالر نتيجة االستمرار في عدم اإلبالغ بعد إخطار 
مصلح���ة الضرائب( ع���الوة على ذلك، ف���إن المبالغ التي 
لم تس���دد للضرائ���ب نتيجة عدم اإلفص���اح عن األصول 
المالية الخارجية س���تخضع لغرامة مالية إضافية كبيرة 

تصل إلى 40 %.

الهدف من تطبيق قانون فاتكا

	•تب���ذل الوالي���ات المتح���دة األمريكي���ة جه���ودا حثيث���ة 
لتحديد األش���خاص األمريكيي���ن أو الكيان���ات األمريكية 
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تعريف المؤسسات المالية األجنبية

	•تشمل أي كيان غير أمريكي يقوم بأي مما يلي:

1 - تلق���ي ودائ���ع من خالل أعماله العادي���ة )البنوك على 
سبيل المثال(.

2 - االحتفاظ بأصول مالية بحس���اب الغي���ر )باعتبار ذلك 
ج���زء جوه���ري م���ن أعماله���ا( أي القيام بأنش���طة أمناء 
الحفظ، السمسرة في األوراق المالية، وشركات التأمين.

إع���ادة  أو  باالس���تثمار  باألس���اس  تعم���ل  تك���ون  أن   -  3
االس���تثمار أو المتاجرة في األوراق المالية والس���لع أو أي 
أنش���طة ذات صلة مثل )صناديق االس���تثمار وصناديق 

التحوط وصناديق األسهم الخاصة(.

4 - تعري���ف واس���ع ج���دا: ال تقتص���ر المؤسس���ات المالية 
األجنبي���ة عل���ى الكيان���ات المعت���رف به���ا كمؤسس���ات 
مالي���ة مثل البنوك وسماس���رة األس���هم وأمناء الحفظ 
ولكن تشمل أيضا شركات التأمين وخطط المعاشات 
التح���وط  االس���تثمار وصنادي���ق  التقاعدي���ة وصنادي���ق 

والشركات العالمية.

	•تضمنت النصوص النهائية للقانون تعريف الكيانات 
االستثمارية والمشمولة في االتفاقيات الحكومية حيث 
ت���م تعريفها على أنه���ا أي كيان يقوم في المقام األول 

بإجراء األعمال اآلتية نيابة عن العمالء:

1 - التداول في قائمة أدوات مالية.

2 - إدارة المحافظ الفردية أو الجماعية.

3 - االس���تثمار في أو إدارة الصناديق أو األموال أو بعض 
األصول المالية المعينة بالنيابة عن أشخاص آخرين.

	•كم���ا أن النص���وص النهائي���ة للقانون تح���د من نطاق 
تعريف الكيان االس���تثماري بحيث ينحصر في الكيانات 
التي يعزي دخلها في المقام األول إلى االستثمار، إعادة 
االس���تثمار، التداول ككيان اس���تثماري، وإذا كانت فقط 
تدار بمعرفة مؤسس���ة تقب���ل الودائع أو أمناء الحفظ أو 

شركات التأمين التي تعتبر من المؤسسات المالية.

	•ُتعتبر بعض الشركات القابضة وبعض مراكز األموال 
وفق���ا والنص���وص النهائي���ة للقانون من المؤسس���ات 
المالي���ة األجنبية وذلك في حالتين وعداهما تعتبر من 

المؤسسات المالية غير األجنبية:-

1 - إذا كانت جزءًا من مجموعة بما في ذلك مؤسس���ات 
اإليداع، مؤسس���ات الحفظ، ش���ركات التأمي���ن، أو كانت 

كيان استثماري وفقًا ومتطلبات محددة.

2 - بص���رف النظ���ر عن كونه���ا عضو ف���ي مجموعة غير 
مالي���ة إذا ت���م تكوينه���ا باالرتب���اط م���ع أداة م���ن أدوات 
االستثمار )مثل االستثمار الجماعي، صناديق االستثمار، 
صناديق األس���هم الخاصة، صناديق التحوط( والتي تم 
إنشاؤها وفقا الستراتيجية مرتبطة بعمليات االستثمار 

وإعادة االستثمار أو لتداول األصول المالية.

تعريف الكيانات األجنبية غير المالية

	•تتضم���ن أي كيان أجنبي ال يندرج ضمن المؤسس���ات 
المالية األجنبية، كما أنه ليس أحد الكيانات المستثناة 

التالي ذكرها على سبيل التحديد:

1 - أي مؤسسة تخضع للتداول العام والشركات التابعة 
لها )والتي تحتفظ فيها المؤسسة األم بأكثر من 50 % 

سواء من حقوق التصويت أو من القيمة(.

2 - أي كي���ان يت���م تنظي���م أعمال���ه م���ن خ���الل قواني���ن 
الحيازة األمريكية شريطة أن يكون هذا الكيان مملوك 

بالكامل لشخص مقيم.

3 - أي كيان أو وكالة مملوكة بالكامل لحكومة أجنبية.

4 - أي منظمة دولية أو أي وكالة أو أي جهاز تابع ومملوك 
بالكامل لها.

5 - أي بن���ك مرك���زي أجنب���ي )ما ل���م يتعامل كوس���يط 
للعمالء(.

6 - أي فئة أخرى من األش���خاص يتم تصنيفها على أنها 
منخفضة المخاطر بالنسبة للتهرب الضريبي.

حس��ب  األجنبي��ة  المالي��ة  المؤسس��ات  تصني��ف 
التزامها بقانون فاتكا

	•المؤسس���ات الت���ي تدخ���ل ف���ي اتفاقية م���ع مصلحة 
ضريب���ة الدخ���ل األمريكي���ة )IRS( م���ع االلت���زام بتحدي���د 
ع���ن  واإلفص���اح  األش���خاص،  األمريكيي���ن  العم���الء 
المعلومات المطلوبة التي من ش���أنها أن تؤدي إلظهار 
دخل األشخاص األمريكيين واالستقطاع من مدفوعات 

معينة.

	•يمكن لبعض المؤسسات المالية األجنبية أن تتجنب 
التع���رض الس���تقطاع مبال���غ م���ن مدفوعاته���ا دون أن 
تدخ���ل ف���ي أي اتفاقي���ة إذا كان���ت ه���ذه المؤسس���ات 
»تعتب���ر ملزمة« يجب عليه���ا أن تصبح »مصدق عليها« 
كمؤسس���ة مالية أجنبية مش���اركة أو »مسجلة« وذلك 
بالتس���جيل م���ع مصلح���ة الضرائ���ب األمريكي���ة والوفاء 

ببعض المتطلبات اإلجرائية مثل:-

1 - أن تكون خاضعة للتنظيم في نفس البلد.

2 - أال تق���وم بأعمال خ���ارج البلد ال���ذي تخضع للتنظيم 
فيه.

3 - أال تس���عى لجل���ب أصحاب حس���ابات من خ���ارج البلد 
الخاضعة للتنظيم فيه.

4 - تطبي���ق سياس���ات وإج���راءات لضم���ان أنه���ا ال تقوم 
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بفتح حس���ابات أو تحتفظ بحس���ابات لغير المقيمين أو 
للمؤسس���ات المالية األجنبية األخرى غير الموقعة على 

القانون.

	•المؤسس���ات الت���ي تختار عدم االلت���زام ببنود القانون 
والت���ي تخضع الس���تقطاع ضريب���ي مق���داره 30 % على 
الحصيلة اإلجمالية لجميع مبالغ األرباح والفوائد أمريكية 
المص���در، باإلضاف���ة إل���ى إجمال���ي حصيل���ة المبيع���ات 
الناتجة عن بيع أصول والتي تؤدى لزيادة مصدر الدخل 

األمريكي.

	•عدم االلتزام بقانون فاتكا سيؤدي آلثار سلبية إضافية 
على المؤسسات المالية األجنبية، حيث سيتم تصنيف 
البنك باعتباره مؤسسة غير ملتزمة بقانون فاتكا، وقد 
يخس���ر البن���ك عالقته مع البن���وك المراس���لة األمريكية. 
وكذلك س���وف تضعف أو تنقص عالقات المؤسسة مع 

المؤسسات المالية على المستوي الدولي.

التعرف على أصحاب الحسابات األمريكيين

يج���ب على المؤسس���ات المالية األجنبي���ة التعرف على 
حسابات األفراد والكيانات المملوكة ألمريكيين القائمة 
بالفع���ل. وكذل���ك وضع إج���راءات للتعرف عل���ى الهوية 
من ش���أنها تسهيل تصنيف الحسابات الجديدة )أفراد 
وكيان���ات( الت���ي تم فتحها بع���د تاريخ س���ريان القانون 

وفقًا للمعايير الموضوعية بموجب قانون فاتكا.

	•تتضمن مؤشرات الهوية األمريكية ما يلي:

- مواط���ن أمريك���ي أو يحم���ل إقام���ة دائم���ة بالوالي���ات 
المتحدة بصفة مشروعة.

- محل الميالد في الواليات المتحدة.

- عنوان بريدي أو إقامة حالي في الواليات المتحدة.

- رقم هاتف حالي في الواليات المتحدة.

- وج���ود تعليمات مس���تديمة تقض���ي بتحويل األموال 
إلى حساب محتفظ به في الواليات المتحدة.

- وج���ود تعليم���ات ت���رد بانتظام م���ن عن���وان بالواليات 
المتحدة.

- وجود توكيل ساري المفعول حاليًا أو سلطة بالتوقيع 
س���ارية المفع���ول حالي���ًا ممنوحة لش���خص عنوانه في 

الواليات المتحدة.

مراحل تطبيق قانون فاتكا في البنوك

	•يجب عل���ى البنوك فهم متطلبات قانون فاتكا وفقًا 
لما هو س���اري على المؤسس���ات المالية األجنبية ونشر 

الوعي بالقانون.

التعدي���الت  لتقدي���ر  القان���ون  لتأثي���ر  تقيي���م  إج���راء  •	
المطلوبة.

	•تقيي���م بيان���ات العمي���ل المتوف���رة ومعرف���ة الفجوة 
بينها وبين ما هو مطلوب بموجب القانون.

	•تحلي���ل عملي���ات وإج���راءات البن���وك الحالي���ة لمعرفة 
التحس���ينات الت���ي يج���ب إدخاله���ا للوف���اء بمتطلبات 

القانون.

	•تحليل الخيارات المتاحة إلجراء تغييرات هيكلية على 
بناء العمليات واألنظمة والقوانين.

	•إعداد خطة التطبيق بالتشاور مع اللجنة التوجيهية.

	•تصميم وعمل واختبار البرامج الخاصة بالمس���تندات 
واالستقطاع واالخطار لتلبية متطلبات قانون فاتكا.

	•تحديث اإلجراءات ودليل التدريب وفقًا للمطلوب.

	•إع���داد برنام���ج لنظ���م المعلوم���ات إلخط���ار مصلح���ة 
الضرائب األمريكية مستقبال.

	•تحدي���د الموضوع���ات ووضع اس���تراتيجية، ث���م إجراء 
تحلي���ل واختيار التكنولوجيا المناس���بة لتهيئة البنية 

التحتية للمعلومات.

	•التحق���ق من والتصديق على عمليات العناية الواجبة 
لمراجعة مستندات الحسابات ونسبة ال� 30 % المطلوبة 

بموجب قانون فاتكا.

	•إع���داد التقاري���ر المطلوبة لتقديمه���ا بموجب قانون 
فاتكا.

اتفاقية جاتكا 

ت���م االتفاق بي���ن منظمة التنمية والتع���اون االقتصادي 
OECD  ومجموع���ة العش���رين G20  إل���ى ض���رورة ط���رح 
قانون أكثر ش���مولية بحيث يتضمن تبادل المعلومات 
عالمي���ًا وبش���كل أتوماتيكي بين المؤسس���ات المالية 
عل���ى أن يب���دأ العم���ل في���ه ف���ي الع���ام 2017 بحس���ب 
معطي���ات وحس���ابات الع���ام 2016. وقد الق���ت اتفاقية 
جات���كا GATCA  موافق���ة أكث���ر م���ن 60 دولة ف���ي العالم 
تتعاون في مكافحة التهرب الضريبي، وال سيما تهرب 
بعض الشركات متعددة الجنسيات من دفع الضرائب.


