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 International VAT/GST Guidelines (٢٠١٧) ،https://read.oecd-ilibrary. 
org/ taxation/international-vat-gst-guidelines_٩٧٨٩٢٦٤٢٧١٤٠-
en#page٣ . 
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() Abrief history of VAT, Peter Victor, Independent (), 

https://www.independent.co.uk/news/a-brief-history-of-vat-. 
html.  
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() Appeal to the tax tribunal: https://www.gov.uk/tax-tribunal  
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 Equity and Efficiency in tax reform in developing 

countries, M shahe emran & joseph Stiglitz, http://ssrn. 

com/abstract=(٢٠٠٧) ١٠٠١٢٦٩.   
 Strategic Aspects of VAT, Arvind Ashta, Burgundy 

school of business, http://ssrn. com/abstract=١٠٣١١٨٧ 

(٢٠٠٧) . 
 Value added tax: a comparative approach, allan schenk, 

oliver Oldman, Cambridge University Press (٢٠٠٧) . 
 VAT Fraud and Evasion: what do we know, and what can 

be done, Michael keen and Stephen Smith, IMF Working 

Paper, (٢٠٠٧) . 


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


