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استطالع ديلويت:
ً
عىل ر
الشكات يف دولة اإلمارات أن تستعد جيدا للضيبة االتحادية القادمة
فباير  – 2022أعلنت وزارة المالية اإلماراتية يف  31يناير  2022عن استحداث ضيبة اتحادية عىل أرباح
 28ر
ً
األعمال ر
الت تبدأ اعتبارا من  1يونيو\ حزيران  2023أو بعده .يمثل
(الشكات) تشي عىل السنوات المالية
ي
ً
ً
هاما بالنسبة لمعظم ر
الشكات حيث ستكون له
استحداث نظام الضيبة االتحادية هذه يف دولة اإلمارات حدثا
مضاعفات واسعة عىل كل من الموظفي ،وإجراءات العمل والتكنولوجيا .يف هذه المناسبة ،وبالرغم من عدم إقرار
ً
الت
رسم بعد ،أجرت ديلويت استطالعا لعمالئها بهدف الوقوف عىل الخطوات ي
هذه الضيبة بموجب قانون ً ي
بدأت ر
الشكات باتخاذها استعدادا لفرض هذه الضيبة الجديدة.
الشيك المسؤول عن الخدمات الضيبية ف ديلويت ر
فأوضح نعمان أحمد ،ر
الشق األوسط ،بعض األسباب وراء
ي
:
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استحداث هذه الضيبة
ي
ّ
الت بدأتها نحو تحقيق طموحاتها االسياتيجية.
رائد ومحور أعمال
دوىل ،باإلضافة ً إىل تشي ع مسية التحول ي
ي
بشكل عام ،يؤكد هذا القرار مجددا اليام دولة اإلمارات بتطبيق المعايي الدولية الخاصة بالشفافية الضيبية،
ومنع الممارسات الضيبة الضارة“.
وقد أظهرت نتائج االستبيان الذي أجرته ديلويت أنه بالرغم من أن معظم ر
الشكات المشاركة يف االستبيان تتابع
الشكات ،غي أن أقل من رب ع هذه ر
التطورات المتعلقة باستحداث الضيبة االتحادية عىل ر
الشكات فقط لديها
ً
ً
فكرة جيدة عنها .وهذه النسبة المتدنية طبيعية جدا عىل ضوء عدم توفر تفاصيل كافية عن هذه الضيبة نظرا
لعدم صدور قانون الضيبة والئحته التنفيذية بعد.
ً
تعقيبا عىل هذه الناحية ،أشار محمد باهميا ،ر
الشيك المسؤول عن قطاع الخدمات المؤسسية الضيبية يف
ديلويت ر
الشق األوسط إىل ” أنه وبالرغم من عدم صدور قانون الضيبة بعد ،فقد بادرت الهيئة االتحادية للضائب
ر
ر
يت الجديد األمر
الت تتماش مع النظام الض ي
يف دولة اإلمارات إىل إبالغ الشكات بالمبادئ األساسية والخيارات ي
الذي يوفر ر
الماىل للنظام
التأثي
تقييم
بهدف
والكمية)
للشكات أرضية صلبة إلجراء تقييماتها األولية (النوعية
ي
ر
ينبىع عىل الشكات إجراء هذه
يت الجديد وتحديد المخاطر ونقاط الضعف الرئيسية الميتبة عليه .لذلك،
الض ي
ي
كاف لتطبيق الضيبة الجديدة“.
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الت شملها استبيان ديلويت تمثل شكات محلية أو شكات تتخذ من دولة
تجدر
اإلشارة إىل أن ً نصف الشكات ي
ً
ر
اإلمارات مقرا رئيسيا لها ،وسوف تضطر معظم هذه الشكات إىل مواجهة الصعوبات المتمثلة بالتعامل مع
ً
الضيبة االتحادية ر
للشكات للمرة األوىل ،وربما يتعي عليها أيضا تغيي إجراءات العمل واألنظمة اإللكيونية فيها
ر
وتستوف معايي االمتثال لالليامات المفروضة عليها .أما الشكات
حت تتكيف مع هذه الضيبة الجديدة
ي
المتبقية الت شملها االستبيان فه رشكات يملكها أجانب أو رشكات يقع مقرها الرئيس خارج منطقة ر
الشق
ي
ي
ي
األوسط.
الشكات الت يقع مقرها الرئيس خارج الدولة ،تمارس ر
عىل خالف مجموعة ر
الشكات المحلية القسم األعظم من
ي
ي
ر
وبالتاىل تتسم أقسام  /إدارات
يعت أنها كانت أقل عرضة للضائب المباشة،
ي
عملياتها داخل دولة اإلمارات ،مما ي
يت أقل بكثي من زميالتها األجنبية .لذلك ،فمن المحتمل أن يفرض
ض
الضيبة فيها بحجم ومستوى نضج
ي
استحداث الضيبة الجديدة قد ًرا أكي من التحديات عىل هذه ر
الشكات المحلية.
ً
جيدا مضمون ضيبة ر
ر
الشكات الجديدة ،ولديها عدد
تىع
رغم أن معظم الشكات المشاركة يف استبيان ديلويت ي
ر
كاف من الموظفي ،باإلضافة إىل أقسام ضيبة داخلية ،غي أن  %69من هذه الشكات ال تزال تخطط لالستعانة
ٍ
بمستشار خارج لمساعدتها ف مسية التعامل مع ضيبة ر
الشكات الجديدة.
ي
ي
ً
تعقيبا عىل نتائج االستبيان ،أفاد أ أليكس لو ،ر
الشيك المسؤول عن قطاع الضائب يف ديلويت يف دولة اإلمارات:
ً
”ال يزال أمام ر
الشكات فية زمنية كافية من  16إىل  22شهرا لتستعد للضيبة الجديدة؛ لذلك من المهم أن تنظر
ً
إىل هذا األمر عىل أنه مسية ماراثونية وليس سباقا قصي المدى ،كما يجب أن تدرك أنه يتعي عليها القيام بالكثي
حت تتمكن من تحقيق اليامات االمتثال منذ اليوم األول لشيان الضيبة الجديدة .لذلك ،نأمل أن تمثل نتائج
هذا االستبيان مادة مهمة للتفكي بكيفية اتخاذ الخطوة األوىل يف مسية تطبيق الضيبة الجديدة“.

التاىل:
لالطالع عىل النتائج الكاملة الستبيان ديلويتُ ،يرج النقر عىل الرابط
ي
https://www2.deloitte.com/xe/en/pages/tax/articles/preparing-uae-corporatetax.html
للحصول عىل مواد إضافية حول تطبيق ضيبة ر
الشكات يف دولة اإلماراتُ ،يرج زيارة الصفحة التالية:
Preparing for Corporate Tax in the United Arab Emirates | Deloitte Middle East
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وه رشكة بريطانية خاصة
يف هذا البيان
الصحف ،أي داللة إىل "ديلويت" تشي إىل واحدة أو أكي من ديلويت توش توهماتسو المحدودة ،ي
ي
محدودة بضمان وتتمتع شبكتها من ر
.
الشكات األعضاء المرخص لها بشخصية قانونية مستقلة خاصة يرج االطالع عىل
deloitte.com/aboutللحصول عىل وصف مفصل للهيكل القانون ل ديلويت توش توهماتسو المحدودة ر
والشكات األعضاء فيها .إن
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المعلومات الواردة ف هذا البيان الصحف صحيحة إىل حي التوجه إىل الصحافة\ ر
النش.
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عن ديلويت آند توش ر
(الشق األوسط) رشاكة ذات مسؤولية محدودة:
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ه رشكة تابعة لديلويت شمال جنوب أوروبا رشاكة ذات
ديلويت آند توش (الشق األوسط) شاكة ذات مسؤولية محدودة (د إم إي) ي
ر
ه رشكة مرخص لها من قبل ديلويت توش
مسؤولية محدودة (ن س إي) بالنسبة لمنطقة الشق األوسط وقيص .وديلويت ن س إي ي
ه رشكة بريطانية خاصة محدودة بضمان.
توهماتسو المحدودة ،و ي
الشكات الرائدة ف تقديم الخدمات المهنية اإلستشارية وقد تأسست ف منطقة ر
د إم إي ه واحدة من ر
الشق األوسط ويمتد وجودها منذ
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سنة  ١٩۲٦يف المنطقة من خالل  26مكتبا" يف  14بلدا وتضم قرابة  ٥,٠٠٠رشيك ومدير وموظف .إن وجود رشكة د إم إي يف منطقة
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الشق األوسط وقيص مكرّس من خالل ر
ر
الشكات الحائزة عىل ترخيص لتقديم الخدمات وفقا للقواني والمراسيم المرعية اإلجراء يف البلد
التابعة له وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة .ال تستطيع ر
الشكات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و/أو إلزام رشكة د
إم إي .وعند تقديم الخدمات ،تتعاقد كل رشكة أو كيان بشكل مستقل مع العمالء الخاصي بهم وتكون هذه ر
الشكات والكيانات مسؤولة
فقط عن أفعالها أو تقصيها.
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يستخدم اسم "ديلويت" للداللة عىل واحدة أو أكي من الشكات األعضاء المرخص لها من قبل ديلويت توش توهماتسو المحدودة ،ي
مجموعة عالمية من رشكات األعضاء المرخص لها ،والكيانات المرتبطة بها .تتمتع األخية وكل من ر
الشكات المرخص لها بشخصية قانونية
مستقلة خاصة بها .وال تستطيع ر
الشكات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض .وعند تقديم الخدمات ،تتعاقد كل رشكة أو
كيان بشكل مستقل مع العمالء الخاصي بها ،وتكون هذه ر
الشكات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصيها .ال تقدم ديلويت توش
ُ
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