The Excise Tax Treaty for The
Cooperation Council for the Arab
States of the Gulf

االتفاقية الموحدة للضريبة االنتقائية لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية

Introduction
This is a replication of the Excise Tax Treaty
for the Gulf Cooperation Council (GCC)
but should not to be relied upon either in
Arabic or English version and is provided for
information purposes only. You cannot rely
on this document to cover specific situations; application of the principles set out
will depend upon the particular circumstances involved and we recommend that you
obtain professional advice before acting or
refraining from acting on any of the contents of this publication.
Choose the language you prefer.

English

مقدمة
إن هذا تكرارلالتفاقية الموحدة للضريبة االنتقائية
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولكن ال
ينبغي االعتماد عليها سواء في النسخة العربية أو
ّ . ويتم توفيرها للعلم فقط،اإلنجليزية
إن تطبيق المبادئ
المنصوص عليها يتوقف على الظروف الخاصة
بكل حالة وينصح بالحصول على المشورة المهنية
قبل القيام أو اإلحجام عن أي تصرف باالعتماد على
ا.محتوى هذا التقرير

ا.اختر اللغة التي تفضلها
ﻋﺮﺑﻰ

The
Excise
Tax
Treaty
theلدول
Gulfاالنتقائية
Cooperation
Council
(GCC)
العربية
الخليج
لدول
التعاونfor
مجلس
الموحدة للضريبة
االتفاقية

The members of the Cooperation Council for the Arab Gulf States (GCC), namely:

،إن الدول األعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية
،اإلمارات العربية المتحدة

the United Arab Emirates,

،مملكة البحرين

Kingdom of Bahrain,

،المملكة العربية السعودية

Kingdom of Saudi Arabia,
Sultanate of Oman,

،سلطنة عمان

State of Qatar, and

،دولة قطر
،دولة الكويت

State of Kuwait,

Pursuant
the objectives
setالتعاون
out inعالقات
the Statute
of the
Cooperation
Council
aimedلمجلس
to further
develop
existing
، المجاالتto
مختلف
القائمة بينها في
أهمية تنمية
إلىGulf
الرامية
الخليج العربية
التعاون لدول
األساسي
في النظام
الواردةcooperation
قًا من األهدافrelaانطال
tions amongst them in various fields;

 ووضع تشريعات وأسس، التي تسعى إلى مراحل متقدمة من التكامل االقتصادي،م2001 وتماشيا ً مع أهداف االتفاقية االقتصادية بين دول مجلس التعاون لسنة

In line with the objectives of the GCC Economic Agreement of 2001, which seeks to reach
advanced stages of economic integration,
،بينها
االقتصادية
الوحدة
اتخاذها إلقامة
للخطوات التي
ومواصلة
تعزيز اقتصاد دول
ورغبةً في
،والمالية
االقتصادية
المجاالت
متماثلة في
قانونية
and
develop
similar
economic
and تم
financial
legislation
andالمجلس
legal foundations
amongst
Member
States,
and with
a desire
to promote
the GCC economy and proceed with the measures that have been taken to establish economic unity amongst member states; and

م) المتضمن تفويض لجنة التعاون المالي واالقتصادي باستكمال2015  ديسمبر9-10 ،واستنادا ً إلى قرار المجلس األعلى في دورته السادسة والثالثين (الرياض

.والتوقيع عليها
العربية
الخليجits
لدول
التعاون
(مجلسRiyadh
االنتقائية لدول
الموحدة للضريبة
االتفاقية
إلقرار
المتطلبات الالزمة
جميع
Pursuant to the Supreme Council’s
decision,
during
36th
session
9-10 December,
2015),
which
empowers
the Financial
and Economic Cooperation Committee to complete all the requirements for the adoption of the GCC Excise Tax Treaty and ratify it;
:فقد اتفقت على ما يلي

have agreed to the following:

الباب األول

Chapter 1

تعاريف وأحكام عامة

General Provisions

)1( المادة

Article (1)

التعاريف

Definitions

: ما لم يقتض سياق النص معنى آخر، يكون للكلمات والعبارات اآلتية المعنى المبين قرين كل منها،في تطبيق أحكام هذه االتفاقية

In the implementation of the provisions of this Agreement, the following terms shall bear the meanings set forth against each of
 مجلس التعاون لدول الخليج العربية:المجلس
them, unless otherwise implied in the context:
Council/GCC: Cooperation Council for the Arab States of the Gulf.
Agreement: The GCC Excise Tax Treaty.
Tax: The Excise Tax for the GCC.

. االتفاقية الموحدة للضريبة االنتقائية لدول المجلس:االتفاقية

. الضريبة االنتقائية لدول المجلس:الضريبة
ً
. أي دولة تتمتع بالعضوية الكاملة في المجلس وفقا لنظامه األساسي:الدولة العضو

Member State: Any state with full membership in the Gulf Cooperation Council in accordance
with the
Statute.
.األعضاء
الدولCouncil’s
جميع أقاليم
:المجلس
GCC Territory: All territories of the GCC Member States.

إقليم دول

. لجنة التعاون المالي واالقتصادي لدول المجلس:اللجنة الوزارية

The Ministerial Committee: The GCC Financial and
Economic
.عضو
كل دولةCooperation
 الصادرة عنCommittee.
والتشريعات ذات الصلة
Local Law: Excise tax law and any relevant legislation
issuedأشكال
by each
Member
State.
.الشراكة
آخر من
أي شكل
 أو،خاص

 قانون الضريبة االنتقائية:القانون المحلي

 عام أو، أي شخص طبيعي أو اعتباري:الشخص

Person: Any natural or legal person, public or private, or any other.المجلس
form ofلدول
partnership.
الجمارك الموحد

) نظام (قانون:نظام (قانون) الجمارك الموحد

 الجهة أو اإلدارة الحكومية المختصة في:الجهة الضريبية
Tax Authority: The competent State or government entity mandated to administer,
apply the
Tax.  السلع:السلع االنتقائية
.هذه االتفاقيةcollect,
 ً ألحكامand
للضريبة وفقا
الخاضعة
Unified Customs System (Law): The Unified Customs
forوتحصيل
the GCCبإدارة
States.
.الضريبةLaw
وتنفيذ
الدولة
Excise Goods: Goods that are taxable under the provisions of this Agreement.
.الدولة العضو

 السلع االنتقائية المنتجة في:ً السلع االنتقائية المنتجة محليا

Locally Produced
Excise
Goods:
goodsً وفقا
produced
within
a Member
State.
.الموحد
الجمارك
)(قانونExcise
ألحكام نظام
دولة عضو
إلى أية
دول المجلس
إقليم

 دخول السلع االنتقائية من خارج:استيراد السلع االنتقائية

Import
Excise
Entryً وفقا
of excise
goods
fromالمنتجة
outside
the GCC
to any
Member
State
according
to the provisions
of
.االتفاقيةofهذه
) من5(Goods:
ألحكام المادة
المستوردة
محليا ً أو
االنتقائية
السلعTerritory
الضريبة على
استحقاق
يعلق فيه
الذي
 الوضع:للضريبة
الوضع المعلق
GCC Unified Customs Law.

 أو تلقي السلع االنتقائية المنتجة محليا ً أو المستوردة تحت، أو تخزين، أو حيازة، أو تحويل، المكان الذي يسمح فيه للمرخص له بإنتاج:المستودع الضريبي

Tax Suspension Situation: A situation in which the payment of tax on Locally Produced or Imported Excise Goods is suspended in
.وضع معلق للضريبة
accordance with the provisions of Article (5) of this Agreement.

English

ﻋﺮﺑﻲ

Tax
A place
where
the Licensee
is allowed
to produce,
transfer,
storeالجهة
or receive
Produced
 تلقيWarehouse:
 أو، أو نقل،تخزين
 أو،حيازة
 أو،تحويل
 أو،السلع
 بإنتاج،عمله
خالل ممارسة
، القيامacquire,
الضريبية على
من قبلLocally
الموافق له
الشخصor:لهImported
المرخص
Excise Goods under a Suspended Tax Situation.
.السلع االنتقائية المنتجة محليا ً أو المستوردة في مستودع ضريبي

Licensee: A person authorized, by the Tax Authority to produce goods or transfer, acquire, store, transport or receive Locally Pro. والواجب سدادها إلى الجهة الضريبية، الضريبة على السلع االنتقائية:الضريبة المستحقة
duced or Imported Excise Goods in a Tax Warehouse in the context of his business.

 عنهاdue
والتصريح
المستحقة
الضريبة
االتفاقية
وفقا ً ألحكام هذه
Due Tax: Accrued .وسدادها
tax amount
on Excise
Goods
to beاحتساب
paid toعن
the
Tax Authority.

 الشخص المسؤول:الشخص الملزم بسداد الضريبة

ألحكام هذهofً وفقا
أساسهاforعلى
التي تحسبdeclaring
 القيمة:االنتقائية
قيمة السلع
The Taxpayer: The person responsible in accordance with.االتفاقية
the provisions
thisالضريبة
Agreement
calculating,
and paying
the
Tax due on his account.

. قيمة أو كمية التوريدات التي تتجاوز ما نص عليه قانون الجمارك الموحد والئحته التنفيذية:أغراض األعمال

The Value of Excise Goods: The value used as a basis to calculate the Tax in accordance with the provisions of this Agreement.

. الشخص الذي يقوم باستيراد السلع االنتقائية:المستورد

Business Purposes: Value or quantity of supplies that exceed what is stated in the Unified Customs Law and its regulations.
Importer: A person who imports Excise Goods.

)2( المادة

سريان االتفاقية
Article (2)
 تسري أحكام، وأي قوانين ضرائب غير مباشرة أخرى،دون اإلخالل بالتشريعات النافذة في دول المجلس التي تحظر استيراد أو تصدير أو إنتاج بعض السلع
Applicability of the Agreement
:هذه االتفاقية على
Without prejudice to any effective legislations within the GCC prohibiting the import, export
or
production
of
certain
goods
.االنتقائية داخل إقليم الدولة العضو
السلعand
إنتاجany
-1
other indirect tax laws, the provisions of this Agreement shall apply to:
1.

The production of Excise Goods within the territory of any Member State.

2.

The Import of Excise Goods into the GCC Territory.

. استيراد السلع االنتقائية إلى إقليم دول المجلس-2

الباب الثاني
فرض الضريبة
Chapter 2

)3( المادة

Imposition of Tax

السلع االنتقائية ونسبة الضريبة
Article (3)

. تفرض الضريبة على السلع الضارة بصحة اإلنسان والبيئة والسلع الكمالية وفق القائمة والنسب الضريبية المفروضة عليها التي تحددها اللجنة الوزارية-1
Excise Goods and Tax Rate

. للجنة الوزارية تعديل تلك القائمة والنسب الضريبية المفروضة عليها-2

1.

Tax shall be imposed on goods that are deemed harmful to human health and to the environment, as well as on luxury
goods, according to a list of goods and corresponding tax rates as determined by the Ministerial Committee.

2.

The Ministerial Committee shall be entitled to modify the)4(
aforementioned
list of taxable Excise Goods and corresponding tax rates.
المادة

استحقاق الضريبة
(4) تستحق الضريبة في،) من هذه االتفاقية5(  دون اإلخالل بأحكام المادة-1
. السلع االنتقائية لالستهالكArticle
تاريخ طرح
Tax Maturity

: تعد السلع االنتقائية مطروحة لالستهالك في الحاالت اآلتية-2

1.

Without prejudice to the provisions of Article (5) of this Agreement, the tax.للضريبة
matures
(becomes
due)
on theالسلع
dateإنتاج
of release
معلق
خارج وضع
االنتقائية
-أ
of Excise Goods for consumption.

2.

Excise Goods are deemed released for consumption in the following cases:

. إفراج السلع االنتقائية من أي وضع معلق للضريبة-ب

. حيازة السلع االنتقائية خارج أي وضع معلق للضريبة لم تسدد الضريبة المستحقة عليها-ج

a.

Excise Goods produced outside a Tax Suspension Situation.

b.

Excise goods released from a Tax Suspension Situation.

d.

Import of Excise Goods unless it is in a Tax Suspension Situation.

e.

If Excise Goods were lost or damaged while in a Tax Suspension Situation in one state, and the Licensee did not pro)5( reasons
 المادةbeyond his control in accordance with the conditions and
vide proof that such loss or damage resulted from
procedures set by the Member State where the
goods
in question were lost or damaged.
تعليق الضريبة

. استيراد السلع االنتقائية ما لم تكن في وضع معلق للضريبة-د
أسباب خارجة
عن
 ولم يثبت المرخص له أن فقدها أو تلفها ناتج، فقدان السلع االنتقائية أو تلفها في وضع معلق للضريبة في الدولة التي كانت فيها-ﮬ
c.
Excise Goods, with unpaid due taxes, acquired outside of any Tax Suspension Situation.
. وذلك وفقا ً للشروط واإلجراءات المحددة من الدولة العضو التي فقدت أو تلفت فيها السلعة،عن سيطرته......

Article (5)

: تعلق الضريبة على السلع االنتقائية في الحالتين اآلتيتين-1

. إنتاج السلع االنتقائية أو تحويل أو حيازة أو تخزين أو تلقي السلع االنتقائية المنتجة محليا ً من قبل المرخص له-أ
Tax Suspension

1.

: نقل السلع االنتقائية تحت وضع معلق للضريبة في أي من الحاالت اآلتية-ب

Tax on Excise Goods shall be suspended in either of the following two cases:

.) من مستودع ضريبي إلى مستودع ضريبي في الدولة العضو ذاتها1

a.

Production of Excise Goods or the transfer, acquisition, storage or receipt of Locally Produced Excise Goods by a Licensee.

b.

Transport of Excise Goods under Tax Suspension Situation in any of the following cases:

1)

From one Tax Warehouse to another Tax Warehouse in the same Member State.

2)

From a Tax Warehouse to another Tax Warehouse in another Member State.

.) من مستودع ضريبي إلى مستودع ضريبي في دولة عضو أخرى2

.) من مستودع ضريبي إلى مكان خروج السلع من إقليم دول المجلس للتصدير أو إعادة التصدير وفقا ً ألحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد3
.) عند االستيراد إلى مستودع ضريبي في دولة عضو4

. تحدد اللجنة الوزارية قواعد تطبيق هذه المادة وآلية تنقل السلع االنتقائية تحت وضع معلق للضريبة بين الدول األعضاء-2
English

ﻋﺮﺑﻲ

3)

From a Tax Warehouse to the goods exit point from
the GCC Territory for export or re-export, according to the provi)6( المادة
sions of Unified Customs System (Law).

4)

While importing to a Tax Warehouse in a Member State

قيمة السلع االنتقائية

.الخصوص
) أو أي قرارات الحقة للمجلس األعلى بهذا36( تحدد القيمة التي تفرض عليها الضريبة على التبغ وفقا ً لقرار المجلس األعلى في دورته الـ-1
The Ministerial Committee shall determine the rules of application of this article and the mechanism for the movement of
Excise
Goods بيع
in aسعر
Taxيكون
Suspension
Situation
amongبيع
Member
States.
السعر المحدد
التجزئة هو
 على أن،السلع
التجزئة لهذه
أساس سعر
 تحدد القيمة التي تفرض عليها الضريبة على بقية السلع االنتقائية على-2
. أو وفق قائمة األسعار المعيارية التي سيتفق عليها بشكل دوري بين الجهات الضريبية في دول المجلس أيهما أعلى،من قبل المستورد أو المنتج للسلع االنتقائية

2.

Article (6)

الثالث
البابGoods
Value of
Excise
1.
2.

سدادCouncil’s decision in its 36th session, or any if its subsequent
An Excise Tax shall be imposed on tobacco as per theالضريبة
Supreme
decisions in this regard.
)7( المادة

Excise Taxes shall be imposed on the remaining Excise Goods based on their retail sale price, provided the retail sale price
الضريبة
بسدادExcise
 الملزمGoods
الشخصor in accordance with a standard price list to be periis that which is set by the importer or producer
of these
odically agreed upon by the GCC Tax Authorities, whichever is highest.
:الشخص الملزم بسداد الضريبة المستحقة هو
Chapter 3

. الشخص الذي ينتج سلع انتقائية خارج وضع معلق للضريبة-1

. الشخص الذي يحوز سلع انتقائية لم تسدد الضريبة المستحقة عليها خارج وضع معلق للضريبة وفقا ً لما تحدده الجهة الضريبية-2
Payment of taxes

. المرخص له عند اإلفراج عن السلع االنتقائية من وضع معلق للضريبة-3

Article (7)

.) من هذه االتفاقية4( ﮬ) من المادة-2(  المرخص له عند طرح السلع االنتقائية لالستهالك بسبب فقدانها أو تلفها في وضع معلق للضريبة وفقا ً ألحكام البند-4
The Taxpayer

. مستورد السلع االنتقائية-5
ً
.) من هذه االتفاقية5(  المرخص له عند نقل السلع االنتقائية خالفا لشروط التعليق المنصوص عليها في المادة-6

The person required to pay taxes –Taxpayer - is:
1.

The person who produces Excise Goods outside a Suspended Tax Situation.

2.

A person who acquires Excise Goods with unpaid accrued taxes outside the Suspended Tax Situation as determined by the
Tax Authority.

. أي شخص آخر يطرح سلعا ً انتقائية لالستهالك-7

3.

)8(the
المادة
The Licensee when the Excise Goods are released from
Suspended Tax Situation.

4.

التحصيل
الضريبة وآليةdue
فرض
The Licensee when Excise Goods are released
for consumption
to مكان
loss or damage in a Suspended Tax Situation according
to the provisions of paragraph (2-E) of Article (4) of this Agreement.

. أول نقطة جمركية لدخول السلع االنتقائية إلى إقليم دول المجلس وفقا ً لنظام (قانون) الجمارك الموحد: يقصد بمنفذ الدخول األول، لغايات أحكام هذه المادة-1
The importer of Excise Goods.
.) من هذه االتفاقية4(  تفرض الضريبة على السلع االنتقائية المنتجة محليا ً في الدولة العضو التي طرحت فيها لالستهالك كما هو محدد في المادة-2

5.
6.

The Licensee when transferring Excise Goods in breach of the terms of Suspension set forth in Article (5) of this Agreement.

7.

Any other person that releases Excise Goods for consumption.

. تفرض الضريبة على السلع االنتقائية المستوردة في دولة منفذ الدخول األول للسلع ما لم تكن في وضع معلق للضريبة-3
 تفرض الضريبة على، بالنسبة للسلع االنتقائية التي سبق أن طرحت لالستهالك وخضعت للضريبة في دولة عضو وانتقلت الحقا ً إلى دولة عضو أخرى-4
.السلع االنتقائية في منفذ دخول الدولة العضو األخرى
Article (8)
Place of Taxation الرابع
and Collection
Mechanism
الباب

1.

For the purposes of the provisions of this Article, the
First Point
الضريبة
استردادof Entry shall have the following meaning: the first customs
point of entry of Excise Goods into the GCC Territory in accordance with the Unified Customs Law.

2.

The Tax shall be imposed on Locally Produced Excise Goods in the Member State where they are released for consumption
as defined in Article (4) of the Agreement.
المبدأ العام

3.
حال
4.

)9( المادة

The Tax
shall
imposed
on imported
Exciseالسلع
Goods
at the استرداد
First Point
Entry هذه
of these
they are
العضو في
الدولة
 فيbe
لالستهالك
طرحها
االنتقائية التي تم
علىimported
الضريبة المسددة
 يحقof
،االتفاقية
) من8(goods
 المادةunless
اإلخالل بأحكام
دونin-1a
Tax Suspension Situation.
.التصدير أو إعادة التصدير ألغراض األعمال إلى خارج إقليم دول المجلس
For Excise Goods that have previously been released for consumption and subjected to Tax in one Member State then was
.للضريبة
خاضعةState,
انتقائية أخرى
سلع
استخدامها في
في حال
المسددة
الضريبة
 يحق استرداد-2
later transferred to another
Member
the Tax
is إنتاج
imposed
at the Point
of االنتقائية
Entry ofالسلع
that على
other
Member
State.

. يجوز طلب استرداد الضريبة االنتقائية المسددة من الجهة الضريبية في الدولة العضو األولى،) من المادة الثامنة4(  ألغراض البند-3
Chapter
4
.االنتقائية داخل الدولة العضو
استهالك السلع
 تحدد اللجنة الوزارية حاالت االسترداد اإلضافية في حال عدم-4
Tax Refund

. تحدد الدولة العضو شروط وإجراءات االسترداد-5

Article (9)
General
Principle
الخامس
الباب
1.

Without prejudice to the provisions of Article (8) of this
Agreement, Tax paid on Excise Goods released for consumption in a
اإلعفاءات
Member State may be refunded in case these goods being exported or re-exported for business purposes outside the GCC
)10( المادة
Territory.

والقنصليTax
الدبلوماسي
والمنظمات
والقنصلية
المعاملةofبشرط
االنتقائية
السلع
الضريبة
تعفى من
2.
paid onالسلكين
Exciseوأعضاء
Goods ورؤساء
may beالدولية
recovered
if these
goodsالدبلوماسية
are usedالهيئات
in theبالمثل
production
other
taxable
Excise
Goods.
3.

-1
.المعتمدون لدى أي دولة عضو

For the purpose of paragraph 4 of article 8, an application can be made to the Tax Authority in the first destination Member
State for the refund of paid Excise Tax.

English
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4.
Ministerial
will ذات
determine
refund
if the بصحبة
Exciseالتي
Goods
were
notالضريبة
consumed
in the
والضوابطThe
الشروط
 تستوفيCommittee
 وأن،صفة تجارية
أال تكونadditional
 عضو علىcases
أي دولةfor
إلىtax
القادمين
المسافرين
االنتقائية
السلع
تعفى من
-2
Member State.
.المحددة في نظام (قانون) الجمارك الموحد
5.

The Member State will determine the rules and regulation for tax refunds.

الباب السادس

Chapter 5
االمتثال
متطلبات
Exemptions

)11( المادة

Article (10)

1.

االمتثال عند االستيراد والتصدير

the condition of reciprocity, diplomatic and consular bodies, international
and heads and members of dip إجراءاتOn
العضو
 وتحدد الدولة، االستيراد وفقا ً لما هو منصوص عليه في نظام (قانون) الجمارك الموحدorganizations
الضريبة المستحقة عند
 على المستورد التصريح عن-1
lomatic and consular corps accredited by any Member State may be exempted from Excise Tax.

2.

مع

.السداد

Excise Goods carried by travelers entering any Member State may be exempted from Tax, provided these goods meet the
يتعارض
بما الand
االنتقائية
وتصدير السلع
استيراد
الموحدLaw.
 تطبق إجراءات وآلية االستيراد والتصدير المحددة في نظام (قانون) الجمارك-2
terms
conditions
specified
in theمعامالت
Unified على
Customs

.أحكام هذه االتفاقية

Chapter 6

)12( المادة

Compliance Requirements

الترخيص
.من قبل الدولة العضوCompliance
والقواعد المحددة
للجهة الضريبية أن ترخص ألي شخص بتخصيص مستودع ضريبي وفقا ً للشروط
at Import and Export
Article (11)

1.
2.

The importer shall be required to declare any tax amounts that are due upon import in accordance with the Unified Customs
Law. Each Member State shall, at its discretion, determine
tax payment procedures.
)13( المادة
The procedures and mechanism of import and export specified in the Unified Customs Law shall apply to all Excise Goods
التسجيل
import and export transactions, in a way that doesn’t conflict with the provisions of this Agreement.

.) من هذه االتفاقية7( لغايات الضريبة يلتزم بالتسجيل كل من تحدده الجهة الضريبية من األشخاص الملزمين بسداد الضريبة وفقا ً ألحكام المادة
Article (12)

)14( المادة
Authorization
 الحسابيةaوالدفاتر
وحفظ السجالت
مسك
The Tax Authority may authorize any person to allocate
Tax Warehouse
in accordance
with the rules and conditions specified by
the
Member
State.
 يتعين على الشخص الملزم بالتسجيل مسك سجالت ودفاتر محاسبية منتظمة ومستقلة لتسجيل حركة السلع االنتقائية والمستندات المؤيدة لها وحفظها بطريقة-1
. بما يسمح للجهة الضريبية بمراقبة صحة احتساب وسداد الضريبة،منظمة ومنطقية
Article
(13)) خمس5(  يجب حفظ السجالت والدفاتر والمستندات المؤيدة لها لمدة-2
 ما لم يتوجب حفظها لمدة،نهاية السنة المالية التي حدثت فيها تلك العملية
سنوات من
.أطول بموجب أي من التشريعات النافذة في كل دولة عضو
Registration

Any person designated by the Tax Authority as a Taxpayer shall be required to register for tax purposes in accordance with the provisions of Article (7) of this Agreement.
)15( المادة

اإلقرار الضريبي
Article
عضو الفترة أو الفترات الضريبية الخاصة بها على أال تقل أي فترة ضريبية
(دولة14)
 وتحدد كل، يجب على الشخص الملزم بالتسجيل تقديم إقرارات ضريبية-1
.عن شهر وال تزيد على سنة
Records and Book Keeping
.الضريبيbooks
اإلقرارand
تقديمrecords
المستوردين من
استثناء
لكل دولة
-2
1.
Taxpayers are required to keep regular and independent accounting
to record
the عضو
movement
of يحق
Excise

Goods, as well as supporting documents, and save them in an organized and logical system, making it possible for the Tax
Authority to monitor the accuracy of tax calculation and payment.

2.

)16( shall
 المادةbe retained for a period of five (5) years from the end of the
Accounting books and records and supporting documents
fiscal year during which the last entry into the records or books was made, unless they are required to be retained for a
سداد الضريبة
longer period under any of the valid legislations in each Member State.

 يجب على الشخص الملزم بتقديم اإلقرار الضريبي سداد الضريبة المستحقة عن كل شهر من السنة،) من هذه االتفاقية15 و14( مع مراعاة أحكام المادتين
.) خمسة عشر يوما ً من انتهاء الشهر15( الميالدية خالل
Article (15)
Tax
Returns
)17(
المادة
1.

A person required to register shall file tax returns.والتفتيش
Each Member
 الرقابةState shall determine its own tax return period or periods
provided they are no less than one month and no more than one year.

2.

Each Member State is entitled to allow exceptions for importers from filing tax returns.

.تحدد كل دولة عضو التدابير الالزمة للتحقق من صحة تطبيق الضريبة

)18( المادة

Article (16)

وضع عالمة مميزة على السلع االنتقائية
Payment of Tax
.تحدد اللجنة الوزارية السلع االنتقائية التي يتم وضع عالمة مميزة عليها والقواعد الالزمة لذلك في إقليم دول المجلس
English

ﻋﺮﺑﻲ

Without prejudice to the provisions of articles 14 and 15 of this
a person required to file tax returns shall pay the full
السابعAgreement,
الباب
amount of taxes due for each month of the calendar year within a period of (15) fifteen days from the end of the month.

تبادل المعلومات والتعاون بين الدول
)19( المادة

Article (17)

تبادل المعلومات

Control and Inspection

. تتبادل الجهات الضريبية في الدول األعضاء المعلومات ذات الصلة بتنفيذ أحكام هذه االتفاقية أو بإدارة أو تنفيذ القوانين المحلية المتعلقة بالضريبة االنتقائية-1
 تعامل المعلومات التي تحصل عليها الجهة الضريبية على أنها معلومات سرية، مع مراعاة أحكام االتفاقيات الدولية التي تكون الدولة العضو طرفا ً فيها-2
 وال يجوز الكشف عنها إال لألشخاص أو السلطات (بما في،بنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي تحصل عليها بموجب القوانين المحلية لتلك الجهة
Article
(18) ذلك المحاكم واألجهزة اإلدارية) المعنيين بربط أو تحصيل الضريبة
بتنفيذها أو إقامة دعاوى قضائية بشأنها أو بتحديد االستئناف المتعلق بها
االنتقائية أو
 ويجوز لهم كشف هذه المعلومات في، إال لتلك األغراض فقطLabelling
تلك المعلومات
استخدام
 وال يجوز لهؤالء األشخاص أو السلطات.أو باإلشراف على ما سبق
Excise Goods
 يجوز استعمال المعلومات التي تحصل عليها الجهة الضريبية،ً وبصرف النظر عما ذكر سابقا.اإلجراءات القضائية في المحاكم العامة أو في األحكام القضائية
The
Ministerial
Committee
determine
the Excise
Goods
shall األغراض
be labelled,
the necessary
rules
the GCC
.االستعمال
بمثل هذا
للمعلوماتshall
المزودة
الضريبية في الدولة
الجهة
وتسمحthat
،األخرى
 هذهand
استعمالها لمثل
الدولتينrelated
قوانين كلتا
تجيزinعندما
أخرىTerritory.
ألغراض
:) بما يؤدي إلى إلزام أي دولة عضو بما يأتي2() و1(  ال يجوز بأي حال من األحوال تفسير أحكام البندين-3
Each Member State determines the necessary measures for monitoring tax application.

7  تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة لألنظمة والممارسات اإلدارية في-أ
.في دولة عضو أخرىChapter
تلك الدولة أو
Information
and
Cooperation
States
.دولة عضو أخرى
 الدولة أو فيExchange
المعتادة في تلك
اإلدارية
أو التعليماتamong
 األنظمةMember
عليها بموجب
 تقديم معلومات ال يمكن الحصول-ب
Article
(19)
 تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو األعمال أو الصناعة أو األسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد-ج
ً
Information Exchange .)يكون الكشف عنها مخالفا للسياسة العامة (النظام العام.......
وإن لم تكنTax
حتى
المعلومات المطلوبة
بجمع
الخاصة
إجراءاتها
تستخدم
 األخرى أنrelevant
الدولة العضو
فعلىimplementation
،بموجب هذه المادةofمعلومات
دولة عضو
طلبتAgree إذا-4
1.
Authorities
in Member
States
shall
exchange
information
to the
the provisions
of this
أنه ال يجوز
غير
)3(
الفقرة
في
الواردة
للقيود
السابقة
الجملة
في
الوارد
االلتزام
ويخضع
.بها
الخاصة
الضريبية
ألغراضها
إليها
حاجة
في
األخرى
الدولة
تلك
ment, or to the administration or implementation of Local Laws on Excise Tax.
.فيها
المحلية
مصلحتها
انتفاء
لمجرد
المعلومات
تقديم
عن
باالمتناع
عضو
لدولة
يسمح
أنه
على
القيود
هذه
تفسير
األحوال
من
حال
بأي
2.
Without prejudice to the provisions of international agreements which a Member State may be party to, information obtained
byيحتفظ
the Tax
Authority
shall be
treatedتقديم
as confidential
information
in the
information
obtained
under
the Local
بها مصرف
المعلومات
لمجرد أن
المعلومات
متعاقدة باالمتناع عن
تسمح لدولة
أنهاsame
 علىmanner
)3( الفقرةasأحكام
األحوال تفسير
حال من
يجوز بأي
 ال-5
Laws
of that
Such
information
shallبسبب
onlyأوbeائتمانية
disclosed
or authorities
(including
and
administra.شخص ما
 فيAuthority.
تتعلق بالملكية
بمصالح
كونها مرتبطة
بصفةto أوpersons
يعمل بالوكالة
مفوض أو شخص
شخصcourts
أخرى أو
مالية
أو مؤسسة
tive bodies) concerned with withholding, collection or implementation of Excise Tax, or those concerned with filing lawsuits
pertaining to Excise Tax or selecting the related appeal or supervision of the foregoing. It is not permissible for such persons
or authorities to use the information for any purposes other than the abovementioned purposes, and they may reveal such
)20( المادة
information in judicial proceedings in the courts or in judicial
rulings. Regardless of the aforementioned, information obtained
by the Tax Authority may be used for other purposes
when
the
الخدمة اإللكترونيlaws
 نظامof both states permit their use for such other purposes,
and the Tax Authority in the State that provides the information permits such usage thereof.

الخليج العربية
 على كل دولة عضو استحداث نظام خدمة الكتروني لغايات االمتثال بالمتطلبات المتعلقة بالضريبة وعلى األمانة العامة لمجلس التعاون لدول-1
The provisions of paragraphs (1) and (2) of this article may not, under any circumstances, be interpreted is a manner that
وتبادل هذهobligates
بالتوريدات البينية
المتعلقة
المعلومات
اتخاذ التدابير الالزمة إلنشاء مركز معلومات ضريبي وتشغيل موقع أو نظام إلكتروني مركزي لمتابعة
any Member
State
to:
على األقلa.الضريبي
المعلومات
لمركز
التابع
اإللكتروني
 على أن يتضمن الموقع أو النظام،المعلومات بين الجهات الضريبية المختصة في الدول األعضاء
Implement administrative measures that conflict with the regulations and administrative practices in that State or in
:على المعلومات التالية
another Member State.
،والعميل
المورد
الضريبي لكل من
التعريف
رقمanother
-أ
b.
Provide information which is not obtainable under normal administrative
rules or
regulations
in that State
or in

3.

Member State.

c.

، رقم الفاتورة الضريبية وتاريخها-ب

Provide information that would lead to the disclosure of any trade, business, industrial, commercial or professional
،المعاملة
 وصف-ج
secrets, or trade processes or information the disclosure of which would violate public policy (public
order).

If a Member State requests information under this Article, the other Member State shall resort to its .المعاملة
own procedures
 مقابل- دfor
collecting the required information, even if the other State doesn’t need this information for its own taxation purposes. The
 الضريبيةcommitment
من قبل الجهاتset
التدقيق
لغايات
االحتفاظ به
يجبsentence
 رقم تأكيدshall
 منهماbe
 كلsubject
 يمنح،والعميل
المورد
قبل كل من
المسجلة من
-2
forth
in the
preceding
to the
restrictions
contained
in المعلومات
paragraphتطابق
(3), حال
but,في
in no
.االتفاقية
هذه
بأحكام
عمال
المقدمة
الصلة
ذات
المعلومات
من
وغيرها
الضريبية
اإلقرارات
في
المقدمة
تلك
مع
المعلومات
هذه
تطابق
من
والتأكد
المختصة
case should these restrictions be interpreted as stating that a Member State is entitled to decline to provide information
solely because it has no interest in it.

4.

5.

. يجب أن يكون النظام موثوق وآمن وال يسمح للمورد أو العميل الوصول إلى أي بيانات غير تلك المتاح له االطالع عليها-3

Under no circumstances shall the provisions of paragraph (3) be interpreted as allowing a Contracting State to decline to
بالتوريدات
المتعلقةinالمعلومات
الوصول
في كلother
المختصة
الضريبية
يحق للجهة
-4
provide information on the pretext .البينية
that the
information
questionإلى
is held
by aعضو
bankدولة
or any
financial
institution
or an
authorized person, proxy or trustee or because the information is linked to the interests pertaining to proprietary interest
. يتيح النظام متابعة اثبات انتقال السلع إلى بلد المقصد النهائي-5
in a person.

)21( المادة
Article
(20)

في
1.

 األعضاءService
 بين الدولSystems
التعاون
Electronic

ً وخصوصا
اإلداري
بالتعاون
اتخاذ التدابير
،الوزارية
اللجنة
لدولofالعامة
ترفعه األمانة
،األعضاءrelated
 للدول-1
Each ،بينها
Member
State
shall المتعلقة
create الالزمة
an electronic
services
system
forإلى
theالمجلس
purposes
complying
with باقتراح
requirements
to
:اآلتية
المجاالت
Tax. The GCC Secretary General shall take the necessary measures to establish a tax information center, operate a central
website or electronic system to follow up the information related to Intra Supplies and exchange this information with the
. لتبادل المعلومات الالزمة لغايات تحديد صحة الضريبة بناء على طلب كل دولة عضو-أ
concerned Tax Authorities in the Member States; provided the website or electronic system of the tax information center
must include
the
following
information
least:
.المعنية
الدول
على موافقة
عضو بناءatدولة
 االتفاق على إجراء عمليات تدقيق متزامنة والمشاركة في عمليات تدقيق تقوم بها أي-ب
a.

The TIN for the Supplier and the Customer;

. المساعدة في تحصيل الضريبة واتخاذ التدابير الالزمة المرتبطة بالتحصيل-ج
 يجب على كل دولة، مع مراعاة أحكام االتفاقيات الدولية التي تكون الدولة العضو طرفا ً فيها-2
.حال المخالفة
العقوبات المطبقة
تحديد
 ولكل دولة عضو.التي حصلوا عليها في سياق عملهم من دولة عضو أخرى لغايات أخرى غير مرتبطة بتنفيذ مهامهم
c. فيDescription
of the
transaction;

Number
and بعدم
dateموظفيها
of the Tax
المعلوماتb.استعمال
اإلفشاء أو
 تلزمInvoice;
عضو أن

English
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d.

Consideration of the transaction.

الباب الثامن

2.

If the information registered by the Supplier and
the Customer
matches, each of them shall be given a confirmation number
الضريبي
الغرامات والتهرب
that must be retained for Tax audits performed by the concerned Tax Authority and to confirm that this information matches
)22(  المادةprovided pursuant to this Agreement.
what is included on Tax returns and other relevant information

3.

The system must be safe and secure and does not allow
the Supplier or the Customer access to any information other than
الغرامات
what they are allowed access to.

4.

The concerned Tax Authority in each Member State shall have access to the information related to Intra Supplies.

5.

The System allows the tracking of goods transfer evidence to the Final Destination Point of Entry.

.تفرض كل دولة عضو غرامات إدارية عند مخالفة أحكام قانونها المحلي

)23( المادة

التهرب الضريبي
Article (21)

: يقصد بالتهرب الضريبي لغايات أحكام هذه المادة-1
 إدخال أو محاولة إدخال سلع انتقائية إلى الدولة أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون سداد الضريبة-أ
1.
Member States, pursuant to a proposal from the Secretary General of the Gulf Cooperation
Council ً to the Ministerial Com.بالكامل أو خالفا ً ألحكام المنع أو التقييد الواردة في قوانين الدولة العضو النافذة
المستحقة عليها جزئيا أو........
mittee, may take the necessary measures related to administrative cooperation among them, especially in the following
areas:  إنتاج أو تحويل أو حيازة أو تخزين أو نقل أو تلقي سلع انتقائية لم تسدد الضريبة المستحقة عليها بصورة مخالفة ألحكام هذه االتفاقية-ب
والقوانين المحلية
.العضو النافذة
الدولة
الواردة في
المنع أو التقييد
أحكام
 أو بقصدof
المستحقة
تأدية الضريبة
بقصد التهرب من.......
a.
Sharing information
needed
to قوانين
determine
Tax accuracy
based
onتجاوز
the request
each Member
State;
 المستحقةb.
الضريبة
من تأديةto
التهرب
صحيحة بقصد
عالمات غير
أو وضع
مصطنعة
مزورة أوinأوaudits
صحيحة
سجالت غير
إقرارات
مستندات أو
 تقديم- جto
Agreeing
synchronized
auditing
procedures
and
participating
performed
byأوany
Member
State pursuant
.أو بقصد استردادها دون وجه حق......
the approval of the concerned Member State.
c.
Acquiring help in collecting Tax and taking the necessary
procedures
.الضريبي
التهربrelated
 حاالتto
منcollection.
 يحق لكل دولة عضو تحديد حاالت أخرى-2
Cooperation among Member States

2.

Taking into consideration the provisions of any international treaties in which that
Member
Stateعقوبات
is a party,
.الضريبي
التهرب
العضوeach
الدولةMember
 تحدد-3
State shall obligate the employees of the concerned Tax Authority not to disclose or use information they receive as part of
their duties from another Member State in any other purposes not related to their duties. Each Member State shall determine
penalties that apply in the event of violation.

)24( المادة

االعتراضات والطعون
Chapter 8

 ويشمل ذلك حق اللجوء إلى المحاكم المحلية المختصة في كل دولة،تحدد كل دولة عضو شروط وضوابط االعتراض على قرارات الجهة الضريبية المختصة
Penalties and Tax Evasion
.عضو
Article (22)
Penalties
الباب التاسع
Each Member State shall impose administrative penalties for
violations
of its Local Laws.
الختامية
األحكام

)25( المادة
Article
(23)
التنفيذية
والشروط
القواعد
Tax Evasion
.وتفسيرها
تختص اللجنة الوزارية بوضع القواعد والشروط الالزمة لتطبيق هذه االتفاقية
1.

For the purposes of the provisions of this article, tax evasion means the following:
a.

b.

c.

Bringing or attempting to bring Excise Goods to)26(
or from
a Member State in a way that violates the laws in force in that
المادة
State without payment of Due Tax in part or in full, or in a way that violates the prohibition or restriction provisions
المالحق
contained in the applicable laws of the Member State.

ً عليها طبقا
The production, transfer, acquisition, storage, transport
or receipt
of Excise
Goods
with
unpaid
Dueيتفق
Tax مالحق
in a way
that
.االتفاقية
يتجزأ من هذه
جزءا ً ال
االتفاقية
لهذه
تعتبر أي
violates the provisions of this Agreement and Local Laws with the intent to avoid the payment of the Due Tax, or to
circumvent the prohibition or restriction provisions contained in the applicable laws of the Member State.
Submitting incorrect, fraudulent or fabricated documents,
)27(  المادةreturns or records, or placing false labels with the intent of
evading the payment of Due Tax or of receiving unlawful refunds.

حل النزاعات
ً
 ولها وباتفاقها إذا تعذر تسويته طبقا لما تقدم عرض النزاع على التحكيم،تعمل الدول األعضاء على تسوية أي نزاع ينشأ بينها بشأن هذه االتفاقية بالطرق الودية
3.
Each Member State shall determine at its discretion sanctions for tax evasion.
.وفقا ً لقواعد التحكيم التي يتفق عليها
2.

Each Member State may determine other cases of tax evasion.

Article
(24)
)28( المادة
Appeals
التعديالت
Each
shall determine
theلذات
terms
and نفاذ
limitations
for appealing
theمنها
concerned
authority’s
decisions,
including
)29(Member
 في المادةState
المنصوص عليها
اإلجراءات
التعديل
 ويخضع،االتفاقية
تعديل هذه
اقتراح أيtax
على
األعضاء وبناء
جميع الدول
 موافقةthe
 بعدright
يجوز
to resort to the concerned local courts in each Member State.

.من هذه االتفاقية

Chapter 9
Final Provisions

English
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Article
(25)
)29( المادة
Executive Rules
and Conditions
النفاذ

The Ministerial Committee shall be the competent.الدستورية
body entrusted
with
necessary
conditions
to ensure
ً وفقاsetting
إلجراءاتها
األعضاءforth
الدولthe
عليها
 وتصادقrules
األعلىand
المجلس
االتفاقية من قبل
 هذهthe
تقر
implementation and interpretation of the present Agreement.

. تعتبر االتفاقية نافذة اعتبارا ً من إيداع وثيقة تصديق الدولة الثانية لدى األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية-1

 تعمل كل دولة عضو على اتخاذ اإلجراءات الداخلية إلصدار القانون المحلي بهدف وضع أحكام االتفاقية حيز التنفيذ بما فيها وضع السياسات واإلجراءات-2
Article (26)
.الالزمة لتطبيق الضريبة بما ال يتعارض مع أحكام هذه االتفاقية
Supplements
. تعد كل دولة عضو لم تطبق قانونها المحلي خارج نطاق تطبيق هذه االتفاقية إلى حين تاريخ نفاذ قانونها المحلي-3
Any other supplements agreed upon pursuant to this Agreement shall be considered as an integral part of this Agreement.

 من أصل واحد يودع لدى األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج،م2016/ / ه الموافق1438/ / حررت هذه االتفاقية باللغة العربية في مدينة الرياض بتاريخ
Article
(27) العربية وتسلم نسخة منه مطابقة لألصل لكل دول عضو طرف في هذه
.االتفاقية
دولة اإلمارات العربية المتحدة
Dispute Resolution
......................................................
Member States shall strive to amicably resolve any disputes that may arise amongst them pertaining
to the present Agreement. However, should amicable settlement prove difficult, Member States shall refer to arbitration as per arbitration regulations to be agreed.
Article (28)
Amendments

مملكة البحرين
......................................................

The present Agreement may be amended upon the approval of all Member States and upon the proposal of any of them, and the
execution of such amendments shall be subject to the procedures stipulated in Article (29) of this Agreement. المملكة العربية السعودية

......................................................
Article (29)

سلطنة عمان

Validity

The GCC Supreme Council shall adopt this Agreement which shall then be ratified by Member States
in accordance with their consti......................................................
tutional procedures.
1.

This Agreement shall become effective as of the deposit of the ratification document by the second Member State at the
GCC General Secretariat.
دولة قطر

2.

Each Member State shall take the necessary internal procedures to issue a Local Law......................................................
to implement the provisions of this
Agreement, including setting the policies and procedures necessary for the implementation of taxation in a manner that does
not violate the provisions of this Agreement.

3.

A Member State that has not implemented its Local Law shall remain outside the scope of implementation of this Agreement
دولة الكويت
until such Local Law becomes effective.

......................................................

The present agreement is executed in Arabic in Riyadh on ………..H1438, corresponding to …………. /…/.. 2016 in one original copy
deposited at the GCC General Secretariat, and one conformed copy thereof shall be delivered to each of the Member States that are
party to this Agreement.
The United Arab Emirates
…………………………………

The Kingdom of Bahrain
…………………………………

The Kingdom of Saudi Arabia
…………………………………

Sultanate of Oman
…………………………………

State of Qatar
…………………………………

English
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State of Kuwait
…………………………………......

English
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This publication has been written in general terms and therefore cannot be relied on to cover specific
situations; application of the principles set out will depend upon the particular circumstances involved and we
recommend that you obtain professional advice before acting or refraining from acting on any of the contents
of this publication. Deloitte & Touche (M.E.) would be pleased to advise readers on how to apply the principles
set out in this publication to their specific circumstances. Deloitte & Touche (M.E.) accepts no duty of care or
liability for any loss occasioned to any person acting or refraining from action as a result of any material in
this publication.
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by
guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member
firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not
provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its
member firms.
Deloitte provides audit, consulting, financial advisory, risk management, tax and related services to public
and private clients spanning multiple industries. Deloitte serves four out of five Fortune Global 500®
companies through a globally connected network of member firms in more than 150 countries bringing worldclass capabilities, insights, and high-quality service to address clients’ most complex business challenges. To
learn more about how Deloitte’s approximately 225,000 professionals make an impact that matters, please
connect with us on Facebook, LinkedIn, or Twitter.
Deloitte & Touche (M.E.) is a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL) and is a leading
professional services firm established in the Middle East region with uninterrupted presence since 1926.
Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services through 26 offices in 15 countries
with more than 3,300 partners, directors and staff. It is a Tier 1 Tax advisor in the GCC region since 2010
(according to the International Tax Review World Tax Rankings). It has also received numerous awards in the
last few years which include best employer in the Middle East, best consulting firm, the Middle East Training &
Development Excellence Award by the Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), as
well as the best CSR integrated organization.
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