المناطق المحددة ألغراض ضريبة القيمة المضافة
يعدّ تطبيق قواعد المنطقة المحددة أحد المجاالت المهمة التي انصببببّت عليها اهتمامات الهيئة االتحادية للضببببا(" لهالهيئةهي ي
اإلمارات العببية المتحدة لهالدولةهي وذلك عند قيامها بإجباء عمليات التدقيق على إقبارات االسببتبداد الضبببيبي باإل ببا ة إلى
عمليات التدقيق التي تجبيها الهيئة على نطاق أوسببببببسب وبحتببببببب" اببتنا هناأل العديد م ااعمام التي تواج م ا ب مادية
مبتبطة بالتقييمات الضببببيبية والمبامات المتبتبة على التطبيق يب الصبببحيع لقواعد المنطقة المحددة والمتطلبات المبتبطة بها
يما يتعلق باحتتاب بيبة القيمة المضا ة ع الوارداتب
منُ هم األشخاص المعنيون بهذا اإلشعار؟
هذا اإلشعار مو ّج إلى ااعمام التي تقوم بتوريدات م منطقة محددة ا باض بيبة القيمة المضا ة ي الدولة وكذلك ااعمام
التي تتتلم التلس م الموردي الموجودي داال المنطقة المحددة ي الدولةب وعلى وج التحديد نتوقس أن يكون هذا اإلشعار ذي
صة لتلك ااعم ام المشاركة ي سالسل التوريد والتي تنطوي على نقل للتلس بي المنا ق المحددة أو نقل التلس إلى
أهمية اا ّ
داال المنطقة المحددة أو اارجها ال سيّما عند عبور التلس حدود الدولةب
قواعد المناطق المحددة  -المسائل الراهنة
هناأل العديد م اامثلة الحديثة التي تواج يها ااعمام م ا ب مادية مبتبطة بعمليات التقييم الضبيبي والمبامات المتبتبة على
التطبيق يب الصحيع لقواعد المنطقة المحددة سواء يما يتعلق بتوريداتها أو نتيجة للمعاملة الضبيبية المطبّقة م قبل البا(عي ب
وبحت" تجببتنا هناأل العديد م ااعمام التي تواج مشاكل ي تطبيق قواعد المنطقة المحددة عمليا ً ي سياق أنشطتها التجارية
اليوميةب ونتيجة لذلك يتعي على ااعمام إجباء تعديالت على التوريدات التي تمت معاملتها سابقا ً على أنها اارج نطاق بيبة
القيمة المضا ة م أجل بض الضبيبة على عمال(ها بنتبة ٪5ب ومما ال شكّ ي أنّ يتبت" على هذه التصحيحات بامات
كبيبة تزيد مس مبور الوقت ويمك أن تصل إلى  ٪350م قيمة الضبيبة ااساسية المتتحقةب
ّ
إن التو يع العا ّم  VATP012الصادر ع الهيئة مؤابا ً بشأن استيباد التلس م قبل الوكالء نيابة ع
باإل ا ة إلى ذلك
ااش اص المتجلي لضبيبة القيمة المضا ة يثيب بعض النقا المهمة حوم استحقاق استبداد بيبة القيمة المضا ة المد وعة
على االستيبادب و ي بعض الحاالت سيُلزم ذلك ااعمام بإجباء تعديالت على قيمة بيبة القيمة المضا ة على الواردات والتي
تظهب معبئة تلقا(يا ً ي ال انة ل6ي م اإلقبار الضبيبيب و ي العديد م الحاالت يبدو ّ
أن ااعمام لم تفكب بشكل كامل ي آثار
هذا التو يع العا ّم على أنشطتها الحالية وممارسات اإلبالغب
إذا كانت أعمالك مشاركة ي سالسل التوريد والتي تتضم نقل التلس داال المنطقة المحددة وبينها ومنها ثمة احتمالية لتطبيق
قواعد بيبة القيمة المضا ة بشكل يب صحيع ي العديد م الحاالت بما ي ذلك:

• التوريدات التي يت ّم القيام بها بموج" مصطلع التتليم مد وع الضبيبة/البسوم الجمبكية لDPPي أو التبتيبات المماثلة
مقبات موجودة داال الدولةب
التي تتضم تتليم التلس إلى ّ
• التوريدات التي ال يكون يها المتتورد المت ّجل لIORي هو مالك التلس ي وقت االستيباد على سبيل المثام :عند
اص ب قبل نقل الملكية قانوناًب
قيام العميل باستيباد التلس بموج" تبايص االستيباد ال
ّ
• التوريدات التي يت ّم يها إداام التلس إلى المنطقة المحددة بموج" تبايص استيباد والذي يجيز االستيباد إلى منطقة
محددة أابى أو منطقة حبة ي الدولةب
صة أو ا باض
• توريدات التلس التي يتم القيام بها عندما ينوي العميل استهالأل التلس ي سياق ممارسة أعمال ال ا ّ
صةب
اا ّ
المورد يها على علم بالمبض الذي سيتت دم العميل تلك التلس م أجل ب
• توريد التلس التي ال يكون
ّ
• التوريدات التي تنطوي على أو المتعلقة بعقار قا(م داال المنطقة المحددة م بي اامور ااابىب
مس وجوب اااذ بالعلم أن ي حام انطوت سالسل التوريد على سلس ت ضس أيضا ً للضبيبة االنتقا(ية قد تنشأ تعقيدات أابىب

الئحة المناطق المحددة في اإلمارات العربية المتحدة

المناطق المحددة – إمارة أبو ظبي
1ي
2ي
3ي
4ي
5ي

الحبة لميناء اليفة
منطقة التجارة
ّ
الحبة بمطار أبو ظبي
المنطقة
ّ
منطقة اليفة الصناعية
الحبة بمطار العي
المنطقة
ّ
الحبة بمطار البطي
المنطقة
ّ

المناطق المحددة – إمارة دبي
1ي
2ي
3ي
4ي
5ي
6ي
7ي
8ي

الحبة لجبل علي لشمام-جنوبي
المنطقة
ّ
الحبة للتيارات  -دوكامز
العويب
منطقة
ّ
مدينة دبي لألقمشة
الحبة ي منطقة القوز الصناعية
المنطقة
ّ
منطقة القصيص الصناعية  -دو زا
مدينة دبي للطيبان
الحبة ي مطار دبي الدولي
المنطقة
ّ
المدينة العالمية لل دمات اإلنتانية – جبل علي

المناطق المحددة – إمارة الشارقة
الحبة بالحمبية
1ي المنطقة
ّ
الحبة ي مطار الشارقة
2ي المنطقة
ّ
المناطق المحددة – إمارة أم القيوين
الحبة بأم القيوي
1ي منطقة التجارة
ّ
الحبة بأم القيوي
2ي منطقة التجارة
ّ

ي ميناء أحمد ب راشد
ي شارع الشيخ محمد ب زايد

المناطق المحددة – إمارة رأس الخيمة
1ي
2ي
3ي
4ي
5ي

الحبة لبأس ال يمة
منطقة التجارة
ّ
الحبة – مدينة رأس ال يمة المالحية
المنطقة
ّ
الحبة
المنطقة
الصناعية
الحمبة
منطقة
ّ
الحبة
منطقة الميل الصناعية  -المنطقة
ّ
الحبة
منطقة الحليلة الصناعية – المنطقة
ّ

المناطق المحددة – إمارة الفجيرة
الحبة
1ي منطقة الفجيبة
ّ
2ي منطقة ويز FOIZ
المناطق المحددة – إمارة عجمان
الحبة
1ي منطقة عجمان
ّ

