
 

 

للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي النشرة األسبوعية  

    ٢٠٢٠مارس  ٥ 

 

 

 آخر المستجّدات في اإلمارات العربية المتحدة

 الهيئة االتحادية للضرائب تنشر توضيحاً عاّماً بشأن الضريبة االنتقائية: تجديد تسجيل المنطقة المحددة 

 

العربية المتحدة )الدولة( توضيحاً عاماً جديداً بشأن الضريبة االنتقائية نشرت الهيئة االتحادية للضرائب )الهيئة( في اإلمارات 

 تحت عنوان "تجديد تسجيل المنطقة المحددة". 

اإلجراءات التي يتعيّن على أمين المستودع اتخاذها من أجل تجديد تسجيل المناطق  EXTP005ويحّدد هذا التوضيح العاّم 

 ( شهراً، بهدف ضمان إبقاء حالتها كمناطق محّددة مسجلة. 12المحددة لغايات الضريبة االنتقائية وذلك كّل )

دة بشكل صحيح في الوقت المحدد، فلن يتم اعتبارها كمنطقة ويشير التوضيح العاّم أنه إذا لم يتم تجديد تسجيل المنطقة المحد

، والتي ستتم وتصبح الضريبة االنتقائية مستحقة تلقائياً عن أي سلع انتقائية ُمحتفظ بها داخل المنطقة المحددةمحددة 

 لالستهالك في الدولة.ُطرحت معاملتها على أنها 

سؤوالً عن تجديد حالة المنطقة المحددة التي يكون مسؤوالً عنها من أجل ولذلك، من المهم للغاية أن يكون أمين المستودع م

 المترتبة عليه وكذلك على أي طرف آخر قد يخّزن السلع داخل المنطقة المحددة.المكلفة تجنب اآلثار 

 

 وكجزء من إجراءات التجديد، يجب على أمين المستودع الضريبي اتخاذ اإلجراءات اآلتية: 

 

  .مراجعة تاريخ انتهاء تسجيل المنطقة المحددة التي يكون مسؤوالً عنها 

  .تقديم طلب تجديد )تعديل( تسجيل المنطقة المحددة ودفع رسم تجديد تسجيل كل منطقة محددة على حدة 

 يمة الضمان مراجعة قيمة ونوع السلع االنتقائية التي يتم االحتفاظ بها في المنطقة المحددة لتتسنى للهيئة مراجعة ق

 الحالي وتوجيه أمين المستودع لتقديم ضمان مالي محدث إذا لزم األمر.

 

إضافة إلى ما تقدّم، يشرح التوضيح العاّم اإلجراءات المتعلقة بنموذج التجديد وتحديث الضمان المالي ودفع رسوم التجديد، التي 

 ( شهراً.12درهم لكل منطقة محددة لكل فترة ) 2,000تبلغ 

 

، ودفع رسوم التجديد قبل انتهاء تسجيل المنطقة المحددةدر اإلشارة إلى أنه يجب أن يتّم تسليم نموذج التجديد إلى الهيئة كما تج

( يوم عمل من تاريخ انتهاء التسجيل الحالي. وفي حال لم يتم دفع رسوم التجديد في الموعد المحدد، فستُعامل المنطقة 20خالل )

( يوم عمل إضافي، وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن بعد انقضاء تلك المدة، 20ليق لمدة )المحددة على أنها قيد التع

فسيتم معاملة المنطقة المحددة على أنها منتهية الصالحية، وسيتم فرض الضريبة االنتقائية على السلع االنتقائية الموجودة 

 داخلها.

 

 

 

https://tax.gov.ae/-/media/Files/FTA/links/Public-Clarification---Excise/EXP005---DZ-Renewals----27-02-2020.pdf


  2020مارس  1تي تسخن كهربائياً بدون الطوابع الضريبية الرقمية اعتباراً من منع استيراد تبغ األرجيلة ولفائف السجائر ال

 

بشأن تطبيق نظام الطوابع الضريبية الرقمية على التبغ  2019( لسنة 2تماشياً مع قرار الهيئة االتحادية للضرائب رقم )

استيراد تبغ األرجيلة والسجائر التي يتّم تسخينها كهربائياً إلى الدولة إذا لم تكن  2020مارس  1، ُمنع اعتباراً من ومنتجات التبغ

 رقمي متوافق مع نظام الطوابع الضريبية الرقمية.معّرفة بطابع 

  

فة رقمياً في  واعتباراً من األول من شهر يونيو المقبل، سيُمنع توريد أو نقل أو تخزين أو حيازة هذه السلع االنتقائية الغير ُمعرَّ

 .األسواق المحلية

 

 لغايات ضريبة القيمة المضافة  الهيئة االتحادية للضرائب تنشر نسخة محّدثة من قائمة المناطق المحددة

 

 المناطق المحدّدة لغايات ضريبة القيمة المضافة. قائمةنشرت الهيئة االتحادية للضرائب نسخة محدثة من 

 

وعلى هذا األساس، تّمت إعادة تسمية المناطق المحددة باللغة اإلنجليزية )دون أي تعديل على التسمية في اللغة العربية( لكّل من 

 اآلتي: 

 

  دوفزا".  –ضمن قائمة المناطق المحددة في إمارة دبي: "منطقة القصيص الصناعية  5الرقم 

  س الخيمة: "المنطقة الحرة ميناء رأس الخيمة". ضمن قائمة المناطق المحددة في إمارة رأ 1الرقم 

 

وفي هذا السياق، لم يتم مالحظة أي اختالفات أخرى في المواد ضمن القائمة المحدّثة، ولم تتم إضافة أية منطقة محددة جديدة 

تختلف عن المناطق لغايات ضريبة القيمة المضافة. وتجدر اإلشارة إلى أّن المنطقة المحددة لغايات ضريبة القيمة المضافة 

 المحددة لغايات الضريبة االنتقائية وتكون بالتالي خاضعة لقواعد مختلفة.

 

الهيئة االتحادية للضرائب تنشر دليالً محدثاً من دليل المشاركين الرسميين: رّد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن السلع 

 دبي  2020والخدمات المرتبطة بإكسبو 

 

حول ردّ ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن السلع  الدليل اإلرشادينسخة محدثة من دية للضرائب الهيئة االتحانشرت 

 دبي. 2020والخدمات المرتبطة بمعرض إكسبو 

 

والذي نُشر مؤخراً، وهو يحدد القواعد  2020( لسنة 1قرار مجلس الوزراء رقم )ويأتي هذا التحديث على الدليل تماشياً مع 

بدبي فيما يتعلق بالنفقات  2020المرتبطة باسترداد ضريبة القيمة المضافة والتي قد يطالب بها المشاركون الرسميون في إكسبو 

 المتكبدة بالمعرض.

 

ى توسيع نطاق النفقات المؤهلة ليشمل النفقات المرتبطة بجميع العمليات ومما ال شّك فيه أن هذا القرار الجديد يهدف إل

 أو خارجه. 2020دبي، سواء تّمت داخل حدود موقع إكسبو  2020والخدمات واألنشطة المقدمة لغرض المشاركة في إكسبو 

 

 

 آخر المستجّدات في المملكة العربية السعودية 

 ة المكافآت التشجيعية للمبلغينالهيئة العامة للزكاة والدخل تنشر الئح

 

جديدة بشأن تقديم المكافآت  الئحةقامت الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( في المملكة العربية السعودية )المملكة( بنشر 

 التشجيعية للمبلغين. ومن الجدير بالذكر أّن هذه الالئحة ُمتاحة حالياً باللغة العربية فقط.

 

https://www.tax.gov.ae/-/media/Files/FTA/links/Legislation/Excise-tax/ar/FTA-Decision-No-2-of-2019-on-Implementing-the-Marking-Tobacco-and-Tobacco-Products-Scheme--Arabic.pdf
https://www.tax.gov.ae/-/media/Files/FTA/links/Legislation/Excise-tax/ar/FTA-Decision-No-2-of-2019-on-Implementing-the-Marking-Tobacco-and-Tobacco-Products-Scheme--Arabic.pdf
https://tax.gov.ae/-/media/Files/FTA/links/Legislation/VAT/Designated-Zones---02-02-2020.pdf
https://tax.gov.ae/-/media/Files/FTA/links/Legislation/VAT/Designated-Zones---02-02-2020.pdf
https://www.tax.gov.ae/-/media/Files/AR/PDF/GuidesandSummary/VAT/VAT-Refund-for-Expo-2020---Final-AR--27-02-2020.pdf
https://www.tax.gov.ae/-/media/Files/AR/PDF/GuidesandSummary/VAT/VAT-Refund-for-Expo-2020---Final-AR--27-02-2020.pdf
https://www.tax.gov.ae/-/media/Files/FTA/links/Legislation/VAT/ar/Cabinet-Decision-1-of-2020--Version-to-publish.pdf
https://gazt.gov.sa/ar/RulesRegulations/Taxes/Documents/%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%a3%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d9%84%d8%ba%d9%8a%d9%86.pdf
https://gazt.gov.sa/ar/RulesRegulations/Taxes/Documents/%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%a3%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d9%84%d8%ba%d9%8a%d9%86.pdf


بالموافقة على صرف مكافآت ، والقاضي 2019أبريل  17( بتاريخ 458وتستند هذه الالئحة إلى قرار مجلس الوزراء رقم )

 في الكشف عن مخالفات لألنظمة واللوائح المتعلقة بما يأتي:  -من غير موظفي الهيئة  -تشجيعية لكل من يسهم 

 

  ضريبة الدخل 

 الزكاة 

 ضريبة القيمة المضافة 

 الضريبة االنتقائية 

 

أمثلة هذه المخالفات عدم إصدار فواتير ضريبية صحيحة أو عدم االمتثال اللتزامات التسجيل أو قيام شخص غير مسّجل ومن 

 بتحصيل الضريبة. 

ويتّم اإلبالغ عن هذه المخالفات عبر البوابة اإللكترونية للهيئة باستخدام النموذج المعّد لهذا الغرض من قبلها، على أن يتّم 

     ات المطلوبة والمستندات الداعمة في هذا الشأن.تقديم المعلوم

وعند استالم البالغ، تقوم اإلدارة المختّصة بمراجعة هذا البالغ والتحقق من استيفائه لشروط استحقاق المكافأة التي تحددها 

 لجنة مكافآت المبلغين. 

 1,000,000يمة الضرائب والغرامات المحّصلة أو % من ق2.5وبموجب هذه الالئحة، تُمنح مكافأة مالية ال تجاوز ما يعادل 

 لاير سعودي أيهما أقل، وبحد أدنى ألف لاير سعودي. 

 

ألغراض إعالمية فقط وال ينبغي أخذ المشورة به. كما أنه ال يغطي بالضرورة كافة الجوانب الخاّصة بالمواضيع ذات الصلة.  هذا الملخص مخّصص 

 .وعليه، نرجو عدم التصّرف بناًء على محتوياته دون الحصول على مشورة رسمية


