
 

 

 النشرة األسبوعية للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي

         ٢٠٢٠مايو  ٥

 

 خر المستجّدات في اإلمارات العربية المتحدة

 ُمحدَّثة لقطاع العقاراتالهيئة االتحادية للضرائب تنشر توضيحاً عاماً وتوجيهات 

 

بشأن التغييرات  نشرت الهيئة االتحادية للضرائب في دولة اإلمارات العربية المتحدة توضيًحا عاًما حول ضريبة القيمة المضافة

 .لعقاراتعلى اضريبة القيمة المضافة تطبيق في االستخدام المسموح به ألي مبنى، ونسخة ُمحدَّثة من دليلها حول 

( المعالجة الضريبية لبيع مبنى وتوريد VATP018) 2018  ضيح العام حول ضريبة القيمة المضافة لعامالتو يتضمن

 .هذا التوضيح صلة بأي عمل ينطوي على بيع العقارات وشرائهاالمشتري بعد ذلك، ول

يعالج التوضيح اآلثار المترتبة على ضريبة القيمة المضافة في الحاالت التي يُباع فيها مبنى الستخدامه بطريقة معينة )أي 

 .للمبنىاالستخدام المسموح به بتغيير المشتري يقوم ألغراض سكنية أو خالفها(، وبعد تاريخ التوريد، 

ر المعالجة الضريبية للبيع السابق، ولكنه سيغي  من ر كما يبين التوضيح المذكور بأن التغيير في االستخدام المسموح به لن يُغي  

 .المعالجة الضريبية ألي عملية بيع الحقة للمبنى من المشتري وفقاً لإلستخدام الجديد المسموح به

من المراجعات المهمة ذات الصلة بمطوري العقارات وشركات  اً حدَّث عددات المُ يتضمن دليل ضريبة القيمة المضافة للعقار

البناء وأي أصحاب عمل آخرين يوفرون أماكن إقامة لموظفيهم. تتعلق التحديثات الرئيسية بتوفير سكن للموظفين، وتأجير 

 .، واتفاقات المساطحة، والكيانات اإلداريةالفضاءاألراضي 

 القيمة المضافة الُمحدَّث الخاص بالمؤسسات الخيريةالهيئة اإلتحادية للضرائب تنشر دليل ضريبة 

، حيث جرى إعادة يةدليل ضريبة القيمة المضافة الخاص بالمؤسسات الخيرنشرت الهيئة اإلتحادية للضرائب نسخة ُمحدَّثة من 

صياغة الدليل من أجل تقديم إرشادات أكثر وضوًحا بشأن آثار ضريبة القيمة المضافة على المؤسسات الخيرية في اإلمارات 

تشمل تفاصيل إضافية عن الحاالت التي ال تنطبق فيها وإلى بعض األقسام،  أخرىتفاصيل  تمت إضافةكما .العربية المتحدة

، ومعايير المؤسسات الخيرية التي تعتبر "مؤسسات خيرية محددة"، باإلضافة إلى شروط إدارة ترضةالمفأحكام التوريد 

عالوة على ذلك، يؤكد الدليل على أن المؤسسات الخيرية يجب أن  ."مؤسسة خيرية معينة "األشخاص المناسبين والمالئمين

موال وتمويل اإلرهاب الصادرة عن البنك المركزي تمتثل لجميع التشريعات والتوجيهات المعمول بها لمكافحة غسل األ

 .اإلماراتي

 

 في البحرينآخر المستجّدات 

 ينشر دليالً حول التسجيل والمبالغ المستردة لألشخاص المؤهلين الجهاز الوطني لإليرادات

 

https://tax.gov.ae/-/media/Files/FTA/links/Public-Clarification/VATP018---Real-Estate---Change-in-permitted-use-of-a-building.pdf
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حول التسجيل والمبالغ المستردة لألشخاص المؤهلين. يرد تعريف "األشخاص المؤهلين"  دليالً  نشر الجهاز الوطني لإليرادات

 :في الدليل على أنهم كيانات دولية في البحرين بما في ذلك

 الحكومات األجنبية؛ 

 البعثات والمؤسسات الدبلوماسية ؛ 

 المنظمات الدولية؛ و 

 الهيئات القنصلية والعسكرية. 

كما يوضح الدليل أن األشخاص المؤهلين ملزمون بالتسجيل من أجل طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة على نفقاتهم المتكبدة 

 .الجهاز الوطني لإليرادات، في الدليل وزارة الخارجية بالتعاون مع تديرهافي البحرين. ترد تفاصيل عملية التسجيل، التي 

وستنتهي  2020يوليو  1في  2020يونيو  30و  2020فبراير  1ستبدأ فترة استرداد المبالغ بشأن المعامالت التي تجري بين 

 . 2020يوليو  31في 

 

 المملكة العربية السعودية في خر المستجّداتآ

 ضريبة القيمة المضافةإعفاءات تتعلق ب

الضريبي في المملكة العربية السعودية،  فترة اإلعفاءأسابيع حتى نهاية  8 ثمانية سوى أقل منحالياً بق تأنه لم ي إلى تذكير ال نود 

. 2020 يونيو 30حيث أن الموعد النهائي لتصويب األخطاء السابقة، والتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وما الى ذلك هو 

جهة االعفاء، يرجى مخاطبتنا من خالل ن المعلومات أو المساعدة لإلستفادة من هذا في حال كنتم تحتاجون لمزيد موعليه، و

 االتصال المعتادة لنتمكن من المساعدة.

 

 19-إدارة الضريبة غير المباشرة في ظّل أزمة كوفيد

 تسليط الضوء: قطاع الخدمات المالية

 مارك ماكيه

 مدير الضرائب غير المباشرة

 غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي الضرائب -مسؤول قطاع الخدمات المالية 

البنوك والمؤسسات المالية  تحققهيُعتبر الدخل "القائم على الهامش" )أي الفائدة وهامش الربح الناتج عن المنتجات المالية( الذي 

صراحةً لضريبة القيمة المضافة، مما  المفروضةالمضافة، في حين تخضع الرسوم والعموالت األخرى معفياً من ضريبة القيمة 

يزيد من عبء القطاع المصرفي بشأن اإلمتثال لضريبة القيمة المضافة، إذ أن التحدي ال يقتصر على تحديد اإللتزام الضريبي 

يح لضريبة القيمة المضافة السترداد التكاليف المتكبدة. الصحيح مقابل تدفقات الدخل، وإنما يمتد ليشمل تحديد المستوى الصح

وحيث أن البنوك هي منظمات معقدة ذات أقسام ووظائف متعددة، فإنه يمكن أن تكون االلتزامات التي تفرضها ضريبة القيمة 

 ومعقدة. المضافة هائلة

هة نظر الهيئة اإلتحادية للضرائب التي تقضي بأنه وبالنظر إلى االلتزامات المستمرة بشأن االمتثال لضريبة القيمة المضافة ووج

يجب على البنوك أن توافق على طرق توزيع خاصة ألغراض استرداد ضريبة القيمة المضافة، باإلضافة إلى األمور األخيرة 

راجعات لإللتزامات مبالبنوك األفضل حالياً أن تقوم المتعلقة بالتدفقات النقدية والسيولة الناتجة عن الوباء الحالي، فإنه من 

الضريبية خالل هذه الفترة من أجل التحقق من صحة التعامالت مع ضريبة القيمة المضافة المطبقة وتحديد أي وفورات 

ضريبية. وبالمثل، فيما يتعلق بالتكاليف، يجب على البنوك النظر في مراجعة عمليات االسترداد والتخصيص وضمان عدم 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/nbrproduserdata/media/WoLEMI97jVRN5xkitg6FhjBamqMxRN8vZ9P3bIBt.pdf
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وبهذا الصدد، فإننا ندرك أن عددًا من البنوك قد خضع بالفعل لتدقيق الهيئة اإلتحادية للضرائب  اإلفراط في استرداد الضرائب.

في الموقع بشأن ضريبة القيمة المضافة، ومن الجدير بالذكر أن العقوبات التي تفرضها الهيئة اإلتحادية للضرائب على 

 .بالعقوبات التي تفرضها الدول األخرى  مرتفعة للغاية عند مقارنتهاغير المصرح عنها  للضريبةالقليلة  المدفوعات

ضريبة  تطبيقأصدرت الهيئة اإلتحادية للضرائب العديد من التوضيحات والتوجيهات العامة فيما يتعلق بالخدمات المالية منذ 

مراكز المتخذة والعمليات المطبقة السترداد . ويُعتبر الوقت الحالي مناسباً إلعادة النظر في ال2018يناير  1القيمة المضافة في 

ضريبة القيمة المضافة. وعليه، يجب اغتنام أي فرصة لتحقيق أي وفورات ضريبية من خالل عدم فرضها وفقًا لقانون ضريبة 

 .القيمة المضافة

 وجوفان سوفيك، مارك ماكيه :جهات اإلتصال فيما يتعلق بقطاع الخدمات المالية

 

 

 

 

 

 

 

ألغراض إعالمية فقط وال ينبغي أخذ المشورة به. وال يغطي بالضرورة كافة الجوانب الخاصة بالمواضيع التي  هذا الملخص مخصص

  ناقشها. لذا، نرجو عدم التصرف بناًء على محتوياته دون تلقي مشورة رسمية.
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