
 

 

للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي النشرة األسبوعية  

 ٢٠٢٠ يناير ٧
 

 آخر المستجدات في اإلمارات العربية المتحدة

ن على تطبيق ضريبة القيمة المضافة في اإلمارات الهيئة االتحادية للضرائب تنشر بياناً صحفياً تستعرض فيه مسيرة عامي

 العربية المتحدة

يسلّط الضوء على األوضاع الراهنة  بياناً صحفياً أصدرت الهيئة االتحادية للضرائب )الهيئة( في اإلمارات العربية المتحدة 

 .اإلماراتواإلحصاءات الرئيسية بعد مرور سنتين على تطبيق ضريبة القيمة المضافة في 

عمليات التطوير المستمرة التي تهدف إلى المحافظة على ويغطي البيان الصحفي مجموعة واسعة من الموضوعات، بما فيها 

إلى حرص الهيئة على تكوين شراكات استراتيجية فعالة مع شركائها من باإلضافة أفضل معايير الجودة في خدمات الهيئة، 

خاذ مبادرات في القطاع الخاص، إدراكاً منها بأن لهذه الشراكات دور أساسي في التطبيق الناجح للنظام الضريبي، وكذلك ات

 سبيل رفع التوعية الضريبية لدى مختلف قطاعات األعمال وبذل الجهود لتعزيز التعاون بين األطراف المعنية.

 

 1إحصائياً للوضع الحالي لنظام ضريبة القيمة المضافة، والذي تم تطبيقه في عرضاً باإلضافة إلى ذلك، يقدّم البيان الصحفي 

 ات الرئيسية ما يلي:. وتشمل اإلحصائي2018يناير 
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 28.7   يبة 105مليون درهم قيمة  لألعمال األجنبية الزائرة طلبات آللية رد الضر
 454 ي مسجل لدى الهيئة يب   وكيل ضر

البيان الصحفي الضوء على مبادرات الهيئة الحديثة، بما في ذلك شراكات القطاع الخاص )مجموعة األعمال وإذ يسلط 

 االستشارية واللجنة االستشارية لالئحة أسعار السلع الخاضعة للضريبة االنتقائية(.

 

الصحفي، دعت الهيئة األعمال إلى ضمان امتثالها لتشريعات ضريبة القيمة المضافة وأبرزت أمثلة عن  وكجزء من البيان

األخطاء الشائعة التي اكتشفتها الهيئة في هذا السياق. ومع نضوج نظام ضريبة القيمة المضافة، تتوقع الهيئة مستويات أعلى من 

 امتثال األعمال للضريبة.

 
 

 تجزئة ضريبة المدخالت: اآلليات الخاّصة. -دليل ضريبة القيمة المضافة  منئة االتحادية للضرائب تنشر نسخة محدثة الهي

 دليل اآلليات الخاّصة بتجزئة ضريبة المدخالت.من  نسخة محدثةنشرت الهيئة االتحادية للضرائب )الهيئة( 

 

توريدات خاضعة للضريبة وتوريدات ُمعفاة، القيام بتوريدات متعددة من ضمنها يجب على الخاضع للضريبة، والذي يقوم 

بتجزئة ضريبة المدخالت بحيث يقتصر استرداد ضريبة المدخالت على النسبة المتعلقة بالتوريدات التي يمكن استرداد ضريبة 

https://tax.gov.ae/ar/press-releases/Federal%20Tax%20Authority%20highlights%20success%20of%20%202%20year%20VAT
https://tax.gov.ae/ar/press-releases/Federal%20Tax%20Authority%20highlights%20success%20of%20%202%20year%20VAT
https://tax.gov.ae/-/media/Files/EN/PDF/Guides/Input-Tax-Apportionment-Guide-EN---31-12-2019.pdf
https://tax.gov.ae/-/media/Files/EN/PDF/Guides/Input-Tax-Apportionment-Guide-EN---31-12-2019.pdf


( من 55دة )( من الما10( و )6القيمة المضافة عنها. وقد تم شرح اآللية األساسية لتجزئة ضريبة المدخالت ضمن البنود )

 في شأن ضريبة القيمة المضافة. 2017( لسنة 8الالئحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم )

 

افة األعمال، فقد قدّمت الهيئة العديد من اآلليات الخاصة، والتي ينطبق بعضها ومع ذلك، نظراً إلى أّن هذه اآللية غير مناسبة لك

 2018فقط على األعمال في قطاعات محددة. وتّم نشر اإلصدار األول من هذا الدليل على موقع الهيئة اإللكتروني في ديسمبر 

حول عملية التقدم بطلب الحصول على آلية  حيث حدّد كل آلية خاصة وأنواع األعمال المتاحة لها، باإلضافة إلى إرشادات

 خاصة لتجزئة ضريبة المدخالت.

 

 وقد تّم تعديل النسخة الجديدة من الدليل على النحو التالي:

 

  الطلب، إذا وجدت تسبق تاريخشهراً  12يجب تقديم الحسابات الداعمة لتطبيق اآلليات الخاصة لفترة ال تقل عن 

 ( الذي يقدم مث2تعديل الملحق ) االً على تجزئة ضريبة المدخالت، ليشمل بنوداً وأرقاماً جديدة، وبالتالي المزيد من

 األمثلة للطريقة التي تتوقع الهيئة أن يتم فيها معالجة تكاليف معينة

 ( الذي يتضمن األخطاء الشائعة التي الحظتها الهيئة ضمن طلبات تطبيق اآلليات الخاصة التي 3إضافة الملحق )

 استلمتها

 

، فيجب عىل األعمال المعنّية ضمان قيامها باستخدام اآللية  ر  معي 
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 الصحيحة وإجراء الحسابات ذات الصلة. 
 

 

 آخر المستجدات في البحرين

 ت القيمة المضافةالجهاز الوطني لاليرادات ينشر توضيحاً عاماً بشأن القيمة المضافة: نسبة الخصم لمدخال
 

ً أصدر الجهاز الوطني لإليرادات في البحرين   جديداً بشأن القيمة المضافة: نسبة الخصم لمدخالت القيمة المضافة. توضيحاً عاما

 

وإذ يقدم هذا التوضيح العام الصادر عن الجهاز الوطني لاليرادات شرحاً لطريقة احتساب المؤسسات المالية لدخلها من المعامالت 

 على أساس هامش الربح ألغراض تحديد نسبة خصم مدخالت القيمة المضافة.

 

استخدام "القيمة  الدليل اإلرشادي العام للقيمة المضافةيجب على المؤسسات المالية التي تستخدم طريقة التقسيم الموضحة في 

حال نتج أي ربح عن  المطلقة" للتوريدات الناشئة عن المعامالت على أساس هامش الربح. "القيمة المطلقة" هي قيمة الربح )في

 المعاملة(، أو قيمة الخسارة بعد إلغاء إشارة السالب )عندما تنتج أي خسارة عن المعاملة(.

 

، أو من 2019يناير  1يجب استخدام القيمة المطلقة الحتساب قيمة التوريدات للمعامالت على أساس هامش الربح اعتباراً من 

افة، أيهما أسبق. وال تكون المؤسسات المالية مطالبة بتقديم إقرارات القيمة المضافة تاريخ التسجيل الفعلي ألغراض القيمة المض

،  2019المعدلة للفترات السابقة. ولكن عند احتساب نسبة الخصم المعدلة بناًء على القيمة الفعلية للتوريدات التي تمت خالل سنة 

 ربح المستخدمة في النسبة هي قيمتها المطلقة.التوريدات للمعامالت على أساس هامش ال  ينبغي أن تكون قيمة

 

 

 

 

 
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
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https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/nbrproduserdata/media/kJvVvg9mtUso42vyfOyhdaGCiQc3gNsc6BFSEoiN.pdf
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