النشرة األسبوعية للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي
١٤يناير ٢٠٢٠
آخر المستجدّات في اإلمارات العربية المتحدة
الهيئة االتحادية للضرائب تنشر نسخة محدّثة من دليل المستخدم لتقديم إقرارات الضريبة االنتقائية
نشرت الهيئة االتحادية للضرائب (الهيئة) في اإلمارات العربية المتحدة (الدولة) نسخة محدثة باللغة اإلنجليزية من دليل
المستخدم لتقديم إقرارات الضريبة االنتقائية.
ويهدف هذا الدليل ،الذي ت ّم تحديثه ليشمل متطلبات إضافية ،إلى مساعدة دافعي الضرائب على استخدام بوابة الخدمات
اإللكترونية للهيئة عند تقديم إقرارات الضريبة االنتقائية.
وعلى وجه التحديد ،فقد ت ّم إضافة تصريح جديد تحت عنوان تصريح التخزين ) EX203Dالبند  2.1.6من الدليل) لألعمال
التي تتعامل مع الفئات الجديدة من السلع االنتقائية التي ت ّم تطبيق الضريبة عليها بتاريخ  1ديسمبر (وهي المشروبات المحالة
وأجهزة وأدوات التدخين اإللكترونية والسوائل المستخدمة فيها).
الخاص بالضريبة
ففي وقت سابق ،كان يجب على مخزني السلع االنتقائية تسجيل االلتزام الضريبي مباشرة ضمن اإلقرار
ّ
االنتقائية .أما بموجب التحديث الجديد على الدليل ،فيجب تقديم التصريح  EX203Dبشكل منفصل قبل تقديم إقرار الضريبة
االنتقائية عن الفترة الضريبية ذات الصلة .كما يتضمن الدليل تفاصيالً عن اإلجراءات والمعلومات المطلوبة عند تقديم
التصريح.
ومما ال شك فيه ّ
أن هذه المسألة على قدر بالغ من األهمية بالنسبة لألعمال الملتزمة بتقديم إقراراتها الضريبية عن شهر ديسمبر
 2019في  15يناير  ،2020وذلك فيما يتعلق بالسلع االنتقائية الجديدة التي اندرجت ضمن نطاق الضريبة االنتقائية اعتباراً من
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صة بالنموذج ( EX203Bالبند  2.1.5من الدليل) فيما يتعلق بالتصريح عن
إضافة إلى ما تقدم ،ت ّم تحديث اإلرشادات الخا ّ
السلع المفقودة والتالفة لإلشارة إلى ّ
أن الهيئة قد تطلب شهادة إتالف كإثبات داعم للتصريح المذكور .وعند قيام الهيئة بطلب
تقديم شهادة اإلتالف عند مراجعة التصريح  ،EX203Bفإنه لن يكون باإلمكان تقديم تصريح جديد ( )EX203Bإلى حين
معالجة شهادة اإلتالف والتأكد من صحتها .وللمزيد من التفاصيل حول عملية تقديم شهادة اإلتالف ،يرجى االطالع على البند
 2.1.5.1من الدليل.
الهيئة االتحادية للضرائب تنشر نسخة محدّثة من دليل المستخدم السترداد ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الجديد
نشرت الهيئة االتحادية للضرائب (الهيئة) نسخة محدثة من دليل المستخدم السترداد ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الجديد.
صلة عن العملية التي يجوز للمواطنين من خاللها استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بعض
ويقدّم هذا الدليل معلومات مف ّ
النفقات المرتبطة ببناء مسكن جديد في اإلمارات العربية المتحدة.

ويمكن التقدّم بطلب االسترداد عبر بوابة الخدمات االلكترونية للهيئة ،حيث تقدّم النسخة المحدثة من الدليل معلومات مفصلة عن
العملية والمستندات المطلوبة قي هذا الشأن.
ويُعتبر هذا التحديث بديالً عن العملية اليدوية السابقة ،حيث كان يجب تقديم النموذج والمستندات الداعمة إلى الهيئة عبر البريد
االلكتروني المحدد لهذه الغاية.

هذا الملخص مخصص ألغراض إعالمية فقط وال ينبغي أخذ المشورة به .وال يغطي بالضرورة كافة الجوانب الخاصة بالمواضيع
التي ناقشها .لذا ،نرجو عدم التصرف بنا ًء على محتوياته دون تلقي مشورة رسمية.

