
 

 

للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي النشرة األسبوعية  

        ٢٠٢٠أبريل  ٢٨

 

 خر المستجّدات في اإلمارات العربية المتحدة

 تمديد الموعد المحدد لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة وسداد الضريبة الُمستَحقّة لمدة شهر واحد

 

اإلقرارات الضريبية وسداد في اإلمارات العربية المتحدة )الدولة( تمديد تاريخ تقديم  الهيئة االتحادية للضرائب )الهيئة( أعلنت

، وذلك لمدة شهر واحد استثنائياً. وتأتي هذه التدابير 2020مارس  31الضريبة المستحقة عن الفترة الضريبية المنتهية في 

االستثنائية التي اتخذتها الهيئة بهدف تخفيف عبء االمتثال على األعمال التي تواجه تحديات في ظّل اإلجراءات االحترازية 

 . 19-قة في الدولة للوقاية من انتشار فيروس كوفيدالمطبّ 

ليصبح  2020أبريل  28تقديم اإلقرارات الضريبية وسداد الضريبة التي كانت ُمستحقة في يتّم تمديد موعد وعلى هذا األساس، 

 2020مارس  1من . وينطبق ذلك على اإلقرارات الضريبية الشهرية المقّدمة عن الفترة الضريبية 2020مايو  28في تاريخ 

مارس  31إلى  2020يناير  1، واإلقرارات الضريبية الربع سنوية المقّدمة عن الفترة الضريبية من 2020مارس  31إلى 

 .2020مايو  28، على أن تستلم الهيئة الضريبة المستحقة الدفع بحٍد أقصى في 2020

ارات ضريبة القيمة المضافة على أساس شهري، تسليم إقرارين دافعي الضرائب الذين يقدمون إقره سيتعيّن على ومن المرّجح أن

، بدالً من إقرار ضريبي موحّد عن فترة ضريبية 2020مايو  28منفصلين عن الفترتين الضريبيتين لشهر مارس وأبريل بحلول 

الهيئة مؤخراً فيما يتعلق بإقرارات الضريبة االنتقائية. وحتى  أعلنت عنها)شهرين(، وذلك تماشياً مع اإلجراءات المماثلة التي 

أنه يُستحسن أن تقوم األعمال تاريخه، ليس هناك ما يشير إلى أنه سيتم منح تمديد إضافي للفترات الضريبية المستقبلية، إال 

 بمراقبة أي تطورات أخرى عن كثب.

تنطبق فقط على األعمال التي يتوجب عليها تقديم إقرارات ضريبة إضافة إلى ما تقّدم، تجدر اإلشارة إلى أّن هذه اإلجراءات 

تدابير حتى اآلن لتطبيق تسهيالت  ، وأنه لم يتّم اتخاذ أي2020مارس  31القيمة المضافة عن الفترات الضريبية المنتهية في 

 .2020مارس  31فيما يتعلق بالفترات الضريبية المنتهية بتاريخ آخر غير 

وتجدر اإلشارة إلى أّن مهلة التمديد التي منحتها الهيئة تأتي في أعقاب حصول تطورات مماثلة في المملكة العربية السعودية، 

اذ إجراءات لتخفيف الضغط على األعمال التي تواجه األعباء المالية واإلدارية حيث قامت الجهات الضريبية في المنطقة باتخ

األخير  اإلشعارالناتجة عن الظروف االقتصادية واالجتماعية الحالية. وللمزيد من التفاصيل في هذا الشأن، يُرجى االطالع على 

 الّصادر عن "ديلويت".

 

 

 

 

https://tax.gov.ae/ar/press-releases/Federal%20Tax%20Authority%20Issues%20a%20Directive%20on%20an%20Exceptional%20Basis%20for%20an%20Alternative
https://tax.gov.ae/press-releases/Federal-Tax-Authority-Announces-Exceptional
https://tax.gov.ae/press-releases/Federal-Tax-Authority-Announces-Exceptional
https://www2.deloitte.com/sa/en/pages/tax/articles/ksa-vat-return-deadlines-extended-due-to-covid-19.html
https://www2.deloitte.com/sa/en/pages/tax/articles/ksa-vat-return-deadlines-extended-due-to-covid-19.html


 19-إدارة الضريبة غير المباشرة في ظّل أزمة كوفيد

 قطاع العقاري التسليط الضوء على 

 

 نورينا تارافدر

 مدير تنفيذي، الضريبة غير المباشرة 

 قطاع العقارات  –رئيس شؤون الضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي 

 

، 19-كوفيدشهد قطاع العقارات مؤخراً العديد من اإلجراءات بقصد تخفيف وطأة الضغوط االقتصادية نتيجة انتشار فيروس 

اليجار أو اإلعفاء من الدفع لفترة معيّنة أو حيث قّدم أصحاب العقارات والمطّورون العقاريون تسهيالت من حيث خفض نسبة ا

اإلعفاء من بعض الرسوم على شراء العقارات. في هذه المدّونة، سوف نلقي الضوء على األثر الضريبي المترتب على المسائل 

 الواردة فيما يلي وكيف يمكن لقطاع العقارات إدارة تكاليف التدفق النقدي لضريبة القيمة المضافة بشكل أفضل.

، سعى أصحاب العقارات إلى فيروس كوروناأزمة  تداعياتمواجهة ل في ظّل االستقطاع المؤقت الذي طال الرواتب واألجور

منح تسهيالت للمستأجرين سواء من خالل اإلعفاءات أو الخصومات أو منح فترات ايجار مجانية. وبحسب خصائص هذه 

. وعلى الرغم من ذلك، ونظراً إلى أنه ال يمكن إشعارات دائنةاالتفاقات، فإّن هذه المبادرات قد تُلزم صاحب العقار بإصدار 

إشعارات دائنة إال في حاالت محدودة، فإنه يتعين على دافعي الضرائب الحصول على المشورة بشأن الطريقة  للموّردين إصدار

 الصحيحة للتعامل مع هذه المسألة.

 

أما بالنسبة إلى المطّورين العقاريين، فيبدو أنهم لجأوا إلى عدد من اإلجراءات للتعامل مع هذا التراجع. على سبيل المثال، يقوم 

رون في محاولة لبيع العقار، بجذب المشترين عبر تقديم السلع والخدمات "المجانية"، مثل رسوم الخدمة ورسوم الصيانة المطوّ 

وما إلى ذلك، والتي هي بمثابة وفورات للمشترين. إال أّن هذه الوفورات يمكن أن تؤدي بشكل غير مقصود إلى تكلفة ضريبية 

عتباري. وبالتالي، فإننا نوصي أن يتّم فهم األثر الضريبي لهذه المبادرات وتنظيم عقود على المطّور بموجب أحكام التوريد اال

 البيع بشكل مناسب لتعكس جوهر المعاملة.

 

في اإلمارات العربية المتحدة تحديداً، وفي ظّل انخفاض الطلب على العقارات السكنية، ال يخفى أّن المطورين معّرضون لمواجهة 

سنوات بعد بنائها، بحيث لن يكون البيع أو التأجير األول لها مؤهالً  3ال بقاء عقاراتهم شاغرة ألكثر من مخاطر مرتبطة باحتم

لنسبة الصفر، وبالتالي قد ال يكون باإلمكان استرداد ضريبة القيمة المضافة عن تكاليف البناء والتطوير. ولهذا، يجب على 

دارة هذه المخاطر. وبالمثل، في الحاالت التي يتّم فيها إلغاء مبيعات العقارات، يجب المطّورين النظر في االستراتيجيات الُمتاحة إل

 على المطّورين مراعاة األثر الضريبي على المبالغ المحتجزة والمبالغ المستردّة على أساس شروط اإللغاء.

 

 إدارة التدفق النقدي وخفض تكاليف ضريبة القيمة المضافة

 

يمكن لمطّوري العقارات الذين يقومون بتوريدات ُمعفاة من الضريبية وتوريدات خاضعة للضريبة، إعادة النظر في آلية تجزئة 

ضريبة المدخالت الُمستخدمة الحتساب ضريبة القيمة المضافة القابلة لالسترداد عن تكاليف األعمال المتبقية. ففي الحاالت التي 

شديدة التحفظ في اآللية المعتمدة السترداد ضريبة القيمة المضافة عن التكاليف، فإنه يمكنها اآلن إعادة كانت فيها األعمال سابقاً 

تقييم إمكانية استرداد أي ضريبة قيمة مضافة إضافية يحق لألعمال الحصول عليها استناداً إلى األدلة اإلرشادية الصادرة عن 

 إلمارات العربية المتحدة حيث تّم توضيح عملية تطبيق آلية مساحة األعمال معالجهات الضريبية في هذا الشأن، ال سيّما في ا

 الوقت. مرور

 

ومن ناحية أخرى، فإّن شركات المقاوالت التي تتعامل غالباً مع الهوامش الضيقة والتكاليف المرتفعة للتدفق النقدي قبل الجائحة، 

المشاريع وتمديد شروط الدفع. وإلدارة تكاليف التدفق النقدي المرتبطة  ستشعر بوطأة عدم االستقرار االقتصادي، خاّصة مع تعليق

بالمدفوعات المتأخرة، يمكن لهذا القطاع اعتماد ترتيبات "الفواتير الصورية" أو "المطالبة بالسداد" التي يتم بموجبها إصدار 
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المترتب على دافعي الضرائب من حيث سداد  فواتير ضريبية فقط عند قيام العميل بإجراء الدفع، األمر الذي يخفف من العبء

 ضريبة القيمة المضافة إلى هيئة الضرائب قبل استالمها من العمالء.

 

إضافة إلى ما تقدّم، هناك طرق أخرى لتخفيف تكاليف التدفق النقدي لضريبة القيمة المضافة، والتي تتمثل في االستعالم عما إذا 

لمضافة بشكل صحيح على سكن العمال وتوريدات األراضي الفضاء على سبيل المثال، كان الموّردون يفرضون ضريبة القيمة ا

ً للوقائع ذات الصلة، باإلضافة إلى  والتي يمكن أن تكون ُمعفاة من ضريبة القيمة المضافة في اإلمارات العربية المتحدة وفقا

ثل الغرامات بموجب عقود اإليجار وتوريدات مراجعة ما إذا كانت ضريبة القيمة المضافة تُستحّق على جميع المخرجات م

 العقارات السكنية التي يمكن أن تخضع لإلعفاءات.

 

وبشكل عاّم، يجب تقييم األثر الضريبي لالستراتيجيات المعتمدة في إدارة التدفق النقدي لألعمال خالل هذه األوقات، وذلك من 

 .لفي المستقبأجل تجنب أية مخاطر تتعلق بمتطلبات االمتثال 

 

 

 

 

 

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

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


