النشرة األسبوعية للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي
 ٣٠يونيو ٢٠٢٠
آخر المستجدّات في المملكة العربية السعودية
زيادة ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية
بعد اإلعالن األولي عن رفع الرسوم الجمركية في المملكة العربية السعودية ("المملكة") والذي كان من المفترض تطبيقه في
 10يونيو  2020وما تالهُ من تأجيل لهذا اإلجراء ،نشرت الجمارك السعودية حاليا ً قائمة معدّلة (ومختصرة) بالسلع التي سيتم
إخضاعها للرسوم الجمركية (األعلى) الجديدة ،على أن تُطبق هذه الزيادة بد ًءا من  20يونيو .2020
وقامت الجمارك السعودية بنشر قائمة كاملة بأسماء السلع المقرر رفع فئة رسومها الجمركية باللغتين العربية واإلنجليزية،
وبإمكانك االطالع على هذه القائمة بالضغط هنا.
باإلضافة إلى ذلك ،تقرر رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة المطبقة في المملكة من  %5إلى  %15اعتباراً من غداً األربعاء 1
يوليو  .2020وبنا ًء على ذلك قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل بنشر دليالً إرشاديا ً أكثر تفصيالً باللغة العربية بشأن األحكام
االنتقالية المرتبطة بزيادة نسبة الضريبة .ولمزيد من المعلومات حول هذه األحكام االنتقالية التي ستُطبق على العقود الحالية
واإلجراءات المقترحة ،يرجى الرجوع إلى االشعارات السابقة من ديلويت.

آخر المستجدّات في اإلمارات العربية المتحدة
االتحادية تصدر قرارا ً بتأجيل المرحلة النهائية من إجراءات وضع العالمات المميزة على التبغ ومنتجاته
أصدرت الهيئة االتحادية للضرائب (الهيئة) في دولة اإلمارات العربية المتحدة (الدولة) قراراً بشأن تأجيل المرحلة األخيرة
من نظام الطوابع الضريبية الرقمية ،وهو ما يُعرف بــــــ "قرار الهيئة االتحادية للضرائب رقم ( )5لسنة "2020
ونص هذا القرار على تمديد التاريخ الذي اعتبارا ً منه سيتم منع توريد أو نقل أو تخزين أو حيازة السلع االنتقائية المحددة
(ويقصد بها في هذا السياق تبغ األرجيلة ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً/السجائر اإللكترونية) في الدولة من دون طوابع
ضريبية رقمية ،إلى األول من يناير  2021بدالً من  1يونيو .2020
وأعلنت الهيئة عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بهذا التمديد ضمن التوضيح العام  .EXP006وجاء قرار التأجيل دعما ً
لألعمال التي تأثرت باإلجراءات االحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس  ،COVID-19والتي لم تتمكن من بيع
أو استخدام مخزون السلع التي ال تحمل طوابع ضريبية رقمية قبل األول من يونيو .2020

آخر المستجدات في سلطنة عُمان
جهاز الضرائب يصدر قرارا ً بشأن تطبيق الضريبة االنتقائية على المشروبات المحالة
بعد اإلعالن عن تطبيق الضريبة االنتقائية على "المشروبات المحالة" بد ًءا من األول من أكتوبر  ،2020قام جهاز الضرائب
في سلطنة عُمان (جهاز الضرائب) في تاريخ  28يونيو  ،2020بنشر القرار الوزاري رقم ( )34لسنة  2020في الجريدة
الرسمية.

وصدر القرار الوزاري رقم  34ليعدل بعض أحكام القرار السابق رقم  ،2019/112وإدراج المشروبات المحالة ضمن نطاق
الضريبة االنتقائية ومن ثم إخضاعها للضريبة بنسبة .%50
نص عليها القرار ما يأتي:
ومن بين التعديالت التي قد ّ

عرف "المشروبات المحالة" على أنها "أي مشروبات تحتوي على السكر أو أي من مشتقاته أو أي محليات أخرى ،كما
 تُ ّ
تعد من المشروبات المحالة أي مركزات ،أو مساحيق ،أو جل ،أو مستحضرات يمكن تحويلها إلى مشروبات محالة".


حدّد القرار المشروبات التي تُع ّد من المشروبات المحالة وهي:
 oالعصائر
 oمشروبات الرياضيين
 oالمساحيق والمركزات االصطناعية المنكهة التي تستخدم في تحضير المشروب
 oشراب الفاكهة
 oعصائر ونكتار الفاكهة
 oشراب الشعير
 oمشروبات القهوة والشاي المحضرة والمعلبة.



ويعتبر المشروب مشروبا ً محلى خاضعا ً للضريبة االنتقائية إذا توافرت فيه الشروط اآلتية:
 oأضيف إليه السكر أو أي مادة أخرى تحتوي على سكر مضاف أثناء عملية اإلنتاج.
 oإذا كان المشروب جاهزا ً للشرب ،أو كان يحضر بالماء ،أو يخلط بالثلج المجروش أو يعالج ليستخدم في صنع
الثلج المجروش ،أو يخلط مع ثاني أكسيد الكربون ،أو مزيجا ً مما سبق.
ً
 oإذا كان المشروب معبأ في زجاجات ،أو علب معدنية ،أو معبأ بصورة أخرى ليكون جاهزا للشرب أو التخفيف
بالماء.



ويعتبر نطاق المصطلحين "السكر" و "بدائل السكر" واسعا ً بما يكفي ليشمل معظم أنواع المحليات:
 oفيشمل "السكر" :السكروز ،والغلوكوز ،والفركتوز ،والالكتوز ،والغالكتوز ،وسكر جوز الهند وقصب السكر.
 oوتشمل "بدائل السكر" :ستفيا ،وسكر اللوز ،والسكرين ،واسبرتام ،ونيوتام ،واسسولفمك وإيريثريتول.



هناك بعض المشروبات التي تستثنى من نطاق تعريف المشروبات المحالة ،وهي:
 oعصائر الفاكهة والخضار الطبيعية بنسبة (.)%100
 oالحليب واأللبان ومنتجاتها التي تحتوي على حليب بنسبة  %75على األقل.
 oالمكمالت الغذائية.
 oالمشروبات المخصصة لالستخدامات التغذوية والطبية الخاصة.

 oالمشروبات القائمة على الحليب التي تحتوي على  75مل من الحليب على األقل لكل  100مل من المشروب
الجاهز.
 oالمشروبات البديلة للحليب التي تستوفي شروط محددة.

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.

