النشرة األسبوعية للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي
 ٢٢يوليو ٢٠١٨
الهيئة اإلتحادية للضرائب تطلق توضي ًحا عا ًما بشأن استخدام أسعار الصرف لغايات ضريبة القيمة المضافة
قامت الهيئة اإلتحادية للضرائب في اإلمارات العربية المتحدة بنشر توضيح عام بشأن استخدام أسعار الصرف لغايات ضريبة
القيمة المضافة
وقد بدأ مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بنشر أسعار الصرف اليومية ابتدا ًءا من تاريخ  17مايو  ،2018وقد قام
التوضيح العام بتقديم االرشادات بشأن استخدام أسعار الصرف ألغراض الفواتير الضريبية
يتناول التوضيح العام بشأن ضريبة القيمة المضافة ( )VATP004األنظمة التي تنطبق على أسعار الصرف اليومي التي يقوم
بنشرها مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي منذ تاريخ  17مايو  ،2018باإلضافة إلى أسعار الصرف المعدة مسبقًا
ويؤكد التوضيح أيضًا أنه ال يتوجب إعادة إصدار الفواتير الضريبية الصادرة بعملة أجنبية غير الدرهم اإلماراتي قبل تاريخ 17
مايو  2018باستخدام أسعار الصرف التاريخية المعتمد من قبل المصرف المركزي ،وذلك في حال تحويل العملة األجنبية
للدرهم باستخدام مصدر موثوق ألسعار الصرف .بشرط أن يكون ذات المصدر قد استخدم في جميع الفواتير الصادرة
وإذا أصدرت األعمال فاتورة ضريبية قبل تاريخ  17مايو  2018والتي تتضمن تاريخ التوريد قبل تاريخ  17مايو  ،2018فإنه
يجب على األعمال استخدام األسعار التاريخية المعتمدة من قبل المصرف المركزي بالتاريخ المحدد
للمزيد من اتفاصيل حول التوضيح العام بشأن ضريبة القيمة المضافة حول أسعار الصرف ،يمكنكم االطالع على التنويه
الخاص بديلويت

الهيئة اإلتحادية للضرائب تطلق الدليل االرشادي الخاص بالتصريح الطوعي لغايات ضريبة القيمة المضافة
والضريبة االنتقائية
قامت الهيئة االتحادية للضرائب في اإلمارات العربية المتحدة بإطالق دليل المستخدم للتصريح الطوعي .ويأتي ذلك بعد تقعيل
خاصية التصريح الطوعي في بوابة الهيئة االلكترونية في شهر يونيو .يقدم الدليل نظرة عامة عن نموذج التصريح الطوعي
لضريبة القيمة المضافة والضريبة االنتقائية وطريقة تقديمه للهيئة
صا خاضعًا للهيئة وذلك عند وقوع خطأ أو سهو في نموذج اإلقرار الضريبي أو التقييم
يجب أن يقدم التصريح الطوعي شخ ً
الضريبي أو طلب استرداد حيث ينطبق حد نقدي معين في حاالت معين (يرجى االطالع على الدليل للمزيد من التفاصيل)
يجب تقديم التصريح الطوعي للهيئة خالل  20يوم عمل من تاريخ إدراك الخاضع للضريبة لوقوع الخطأ
يرجى االطالع على التنويه الخاص بنا حول التصريح الطوعي والذي يوضح بشكل عام متى يجب تقديم التصريح الطوعي
والخطوات التي يجب اتباعها لتقديم تصريح طوعي عبر البوابة االلكترونية للهيئة االتحادية للضرائب

وجهة نظر ديلويت
الحظنا في الفترة األخيرة ازدياد عدد التوضيحات واألدلة الصادرة عن السلطات الضريبية في اإلمارات العربية المتحدة،
مؤخرا .وعليه،
ويشير ذلك إلى ظهور المزيد من الصعوبات التي واجهتها الشركات عقب تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة
ً
تتوقع الشركات من الهيئة اتخاذ اإلجراءات الالزمة وذلك نتيجة لزيادة الوعي في مجال ضريبة القيمة المضافة لدى الطرفين
بخصوص عمليات االمتثال

