
 

 

 النشرة الخاّصة بالضرائب غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي

   ٢٠٢٢ مارس ٣ 

 
  

 المستجّدات في اإلمارات العربية المتحدة  خر آ

 

 االتحادية للضرائب تنشر نسخة محّدثة من دليل الُمستخدم للتصريح الطوعي

  

 .  دليل الُمستخدم للتصريح الطوعيأصدرت الهيئة االتحادية للضرائب )"الهيئة"( نسخة محدّثة من 

(. 3.3ريبية )القسم ويتضّمن الدليل المحدّث أقساًما جديدة تهدف إلى تقديم إرشادات حول التصريحات الطوعية للمجموعات الض

وفي هذا الشأن، ينّص الدليل على أنه يمكن للمجموعات الضريبية تقديم تصريحات طوعية من خالل العضو التمثيلي للمجموعة  

الضريبية، في حين أنه يمكن لألعضاء اآلخرين االطالع على التصريحات الطوعية المقدّمة من قبل المجموعة الضريبية. كما  

حة عاّمة على عملية تقديم تصريح طوعي متعلق بإقرار ضريبي تّم تقديمه مسبقًا، أو تصريح طوعي تّم اإلقرار  يقدّم الدليل لم

 باستالمه، أو متعلق بتقييم ضريبي.

(.  3.4إضافة إلى ما تقدّم، يتضمن الدليل قسًما جديدًا عن التصريحات الطوعية للمجموعات الضريبية الُملغى تسجيلها )القسم 

السياق، فقد أشارت الهيئة إلى أنه بالنسبة للمجموعات الضريبية الُملغى تسجيلها، يمكن آلخر عضو تمثيلي للمجموعة  وفي هذا

الضريبية تقديم تصريح طوعي متعلق بإقرار ضريبي تّم تقديمه مسبقًا، أو تصريح طوعي تّم اإلقرار باستالمه، أو متعلق بتقييم  

 لى هذه العملية.ضريبي، ويعرض الدليل لمحة عاّمة ع

 

 الء للحصول على رمز العميل الجمركي جمارك دبي تنشر سياسة جمركية جديدة بشأن تسجيل العم

 

، وقد دخلت حيز التنفيذ اعتباًرا من تاريخ 2022فبراير  14بتاريخ   53/2022أصدرت جمارك دبي السياسة الجمركية رقم 

 نشرها.

واإلجراءات السابقة المنصوص عليها في السياسة  والجدير بالذكر أّن السياسة الجمركية الجديدة تحّل محّل كافة القواعد 

 . 2009أكتوبر  22، الّصادرة في 28/2009الجمركية رقم 

وتحدّد السياسة الجديدة إجراءات التسجيل للحصول على رمز العميل الجمركي، باإلضافة إلى الرسوم الجمركية والمسؤوليات  

 حامل الرمز الجمركي(.المترتبة على كّل من المستورد والمصدّر المسّجل )أي 

 ونعرض فيما يلي بعض التغييرات التي طرأت على السياسة الجديدة:

 

https://tax.gov.ae/-/media/Files/AR/PDF/GuidesandSummary/General-Procedures/Voluntary-Disclosure-User-Guide.pdf


يجب على كّل من المستورد والمصدّر المسّجل تجديد رمز العميل الجمركي عند انتهاء صالحيته. وفي هذا الصدد، ال   -

( يوًما  60تّم بموجبها منح العميل مهلة )، والتي 2009بدّ من اإلشارة إلى السياسة الجمركية السابقة التي صدرت في 

من تاريخ انتهاء الصالحية لتجديد الرمز الجمركي. أما في السياسة الجديدة، فلم يتّم النّص على المهلة المذكورة، أي  

 أنّه تّم إلغاء التسهيالت المرتبطة بمنح فترة سماح لتجديد رمز العميل الجمركي.

-  

لتجديد "الدوري" لرمز المستورد الجمركي بدالً من التحديث "السنوي" كما ورد  تنّص السياسة أيًضا على ضرورة ا -

 . 2009في السياسة السابقة لسنة 

 

صريح حول تعليق رمز المستورد الجمركي في حال عدم إتمام من جهة أخرى، لم تتضّمن السياسة الجديدة أي نّص  -

 . 2009أي معامالت جمركية لمدة ستة أشهر، والذي كان قد ورد ذكره في السياسة السابقة لسنة 

 

   .الرابط للمزيد من التفاصيل في هذا الشأن، يُرجى االطالع على السياسة الجمركية الجديدة عبر هذا 

 

 

 آخر المستجّدات في المملكة العربية السعودية 

 

 الزكاة والضريبة والجمارك تلغي رسوم إصدار البيان الجمركي للصادرات السعودية 

 

تغيير رئيسي يهدف إلى تمكين قطاع الصناعات الوطنية أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( مؤخًرا عن 

وتعزيز الصادرات إلى خارج المملكة العربية السعودية )"المملكة"(، وذلك من خالل إلغاء رسوم إصدار البيانات الجمركية  

 للصادرات السعودية. 

اعات الوطنية، ومن شأنه أن يؤثر بشكل  ومما ال شّك فيه أّن تخفيض التكاليف اإلدارية للصادرات يُعتبر خطوة مشّجعة للصن

إيجابي على نمو الصادرات من المملكة. إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة القدرة التنافسية للصادرات 

 السعودية في السوق العالمية. 

 .  الرابطللمزيد من المعلومات في هذا الشأن، يُرجى االطالع على هذا 

 

 أيام  3الموانئ السعودية تقلّص فترة اإلعفاء من رسوم التخزين إلى 

 

فترة اإلعفاء من رسوم التخزين للسلع المستوردة إلى  عن تقليص  للموانئ، أعلنت الهيئة العامة 2022فبراير  24اعتباًرا من 

 ( أيام. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز إجراءات التخليص المختلفة في الموانئ وضمان سرعة نقل السلع. 5( أيام بداًل من )3)

لمطلوبة لضمان التخليص  إضافة إلى ما تقدّم، تجدر اإلشارة إلى أّن هذا اإلجراء يتطلب قيام المستوردين باتخاذ اإلجراءات ا

( أيام من وصول السلع إلى الميناء. أما عدم استيفاء هذه المتطلبات، فسيؤدي إلى دفع  3السريع للسلع المستوردة، أي خالل )

 رسوم التخزين على النحو المبين في اإلرشادات الجديدة. 

 .  الرابطللمزيد من المعلومات في هذا الشأن، يُرجى االطالع على هذا 

 

https://www.dubaicustoms.gov.ae/en/PoliciesAndNotices/Policies/DCP53_2022.pdf
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=2329412
https://mawani.gov.sa/ar-sa/eservices/pages/Circulars.aspx


 

الخاصة  ألغراض إعالمية فقط وال ينبغي أخذ المشورة بها، كما أنها ال تغطي بالضرورة كافة الجوانب   هذه النشرة مخّصصة

  بالمواضيع التي تتناولها. لذلك، يُرجى عدم التصّرف بناًء على محتوياتها دون الحصول على مشورة رسمية في هذا الشأن.

 

 

   

 

 


