
 

 

للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي النشرة األسبوعية  

 ٢٠١٩ سبتمبر ٣

 

 أحدث التطورات في اإلمارات
 

 االتحادية للضرائب تنوي إقامة ورش عمل توعوية بشأن الضريبة االنتقائية في سبتمبر الجاري

 

التوعوية في كل من دبي وأبو أعلنت الهيئة اإلتحادية للضرائب عبر موقعها اإللكتروني عن نيتها إقامة عدد من ورش العمل 

ظبي وعجمان خالل الشهر الجاري، وذلك عقب إعالنها عن توسيع نطاق الضريبة االنتقائية ليشمل المشروبات المحالة 

وأجهزة التدخين اإللكترونية والسوائل المستخدمة في أجهزة التدخين اإللكترونية. وستقوم الهيئة بذكر التطورات الحاصلة 

   لضريبة االنتقائية والمتطلبات اإلضافية والتي تم اإلعالن عنها في األدلة اإلرشادية الصادرة في أغسطس.مؤخًرا بشأن ا

 

وتمثّل هذه الورش فرصة لألعمال لفهم المتطلبات المتعلقة باإللتزامات الضريبية على السلع اإلنتقائية، باإلضافة إلى الجلسات 

 لضريبة االنتقائية والتي لم تقم بالتسجيل بعد. المقدمة للمنشآت المسجلة ألغراض نظام ا

 

 تنويه ديلويت 

 

ر مؤخًرا في هذا الشأن، ويسري نفاذ هذه صد تنويهقام خبراؤنا في ديلويت بتلخيص المتطلبات المتعلقة بالضريبة االنتقائية عبر 

سبتمبر  15المتطلبات فور اإلعالن عنها ويجب على المنشآت االمتثال لتطبيقها عبر اإلقرارات الضريبية المقدمة في حلول 

 . يرجى اإلطالع على التنويه للمزيد من التفاصيل. 2019

 

 أحدث التطورات في السعودية 

 

 اإلرشادي بشأن توسيع نطاق تطبيق الضريبة االنتقائية والضريبة المستحقة بالمرحلة االنتقالية الزكاة والدخل تصدر الدليل 

 

الضريبة اإلنتقائية، والذي يتضمن توضيًحا بشأن توسيع نطاق بشأن  دلياًل إرشادًياأصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل 

الضريبة االنتقائية ليشمل المشروبات المحالة والسجائر اإللكترونية والسوائل المستخدمة فيها، باإلضافة إلى تطبيق القيمة األقل 

 اصة بالضريبة االنتقائية. لتحديد أساس حساب الضريبة على بعض السلع االنتقائية وتطبيق األحكام االنتقالية الخ

( يقضي بتوسيع نطاق الضريبة 2019مايو  15هـ )10/9/1440( بتاريخ 2019-3-2أصدر مجلس الوزراء قرار رقم )

%( ليشمل 100%( ومشروبات الطاقة )50%( والمشروبات الغازية )100االنتقائية والذي يشمل منتجات التبغ )ضريبة بنسبة 

%(. ويوضح الدليل 100%( والسوائل المستخدمة فيها )100%( وأجهزة التدخين اإللكترونية )50)أيًضا المشروبات المحالة 

، 2019مايو  15تاريخ سريان توسيع نطاق الضريبة ليشمل السجائر اإللكترونية والسوائل المستخدمة فيها والذي كان بتاريخ 

ولم يوضح الدليل التعاريف المتعلقة بالسلع االنتقائية . 2019ديسمبر  1وتطبيق الضريبة على المشروبات المحالة بتاريخ 

 بالتفصيل. 

 

https://www2.deloitte.com/xe/en/pages/tax/articles/new-uae-excise-tax-reporting-requirements.html
https://www2.deloitte.com/xe/en/pages/tax/articles/new-uae-excise-tax-reporting-requirements.html
https://www.gazt.gov.sa/sites/default/files/2019-08/Selective%20Excise%20Tax%20Eng.pdf
https://www.gazt.gov.sa/sites/default/files/2019-08/Selective%20Excise%20Tax%20Eng.pdf


يوضح الدليل أن للهيئة تطبيق القيمة الصغرى على بعض السلع اإلنتقائية والذي قد يؤدي إلى ارتفاع مبلغ الضريبة المستحقة، 

يئة بعض األمثلة حول كيفية احتساب حيث تبقى القيمة الصغرى أعلى من سعر البيع بالتجزئة للسلع االنتقائية. وذكرت اله

 الضريبة االنتقائية عند اختالف القيمة الصغرى عن سعر بيع التجزئة. 

 

ويوضح الدليل أيًضا التفاصيل المتعلقة بااللتزامات المترتبة عن االمتثال لنظام الضريبة االنتقائية خالل المرحلة االنتقالية، 

ة الضريبة أو أساس احتسابها. وإننا بذلك ننصح المنشآت التي تحتفظ بالسلع االنتقائية والتي تنشأ عند فرض التشريع بتغيير نسب

)المشروبات المحالة والسجائر اإللكترونية والسوائل المستخدمة فيها( باإلطالع على الدليل اإلرشادي لفهم أثر التغييرات 

 الناشئة عن االلتزامات الضريبية وإحتمالية اإلعفاء من الضريبة. 

 

 الزكاة والدخل تصدر بين صحفي يؤكد أهمية إصدار فواتير ضريبية بما يتوافق مع متطلبات النظام

 

كام الالئحة التنفيذية المتعلقة باللغة العربية، المنشآت المسجلة باالمتثال ألح بيان صحفيدعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، في 

 بإصدار فواتير ضريبية مع ضرورة تطبيق جميع الشروط المنصوص عليها ألغراض الضريبة في المملكة. 

 

وأوضحت الهيئة أنه يجب على المنشآت التجارية المسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة التي تقوم بالبيع مباشرة الى 

ورة ضريبية مبسطة إلى عمالئها أياً كانت قيمة المبيعات المتعلقة بالفاتورة المصدرة. و يتوّجب مستهلكين نهائيين إصدار فات

على كل شخص خاضع للضريبة ومسجل لدى الهيئة ألغراض ضريبة القيمة المضافة إصدار فواتير ضريبية تفصيلية تتضمن 

اتير المبسطة عند التعامل مع أي منشآت تجارية أخرى عدد من المعلومات اإلضافية بخالف المعلومات األساسية الخاصة بالفو

فاتورة ضريبية مبسطة بدالً من الفاتورة الضريبية   قائمة في المملكة في حال تجاوزت قيمة التوريد ألف لاير سعودي، وإصدار

 التفصيلية في حال لم تتجاوز قيمة التوريد ألف لاير سعودي.

 

ة يتم احتسابها على قيمة التوريد بعد أية تخفيضات يتم منحها للعمالء في حال قام المورد وأكدت الهيئة أن ضريبة القيمة المضاف

 بمنح خصومات.

 

ودعت إلى أهمية قيام الموردين بتحديد نموذج واضح للفاتورة الضريبية يحدد السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة بشكل 

 واضح حتى يتم احتساب الضريبة المستحقة بشكل صحيح.

 

يتضح من إصدار هذا البيان أهمية االمتثال لمتطلبات إصدار الفواتير الضريبية وتوثيقها، حيث ننصح المنشآت التجارية و

باألخذ بعين االعتبار ذلك عند زيارة موظفي الهيئة خالل الحمالت التفتيشية والتأكد من مراجعة المستندات بشكل دوري للتأكد 

 الواردة في التشريعات ذات الصلة في المملكة. من استيفائها لمتطلبات االمتثال 

 

 

 

 

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

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

https://www.vat.gov.sa/ar/news-media/press-releases/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B6%D8%AD-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%AC-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89
https://www.vat.gov.sa/ar/news-media/press-releases/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B6%D8%AD-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%AC-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89

