
 

 

 النشرة األسبوعية للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي
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 أحدث التطورات في اإلمارات العربية المتحدة

 الهيئة االتحادية للضرائب تطلق دليل ضريبة القيمة المضافة بشأن الخدمات المالية  

 اآلثار الضريبية المترتبة عن توريد الخدمات المالية. دليلأطلقت الهيئة االتحادية للضرائب  

مي وسندات يشمل الدليل العديد من الخدمات المالية مثل قطاع البنوك والقروض العقارية والبنوك االستثمارية والتمويل االسال 

 الديون والسندات المشتقة. 

أو خصم أو عمولة أو تخفيض أو ما يشابهه، تنطبق ضريبة القيمة المضافة بالنسبة  عند توريد الخدمات بشكل عام مقابل رسوم 

 األساسية على الرسم المنفصل. 

يتم تعويضها من خالل هامش ضمني أو هامش بدون رسوم من ضريبة القيمة ومن ناحية أخرى، تعفى الخدمات المالية التي  

 المضافة ، وال يمكن استرداد التكاليف المسندة إلى هذه التوريدات.

ويجب على الشركات التي تقوم بتوريدات خاضعة ومعفاة من الضريبة تقسيم ضريبة المدخالت وذلك السترداد المبلغ القابل  

الخاص  الدليلديلويت الصادر بهذا الشأن و تنويهمن المعلومات حول هذه العملية، يرجى االطالع على  لالسترداد. وللمزيد

 بطرق تقسيم ضريبة المدخالت.

 وللمزيد من المعلومات حول ملخص الدليل الخاص بالخدمات المالية، يرجى االطالع على تنويه ديلويت الصادر بهذا الشأن. 

لمالية في اإلمارات العربية المتحدة ودور ديلويت في هذا المجال، يرجى والستفساراتكم حول المعاملة الضريبية للخدمات ا 

 أو جهة التواصل المعتادة في ديلويت. اليوت سيفرسأو  عامر بتيالتواصل مع 

 ات نظام العالمات المميزة على التبغ ومنتجاته "الطوابع الرقمية"االتحادية للضرائب توضح إجراء 

تتضمن نبذة عامة حول اجراءات نظام العالمات المميزة على التبغ ومنتجاته  نشرةوضحت الهيئة االتحادية للضرائب عبر  

الرقمية". ويهدف هذا النظام إلى مراقبة االمتثال لنظام الضريبة االنتقائية ومنع المتاجرة بالتبغ ومنتجاته بشكل غير  "الطوابع

 قانوني.

 وتلخص النشرة العملية حيث يتم طلب الطوابع الرقمية واستالمها وتطبيقها وتتبعها في سلسلة التوريد ألهداف مكافحة التزوير. 

 وتوضح النشرة الجدول الزمني لتطبيق نظام الطوابع الرقمية كما يلي: 

 1  يمكن للمستوردين طلب الطوابع إلرسالها إلى الشركات المصنعة لتطبيقها على تغليف منتجات  - 2019يناير

 السجائر.

 1  عقوبات لمخالفة يمنع استيراد أي سجائر بدون طابع ضريبي رقمي إلى دولة اإلمارات وقد تنطبق ال 2019مايو

 النظام.
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 التطورات في المملكة العربية السعودية أحدث

 الزكاة والدخل تضيف أمثلة توضح طريقة تعبئة نموذج اإلقرار الضريبي 

يتضمن أمثلة توضح طريقة تعبئة واستكمال نموذج اإلقرار  قسًماأضافت الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر موقعها االلكتروني  

 الضريبي وتقديمه. 

وتوضح األمثلة للمستخدمين طريقة التعبئة عبر االطالع على الحاالت المفصلة ودراستها وتطبيق المعلومات وتعبئة البيانات 

 في اإلقرار الضريبي. ويتم إشعار المستخدم بصحة اإلقرار أم ال. 

 

 

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

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