النشرة األسبوعية للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي
 ٥أغسطس ٢٠١٨

االتحادية للضرائب" :مشروع رد "القيمة المضافة" للسياح بمراحله النهائية
أعلنت الهيئة االتحادية للضرائب عبر بيان صحفي أن مشروع النظام االلكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح الذي قامت
الهيئة بطرحه يتوقع أن يدخل حيز التطبيق قريبا ً حيث وصل إلى المراحل النهائية من حيث الجاهزية.
وأكدت الهيئة أنه سيقوم مشغل نظام رد الضريبة للسياح الذي سيتم التعاقد معه بإبرام اتفاقيات مع تجار التجزئة لتجهيزهم
بالتقنيات الخاصة بنظام الرد والربط بأنظمة الهيئة االتحادية للضرائب ليتم استرداد الضرائب بسهولة ويسر.
وأوضحت الهيئة االتحادية للضرائب ضرورة توافر مجموعة شروط أساسية ليكون السائح القادم من خارج الدولة مؤهالً
السترداد الضريبة من خالل النظام ،تتلخص فيما يلي:







أن يتم توريد السلع الخاضعة لنظام رد الضريبة للسياح إلى سائح قادم من خارج الدولة يكون داخل الدولة عند شراء
السلع من المورد
أن يكون قصد السائح عند تاريخ التوريد مغادرة الدولة خالل  90يوما ً من تاريخ التوريد مصطحبا ً معه السلع التي قام
بشرائها
أن يتم تصدير السلع ذات العالقة من قبل السائح إلى خارج الدولة خالل  3أشهر من تاريخ التوريد.
أن يتم شراء السلع من تاجر تجزئة قام بالمشاركة في النظام وأن تتم عملية الشراء ،وأن يتم تصدير السلع وفق
المتطلبات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة
أن ال تكون تلك السلع مستثناه من االسترداد

وعلى السائح التقدم بطلب استرداد الضريبة مباشرة من المشغل الذي يستوجب عليه تقديم االسترداد.
ويجب على تجار التجزئة في دولة اإلمارات العربية المتحدة تحديد ما إذا كان ينبغي عليهم التسجيل في البرنامج .وبداية ،يرجى
مالحظة المتطلب الذي يتضمن تعاقد تجار التجزئة مع مشغل النظام لتنفيذ النظام الرقمي المتكامل لتمكين عملية استرداد
ضريبة القيمة المضافة لعمالئهم.

االتحادية للضرائب تطلق دليل المناطق المحددة وتوضي ًحا عا ًما بشأن الخدمات الترفيهية
أطلقت الهيئة االتحادية للضرائب دليل المعاملة الضريبية للمناطق المحددة وتوضيح عام بشأن ضريبة المدخالت غير قابلة
لالسترداد على الخدمات الترفيهية

تطورا ها ًما حيث أنه يقدم توضي ًحا حول كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المعامالت مع
ويعد إصدار هذا الدليل
ً
الشركات التي تم تأسيسها في المناطق المحددة ،وقد تم تحديد المناطق المحددة من قبل مجلس الوزراء في اإلمارات العربية
المتحدة باعتبارها خارج الدولة ألغراض ضريبة القيمة المضافة في بعض الحاالت.
للمزيد من التفاصيل حول الدليل ،يرجى االطالع على تنويه ديلويت.
وتتناول الهيئة ضمن التوضيح العام بشأن الخدمات الترفيهية جميع ما يقع ضمن مصطلح "الخدمات الترفيهية" بخصوص
خصم ضريبة المدخالت.
للمزيد من التفاصيل حول التوضيح ،يرجى االطالع على تنويه ديلويت.

الهيئة العامة للزكاة والدخل تطلق إرشادات مبسطة حول تقديم اإلقرار الضريبي
أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية إرشادات مبسطة حول تقديم اإلقرار الضريبي ،والذي يقدم
نظرة عامة حول عملية تقديم اإلقرار الضريبي في المملكة.
ويقدم الدليل عملية تقديم اإلقرار الضريبي بشكل مبسط ،باإلضافة إلى العديد من األمثلة من مختلف القطاعات.
ويعد هذا الدليل مفيدًا للشركات في المملكة العربية السعودية لزيادة الوعي بتطبيق ضريبة القيمة المضافة وللموظفين الذين ال
يملكون المعرفة الكافية بكيفية تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة.

الزكاة والدخل تطلق دليل الفواتير الضريبية واالحتفاظ بالسجالت
أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل دليل حول متطلبات الفواتير الضريبية واالحتفاظ بالسجالت .ويقدم الدليل توضيح بشأن
متطلبات الفواتير الضريبية األساسية والمبسطة واالحتفاظ بالسجالت الضريبية في المملكة.
يتوفر الدليل حاليًا باللغة العربية على موقع الهيئة االلكتروني ،وتقوم ديلويت حاليًا بإعداد ترجمة للدليل باللغة االنجليزية.
صا بأهم النقاط التي يتناولها الدليل عبر تنويه ديلويت الصادر بهذا الشأن.
يمكنكم االطالع في الوقت الحالي على ملخ ً

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.

