
 

 

 النشرة األسبوعية للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي

     ٢٠١٨ نوفمبر ٥

 

 الزكاة والدخل تطلق النسخة الثانية من الدليل اإلرشادي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع النقل

، حيث الدليل اإلرشادي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع النقلأطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل النسخة الثانية من 

 ي قطاعات نقل الركاب أو الشحن. يتناول الدليل العديد من التوضيحات حول المسائل الضريبية المتعلقة بالمنشآت التي تعمل ف

توفر النسخة الجديدة معلومات حول تطبيق الضريبة بنسبة الصفر على استيراد وتوريد "وسيلة نقل مؤهلة" وخدمات مرتبطة 

 .بها

ولي، ٪ على األقل من وسائل النقل ستستخدم للنقل الد75أن  أو العميل الذي يستخدم الوسائل يجب أن يحدد مستورد وسائل النقل

 .حيث ينتاول طريقة عملية حساب النسبة المئوية المستخدمة للنقل الدولي 7يمكنكم االطالع على القسم 

وفي حالة استيفاء هذا الشرط، يجوز للمستورد أو العميل تأكيد أن الغرض الرئيسي لوسيلة النقل هو في الغالب للنقل الدولي، 

 .الترفيهوليس المقصود استخدامه لالستعمال الخاص أو 

 

 االتحادية للضرائب تستعد الستحداث فترات ضريبية نصف سنوية لبعض القطاعات

صدر مؤخًرا، أنه سيتم استحداث فترة ضريبية  يبيان صحفذكرت الهيئة االتحادية للضرائب في االمارات العربية المتحدة في 

وسيتم  .لبعض المنشآت الصغيرة ومالكي العقارات التجارية وأعضاء مجلس اإلدارة اعتباًرا من نوفمبر القادم نصف سنوية

 .إبالغ الشركات التي تتأثر بالفترات الضريبية الجديدة

ا تطوير نظام إلكتروني لتسهيل سداد الضرائب المتعلقة بقطاع وأشارت الهيئة االتحادية للضرائب إلى أنها تدرس حاليً 

 .العقارات

تشير هذه التطورات إلى قيام الهيئة باتخاذ خطوات لتبسيط عملية االمتثال لضريبة القيمة المضافة وزيادة الكفاءة، حيث تتوقع 

 ضريبة القيمة المضافة وتوضيحه في اإلمارات العربية المتحدة، ارتفاع نسبة امتثال الشركات للنظام.الهيئة مع تقدم نظام 

 

 ارتفاع نسبة االلتزام بتقديم إقرارات الضريبة االنتقائيةاالتحادية للضرائب تكشف عن 

عام األول من تطبيقها في الهيئة االتحادية للضرائب عن أن معدل نسبة االلتزام بتقديم إقرارات الضريبة االنتقائية خالل ال كشفت

 % من إجمالي عدد المسجلين.  97.7دولة اإلمارات تجاوزت 

وتم تطبيقها على المشروبات  2017حيث دخلت الضريبة االنتقائية حيز التنفيذ في اإلمارات اعتباراً من بداية شهر أكتوبر عام 

 %. 100% ومنتجات التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 50الغازية بنسبة 

 

https://www.vat.gov.sa/sites/default/files/2018-02/VAT_Transportation_Guidelines_English.pdf
https://www.vat.gov.sa/sites/default/files/2018-02/VAT_Transportation_Guidelines_English.pdf
https://www.tax.gov.ae/23-October-Holds-Meeting-on-‘Implementation-of-Indirect-Taxes.aspx
https://www.tax.gov.ae/20-October-Federal-Tax-Authority-Announces-Positive-Results.aspx


 المملكة العربية السعودية تذكير للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 

مجموع توريداتها تتراوح  المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في المملكة العربية السعودية التي من الجدير بنا تذكير

يتوجب ، والتي لم في فترة اثني عشر شهراً  لاير سعودي 1,000,000لاير سعودي و  375,000بين الخاضعة للضريبة 

( من الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة في المملكة 9) 79تسجيلها ألغراض ضريبة القيمة المضافة سابقًا وفقًا للمادة 

تسجيلها ألغراض ضريبة القيمة المضافة لضمان  2019يناير  1قبل تاريخ بأنه تبقى لها أقل من شهرين العربية السعودية، 

 .لقيمة المضافة في المملكة العربية السعوديةاالمتثال لنظام ضريبة او

 

ألغراض إعالمية فقط وال ينبغي أخذ المشورة به. وال يغطي بالضرورة كافة الجوانب الخاصة بالمواضيع التي ناقشها. لذا، نرجو  هذا الملخص مخصص

 عدم التصرف بناًء على محتوياته دون تلقي مشورة رسمية. 

 

 

 

 

 


