النشرة األسبوعية للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي
 ٦مايو ٢٠١٩
إصدارات الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية
الدليل اإلرشادي الخاص بقطاع النفط والغاز (باللغة اإلنجليزية)
أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل الدليل اإلرشادي الخاص بقطاع النفط والغاز باللغة اإلنجليزية ،حيث صدر مسبقًا باللغة
العربية.
يتضمن الدليل المصطلحات التي لم يتم تعريفها ألغراض الضريبة في اإلتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس
التعاون أو النظام الضريبي في المملكة ،مثل "النفط" و "الغاز" و"نظام التوزيع عبر خطوط األنابيب".
ويوضح الدليل أيضًا االحكام المطبقة على توريد النفط والغاز في مختلف الحاالت ،بما فيها:




مكان التوريد ،عند توريد النفط والغاز باستخدام نظام التوزيع عبر خطوط األنابيب أو دونه.
المعاملة الضريبية الستيراد وتصدير النفط والغاز ،بما فيها عندما يتم التوريد قبل االستيراد أو التصدير أو بعده.
األحكام الخاصة المنطبقة على توريد السلع بموجب نظام التعليق الجمركي.

ويناقش أيضًا البنود التي تتضمن المعاملة الضريبية ألنشطة المراحل األولى التحضيرية واألنشطة النصف مرحلية واألنشطة
النهائية.

أحدث التطورات في اإلمارات العربية المتحدة
اإلتحادية للضرائب تصدر دليل المستخدم السترداد الضريبة للمستوردين غير المسجلين
أصدرت الهيئة اإلتحادية للضرائب دليل المستخدم لرد الضمان المالي أو اإليداع النقدي الخاص بضريبة القيمة المضافة إلى
المستوردين غير المسجلين ،بتاريخ أغسطس  2018لمساعدة المستوردين غير المسجلين في تقديم الطلب لألغراض التالية:



تصفية/استرجاع الكفالة االلكترونية.
استرداد اإليداع النقدي بحساب الدرهم اإللكتروني جزئيًا أو كليًا والمدفوع في وقت استيراد سلع للجولة في وضع
معلق للضريبة.

يجب تقديم هذه الطلبات باستخدام نموذج  VAT702عبر البوابة اإللكترونية.
ويوضح الدليل الشروط واألحكام لتقديم الطلب ،باإلضافة إلى التعليمات المفصلة لتعبئة النموذج واتقديمه عبر بوابة الهيئة
االلكترونية.

حظر استيراد السجائر لإلمارات بداية مايو 2019
اعتبارا من  1مايو  ،2019يمنع استيراد السلع االنتقائية
بالتماشي مع الجدول الزمني لنظام العالمة المميزة لمنتجات التبغ،
ً
المحددة (جميع أنواع السجائر) والتي ال تحمل الطابع الضريبي الرقمي بموجب النظام في اإلمارات.
سيدخل النظام مرحلته األخيرة في األول من أغسطس  ،2019حيث لن يسمح ببيع أو استيراد أو إنتاج أي سجائر في دولة
اإلمارات.

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.

