النشرة األسبوعية للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي
 ٦أغسطس ٢٠١٩
إصدارات الهيئة االتحادية للضرائب في اإلمارات
توضيح عام بشأن ضريبة القيمة المضافة حول استرداد النفقات وعقود الخيارات النقدية
أصدرت الهيئة االتحادية للضرائب توضيحات عامة بشأن ضريبة القيمة المضافة على المصروفات  /تعويض المدفوعات
)(VATP013وعقود الخيارات ورسوم عقود الخيارات).(VATP014
يجب على المنشآت مراجعة إعادة تحميل التكاليف لتحديد ما إذا جرى معالجتها بشكل صحيح كمصروفات  /تعويض مدفوعات
وفقا للتوضيح ( ،)VATP013حيث يجب إجراء تعديالت في حال تم اإلفصاح عن الضريبة بالزيادة أو النقصان.
لمزيد من التفاصيل حول التوضيحات العامة الصادرة مؤخرا ،يرجى اإلطالع على تنويه ديلويت الصادر بهذا الشأن.
قرار بشأن تطبيق نظام وضع العالمات المميزة على التبغ ومنتجاته
أصدرت الهيئة االتحادية للضرائب قرارا بشأن تطبيق نظام وضع العالمات المميزة على منتجات تبغ األرجيلة ولفائف السجائر
التي ت ْس ُخن بالكهرباء (السلع االنتقائية المحددة) .ويشابه هذا القرار قرار الهيئة الصادر سابقا بشأن تطبيق نظام وضع العالمات
المميزة على السجائر ،والذي سرى العمل به اعتبارا من  1أغسطس .2019
يوضح قرار الهيئة االتحادية للضرائب رقم ( )2لسنة  2019في شأن تطبيق نظام وضع العالمات المميزة على التبغ
ومنتجاته الجدول الزمني للتطبيق كما يلي:


 1نوفمبر  - 2019ستتوفر العالمات المميزة كي يُصدر المستورد أو المنتج للسلع االنتقائية المحددة أمر شراء بشأنها.



 1مارس  - 2020يُمنع استيراد السلع االنتقائية المحددة إلى الدولة بدون عالمات مميزة.



 1يونيو  - 2020يُمنع توريد أو نقل أو تخزين أو حيازة السلع االنتقائية المحدده فى الدولة بدون عالمات مميزة.

كما يوضح القرار ،الذي سيُصبح ساري المفعول اعتبارا من  1نوفمبر  ،2019الرسوم المفروضة على شراء الطوابع
والمتطلبات المتعلقة بتخزينها.
نوصي موردي تبغ األرجيلة والسجائر التي ت ْس ُخن بالكهرباء بأخذ اإلجراءات الالزمة في أقرب وقت ممكن لتجنب أي تأخير
في العمليات.

تحديث دليل استرداد ضريبة القيمة المضافة لألعمال األجنبية
أصدرت الهيئة االتحادية للضرائب نسخة ُمحدّثة من دليل استرداد ضريبة القيمة المضافة لألعمال األجنبية.

وقد قامت الهيئة بتحديث قائمة الدول المؤهلة التي لديها إتفاقيات تبادل مع دولة اإلمارات العربية المتحدة لتتضمن سويسرا
(ملحق أ).
ويسمح نظام استرداد الضريبة لألعمال األجنبية باسترداد ضريبة القيمة المضافة التي يتم تكبدها على بعض المصاريف في
دولة اإلمارات العربية المتحدة ،شريطة إستيفاء الشروط والمتطلبات الواردة في الدليل.
ينص الدليل على أن فترة تقديم طلبات إسترداد ضريبة القيمة المضافة عن أي سنة ميالدية هي ستة أشهر تبدأ من 1مارس من
السنة الالحقة ،إال أن فترة تقديم الطلبات فيما يتعلق بالسنة الميالدية  2018والبالغة  6أشهر تبدأ من  2ابريل  ،2019أي يجب
على أي شركة ترغب المطالبة بإسترداد الضريبة عن السنة الميالدية  2018أن تُقدم طلبا بذلك قبل  1أكتوبر .2019

تحديث قائمة المناطق المحددة والجهات الخيرية المؤهلة السترداد ضريبة المدخالت
أصدرت الهيئة االتحادية للضرائب نُسخ ُمحدّثة لقائمة المناطق المحددة في شأن ضريبة القيمة المضافة والجهات الخيرية التي
يجوز لها استرداد ضريبة القيمة الضافة على المدخالت.
تم تحديث قائمة المناطق المحددة في شأن ضريبة القيمة المضافة لتتضمن ما يلي:
-

منطقة الحمرا الصناعية – منطقة حرة

-

منطقة الغيل الصناعية – منطقة حرة

-

منطقة الحليلة الصناعية – منطقة حرة

وقد تم تحديث قائمة الجهات الخيرية التي يجوز لها إسترداد ضريبة المدخالت لتتضمن عددا من الجهات الخيرية االتحادية
واإلماراتية.

أحدث التطورات في السعودية
الزكاة والدخل تصدر النسخة االنجليزية من دليل طلبات القرارات التفسيرية
أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل الدليل اإلرشادي الخاص بطلبات القرارات التفسيرية باللغة االنجليزية.
يُقدم الدليل نبذة عامة حول عملية تقديم طلب إصدار ُحكم (أو ما يُعرف أيضا بـ"قرار تفسيري") من الهيئة والذي يوضح تفسير
التشريع الضريبي في السعودية بموجب ظروف محددة ،ويتضمن ذلك ضريبة القيمة المضافة وتشريع ضريبة الدخل.
يُمكن للهيئة إصدار قرار تفسيري خاص لمقدم الطلب فقط ،أو يحق لها نشر الرد على طلب القرارالتفسيري دون اإلشارة إلى
تفاصيل مقدم الطلب ،وذلك للسماح لبقية األشخاص اإلطالع على هذا القرار التفسيري عند الحاجة.
وربما تكون عملية تقديم الطلب معقدة ،حيث يجب توفير بعض المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالطلب.

أحدث التطورات في البحرين
الجهاز الوطني لإليرادات يُصدر تحديث الدليل اإلرشادي العام لضريبة القيمة المضافة
أصدر الجهاز الوطني لإليرادات نسخة محدثة من الدليل اإلرشادي العام لضريبة القيمة المضافة.

تم تحديث البند  3,4الخاص بتسجيل المجموعة الضريبية ،ليتضمن المزيد من التفاصيل حول عملية تشكيل  /اإلنضمام إلى
مجموعة ضريبية .ويتضمن الدليل المزيد من التفاصيل حول الشروط التي يُعتبر بموجبها األشخاص "مرتبطين" ألغراض
تشكيل  /اإلنضمام لمجموعة ضريبية.

أحدث التطورات في عُمان
وزارة المالية تؤكد عدم تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة
أكدت وزارة المالية في سلطنة عمان من خالل بيان صحفي لها ،بتاريخ  31يوليو  ،2019عدم وجود أي نية لتأجيل تطبيق
ضريبة القيمة المضافة.
وقالت الوزارة في البيان" :أن الحكومة تعمل على إستكمال إجراءات التشريع الضريبي إلصدار قانون ضريبة القيمة
المضافة" ،وأشارت أيضا إلى أن األمانة العامة للضرائب تعمل حاليا على إستكمال اإلجراءات اإلدارية والتقنية إلعداد النظام
وتطبيق الضريبة حال الموافقة عليها.
وأكدت الوزارة أيضا سريان اإلطار الزمني لتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة كما يجب ،على الرغم من عدم اإلعالن عن
تاريخ التطبيق الرسمي.

هذا الملخص مخصص ألغراض إعالمية فقط وال ينبغي أخذ المشورة به .وال يغطي بالضرورة كافة الجوانب الخاصة بالمواضيع
التي ناقشها .لذا ،نرجو عدم التصرف بناء على محتوياته دون تلقي مشورة رسمية.

