النشرة األسبوعية للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي
 ٦نوفمبر ٢٠١٩
آخر المستجدات في اإلمارات العربية المتحدة
الهيئة االتحادية للضرائب تنشر توضيحا ً عاما ً بشأن الضريبة االنتقائية  -تخزين السلع االنتقائية
نشرت الهيئة االتحادية للضرائب في اإلمارات العربية المتحدة توضيحا ً عاما ً بشأن الضريبة االنتقائية  - EXTP003تخزين
السلع االنتقائية.
ويشرح التوضيح العا ّم االلتزامات ا لضريبية المترتبة على األعمال التي تتوقع أن تحتفظ بمخزون من السلع االنتقائية ألغراض
األعمال في  1ديسمبر ( 2019تاريخ تطبيق توسيع نطاق الضريبة االنتقائية) .وتض ّم هذه السلع األصناف التالية:





المشروبات المحالة
أجهزة وأدوات التدخين اإللكترونية
السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين اإللكترونية.
منتجات التبغ التي خضعت للضريبة االنتقائية بسعر أقلّ من الحدّ األدنى للسعر االنتقائي المطبق على هذه المنتجات
بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( )55لسنة  2019في شأن السعر االنتقائي لمنتجات التبغ.

صلة في ما يتعلّق بتخزين السلع االنتقائية ،وهو عبارة عن نظرة متع ّمقة حول المنهج الذي
ويقدّم هذا التوضيح العا ّم إرشادات مف ّ
تعتمده الهيئة االتحادية للضرائب وتوقعاتها فيما يتعلق بالتزام احتساب واإلقرار عن الضريبة االنتقائية .
ّ
مخزن
وبحسب اإلرشادات الجديدة ،يمكن اعتبار األعمال التي تحتفظ بمخزون من المنتجات المذكورة أعاله على أنها شخص
ألغراض الضريبة االنتقائية وتكون خاضعة لمتطلبات االمتثال للضريبة االنتقائية (وعقوبات عدم االمتثال).
يجب على األعمال التي تمتلك مخزونا ً من المنتجات المذكورة أعاله إجراء عمليتين حسابيتين بنا ًء على متوسط المخزون الشهري
ومتوسط المبيعات الشهرية لك ّل صنف من المنتجات على حدة وليس على إجمالي فئة السلع االنتقائية .فعلى سبيل المثال  ،يجب
احتساب عصير البرتقال تحت فئة المشروبات المحالة بشكل منفصل عن عصير التفاح والذي يندرج أيضا ً ضمن فئة المشروبات
المحالة.
إضافة إلى ما تقدّم ،يتعين على هذه األعمال االحتفاظ بسجالت مدققة من قِبل طرف ثالث ،تبيّن كمية المخزون من السلع االنتقائية
لفترة ( )12اإلثني عشر شهرا ً السابقة لتاريخ  1ديسمبر  . 2019وقد تؤدي نتائج الحسابات والتدقيقات المطلوبة إلى التزام بالتسجيل
ألغراض الضريبة االنتقائية ،حتى في حال عدم وجود التزامات مستمرة من أجل التسجيل ألغراض الضريبة االنتقائية.

آخر المستجدات في المملكة العربية السعودية
الهيئة العامة للزكاة والدخل تصدر دليالً إرشاديا ً خاصا ً بقطاع االستثمار والتمويل العقاري.
الخدددددداا بقطددددددا
أصدددددددرت الهيئددددددة العامددددددة للزكدددددداة والدددددددخل فددددددي المملكددددددة العربيددددددة السددددددعودية الدددددددليل اإلرشددددددادي
ّ
االستثمار العقاري والتمويل العقاري  .guidelineوقد ت ّم نشر الدليل حاليا ً باللغة العربية فقط.

ددددددولين العقددددددداريين ،نظدددددددرة عا ّمدددددددة حدددددددول المعاملدددددددة الضدددددددريبية
ويقددددددددّم هدددددددذا الددددددددليل ،الخد
ّ
دددددداا بالمسدددددددتثمرين والممد ّ
لترتيبدددددات التمويدددددل العقددددداري ،حيدددددى يتطدددددرق إلدددددى المعاملدددددة الضدددددريبية لمعدددددامالت العقدددددارات ،بمدددددا فدددددي لدددددك تلدددددك
التددددي تتضددددمن شددددراء العقددددارات مددددن خددددالل الحصددددول علددددى تمويددددل مددددن قبددددل ددددرف ثالددددى .كمددددا يشددددير الدددددليل إلددددى
دددددول يعتمددددددد
أن تطبيددددددق ضددددددريبة القيمددددددة المضددددددافة ومددددددا يتعلددددددق بهددددددا مددددددن التزامددددددات علددددددى البددددددائع والمشددددددتري والممد ّ
على بيعة الترتيبات بين األ راف.
كمدددددددا ينددددددداقت الددددددددليل أبدددددددرز ترتيبدددددددات التمويدددددددل لبيدددددددع وشدددددددراء العقدددددددارات وهدددددددي :المرابحدددددددة واإلجدددددددارة والتمويدددددددل
التقليددددددي .وفدددددي حدددددين ّ
أن ترتيبدددددات التمويدددددل تتضدددددمن أ رافدددددا ً متعدددددددة ،فددددد ّن المعاملدددددة الضدددددريبية تختلددددد لكدددددلّ مدددددن
هذه الترتيبات بسبب االختالفات الجوهرية بينها ،ويقدّم الدليل أمثلة عملية في هذا الشأن.
صة التي قامت بموجبها الحكومة السعودية بتحمل تكالي
إضافة إلى ما تقدّم ،يتضمن الدليل تفاصيالً حول المعاملة الضريبية الخا ّ
ضريبة القيمة المضافة عن الموا نين السعوديين عند قيامهم بشراء مسكنهم األول ،و لك بحدّ أقصى وقدره  850.000لاير
سعودي .كما يتضمن الدليل أمثلة عن اإلعفاء من ضريبة القيمة المضافة في حالة تمويل المبيعات.

صة بالمواضيع ات الصلة.
صص ألغراض إعالمية فقط وال ينبغي أخذ المشورة به .كما أنه ال يغطي بالضرورة كافة الجوانب الخا ّ
هذا الملخص مخ ّ
التصرف بنا ًء على محتوياته دون الحصول على مشورة رسمية.
وعليه ،نرجو عدم
ّ

