آخر المستجدّات في اإلمارات العربية المتحدة
صادر بشأن على وضع عالمات مميّزة على السلع االنتقائية المحددة
االتحادية للضرائب تعدّل القرار ال ّ
نشرت الهيئة االتحادية للضرائب ("الهيئة") في اإلمارات العربية المتحدة ("الدولة") نسخة معدّلة من القرار المتعلق بنظام
وضع عالمات مميّزة على التبغ ومنتجاته (أو ما يُعرف باسم نظام الطوابع الضريبية الرقمية).
وبموجب قرار الهيئة رقم ( )3لسنة  ،2022فقد ت ّم تعديل القرار السابق رقم ( )3لسنة  2021الذي يحدد التصميم الجديد
للعالمات المميّزة.
وعليه ،فقد ت ّم توسيع نطاق نظام الطوابع الضريبية الرقمية والجدول الزمني الخاصّ به على النحو التالي:

•

الحرة في صاالت القادمين والمغادرين منع توريد أو نقل
 31ديسمبر  – 2023يجب على األسواق المحلية واألسواق
ّ
أو تخزين أو حيازة السلع االنتقائية المحددة في الدولة باستخدام العالمات المميّزة ذات التصميم القديم.

وفي هذا السياق ،ال بدّ من اإلشارة إلى ّ
أن الهدف من نظام الطوابع الضريبية الرقمية المميزة يكمن في تنظيم بيع منتجات التبغ
التهرب الضريبي واالتجار غير المشروع بهذه المنتجات.
وتجنّب
ّ

صة باسترداد الضريبة بموجب نظام ر ّد ضريبة القيمة
االتحادية للضرائب تنشر
قرارا بشأن المهلة الخا ّ
ً
المضافة للسيّاح
قرارا بتحديد المهلة الزمنية للمطالبة
نشرت الهيئة االتحادية للضرائب ("الهيئة") في اإلمارات العربية المتحدة ("الدولة")
ً
باسترداد الضريبة بموجب نظام ردّ ضريبة القيمة المضافة للسيّاح ("النظام").
وينص قرار الهيئة رقم ( )4لسنة  2022على وجوب قيام مشغّل النظام بوضع مهلة محددة بسنة ميالدية واحدة لقيام السياح
ّ
بالمطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة من تاريخ التحقق من طلب االسترداد وإدراج ذلك في قائمة شروطه وأحكامه ال ُمعلنة.
إضافة إلى ذلك ،إذا كان لدى مشغّل النظام أي مبالغ ضريبية لم تت ّم المطالبة بها خالل المهلة الزمنية المحددة ،فمن ث ّم يجب على
المشغّل تسليم هذه المبالغ للهيئة خالل شهر واحد من انتهاء المهلة المحددة.
والجدير بالذكر ّ
أن النظام المذكور يتيح للسيّاح األجانب الذين يزورون الدولة إمكانية استرداد ضريبة القيمة المضافة المتكبّدة
عن مشتريات معيّنة مؤهلة قاموا بها في الدولة.

جمارك دبي تصدر إعالنا ً جمركيًا بشأن تسهيل وتبسيط اإلجراءات الجمركية لتخليص إرساليات السلع عبر
شركات خدمات النقل السريع
أصدرت جمارك دبي إعالنًا جمركيًا جديدا ً بتاريخ  22يونيو  2022لتسهيل وتبسيط اإلجراءات الجمركية فيما يتعلق بتخليص
اعتبارا من 1
إرساليات السلع من خالل شركات خدمات النقل السريع ("الشركات") المتواجدة في دبي ،على أن يسري ذلك
ً
يناير .2023
ونعرض فيما يلي أبرز ما تض ّمنه اإلعالن الجمركي:

•

تُعفى إرساليات السلع المستوردة من قبل الشركات ،والتي تكون قيمتها أق ّل من  300درهم ،من الرسوم الجمركية
(باستثناء التبغ ومنتجات التبغ والسجائر اإللكترونية وسوائل النيكوتين والمشروبات الكحولية واألطعمة التي تحتوي
على الكحول)

•

وفقًا للمادة ( )3من اإلعالن الجمركي ،فإنه ألغراض تسهيل اإلجراءات الجمركية ،يت ّم تقديم نماذج التخليص
الجمركية اإللكترونية والفواتير اإللكترونية لك ّل مما يلي:
 oإرساليات السلع الواردة إلى أراضي دبي والتي ال تزيد قيمتها عن  300درهم.
 oإرساليات السلع المصدّرة/العابرة التي ال تزيد قيمتها عن  300درهم.

•

إضافة إلى ذلك ،يجب تقديم المستندات اإللكترونية (أي البيانات والفواتير الجمركية) مع نموذج
االستيراد/التصدير/العبور من خالل نظام قناة األعمال اإللكترونية فيما يتعلق باآلتي:
 oإرساليات السلع الواردة التي تزيد قيمتها عن  300درهم.
 oإرساليات السلع المصدّرة/العابرة التي تزيد قيمتها عن  300درهم.
 oاإلرساليات الداخلة/الخارجة والعابرة من/إلى المناطق الحرة ومن/إلى المستودعات الجمركية.
 oالسلع والمنتجات الواردة في الفقرة (ب) من المادة ( )2من اإلعالن الجمركي.

•

وفقًا للمادة ( ،)5لن يت ّم تطبيق أي رسوم خدمة جمركية على اإلرساليات التي تق ّل قيمتها عن  3,000درهم .أما
بالنسبة إلرساليات السلع التي تتراوح قيمتها بين  3,000درهم و 15,000درهم ،فتُطبَّق رسوم خدمة جمركية بقيمة
 10دراهم.

•

باإلضافة إلى ذلك ،يجب تقديم طلب استرداد اإليداع الجمركي إلكترونيًا مع المستندات الداعمة (وفقًا للتشريعات
واألحكام ذات الصلة).

•

كما تجدر اإلشارة إلى ّ
أن اإلفراج عن التأمينات والضمانات الجمركية وسداد قيود البيانات الجمركية يجب أن يت ّم
بصورة إلكترونية على حدّ سواء.

النص الكامل لإلعالن الجمركي ،يُرجى استخدام هذا الرابط.
لالطالع على
ّ

جمارك دبي ترجئ العمل باإلعالن الجمركي بشأن اإلجراءات الجمركية للتجارة اإللكترونية عبر الحدود
أصدرت جمارك دبي إعالنً جمركيًا في  22يونيو  ،2022أفادت بموجبه أنها قررت تأجيل تاريخ العمل باإلعالن الجمركي
رقم ( )2021/15بشأن اإلجراءات الجمركية للتجارة اإللكترونية عبر الحدود من  2022/01/01إلى .2023/01/01
وقد جاء هذا القرار استجابةً للطلبات المتعددة من أصحاب األعمال لتسهيل اإلجراءات على األعمال ومنحها وقتًا إضافيًا من
أجل تكييف أنظمتها اإللكترونية وتحديثها بما يضمن التنفيذ السلس والفعّال.
النص الكامل لإلعالن الجمركي ،يُرجى استخدام هذا الرابط.
لالطالع على
ّ

تطبيق اتفاقية الشراكة االقتصادية الشاملة بين اإلمارات العربية المتحدة وإندونيسيا
ت ّم التوقيع على اتفاقية الشراكة االقتصادية الشاملة ("االتفاقية") بين حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة ("الدولة")
وجمهورية إندونيسيا ("إندونيسيا") في األول من يوليو .2022
ومن المتوقع أن تساهم هذه االتفاقية في تعزيز العالقات التجارية المتينة والمستقرة بين البلدين ،والتي ستتيح إمكانية تحسين
الكفاءة على صعيد عمليات التصنيع والمدخالت للشركات العاملة في كال البلدين.
إضافة إلى ذلكّ ،
فإن هذه االتفاقية ستساهم في خلق فرص عديدة وقيّمة لألعمال التي تسعى إلى إعداد سالسل توريد على نحو
أمثل والعمل بتكاليف تصنيع منخفضة والوصول إلى األسواق ،والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر:

−
−
−
−

متنوعة من السلع
تحسين الوصول إلى األسواق وإلغاء الرسوم الجمركية والحواجز الجمركية على مجموعة ّ
والخدمات.
رفع القيمة اإلجمالية للتجارة في الخدمات إلى  630مليون دوالر بحلول سنة .2030
الدخول في حقبة جديدة من النمو االقتصادي وزيادة التجارة غير النفطية بين البلدين إلى أكثر من  10مليارات دوالر
سنويًا خالل السنوات الخمس المقبلة.
توفير  50,000وظيفة في الدولة للمهنيين بحلول سنة .2030

آخر المستجدّات في المملكة العربية السعودية
صة بنظام الفوترة اإللكترونية
الزكاة والضريبة والجمارك تبدأ إجراءات تطبيق مرحلة الربط والتكامل الخا ّ
بعد االنتهاء من المشاورات العا ّمة في  10يونيو  ،2022نشرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ("الهيئة") في المملكة العربية
السعودية ("المملكة") النسخة العربية المحدّثة لقرار الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد اإلجرائية الالزمة لتنفيذ
أحكام الئحة الفوترة اإللكترونية ("القرار") في  24يونيو .2022

ويأتي هذا القرار كجزء من الئحة الفوترة اإللكترونية التي صدرت سابقًا بتاريخ  4ديسمبر  ،2020مع العلم ّ
بأن هذا القرار
مؤخرا ،باإلضافة إلى المالحق والمواصفات الفنية ذات الصلة ،مرتبطة بمرحلة الربط والتكامل التي سيت ّم العمل بها
صادر
ال ّ
ً
اعتبارا من  1يناير  .2023والجدير بالذكر ّ
أن النسخة اإلنجليزية من هذا القرار لم تصدر بعد.
ً
ومما ال شكّ فيه ّ
أن إعالن الهيئة عن إجراءات تطبيق المرحلة الثانية من نظام الفوترة اإللكترونية يُعتبر بمثابة مؤشر على
ّ
ضرورة البدء باتخاذ اإلجراءات المناسبة في هذا الشأن .والتالي ،فإن ديلويت ،كونها الشريك الموثوق في مجال تكنولوجيا
الضرائب ،على استعداد لتزويدكم بالدعم الالزم لالمتثال لمتطلبات الفوترة اإللكترونية على أكمل وجه من حيث التكلفة وفي
الوقت المناسب.
صادر عن ديلويت في هذا الشأن.
للمزيد من التفاصيل حول هذه المسألة ،يُرجى االطالع على اإلشعار ال ّ

الزكاة والضريبة والجمارك تنشر تعديالت ُمقترحة إضافية على الالئحة التنفيذية لنظام لضريبة االنتقائية
ألغراض االستطالع
بتاريخ الرابع من يوليو  ،2022نشرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ("الهيئة") في المملكة العربية السعودية ("المملكة")
تعديالت ُمقترحة على عدد من األحكام الواردة في الالئحة التنفيذية لنظام الضريبة االنتقائية ألغراض االستطالع الذي سينتهي
في  30يوليو .2022

أن التعديالت ال ُمقترحة تطال ً
وفي هذا السياق ،ال بدّ من اإلشارة إلى ّ
كال من المواد ( )17و( )18و( )26من الالئحة التنفيذية
للضريبة االنتقائية ،والتي تهدف الهيئة بموجبها إلى تقديم تسهيالت إضافية للحائزين على السلع االنتقائية من أجل الحصول
على تراخيص المستودعات الضريبية ،مما يتيح مزيدًا من المرونة في التدفقات النقدية من خالل تأجيل سداد الضريبة،
باإلضافة إلى توضيح إجراءات التصريح الذاتي وسداد أي ضريبة غير مدفوعة أو غير صحيحة من قبل دافعي الضرائب
للهيئة خالل ( )15يو ًما .للمزيد من المعلومات في هذا الشأن ،يُرجى االطالع على هذا الرابط.
وعليه ،يجب على المنتجين والمستوردين والحائزين على السلع االنتقائية في المملكة تقييم أثر التعديالت ال ُمقترحة على
أعمالهم ،مع مراعاة األثر المترتب على ما يلي:
•
•
•
•

صة بهم.
ترتيبات سالسل التوريد الخا ّ
خيار توسيع نطاق الخدمات لتشمل أنواعًا أخرى من السلع االنتقائية.
التزامات االمتثال للحصول على تراخيص مستودعات ضريبية إضافية.
االمتثال لاللتزامات الضريبية فيما يتعلق باإلقرار عن الضريبة المدفوعة بأق ّل مما يجب.

آخر المستجدّات في الكويت
اإلدارة العامة للجمارك الكويتية تنشر تعديالت على التعليمات الجمركية بشأن البضائع ذات المنشأ الوطني
الحرة في اإلمارات العربية المتحدة
المستوردة الى الكويت من المناطق واألسواق
ّ

نشرت اإلدارة العامة للجمارك الكويتية تعليمات جمركية رقم ( )42لسنة  2022بشأن التعديل على التعليمات الجمركية رقم
( )126لسنة  .2013ويهدف هذا التعديل إلى تذليل العقبات التي تواجه حركة التبادل التجاري في المناطق البينية بين االمارات
العربية المتحدة ودولة الكويت.
وبموجب التعديل الحاصل ،فقد تقرر ما يلي:
 −عدم اعتب ار مدينة دبي الصناعية من المناطق الحرة واعتبار الشركات الواقعة في مدينة دبي الصناعية من الشركات
الوطنية حيث تستحق منتجاتها معاملة المنتجات الوطنية (اإلماراتية) باعتبارها ذات منشأ وطني .وذلك يستند الى
شهادة المنشأ والرخصة الصناعية الصادرة من اإلمارات العربية المتحدة.
لالطالع على هذه التعليمات ،يُرجى استخدام هذا الرابط.

آخر المستجدّات في مصر
مذكرة تفاهم بين مصر وقطر بشأن تنسيق السياسة المالية
وقّعت مصر وقطر مذكرة تفاهم بشأن تنسيق السياسة المالية في الدوحة في  22يونيو  ،2022والتي تهدف إلى تبادل الخبرات
في مجال الضرائب واإلجراءات الجمركية لتعزيز التعاون والمواءمة فيما يتعلق بالرؤى والسياسات المالية على المستويين
الثنائي والدولي.
وتماشيا مع "إطار تعزيز التعاون االقتصادي" ،فقد ت ّم عقد اجتماع موسّع لمناقشة التزام قطر بشراكات استثمارية في مصر
بقيمة  5مليار دوالر أمريكي.

