النشرة األسبوعية للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي
 ٢٠١٨سبتمبر ٩
االتحادية للضرائب تصدر تحديثات من أدلة ضريبة القيمة المضافة والضريبة االنتقائية
أصدرت الهيئة االتحادية للضرائب نس ًخا محدثة لبعض األدلة اإلرشادية عبر موقعها االلكتروني.
تتضمن التحديثات كالً من دليل المستخدم لضريبة القيمة المضافة ودليل المستخدم للضريبة االنتقائية ،حيث تضمنت عددًا من
التغييرات في إجراءات استخدام موقع الهيئة.
وقد تم تحديث دليل المستخدم السترداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء المساكن الجديدة من قبل مواطني الدولة ليشمل متطلبات
الوثائق المؤيدة والداعمة .على سبيل المثال ،يجب على المتقدمين عند تقديم طلب استرداد تضمين خطاب التأكد من صحة
الحساب وعقد البناء وعقد االستشارات وطلبات التعديل.
كما يحق لهيئة التحقق ذات الصلة طلب المزيد من الوثائق ،بما في ذلك الفواتير بالمبالغ اإلجمالية وخطط البناء وجدول العمل
والرسومات المعتمدة من البلديات المعنية.
تنويه :ال يتضمن الملخص أعاله جميع التفاصيل وننصح مقدمي الطلبات باالطالع على الدليل للمزيد من المعلومات.
ويتضمن الدليل أمث لة على السلع التي ال تعتبر مثبتة في المبنى مثل أحواض السباحة ،وال تعد هذه السلع مؤهلة السترداد
ضريبة القيمة المضافة.

اعتبارا من شهر
االتحادية للضرائب :تطبيق نظام استرداد ضريبة القيمة المضافة للسياح في اإلمارات
ً
نوفمبر المقبل
أشارت الهيئة االتحادية للضرائب في اإلمارات العربية المتحدة إلى تجار التجزئة في جميع أنحاء البالد بأنه من المتوقع إطالق
نظام استرداد ضريبة القيمة المضافة للسياح في شهر نوفمبر .2018
اعتبارا من
وقد أعلنت الهيئة أنها اختارت "بالنيت" لتطبيق نظام االسترداد ،و سيتمكن تجار التجزئة من التسجيل في النظام
ً
 10سبتمبر .2018
ً
مؤهال السترداد الضريبة من خالل النظام،
وقد أكدت الهيئة سابقًا على ضرورة توفر مجموعة شروط أساسية ليكون السائح
وهي كما يلي:
 أن يتم توريد السلع الخاضعة لنظام استرداد الضريبة للسياح داخل الدولة.
 أن يكون قصد السائح مغادرة الدولة خالل  90يو ًما من تاريخ التوريد ،مصطحبًا معه السلع التي قام بشرائها.
 أن يتم تصدير السلع ذات العالقة من قبل السائح إلى خارج الدولة خالل  3أشهر من تاريخ التوريد.
 أن يتم شراء السلع من تاجر تجزئة قام بالتسجيل في النظام وأن تتم عملية الشراء وفق المتطلبات التي يصدر بتحديدها
قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة (بما في ذلك متطلبات التوثيق)



أن ال تكون السلع مستثناة من االسترداد.

وسيقوم السياح بتقديم الطلبات للنظام عبر المشغل مباشرة من أماكن محددة.

تؤكد التحديثات المذكورة أعاله ع لى ضرورة متابعة التطورات في مجال ضريبة القيمة المضافة في المنطقة ،حيث أن فقدان بعض التغييرات أو
التحديثات قد يؤدي إلى عدم التزام دافعي الضرائب للتغيرات في اإلجراءات الجديدة .وكنتيجة مباشرة ،فإن ذلك سيؤدي إلى تقديم إقرارات الضريبية
خاطئة مع إمكانية تطبيق العقوبات بناء على ذلك.
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.

