النشرة األسبوعية للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي
 ١٠يونيو٢٠١٩
أحدث التطورات في عمان
اإلعالن عن نطاق تطبيق الضريبة االنتقائية والنسب المعتمدة
أعلنت وزارة المالية قرار مجلس الوزراء المتعلق بالنسب المعتمدة للضريبة االنتقائية ونطاق تطبيق الضريبة ،بما يتوافق مع
المادة رقم  11من النظام الضريبي في عمان.
نلخص لكم أدناه قائمة السلع االنتقائية والنسب الضريبية المطبقة (تم نشرها في الالئحة التنفيذية للضريبة االنتقائية وتم تلخيصها
عبر تنويه ديلويت الصادر بهذا الشأن):
السلع الضريبية

النسبة ()%

التبغ ومنتجاته

%100

منتجات الخنزير

%100

المشروبات الكحولية

%100

مشروبات الطاقة

%100

المشروبات الغازية

%50

األمانة العامة للضرائب تطلق النظام اإللكتروني للتسجيل لنظام الضريبة االنتقائية
أعلنت األمانة العامة للضرائب عن النظام االلكتروني للتسجيل للضريبة االنتقائية ،حيث يهدف النظام إلدارة عملية التسجيل
وإصدار الرخص وتقديم اإلقرارات الضريبية وتعليق الضريبة أو سدادها.
يشترط النظام تسجيل المستوردين والمنتجين للسلع االنتقائية ،باإلضافة لألشخاص الذين ينتجون السلع االنتقائية لالستهالك
ومخزني السلع التي تستحق عليها الضريبة ،وكذلك أولئك المصرح لهم من قبل األمانة بإنشاء مستودع خاضع للضريبة.
ويحق لألمانة في حالة عدم االمتثال إجراء عمليات التفتيش على دافعي الضرائب و فرض عقوبات في حالة حدوث أي
مخالفات للنظام .ينص النظام على عقوبة بالسجن لمدة ثالث سنوات وغرامة قدرها  20,000لاير عماني في حالة التهرب
الضريبي.

ننصح الشركات المعنية في االعداد لتطبيق الضريبة االنتقائية الواقع في  15يونيو  2019بأقرب وقت ممكن .والستفساراتكم
يرجى التواصل مع أحد خبراء الضريبة غير المباشرة في عمان أو جهة التواصل المعتادة في ديلويت.

اإلمارات :إصدارات الهيئة االتحادية للضرائب
دليل المعايير المهنية للوكالء الضريبيين
أصدرت الهيئة االتحادية في اإلمارات دليل المعايير المهنية الخاصة بالوكالء الضريبيين.
يعرف الوكالء في اإلمارات باألشخاص الطبيعيين ممن يمتلكون األحقية بالتعامل مع الهيئة فيما يتعلق بالشؤون الضريبية
ّ
لمختلف األشخاص.
يلخص الدليل المعايير المهنية وقواعد السلوك الخاصة بالوكالء ،باإلضافة إلى المهام المتضمنة بموجب التشريع الضريبي في
اإلمارات.
يشير الدليل أنه سيتوجب على وكالء الضريبة تقديم أدلة على ممارسة التطوير المهني (" )"CPDللهيئة كدليل على استمرار
قدرتهم على أداء المهام على أكمل وجه.
ا
وكيال ضريبياا أو تعد لذلك اإلطالع على محتوى الدليل لضمان التزام الوكيل بالمعايير
وإننا ننصح الشركات التي قامت بتعيين
المهنية المتوقعة منهم.
للمزيد من التفاصيل حول شروط التسجيل كوكيل ضريبي واإلجراءات الالزمة لذلك ،يرجى اإلطالع على دليل المستخدم
للوكالء الضريبيين.

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 اء على محتوياته دون تلقي مشورة رسمية.

