النشرة األسبوعية للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي
 ١٠سبتمبر ٢٠١٩
أحدث التطورات في اإلمارات
اإلتحادية للضرائب تصدر قرار مجلس الوزراء بشأن توسيع نطاق الضريبة االنتقائية
أصدرت الهيئة اإلتحادية للضرائب قرار مجلس الوزراء رقم ( )52لسنة  2019بشأن فرض الضريبة االنتقائية على
المشروبات المحالة وأجهزة وأدوات التدخين اإللكترونية والسوائل المستخدمة فيها.
تطبق الضريبة االنتقائية بنسبة  % 50على السلعة االنتقائية التي تخضع للضريبة بالنسبة األعلى من قبل الهيئة والنسبة األقل
على سعر البيع للسلع االنتقائية المحددة منها المشروبات المحالة.
تشمل المشروبات المحالة أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى ويتم إنتاجه على شكل مشروب أو
مركزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب محلى .وتستثنى المشروبات التي تحتوي
على حليب بنسبة  % 75على األقل أو بدائل الحليب أو حليب الرضع الصناعي أو تركيبة حليب متابعة أو أطعمة الرضع أو
ا لمشروبات المخصصة لالستعماالت الطبية الخاصة من محتوى المشروب من نطاق الضريبة االنتقائية.
وتخضع أجهزة وأدوات التدخين اإللكترونية والسوائل المستخدمة فيها للضريبة بنسبة  ،%100سواء احتوت على نيكوتين أو
تبغ أم ال.
يجدر التنويه أن الوزير سيقوم بإصدار قرار منفصل بتحديد موعد تنفيذ أحكام هذا القرار ،وذلك وفقًا للمادة  17من القرار حيث
يكون التنفيذ قبل  1يناير .2020
سنوافيكم قريبًا بتنويه منفصل حول أثر توسيع نطاق الضريبة االنتقائية على األعمال في المملكة.

أحدث التطورات في السعودية
الزكاة والدخل تصدر الدليل اإلرشادي للسلع الخاضعة للضريبة االنتقائية (باللغة العربية)
أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل الدليل اإلرشادي للسلع الخاضعة للضريبة اإلنتقائية ،والذي يهدف إلى توفير إرشادات
لجميع األشخاص الخاضعين للضريبة االنتقائية في المملكة ويأتي ذلك عقب توسيع الضريبة االنتقائية ليشمل (المشروبات
المحالة وأجهزة التدخين اإللكترونية) .وقد أصدرت الهيئة الدليل باللغة العربية فقط.
وعلى وجه التحديد ،يعرض الدليل توضي ًحا بشأن البنود التالية:
 متى تنطبق الضريبة االنتقائية على أنشطة (االستيراد واإلنتاج والحيازة) التي تتعلق بالسلع االنتقائية.
 تعريف السلع االنتقائية التي ترتبط برموز البنود ضمن النظام المنسق للجمارك.
 فئات السلع االنتقائية.
 متى تعتبر السلعة من السلع االنتقائية.



أمثلة عملية شائعة تتعلق بالسلع الخاضعة وغير الخاضعة للضريبة االنتقائية.

هذا الدليل موجه لألعمال التي يتوجب عليها التسجيل ألغراض الضريبة االنتقائية والتي تزاول أنشطة تتعلق بالسلع االنتقائية
اعتبارا من  1ديسمبر  .2019وإننا بذلك
ألغراض تجارية ،وذلك عقب اإلعالن عن توسيع النطاق ليشمل منتجات أخرى
ً
ننصح على وجه التحديد ،االعمال التي تقوم بحيازة المشروبات المحالة بحلول  1ديسمبر بالتأكد من امتثالها ألغراض احتساب
الضريبة بحلول موعد السريان لتجنب فرض الضرائب.

أحدث التطورات في البحرين
الجهاز الوطني يصدر توضي ًحا عا ًما بشأن القيمة المضافة على رسوم اإلدارة
أصدر الجهاز الوطني لإليرادات توضي ًحا عا ًما بشأن ضريبة القيمة المضافة على رسوم اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة،
والذي يهدف إلى توضيح اإللتزامات الضريبية على األجور التي يتقاضاها أعضاء مجلس اإلدارة أو المدراء مقابل أعمالهم في
أي منشأة حكومية أو مؤسسة تشابهها.
ً
مستقال عن المنشأة التي يعمل لديها في حال مزاولته لوظيفته األساسية كعضو
وقد أكد الجهاز أنه ال يعد عضو مجلس اإلدارة
مجلس إدارة أو مدير .وعليه ،ال يعد نشا ً
طا اقتصاديًا ويقع خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة في البحرين.
تعرف الوظيفة األساسية بالوظيفة التي يجب تنفيذها بموجب نظام المنشآت التجارية (المرسوم بقانون رقم ( )21لسنة 2001
وتعديالته في المرسوم رقم ( )50لسنة  2014والمرسوم رقم ( )27لسنة  2015والمرسوم رقم ( )1لسنة  .)2018وعلى الرغم
ذلك ،فإنه يجب على أعضاء مجلس اإلدارة التأكد من امتثال أنشطتهم لضمان توافقها مع الوظائف األساسية وفقًا لما تقتضيه
نظرا ألنه قد يتم تعديلها من وقت آلخر.
التشريعات ذات الصلة ً
وتعامل أي وظائف أخرى تقع خارج نطاق الوظائف األساسية كنشاط اقتصادي مستقل ،قد يؤدي ذلك إلى وجوب التسجيل
ألغراض ضريبة القيم ة المضافة إذا تجاوز المبلغ الحد األدنى للتسجيل اإللزامي في البحرين.
ويبين التوضيح الفروق بين الرسوم المذكورة أعاله وبين تقديم خدمات اإلدارة من قبل جهة خارجية كجزء من أعمالها مقابل
رسوم مماثلة .على سبيل المثال ،عندما يعرض طرف ثالث  -أي شركة ائتمان أو مزود خدمة أو مكتب محاماة أو شركة
ً
مستقال وبالتالي خاضع لضريبة القيمة
عضوا في مجلس اإلدارة  ،فيعد ذلك النشاط
محاسبة  -خدمة تعمل بموجبها بتوظيف
ً
المضافة.
ومن الجدير بالذكر أنه هنالك تشابه في النهج المتبع من قبل الجهاز الوطني لإليرادات مع النهج المتبع في الهيئة العامة للزكاة
والدخل في السعودية بشأن المدراء المستقلين ،بينما يختلف ذلك عن موقف اإلمارات العربية المتحدة ،حيث تعتبر خدمات
المدير نشا ً
طا اقتصاديًا يخضع لضريبة القيمة المضافة بالنسبة األساسية  .٪5وعليه فإننا ننصح األفراد أو المنشآت التي تزاول
وظيفتها كأعضاء في مجلس اإلدارة بالتأكد من امتثال أنشطتهم الحالية لتحديد المعاملة الضريبية لخدماتهم وما إذا كان يتوجب
التسجيل ألغراض ضريبة القيمة المضافة أم ال.
إتاحة التسجيل الضريبي للمنشآت التي تتجاوز إيراداتها  18,650إلى  500,000دينار بحريني
أعلن الجهاز الوطني ،عبر بيان صحفي  ،إتاحة التسجيل ألغراض ضريبة القيمة المضافة في البحرين للمنشآت التي تبلغ
إيراداتها السنوية من التوريدات الخاضعة للضريبة قيمة  18,750إلى  500,000دينار بحريني .وبهذه الخطوة ،يسعى الجهاز
إلى تطبيق ال حد اإللزامي للتسجيل ألغراض الضريبة كما في السعودية واإلمارات وذلك بحلول  1يناير .2020
وقد أوضح الجهاز إتاحة خيار التسجيل المبكر ألغراض ضريبة القيمة المضافة للمنشآت التي ترغب بذلك ،ضمن مدة ال
تتجاوز مدة االستحقاق المتاحة.

وأخيرا فإننا ننصح المنشآت التي تبلغ إيراداتها السنوية قيمة  18,750إلى  500,000دينار بحريني بأن تقوم باإلعداد المبكر
ً
للتأكد من االمتثال لمتطلبات التسجيل ألغراض ضريبة القيمة المضافة بموجب التشريعات الضريبية في البحرين.

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.

