النشرة األسبوعية للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي
 ١٠أكتوبر ٢٠١٩
أحدث التطورات في دولة اإلمارات العربية المتحدة
الهيئة االتحادية للضرائب تحدث دليل المستخدم لطلب التوضيحات
قامت الهيئة االتحادية للضرائب في دولة اإلمارات العربية المتحدة بإصدار النسخة الجديدة المحدثة لدليل المستخدم لطلب
التوضيحات.
ح يث يعد طلب التوضيحات بـأنه اآللية التي يستخدمها الشخص الخاضع للضريبة لطلب تفسير ووجهة نظر الهيئة بالنسبة
لبعض المسائل الضريبية .وتعد من اآلليات المهمة لضمان فهم وجهة نظر الهيئة بالنسبة للمسائل والمعامالت الضريبية المعقدة،
كما تقدم إرشادات مسهلة للمنشآت.
و تمت اإلشارة في الدليل المحدث بأنه في معظم الحاالت ،ستقوم الهيئة بالرد على طلب التوضيح خالل  45يوم عمل (والذي تم
اإلشارة إليه في الدليل السابق بأنه "قد" يستغرق هذه المدة).
باإلضافة إلى ذلك ،فإن التحديث الجديد للدليل اإلرشادي ينص على أنه في الحاالت المعقدة ،فقد تستغرق الهيئة مدة أطول من
 45يوم عمل للرد على طلب التوضيح .وتشتمل على الحاالت التي تحتاج فيها الهيئة لمراجعة التشريعات غير الضريبية أو
مراجعة الشروط التعاقدية أو الحقائق الواقعية.
وقد تستغرق الهيئة فترة  45يوم عمل إضافية للرد على طلب التوضيح إذا لم يكن الطلب مكتمالً أو قامت الهيئة بطلب معلومات
إضافية.
توضيحا من
نظرا ً لطول المدة الزمنية المتوقعة للحصول على الرد من الهيئة ،فإنه على المنشآت تحديد المسائل التي تتطلب
ً
الهيئة بشكل استباقي وتقديمها للهيئة في أقرب وقت ممكن .والذي سيساعد على زيادة فرص تلقي رد كامل للمنشأة خالل فترة
زمنية تلبي أيضا ً المتطلبات التجارية .في حال لم يكن ذلك ممكناً ،فقد تحتاج المنشآت إلى دراسة أفضل وسائل الحماية في حين
انتظار الرد من الهيئة.

الهيئة االتحادية للضرائب تنشر القرار الوزاري عن الضريبة االنتقائية
قامت الهيئة االتحادية للضرائب في دولة اإلمارات العربية المتحدة بنشر القرار الوزاري في شأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء
الذي تم نشره مؤخرا ً بشأن الضريبة االنتقائية في دولة اإلمارات.
تم نشر القرار الوزاري رقم ( )236لعام  2019في شـأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ( )52لعام  2019في شأن السلع
االنتقائية والنسب الضريبية التي تفرض عليها وكيفية احتساب السعر االنتقائي .وينص القرار الوزاري بأنه يُعمل بأحكام قرار
مجلس الوزراء وهذا القرار الوزاري اعتبارا ً من  1ديسمبر .2019

ويشمل القرار الوزاري القرارات الحديثة ،بالنسبة لقرار مجلس الوزراء رقم ( ،)52لتوسيع نطاق الضريبة االنتقائية في دولة
اإلمارات العربية المتحدة لتشمل المشروبات المحالة وأجهزة وأدوات التدخين اإللكترونية والسوائل المستخدمة بها .ومن المهم
اإلشارة بأنه تم سابقا ً اإلعالن في وسائل اإلعالم بأنه سيتم تطبيق ذلك في  1يناير  .2020يبنما أنه وفقا ً لهذا القرار ،فإنه من
الضروري قيام المنشآت بمعالجة اآلثار التي ستنتج عن التغيرات في الضريبة االنتقائية الحديثة بشكل عاجل ،حيث تم اقتصار
الجدول الزمني لنفاذ القرار حتى  1ديسمبر .2019
كما ورد في القرار الوزاري قائمة الرموز الجمركية (رمز نظام المنسق) لتوضيح تطبيق الضريبة االنتقائية ألجهزة وأدوات
التدخين اإللكترونية والسوائل المستخدمة بها .وعلى خالف ذلك ،لم يرد في القرار رمز النظام المنسق للمشروبات المحالة.
وأخيراً ،يوضح القرار المعايير الخاصة باحتساب السعر االنتقائي للمركزات والمساحيق والجل والمستخلصات التي يمكن
تحويلها إلى مشروبات غازية أو مشروبات طاقة أو مشروبات محالة من خالل مزجها مع منتج آخر من قبل بائع التجزئة.
وتطبق هذه األحكام وفق الفهم على المنتجات المباعة بصورة مركزات ،والتي تم خلطها أو تمييعها إلى مشروبات محالة في
وقت البيع بالتجزئة.
كما تم نشر قرار آخر ،وهو القرار الوزاري رقم ( )237لعام  2019لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ( )55لسنة  2019في
شأن السعر االنتقائي لمنتجات التبغ .وينص القرار الوزاري بأنه يُعمل بأحكام قرار مجلس الوزراء أيضا ً اعتبارا ً من  1ديسمبر
2019

أحدث التطورات في المملكة العربية السعودية
الهيئة العامة للزكاة والدخل تصدر دليل اإلقرار عن الضريبة االنتقائية
قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية بنشر دليل اإلقرار عن الضريبة االنتقائية المستحقة.
ويحدد الدليل إجراءات حساب وإقرار وسداد قيمة الضريبة االنتقائية المستحقة .والذي يحتوي على إرشادات حول تحديد الوعاء
الضريبي للسلع االنتقائية ،وهو سعر بيع التجزئة لهذه السلع أو السعر المعياري لهذه السلع (غير شامل الضريبة االنتقائية أو
ضريبة القيمة المضافة) ،أيهما أعلى.
باإلضافة إلى ذلك ،يلخص الدليل اإلرشادي نسبة الضريبة االنتقائية المطبق على النحو التالي:
 %100على منتجات التبغ.
 %50على المشروبات الغازية.
 %100على مشروبات الطاقة.
 %50على المشروبات المحالة.
 %100على أجهزة وأدوات التدخين اإللكترونية.
 % 100على السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين اإللكترونية.

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.

