النشرة األسبوعية للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي
 ١٠نوفمبر٢٠٢٠
آخر المستجدّات في اإلمارات العربية المتحدة
االتحادية للضرائب تعلن عن تقديم خدمات إصدار شهادتي الموطن الضريبي واألنشطة التجارية
أعلنت الهيئة االتحادية للضرائب ("الهيئة") في اإلمارات العربية المتحدة ("الدولة") بأنها ستبدأ بتلقي طلبات إصدار شهادتي
الموطن الضريبي واألنشطة التجارية اعتبارا ً من  14نوفمبر .2020
وفي هذا السياق ،فاعتبارا ً من التاريخ المذكور سيكون من الممكن تقديم الطلبات من خالل بوابة الخدمات اإللكترونية التابعة
للهيئة ،وذلك من أجل الحصول على شهاداتي الموطن الضريبي واألنشطة التجارية ،والتي قد ترغب األعمال اإلماراتية
باالستفادة منها.
باإلضافة إلى هذا اإلعالن ،نشرت الهيئة قرار مجلس الوزراء رقم ( )65لسنة  2020بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة
االتحادية للضرائب ،حيث يحدد القرار المذكور الرسوم المطبّقة على خدمات الهيئة ،بما في ذلك إصدار الشهادات
والتسجيالت المختلفة.
للمزيد من المعلومات في هذا الشأن ،يُرجى إرسال بريد إلكتروني إلى أي من الجهات الواردة معلوماتها فيما يلي أو جهة
االتصال ال ُمعتادة في ديلويت.
االتحادية للضرائب تنشر نسخة محدّثة من دليل المستخدم للدفع
نشرت الهيئة االتحادية للضرائب نسخة محدّثة من دليل المستخدم للدفع .ويحدّد الدليل المحدّث ّ
بأن الدفع بواسطة الدرهم
اإللكتروني يجب أن يت ّم عبر تطبيق الدرهم اإللكتروني ،وال ُمتاح على متجر آبل وجوجل بالي للهواتف المحمولة .كما تجدر
اإلشارة إلى ّ
أن التطبيق يُستخدم إلنشاء كلمة مرور لمرة واحدة ( )OTPمن أجل القيام بعملية الدفع.

صلة بشأن إجراءات الـ .OTP
كما جرى أيضا ً تحديث تعليمات الدفع الواردة في الدليل لتقديم معلومات مف ّ
جمارك أبو ظبي تطلق حزمة حوافز وتسهيالت جديدة
أعلنت جمارك أبو ظبي عن إطالق حزمة حوافز وتسهيالت جديدة لدعم المستوردين والشركاء.
وتتضمن حزمة الحوافز والتسهيالت:





إمكانية استبدال الضمانات المرصفية بضمانات مؤسسية من رشكاء معتمدين.
ر
ظب.
إجراءات إلكتونية بسيطة إلبراء البيانات الجمركية يف منافذ إمارة أبو ي
ر ً
ر
واإلشاف عليها إلكتونيا.
حرية وانسيابية تنقل البضائع بي المناطق الحرة والمستودعات الجمركية
ّ
توفت خدمات جمركية ذكية تمكن المتعاملي من تقديم البيانات بسهولة ومرونة.

آخر المستجدّات في المملكة العربية السعودية
الهيئة العامة للزكاة والدخل تنشر الدليل التفصيلي لضريبة التصرفات العقارية
نشرت الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") في المملكة العربية السعودية ("السعودية") النسخة العربية من الدليل التفصيلي
لضريبة التصرفات العقارية.
ويقدم هذا الدليل معلومات توضيحية بشأن ضريبة التصرفات العقارية التي تم تطبيقها مؤخراً ،كما أنه يشمل الموضوعات
التالية:












صلة  -المقايضة ،المعاوضة ،االيجار التمويلي ،عقود اإلجارة ،البيع على الخارطة والشركات العقارية؛
تعريفات مف ّ
احتساب الوعاء الضريبي؛
تاريخ استحقاق الضريبة؛
صل عن كل حالة من حاالت االستثناء؛
شرح مف ّ
آلية تنفيذ خدمة التصرفات العقارية؛
الغرامات وحاالت التهرب الضريبي؛
االعتراضات؛
صالحيات الهيئة العامة للزكاة والدخل؛
المتصرف بالعقار؛
التزامات
ّ
المعالجة الضريبية لمنتجات البيع على الخارطة؛ و
طلب إصدار قرار تفسيري

للمزيد من المعلومات حول ضريبة التصرفات العقارية ،يُرجى التواصل مع مايكل كامبرن أو جهة االتصال ال ُمعتادة في
ديلويت.
الندوة االفتراضية للضريبة في المملكة العربية السعودية
اعتادت ديلويت لسنوات عدة تنظيم مؤتمر سنوي للضريبة في المملكة العربية السعودية بهدف إطالع العمالء على المستجدّات
الضريبية على الصعيد العالمي واإلقليمي والمحلي وتقديم الحلول التقنية الممكنة .غير أنّه نظرا ً للظروف التي يشهدها العالم،
تستمر على مدى
سيُعقد مؤتمر الضرائب لعام  2020عبر الوسائل اإللكترونية وسيستعرض خبراؤنا خالل الجلسات التي
ّ
التطورات في المملكة على صعيد الضرائب المباشرة وتسعير المعامالت وضريبة القيمة المضافة والجمارك
يومين آخر
ّ
والتجارة العالمية .للمزيد من المعلومات في هذا الشأن أو إذا أردتم التسجيل للندوة اإللكترونية ،يُرجى الضغط هنا.

آخر المستجدّات في سلطنة عُمان
األكاديمية االفتراضية لضريبة القيمة المضافة في عُمان
أطلقت ديلويت األكاديمية االفتراضية لضريبة القيمة المضافة في عُمان والتي تتضمن سلسلة من الندوات اإللكترونية المعدّة
خصيصا ً لدعم األعمال في عُمان خالل مسيرة تطبيق ضريبة القيمة المضافة .ستُعقد جلسات خاصة بالصناعة كل أسبوعين
وستتم مشاركة دعوة رسمية مع جميع تفاصيل الحدث قريبًا.
صص من ذوي الخبرة في شؤون ضريبة القيمة المضافة ،والذين يمكنهم مساعدتكم في التعامل مع
لدى "ديلويت" فريق متخ ّ
هذا اإلصالح الضريبي والتأكد من فهمكم لآلثار المترتبة على المتطلبات ذات الصلة ،باإلضافة إلى تقديم دعم عملي وفعال

لتطبيق الضريبة .للمزيد من المعلومات في هذا الشأن ،يُرجى التواصل مع شايشاف أوداني ،ايه إس سايشران ،أو سونيتا
تايجاوني.

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.

