النشرة األسبوعية للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي
 ١١يونيو ٢٠١٨
اإلمارات المتحدة للصرافة تتيح للشركات سداد ضريبة القيمة المضافة
أعلنت شركة اإلمارات العربية المتحدة للتحويالت وصرافة العمالت األجنبية ،بتاريخ  3يونيو ،أنه بات بإمكان الشركات
الم سجلة لضريبة القيمة المضافة لدى الهيئة اإلتحادية للضرائب والحاصلة على رقم حساب مصرفي جي آيبان ،سداد ضريبة
القيمة المضافة إلى الهيئة االتحادية للضرائب من خالل أي من فروع اإلمارات المتحدة للصرافة.
ويضاف هذا الخيار إلى خيارات الدفع األخرى المتاحة من خالل الدرهم اإللكتروني ،أو بطاقات اإلئتمان أو التحويل المصرفي.

اإلتحادية للضرائب تصدر تحديثات األدلة اإلرشادية لضريبة القيمة المضافة والضريبة االنتقائية
أصدرت الهيئة اإلتحادية للضرائب في اإلمارات العربية المتحدة إصدارات محدثة من األدلة اإلرشادية التالية المتعلقة بضريبة
القيمة المضافة والضريبة اإلنتقائية .وتتضمن هذه األدلة المعدلة عددا ً من التوضيحات ،ال سيما تلك المتعلقة باإلجراءات
واإلدارة.






دليل المستخدم للدفع
دليل المستخدم إلقرارات ضريبة القيمة المضافة
دليل المستخدم ألمين المستودع والمنطقة المحددة
دليل المستخدم للضريبة اإلنتقائية
دليل المستخدم لتقديم إقرارات الضريبة اإلنتقائية

إذا كانت لديكم الرغبة لمناقشة أي من تلك األدلة اإلرشادية ومعرفة مدى تأثير تلك التعديالت على أعمالكم ،فبإمكانكم التواصل
مع مارك جنكن بشأن األدلة المتعلقة بضريبة القيمة المضافة ،أو مايكل تاولر بشأن األدلة المتعلقة بالضريبة اإلنتقائية ،أو أي
من جهات التواصل المعتادة في ديلويت.

"الزكاة والدخل" ترصد مزيدا ً من المخالفات الضريبية ضد منشآت تجارية
أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية بيانًا صحفيًا بشأن حمالتها التفتيشية الميدانية التي استهدفت
محالت لبيع المواد الغذائية بالجملة والتجزئة في المملكة.
من خالل بيانها الصحفي أكدت الهيئة أن معظم المخالفات التي ت ّم رصدها خالل تلك الحمالت التفتيشية الميدانية تتمثل في عدم
امتثال المحالت لمتطلبات إصدار الفواتير الضريبية  ،وعدم عرض شهادة التسجيل الضريبي على النحو المطلوب.

ويتماشى ذلك مع بيان صحفي آخر مشابهة أشارت الهيئة من خالله إلى المخالفات الضريبية التي رصدتها خالل حمالتها
التفتيشية الميدانية التي استهدفت مكاتب لتأجير السيارات.
ويشير ذلك إلى أن الهيئة تقوم حاليًا بتنفيذ برنامجا ً لتكثيف الحمالت التفتيشية الميدانية على المنشآت التجارية من أجل رصد
القضايا المرتبطة بطريقة عملها وتوثيق المستندات الصادرة عنها .ويتماشى ذلك مع االتجاه السائد في الدول األخرى التي قامت
بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في السنوات األخيرة ،وهو أيضًا مؤشر على أن الهيئة تحقق تدريجيا ً فهم أفضل لكيفية عمل
قطاعات االقتصاد المختلفة ضمن نظام ضريبة القيمة المضافة وتحديد التحديات التي يجب على الهيئة معالجتها.
يرجى التواصل مع مايكل كامبورن ،أو أي من جهات التواصل المعتادة في ديلويت في حال رغبتكم في مناقشة أي من القضايا
المطروحة أو غيرها من المسائل المتعلقة بضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية.

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.

