
 

 

 النشرة األسبوعية للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي

 ١١ نوفمبر  ٢٠١٨

 

 االتحادية للضرائب: يجب تقديم طلب إعادة النظر باللغة العربية فقط

عن وجوب تقديم طلبات إعادة النظر  موقعها اإللكترونيأعلنت الهيئة االتحادية للضرائب في اإلمارات العربية المتحدة عبر 

 فيما يتعلق بأي قرار صادر عن الهيئة باللغة العربية فقط باإلضافة إلى أي مستندات ثبوتية أخرى.

 في أي حالة يتم فيها تقديم الطلب أو الوثائق الثبوتية باللغة اإلنجليزية. وأكدت الهيئة كذلك أنه لن يتم النظر

سات الهيئة أنه يجب على الشركات اآلن أخذ متطلبات اللغة بعين االعتبار عند تقديم طلب إعادة النظر ويعني هذا التغيير في سيا

 إلى الهيئة. 

لم تعلق الهيئة حول ما إذا كان هذا المتطلب سينطبق أيًضا على أي عمليات إعادة نظر بدأت بالفعل وحيث تم تقديم الوثائق 

ننا ننصح الشركات بمناقشة تلك المسألة مع الموظفين المعنيين في حال طلب الهيئة إعادة مسبقًا باللغة اإلنجليزية. وعليه، فإ

 تقديم الطلبات باللغة العربية.

 

 األرض الزراعية\االتحادية للضرائب تطلق توضيحات عامة حول قطاع النقل العام ومنازل المزرعة 

ومنزل المزرعة واألرض  لقطاع النقل العامالقيمة المضافة  أطلقت الهيئة االتحادية للضرائب توضيحات عامة بشأن ضريبة

  الزراعية.

وأي قطاعات  نسبة للشركات في قطاع النقل والتطوير العقاري والبناء والبنية التحتيةتعد التوضيحات العامة الجديدة مهمة بال

  أخرى تتطلب نقل الموظفين )من وإلى موقع عملهم(.

كما يعد التوضيح العام لمنازل المزرعة واألراضي الزراعية مهم أيًضا للشركات في قطاع الزراعة، حيث يقوم بتوضيح 

 التوريدات في هذا القطاع.المعاملة الضريبية لبعض 

ويتناول التوضيح بشكل خاص، معاملة منازل المزرعة كمباني سكنية بعكس المباني األخرى التي يتم بناؤها في المزارع. كما 

يتناول أيًضا المعاملة الضريبية لألرض الفضاء. ونتيجة لذلك، تعد مسألة التوريدات المختلطة أهم من المركب حيث تثير المزيد 

 ن القضايا والمعامالت الخاصة.م

 

 االتحادية للضرائب توضح طريقة تغيير البريد االلكتروني في البوابة االلكترونية 

إضافة تفاصيل تغيير عنوان البريد الخاصة بها مع  أدلة المستخدمقامت الهيئة االتحادية للضرائب بتحديث العديد من 

 اإللكتروني للمستخدم عبر اإلنترنت في بوابة الخدمات اإللكترونية.
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 تم تحديث األدلة بالخطوات التالية: 

 تحقق من عنوان البريد اإللكتروني الجديد .1

 " في البوابةملفي الشخصياذهب إلى قسم " 

  التحقق من بريدك اإللكترونيعنوان بريد إلكتروني جديدًا وانقر على "أضف" 

 انقر على الرابط الذي سيصلك عبر البريد اإللكتروني للتحقق من عنوان البريد اإللكتروني 

 تقديم طلب تغيير عنوان البريد اإللكتروني إلى الهيئة  .2

 ملفي البريد اإللكتروني القديم وانتقل إلى " قم بتسجيل الدخول إلى البوابة االلكترونية باستخدام عنوان
 "الشخصي

 :قم بتحميل الوثائق التالية 

o في الشركة تطلب فيه طلب تغيير البريد   خطاب موقع ومختوم من الشخص المخول للتوقيع

اإللكتروني وتقديم بعض المعلومات المطلوبة )االسم وعنوان البريد اإللكتروني ورقم جواز 

يد اإللكتروني القديم والجديد. يجب أن يكو نهذا الخطاب على ورقة رسمية السفر( لصاحب البر

 للشركة، ويشمل ختم الشركة وبيانات االتصال بالشركة؛

o صورة عن جواز سفر صاحب البريد اإللكتروني القديم والجديد؛ 

o .)صورة عن الهوية االماراتية لصاحب البريد اإللكتروني القديم والجديد )إن وجد 

 تقديم الطلبى "انقر عل." 

 

ستقوم الهيئة االتحادية للضرائب بمراجعة الطلب واتخاذ إجراء خالل خمسة أيام عمل. وفي حال طلب الهيئة معلومات إضافية، 

فسيتم استالم إشعار عبر البريد اإللكتروني يتضمن التفاصيل المتعلقة بالمعلومات المطلوبة. سيتم إرسال إشعار عبر البريد 

 إلى عنوان البريد اإللكتروني الجديد وسيتم تحديثه في النظام عند الموافقة على الطلب.اإللكتروني 

 

ألغراض إعالمية فقط وال ينبغي أخذ المشورة به. وال يغطي بالضرورة كافة الجوانب الخاصة بالمواضيع  هذا الملخص مخصص

 شورة رسمية. التي ناقشها. لذا، نرجو عدم التصرف بناًء على محتوياته دون تلقي م

 

 

 

 

 


