النشرة األسبوعية للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي
 ١١ديسمبر ٢٠١٨
إطالق موقع الجهاز الوطني للضرائب الخليجية
أطلقت مملكة البحرين موقع الهيئة الضريبية (الجهاز الوطني للضرائب الخليجية ) .ويقوم الجهاز بإدارة عملية تنفيذ الضرائب
وتطبيقها العملي في البحرين ،وفقًا للموقع االلكتروني.
يتيح الموقع الوصول إلى بوابة الخدمات اإللكترونية للجهاز ،والتي تسمح لدافعي الضرائب بالتسجيل ألغراض ضريبة القيمة
المضافة.
يتضمن الموقع أيضًا أقسا ًما تتناول نبذة عامة عن ضريبة القيمة المضافة واألسئلة الشائعة والتعريفات المتعلقة بالمصطلحات
الرئيسية باإلضافة إلى روابط االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونظام ضريبة
القيمة المضافة في البحرين.
ويتضمن الموقع أيضًا أقسام حول إعداد األعمال لضريبة القيمة المضافة وبنود منفصلة للشركات الكبيرة والصغيرة
والمتوسطة.

االتحادية للضرائب تحدث قسم األسئلة الشائعة بشأن نظام رد الضريبة للسائح وقوائم المنافذ المؤهلة
اعتبارا من  16ديسمبر 2018
ً
قامت الهيئة االتحادية للضرائب بتحديث قسم األسئلة الشائعة عبر موقعها االلكتروني ليتضمن اإلجابات على االسئلة الشائعة
حول نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسائحين.
ويسمح نظام رد الضريبة للسائحين القادم لإلمارات العربية المتحدة بتقديم طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة للسلع المؤهلة
التي تم شراؤها من تجار التجزئة المسجلين في النظام ،والذي عمل به من تاريخ  18نوفمبر .2018
وقد أطلقت الهيئة دليلها حول خدمة الشراء بدون ضريبة ،حيث يلخص الدليل معايير األهلية السخدام نظام رد الضريبة
للسائحين والسلع المؤهلة لذلك وعملية التأكد من صحة السلع المشتراة.
اعتبارا
و يتضمن الدليل أيضًا المطارات والموانئ والحدود البرية ،حيث يمكن التحقق من صحة المبالغ المستردة عند المغادرة
ً
من  16ديسمبر  .2018ال يمكن حاليًا التحقق من عمليات رد الضريبة إال عند مغادرة مطارات أبوظبي ودبي والشارقة.

نلخص لكم القائمة كما يلي( :يعمل بها من  16ديسمبر )2018
المطارات:


مطار أبو ظبي








 oالمنطقة المشتركة بين جميع البوابات
مطار دبي
 oالبوابة  1و  2و ( 3درجة األعمال).
مطار الشارقة.
مطار آل مكتورم.
مطار العين.
مطار رأس الخيمة.

الموانئ البحرية:



ميناء زايد – أبو ظبي
ميناء راشد – دبي

الحدود البرية:




الغويفات – حدود المملكة العربية السعودية.
العين – حدود عمان.
حتا – حدود عمان.

أهم التطورات في قطر وعمان
ضريبة القيمة المضافة في قطر
يجري حاليًا اإلعداد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطر .وقد قامت السلطات المعنية مؤخراً بإقامة حمالت توعية بالنظام
لألعمال مثل الشركات التي تعمل في قطاع الخدمات المالية والتأمين واالتصاالت.

ضريبة القيمة المضافة في عمان
تستمر االستعدادات لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في سلطنة عمان ،حيث تشير التصريحات التي أدلى بها ممثل وزارة المالية
في ندوة نظمتها غرفة عمان للتجارة والصناعة إلى إحتمال تطبيق ضريبة القيمة المضافة في  1سبتمبر .2019
وبدأت اآلن الهيئات المعنية بعقد اجتماعات وفقًا للقطاع (بما في ذلك القطاع المالي وقطاع االتصاالت) ،بهدف العمل على
صياغة أدلة إرشادية عملية الستيفاء متطلبات االمتثال لضريبة القيمة المضافة .وإننا ننصح المنشآت في بدء االعداد لتنفيذ
ضريبة القيمة المضافة ،إذا لم تبدأ ذلك بالفعل.

الضريبة االنتقائية في عمان
وفقًا لممثلي وزارة المالية والتقارير اإلعالمية األخيرة ،وافق مجلس الشورى ومجلس الدولة على نص مشروع قانون الضريبة
االنتقائية وبانتظار اإلعالن عن موافقة السلطان بهذا الشأن.

وفقا لألهداف التي حددتها الدول األعضاء في مجلس التعاون الخليجي في االتفاقية الموحدة للضريبة االنتقائية ،فإننا نتوقع أن
يفرض القانون العماني الضريبة االنتقائية (بنسبة تصل إلى  )٪100على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات
الغازية.
كما ندرك أنه سيتم تنفيذ الضريبة في أوائل عام  ،2019حيث ننصح المنشآت ضمان االعداد المبكر للتنفيذ حتى يتم استيفاء
متطلبات االمتثال للضريبة .ومن واقع تجربتنا في تنفيذ نظام الضريبة االنتقائية في دول متعددة وخاصة في باقي دول مجلس
التعاون ،فإننا ننصح التركيز على المحاسبة االنتقالية وجعلها من األولويات.

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.

