النشرة األسبوعية للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي
 ١٣مايو ٢٠١٨
"االتحادية للضرائب" تطلق نظام العالمة المميزة لمنتجات التبغ
أعلنت الهيئة االتحادية للضرائب عن إطالق مشروع "نظام العالمة المميزة لمنتجات التبغ" .وذلك بهدف تتبع منتجات التبغ
ومكافحة التهرب الضريبي والغش التجاري وتحصيل الضرائب المستحقة على هذه المنتجات عبر عالمات مميزة على شكل
طوابع رقمية يمكن تتبعها إلكترونيًا وذلك كجزء من جهود الهيئة في استكمال تطبيق األنظمة المتعلقة بالضريبة االنتقائية والتي
تعزز من آليات ضمان سداد الضريبة االنتقائية المستحقة .ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق هذا النظام اعتبارا ً من بداية العام المقبل
( ،)2019وعلى السجائر بشكل أولي ومن ثم على جميع منتجات التبغ.
نرجو التواصل مع مايكل تاولر في حال وجود استفسارات بخصوص الضريبة اإلنتقائية أو جهة اإلتصال المعتادة لديلويت.

الدليل اإلرشادي لقطاع الخدمات المالية باللغة اإلنجليزية لدى الهيئة العامة الزكاة والدخل
قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل مؤخرا ً بإصدار النسخة اإلنجليزية من دليل قطاع الخدمات المالية عبر موقعها اإللكتروني.
قمنا بتلخيص النقاط الرئيسية التي تم مناقشتها في الدليل كما يلي:









التعريفات – تمت إضافة تعريفات لم يتم ذكرها سابقًا في القانون الضريبي أو اللوائح التنفيذية في المملكة العربية
السعودية ،مثل األوراق المالية وسندات الدين والسندات المالية والرسم أو العمولة الصريحة والخصم التجاري.
احتساب الخصم النسبي  -من الممكن اعتبار الدين المنقول بأنه أصل رأسمالي وبذلك ال تؤخذ قيمته في االعتبار عند
احتساب الخصم النسبي
مكان التوريد – قد يقع تمويل األصول والتأمين المتعلق بالعقارات ضمن قواعد تحديد مكان التوريد االستثنائية الخاصة
بالخدمات ذات الصلة بالعقارات
نقل الديون  -قد يكون نقل الديون معفى من ضريبة القيمة المضافة  ،في حين أن تحويل الديون بموجب ترتيبات الخصم قد
ال تكون توريدًا ألغراض ضريبة القيمة المضافة
وساطة التأمين – يتضمن الدليل أيضًا وجهة نظر الهيئة حول التفاصيل المتعلقة بالتأمين ،بالرغم من ذلك ،فإن هذا المجال
يعتبر معقدًا فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة ويجب معاملة كل قضية معاملة خاصة
نسبة الصفر  -قد تطبق الضريبة بنسبة الصفر عندما يقوم الوسيط بمعاملة على تداول (البورصة السعودية) لغير المقيمين
في دول مجلس التعاون الخليجي
الصندوق المالي  -على الرغم من أن الصندوق ال يعتبر كيانًا قانونيًا بموجب القانون السعودي ،إال أنه قد يكون ،
قادرا على القيام بتوريدات واستالمها ،وبالتالي قد يكون له التزاماته الخاصة
صا ً
ألغراض ضريبة القيمة المضافة  ،شخ ً
بضريبة القيمة المضافة
التوريد من منشأة أجنبية  -في حال تعاقدت مؤسسة أجنبية على خدمات حيث المنشأة الموجودة في المملكة ستقوم باستالم
الخدمات واالستفادة واالنتفاع منها ،فإن المنشأة السعودية قد تكون هي المستفيد من الخدمات

في حال رغبتكم بمناقشة أي جانب من جوانب الدليل أو اآلثار المترتبة على ضريبة القيمة المضافة للخدمات المالية بشكل عام
 ،نرجو التواصل مع خبرائنا مايكل كامبرن و عامر بهاتي أو مع جهة االتصال المعتادة لديلويت

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.

