صة بالضرائب غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي
النشرة الخا ّ
 ١٤أبريل ٢٠٢٢
آخر المستجدّات في اإلمارات العربية المتحدة
اإلدارة العامة لجمارك أبوظبي تطلق نظام األحكام المسبقة للتصنيف وقواعد المنشأ
أطلقت اإلدارة العامة لجمارك أبوظبي نظام األحكام المسبقة للتصنيف وقواعد المنشأ ،وهو نظام إلكتروني مبتكر إلدارة القرارات
التي سبق لإلدارة العامة أن اتخذتها وطبقتها بخصوص األحكام المسبقة.
يعزز إطالق هذا النظام اإللكتروني جهود اإلدارة العامة الرامية إلى تسهيل حركة التجارة من خالل إتاحة الفرصة أمام المجتمع
التجاري للحصول على حكم مسبق للبضائع قبل البدء باستيرادها عبر المنافذ الحدودية المتعددة في دولة اإلمارات.
من شأن تفعيل هذا النظام اإللكتروني الجديد تسريع عملية تخليص البضائع في المنافذ الحدودية ،وتقليص الزمن الذي تستغرقه
عملية التخليص الجمركي ،وبالتالي توفير الوقت والتكلفة ومساعدة اإلدارة العامة لجمارك أبوظبي في تقديم أفضل الخدمات إلى
المجتمع التجاري في أبوظبي والدولة بشكل عام.

تعاون اقتصادي جديد بين دولة اإلمارات ودولة الكويت إلنشاء ممر تجاري افتراضي يسهل اإلجراءات ويدعم التجارة بين
البلدين
تحت إشراف دائرة التنمية االقتصادية – أبوظبي ،وقعت مجموعة موانئ أبوظبي مذكرة تفاهم مع اإلدارة العامة للجمارك في
الكويت بهدف إنشاء ممر تجاري افتراضي جديد بين دولة اإلمارات ودولة الكويت.
بموجب مذكرة التفاهم هذه ،سيتم وضع لو ائح وإجراءات وأنظمة جديدة من شأنها تمكين التجارة االفتراضية بين البلدين والتي
سوف تسهم في تبسيط وتسهيل التجارة عبر الحدود .عالوة على ذلك ،سيكون باستطاعة الجهات الجمركية في البلدين الحصول
على المعلومات المتعلقة بالشحنات الدولية والبضائع قبل وصولها ،وتدقيق هذه المعلومات بوقت أسرع ،وتسهيل عمليات التخليص
الجمركي المسبق للبضائع.
عالوة على ذلك ،تتيح هذه المذكرة استحداث إجراءات أسرع بهدف تسريع عمليات شحن البضائع القابلة للتلف وتقليص المدة
الزمنية لالنتظار عند المنافذ الحدودية .ومن شأن الربط الرقمي بين الجهتين الموقعتين على مذكرة التفاهم توفير العديد من المزايا
في مجال األمن والسالمة ،وإعطاء السلطات الجمركية في كال البلدين رؤية شاملة حول المخاطر المحتملة المرتبطة بالبضائع
التي ستمر عبر الحدود بين البلدين ،وتقليص الوقت الذي تستغرقه عملية فحص البضائع ،وتبسيط اإلجراءات الخاصة بحاملي
تصاريح االستيراد.
الهيئة االتحادية للضرائب تنشر دليالً حول االلتزامات الضريبية
تعرف على التزاماتك الضريبية“ الذي يعطي
نشرت الهيئة االتحادية للضرائب في دولة اإلمارات العربية المتحدة دليالً بعنوان ” ّ
فكرة موجزة عن كل ضريبة القيمة المضافة التي تخضع لها الشركات العاملة في دولة اإلمارات.

يتناول هذا الدليل مجموعة واسعة من المواضيع منها :التزامات التسجيل في النظام الضريبي ،معدالت ضريبة القيمة المضافة،
ومتطلبات الضريبة الصفرية  /اإلعفاء ،والفوترة ،والمجموعات الضريبية ،وحجب ضريبة المدخالت ،ومتطلبات مسك
السجالت ،واإلقرارات الضريبية.
يوفر هذا الدليل تعريفا ً واضحا ً وسهل الفهم لمجموعة متنوعة من المفاهيم المهمة لضريبة القيمة المضافة ،وقد يكون مفيدا ً على
وجه الخصوص للشركات والمؤسسات الجديدة التي لم يسبق لها العمل بموجب ضريبة القيمة المضافة .لالطالع على مزيد من
اإلرشادات حول أحد المواضيع الضريبية ،يُرجى االطالع على أدلة ضريبة القيمة المضافة الصادرة عن الهيئة االتحادية
للضرائب.

الهيئة االتحادية للضرائب ت ُطلع وفدا ً من مملكة البحرين على آليات تسويق منتجات التبغ
عقد بعض المسؤولين في الهيئة االتحادية للضرائب اجتماعا َ مشتركا ً مع نظرائهم في الجهاز الوطني البحريني لإليرادات عبر
تقنية االتصال المرئي عن بُعد.
وقد اطلع المختصون في الجهاز الوطني البحريني لإليرادات من نظرائهم اإلماراتيين على تجربة الهيئة االتحادية للضرائب في
تطبيق نظام العالمات المميزة على التبغ ومنتجاته ،وأهداف هذا النظام ،ونطاق وخطوات تطبيقه ،واإلنجازات التي حققها خالل
المرحلتين األولى والثانية من تنفيذه ،باإلضافة إلى التعرف على المزايا العملية لهذا النظام والتحديات التي اعترضت مسيرته.
جدير بالذكر أن نظام العالمات المميزة على التبغ ومنتجاته يهدف إلى منع بيع وحيازة السجائر ،وتبغ األرجيلة ،ولفائف السجائر
التي تُسخن كهربائيا ً التي ال تحمل الطوابع الضريبية الرقمية.
ويشير هذا االجتماع بين الوفدين إلى التعاون عن كثب بين جميع السلطات الضريبية في دول مجلس التعاون الخليجي حول العديد
من جوانب تطوير األنظمة الضريبية في دول المجلس.

آخر المستجدّات في المملكة العربية السعودية
بدء أعمال ترميم منفذ جديدة عرعر الحدودي لتعزيز التجارة
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية عن وجود خطة لديها لترميم وتجديد المنطقة اللوجستية في
منفذ جديدة عرعر الحدودي مع العراق.
من المقرر أن يوفر هذا المشروع الجديد خدمات لوجستية متطورة في المنفذ تشمل العديد من المرافق من بينها مرافق
المستودعات ،وإسكان العمال ،ومتاجر التجزئة.
من شأن المنطقة اللوجستية الجديدة ،التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع جهات القطاع الخاص ،تعزيز األنشطة التجارية في المنفذ،
ورفع مستوى التبادل التجاري بين المملكة والعراق.

لمزيد من التفاصيل حول هذا الخبر ،انقر هنا.

