
 

 

للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي النشرة األسبوعية  

 ٢٠١٩ليو وي ١٦

 

 اراتأحدث التطورات في اإلم

 االتحادية للضرائب تصدر بيانًا صحفيًا بشأن نظام العالمات المميزة لمنتجات التبغ

يفيد بإصدار قرار جديد بشأن تحديد الجدول الزمني لتطبيق نظام وضع  بياًنا صحفيًاأصدرت الهيئة االتحادية للضرائب 

 العالمات المميزة على جميع أنواع تبغ األرجيلة )المعروفة باسم المعسل( ولفائف السجائر الكهربائية )السلع االنتقائية المحددة(.

 يخ كما يلي: وفقًا للبيان الصحفي، سيتم تطبيق نظام وضع العالمات المميزة وفقًا للتوار

 1  تتوفر العالمات المميزة للمستورد أو المنتج للسلع االنتقائية.  – 2019نوفمبر 

 1  يمنع استيراد جميع أنواع السلع االنتقائية المحددة إلى الدولة بدون وجود عالمات مميزة.  – 2020مارس 

 1  المحددة في الدولة.  يمنع توريد أو نقل أو تخزين أو حيازة السلع االنتقائية – 2020يونيو 

 

 لم يتوفر بعد القرار عبر موقع الهيئة االلكتروني. 

ولفائف السجائر الكهربائية ومستورديها بإتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأن السلع المعنية لتجنب   ننصح منتجي تبغ األرجيلة

 تأخير العمليات. 

 

 أحدث التطورات في السعودية

 رشادي الخاص بطلبات القرارات التفسيريةالهيئة تصدر تحديث الدليل اإل

 اص بطلبات القرارات التفسيرية باللغة العربية. للدليل اإلرشادي الخ تحديثًاأصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل 

الذي يتناول تفاصيل عملية تقديم طلب قرار تفسيري، حيث يجب على األشخاص الخاضعين للضريبة  4وقد تم تحديث القسم  

 إتباع الطريقة المحدثة عند تقديم الطلب. 

 

 أحدث التطورات في عمان

 2019يوليو  15النهائي لتقديم اإلقرار االنتقائي للضريبة االنتقائية هو الموعد 

دعت األمانة العامة للضرائب المنشآت لتقديم اإلقرار االنتقالي للضريبة االنتقائية بشأن الضرائب االنتقائية المستحقة قبل تاريخ 

قائية في وقت تطبيق قانون الضريبة االنتقائية، تقديم ، حيث يجب على جميع المنشآت التي تقوم بحيازة سلع انت2019يوليو  15

 اإلقرارات وسداد الضرائب المستحقة، وسيتم فرض غرامات على المنشآت التي ال تقوم بذلك. 

https://www.tax.gov.ae/ar/press-releases/Digital%20Tax%20Stamp%20Scheme%20to%20Be%20Implemented
https://www.tax.gov.ae/ar/press-releases/Digital%20Tax%20Stamp%20Scheme%20to%20Be%20Implemented
https://www.vat.gov.sa/sites/default/files/2019-07/VAT_Added_Tax_Application_for_a_Ruling_Request_%28ARABIC%29_VS2_July_2_2019_Amended.pdf
https://www.vat.gov.sa/sites/default/files/2019-07/VAT_Added_Tax_Application_for_a_Ruling_Request_%28ARABIC%29_VS2_July_2_2019_Amended.pdf


ويمكن الوصول لإلقرار االنتقالي عبر بوابة الخدمات االلكترونية الخاصة باألمانة عبر موقعها االلكتروني، ويتوفر أيًضا دلياًل 

 تضمن تعليمات حول كيفية تعبئة اإلقرار االنتقالي )باللغة العربية(. ي

وقد أصدرت األمانة نموذج بيان االستيراد وقائمة األسعار األساسية، ويمكن التعديل على هذه المستندات بشكل مستمر  

 والتواصل مع األمانة في حال فقدان بعض البنود. 

 

 

 

 

 

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

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


