النشرة األسبوعية للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي
 ١٨يونيو٢٠١٩
أحدث التطورات في اإلمارات – ضريبة القيمة المضافة
قرارا بشأن الفواتير الضريبية واإلشعارات الضريبية الدائنة
اإلتحادية للضرائب ت ُصدر
ً
أطلقت الهيئة اإلتحادية للضرائب قرار رقم ( )7لسنة  2019بشأن الفواتير الضريبية واإلشعارات الضريبية الدائنة.
ينص القرار أنه في حال كان على الخاضع للضريبة إصدار فواتير ضريبية وإشعارات ضريبية دائنة تتعلق بتوريدات مختلفة،
فإنه يجوز له إصدار مثل هذه الفواتير الضريبية واالشعارات الضريبة الدائنة في مستند واحد مع عبارة "فاتورة ضريبية/إشعار
ضريبي دائن".
وينص القرار أيضًا على أنه ال يتوجب أن تتضمن الفاتورة الضريبية أو اإلشعار الضريبي الدائن العنوان الفعلي للمورد أو
المستلم  /المتلقي في حال تضمنت تلك الفاتورة الضريبية أو اإلشعار الضريبي الدائن العنوان البريدي لذلك المورد أو المستلم /
المتلقي.
يُلغى القرار رقم ( )3لسنة  2018بشأن الفواتير الضريبية واإلشعارات الضريبية الدائنة ويستبدل بهذا القرار ويعمل به ابتدا ًء
من االول من يناير  2018حين تعديله بقرار الحق .ويساعد هذا القرار على تبسيط عمليات التوثيق الحالية للمنشآت.

إطالق "أجهزة خدمة ذاتية" لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح
أعلنت الهيئة االتحادية للضرائب عن إطالق أجهزة خدمة ذاتية لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح عند مغادرتهم الدولة في
المنافذ المشمولة في نظام رد الضريبة للسياح ،حيث تم إطالقها لتوفير المزيد من السهولة والسرعة في إجراءات رد الضريبة
للسياح.
ويتيح نظام رد الضريبة الذي تم تفعيله في  2018للسياح تقديم طلبات استرداد نسبة من الضريبة على مشترياتهم المؤهلة
لالسترداد في اإلمارات.

حدث التطورات في البحرين
الجهاز الوطني يدعو المنشآت التي تبلغ إيراداتها السنوية معدل  5,000,000 – 500,000دينار بحريني بحلول  20يونيو
الجاري بالتسجيل لنظام ضريبة القيمة المضافة
يجب على المنشآت التي بلغت أو متوقع أن تبلغ توريداتها السنوية بين  500ألف و 5مليون دينار بحريني التسجيل في القيمة
المضافة بحلول  20يونيو  ،2019وذلك وفقًا للموقع االلكتروني للجهاز الوطني لاليرادات.

وندعو الشركات التي تقع قيمة توريداتها السنوية ضمن هذا النطاق والتي لم تقم بالتسجيل للنظام بعد ،بالتسجيل بأقرب وقت
لتجنب فرض أية غرامات.

أحدث التطورات في السعودية
اعتبارا من  1ديسمبر 2019
تطبيق الضريبة االنتقائية على المشروبات المحالة
ً
اعتبارا من  1ديسمبر .2019
أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن تطبيق الضريبة االنتقائية على المشروبات المحالة
ً
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل على تعديل الالئحة التنفيذية لن ظام الضريبة االنتقائية لتوسيع نطاق الضريبة في
المملكة ليشمل ما يلي:
-

المشروبات المحالة – %50
السجائر االلكترونية – %100
السوائل المستخدمة في السجائر االلكترونية – %100

يسري العمل بأحكام الالئحة بما يخص السجائر االلكترونية والسوائل المستخدمة فيها ،وذلك وفقًا لقرار الهيئة الصادر بتاريخ
 15مايو  . 2019ويوضح اإلعالن تاريخ الضريبة المطبقة على المشروبات المحالة.

أحدث التطورات في عمان
نظام الضريبة االنتقائية
تم تنفيذ نظام الضريبة االنتقائية في عمان بتاريخ  15يونيو ،حيث نص النظام أنه يستحق على دافعي الضرائب الذين يمتلكون
مخزون من السلع االنتقائية قبل تاريخ تطبيق نظام الضريبة االنتقائية سداد الرسوم االنتقالية ،وتستحق هذه الرسوم في غضون
 15يو ًما  -أي بحلول  30يونيو  ، 2019وهو التاريخ الذي يستحق فيه سداد الضريبة االنتقائية .وبذلك فإننا ننصح المنشآت التي
قد تواجه صع وبات سداد الضريبة باعتبار الخيارات المتاحة من األمانة ،حيث أشارت األمانة إلى إمكانية قبول سداد الضريبة
على أقساط.
وقد أطلقت األمانة العامة للضرائب قائمة األسعار األساسية للضريبة عبر نموذج االستيراد ،وقد تم استثناء المشروبات
الكحولية .وتجدر اإلشارة أنه وبالرغم من مراجعة األسعار مرتين ،قد تصدر األمانة تحديثًا قبل تاريخ  30يونيو .ويمكن إضافة
أي عنصر لم تتم إضافته في القائمة لغرض الرسوم االنتقالية.

أحدث التطورات في اإلمارات – الجمارك
جمارك دبي تحدد تفاصيل ضمان مخزون السلع االفتراضي
إلحاقًا إلعالن السياسة الجمركية رقم ( )DCP 46/2019بشأن ضمان مخزون السلع االفتراضي ،أطلقت جمارك دبي النماذج
المتعلقة بالسياسة والتصريح الجمركي.
يعد ضمان مخزون السلع االفتراضي من األدوات الحديثة التي تساعد على إدارة ضمان الرسوم الجمركية للسلع المؤهلة عند
إعادة التصدير من المناطق الحرة والمستودعات الجمركية من خالل منافذ الخروج التابعة إلمارة دبي.

على الشركات العاملة المستودعات الجمركية والمناطق الحرة تقديم الطلب إلدارة العمالء في جمارك دبي وفق النموذج كما
يلي:
المستودعات الجمركية:



نموذج ضمان مخزون السلع االفتراضي للمستودعات الجمركية العامة والخاصة المرخصة في إمارة دبي.
نموذج استخدام ضمان مخزون السلع االفتراضي (مستودعات جمركية).

الشركات العاملة في المناطق الحرة:



نموذج ضمان مخزون السلع االفتراضي للشركات العاملة في المناطق الحرة والمرخصة في إمارة دبي.
نموذج استخدام ضمان مخزون السلع االفتراضي (الشركات العاملة في المناطق الحرة).

جمارك دبي تطلق إعالن بشأن توسيع نطاق تطبيق نظام وضع العالمات المميزة على التبغ ومنتجاته
أطلقت جمارك دبي في يوم  29مايو  2019إعالن جمركي رقم ( )CN7/2019بشأن توسيع نطاق تطبيق نظام وضع
العالمات المميزة على التبغ ومنتجاته.
اعتبارا من 1
إلحاقًا باإلعالن الجمركي رقم ( )2019/5بشأن منع استيراد كافة أنواع السجائر بدون وجود عالمات مميزة
ً
مارس  ،2019ينص إعالن رقم  CN7\2019على منع استيراد جميع أنواع تبغ األرجيلة (المعسل) والسجائر االلكترونية دون
اعتبارا من  1مارس .2020
وجود عالمات مميزة عليها
ً
على كافة الموردين المعنيين استكمال كافة اإلجراءات المطلوبة لدى الهيئة االتحادية للضرائب بما فيها الحصول على
العالمات المميزة واإلجراءات المتعلقة بها قبل تاريخ  1مارس .2020

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.

