
 أحدث التطورات في اإلمارات
 

اإلتحادیة للضرائب تصدر تحدیث لدلیل األشخاص الخاضعین للضریبة اإلنتقائیة
 

أصدرت الھیئة اإلتحادیة للضرائب في اإلمارات تحدیثًا لدلیل األشخاص الخاضعین للضریبة االنتقائیة.
 

وقد حدثت الھیئة الدلیل لیتضمن أحدث التطورات المتعلقة بالضریبة االنتقائیة في اإلمارات، بما فیھا توسیع نطاق الضریبة 
االنتقائیة وأحدث المتطلبات المتعلقة باإلقرارات الضریبیة.

 
وتضمن الدلیل على وجھ التحدید تفاصیل حول المواضیع اآلتیة:

 
●   السلع االنتقائیة والنسب الضریبیة المطبقة (بما فیھا السلع الخاضعة للضریبة مؤخًرا كالمشروبات المحالة وأجھزة التدخین 

     اإللكترونیة والسوائل المستخدمة فیھا).
●   تحدید نسبة الضریبة االنتقائیة لمنتجات التبغ.

●   متطلبات اإلقرار عن الضریبة االنتقائیة.
●   التصریح الطوعي.

●   نظام الطوابع الضریبیة الرقمیة.
 

وقد تم إضافة بعض المعاییر للتفریق بین المشروبات الغازیة ومشروبات الطاقة. وتؤكد الھیئة المعاملة الضریبیة في حال كان 
تعریف السلعة یقع ضمن أكثر من فئة من فئات السلع االنتقائیة، فإنا تصنف كونھا سلعة انتقائیة تخضع ألعلى نسبة من الضریبة 

االنتقائیة.
 

للمزید من التفاصیل حول الضریبة االنتقائیة في اإلمارات، یرجى التواصل مع  
 Mark Junkin أو Adrienne D’Rose أو Yeji Moon Monda أو جھة التواصل المعتادة في دیلویت.

 
اإلتحادیة للضرائب تصدر قرار مجلس الوزراء حول السعر االنتقائي لمنتجات التبغ

 
أصدرت االتحادیة للضرائب قرار مجلس الوزراء رقم ٥٥ لسنة ۲۰۱۹ المتعلق بالسعر االنتقائي لمنتجات التبغ.

 
یوضح القرار السعر االنتقائي لمنتجات التبغ، على أن ال یقل عن:

 
●   (۰٫٤) درھم لكل لفة سیجارة.

●   (۰٫۱) درھم لكل غرام من تبغ األرجیلة (المعسل) والتبغ الجاھز لالستخدام والمنتجات األخرى المماثلة.
 

یوضح القرار الحد األدنى للسعر االنتقائي لمنتجات التبغ المذكورة، وتنطبق ھذه النسب حین یقل سعر بیع التجزئة للسلعة 
المحددة عن الضریبة المفروضة.

 
ویصدر وزیر المالیة قراًرا بتحدید موعد تنفیذ ھذا القرار على أن یكون التنفیذ قبل ۱ ینایر ۲۰۲۰.

 
للمزید من التفاصیل حول القرار الصادر مؤخًرا، یرجى اإلطالع على تنویھ دیلویت الصادر بھذا الشأن.

  

النشرة األسبوعیة للضریبة غیر المباشرة في دول مجلس التعاون الخلیجي

۱۸ سبتمبر ۲۰۱۹

https://www.tax.gov.ae/-/media/Files/EN/PDF/Guides/Taxable-Person-Guide-for-Excise-Tax---Sept-2019.pdf
https://www.tax.gov.ae/-/media/Files/FTA/links/Legislation/Excise-tax/Decision-no-55-of-2019---excise-price-for-tobbaco-products.pdf
https://www2.deloitte.com/xe/en/pages/tax/articles/vat-gcc-uae-fta-publishes-cabinet-decision-no55-2019.html
mailto:majunkin@deloitte.com
mailto:addrose@deloitte.com
mailto:ymonda@deloitte.com


قرب الموعد النھائي السترداد ضریبة القیمة المضافة لألعمال األجنبیة
 

دعت الھیئة األعمال األجنبیة غیر المقیمة في اإلمارات لتقدیم طلبات استرداد الضریبة وذلك القتراب الموعد النھائي لتقدیمھا، 
حیث یجب على األعمال تقدیم الطلبات قبل تاریخ ۱ أكتوبر ۲۰۱۹ للھیئة السترداد الضریبة عن السنة المیالدیة ۲۰۱۸. ویجب 

على األعمال األجنبیة تقییم الوضع الضریبي وتحدید ما إذا كانت مؤھلة السترداد الضریبة وعلیھ احتساب الضریبة الواجب 
استردادھا. 

 
ویتیح النظام االسترداد لألعمال التي تستوفي الشروط التالیة:

●   ال تقیم في اإلمارات (ال تمتلك مؤسسة ثابتة).
●   ال تخضع للضریبة في اإلمارات.
●   ال تمارس أعمالھا في اإلمارات.

●   تمارس أعمالھا خارج اإلمارات وتم تسجیلھا ألغراض ضریبة القیمة المضافة (أو ما یشابھھا).
 
 

یرجى اإلطالع على الملحق من دلیل المستخدم بشأن استرداد الضریبة لزائري األعمال، لإلطالع على الئحة الدول المؤھلة 
لالسترداد.

 
یسر خبراؤنا في دیلویت تقدیم خدماتھم لتسھیل العملیة، وللمزید من التفاصیل یرجى التواصل مع أحد خبراؤنا المذكورین أدناه.

تنویھ
 

ھذا الملخص مخصص ألغراض إعالمیة فقط وال ینبغي أخذ المشورة بھ. وال یغطي بالضرورة كافة الجوانب الخاصة 
بالمواضیع التي ناقشھا. لذا، نرجو عدم التصرف بناًء على محتویاتھ دون تلقي مشورة رسمیة.

https://www.tax.gov.ae/-/media/Files/EN/PDF/Guides/VAT-Refund-User-GuideBusiness-VisitorsEN-v053.pdf



