
 

 

للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي النشرة األسبوعية  
 ٢٠١٩نوفمبر  ١٨

 

 آخر المستجّدات في اإلمارات العربية المتحدة 

 (2019ديسمبر  1ق توسيع نطاق الضريبة االنتقائية )بدء العّد التنازلي لتاريخ تطبي

أيااااايلة ومواااااتةصلنااااااصموةد ااااااوبيةتاااااتةسيع تااااااةسيعة دالااااايةيفي ماااااتةد  ااااام ة ياااااي ةسي ااااا ي تةس  فالي ماااااتة ااااا ةس لاااااي س ة

 ،ةيفشعلةسيعبفجي ةسيفييمت:2019ميسع  ةة1سين بمتةسيعفحاوة  ة

 سيعش صبي ةسيعحالو؛ 

 أجهزوةصأمصس ةسيفاخمتةس يكف ص مت؛ةص 

 .ةسيس س لةسيعسفخالتة  ةأجهزوةصأمصس ةسيفاخمتةس يكف ص مت

 

صيهاا اةسييييااات،ةد سلاااو ةسيهمداااتةس دحيمياااتةيو ااا س يةلااا ةسينايااااةلاااتةس،تعااايلةت ااا ةب ياااا يةس يكف ص ااا ،ةلاااتةأجااالةدااا  م  ية

ةس،تعااايل،ةسيفااا ةدالااا لةبي ااافم سمةأصة  ة1بفاااي يلةسيفي ماااتة ااا ة ةميساااع  .ة عااايةجاااام ةسيهمداااتةسيف  مااااةتوااا ةأوم فااايوةأصةدخااازيتةأ م

لااااتةسيسااااو ةسيعاااا    وةأتااااالا،ة اااافك وةخيواااانتة يفزسلااااي ةسلف اااايلةصدسااااجملةجاياااااوةبع جاااايةد  اااام ة يااااي ةسي اااا ي تة

 س  فالي مت.

ص  ة مي ةس فياللةسي   ةسيعف ال ،ةيجيةتو ةس،تعيلةسيعنبممتةسيف  اةلتةسلف ييهيةياليفزسلي ةذس ةسياوتة  ةدي يلةدي متةد  م ة

ةتالةسدخيذةس ج سءس ةسيالزلتة  ة  سةسيش وةيعكتةأوةيؤث ة و يًةتو ةس،تعيلةسيف ة اةد سجهة تةصأوم  يي ةسي  ي تةس  فالي مت،ةخيلم

ةيمةيفممةلشي لة  ةدخومصةس س فم يءةسيفزسلي ةس لف يلةذس ةسياوت،ةص    ةتو ة  ملةسيع يلةةيشحبي ةتباةسيحاصمةسيجع  متة ذس

ةدسجملةسيسو ةس  فالي متةسيجاياوةتو ةسي  سبتةس يكف ص متةيوهمدتةس دحيميتةيو  س ي.

 

ةسياااااااا  ة ةشاااااااا ةلااااااااؤخ سًةبشاااااااا وةسي اااااااا ي تةس  فالي مااااااااتة س  فالي مااااااااتةدخاااااااازيتةسيسااااااااو ةة-صيشاااااااا حةسيف واااااااامشةسيناااااااايلم

(EXTP003ااااااصة (،ةس يفزسلااااااي ةسيعف د ااااااتةتواااااا ةلخزم اااااا ةسيسااااااو ةدحاياااااااسً.ةصتومااااااه،ةيجااااااية بااااااي"ةمي ياااااا "؛ةلوخم

ًة لااااااتةسيعبفجااااااي ةسيعاااااا    وةأتااااااالاة جاااااا سءةتعومفاااااامتة ساااااايبمفمتةبباااااايًءةتواااااا ةةتواااااا ةس،تعاااااايلةسيفاااااا ةدعفواااااا ةلخزص ااااااي

صيااااام ةتوااااا ةةلكلللللّف نلللللنج ملللللح المنتجلللللات علللللل   لللللدةلف  اااااخةسيعخااااازصوةسيشاااااه  ةصلف  اااااخةسيع مناااااي ةسيشاااااه يتة

ة جعيي ة دتةسيسو ةس  فالي مت.ة

ة

(ةس ثب ة12زصوةلتةسيسو ةس  فالي متةي ف وة)،ةد ممتة عمتةسيعخبسجالت مدققةةاال تفاظةاألعمالةهذهةعل ةيتعيّح وي تة ي ةليةدالامل،ة

ةيفي يلة ةسيسيبالت ةبييفسجملة،غ سضة2019ميسع  ةة1تش ةشه سً ة ي ةسيفزسل ةدؤم ة في جةسيحسيبي ةصسيفا مالي ةسيعيو بت ةص ا .

ةلتةأجلةسيفسجملة،غ سضةسي  ي تةس  فالي مت.ةلسفع وةسي  ي تةس  فالي مت،ة ف ة  ة يلةتالةصج مةسيفزسلي 

ة

ة

 

تةبييع سوم ةذس ةسياوت.ة   سةسيعوخصةلخامصة ،غ سضة تاللمتة الخةص ةيب ي ةأخ ةسيعش  وةبه.ة عيةأ هة ةييي ةبيي  ص وة ي تةسيج س يةسيخيلم

فةببيًءةتو ةلحف ييدهةمصوةسيحا لةتو ةلش  وة  .  عمتصتومه،ة  ج ةتالةسيفا م

https://tax.gov.ae/-/media/Files/FTA/links/Public-Clarification---Excise/EXTP003---Stockpiling-Excise-Goods---04-11-2019.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/xe/Documents/tax/FTA-publishes-Excise-Tax-Public-Clarification-stockpiling-of-Excise-goods-2019.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/xe/Documents/tax/FTA-publishes-Excise-Tax-Public-Clarification-stockpiling-of-Excise-goods-2019.pdf

