
 

 

 النشرة األسبوعية للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي

      ٢٠١٨نوفمر  ١٩

 

 االتحادية للضرائب تطلق قرارها في شأن رد ضريبة القيمة المضافة للسياح القادمين من الخارج

 الهيئة االتحادية للضرائب في اإلمارات العربية المتحدة قرارها في شأن نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح. أطلقت 

يتيح نظام رد الضريبة للسائح القادم من الخارج استرداد ضريبة القيمة المضافة على السلع المؤهلة لذلك من قبل تجار التجزئة 

 . 2018نوفمبر  18ك اعتباًرا من المشتركين في نظام رد الضريبة، وذل

 18أنه اعتباًرا من  حفي شأن نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسيا 2018( لسنة 2قرار الهيئة االتحادية للضرائب رقم )يؤكد 

سيتم البدء بتطبيق اجراءات رد ضريبة القيمة المضافة من قبل تجار التجزئة المشتركين في النظام. ويشمل ذلك  2018نوفمبر 

إلقيام بإجراءات التحقق المحددة وتوفير طلبات رد الضريبة للسائحين المؤهلين. يمكن للسائح القادم من الخارج استرداد ضريبة 

 ة المضافة على السلع المؤهلة من خالل مطار أبو ظبي الدولي ومطار دبي الدولي ومطار الشارقة الدولي.القيم

ويمكن للسائح أيًضا تقديم طلب رد الضريبة من خالل مطارات الدولة والمنافذ البرية والموانئ البحرية األخرى التي يطبق فيها 

 . 2018ديسمبر  16النظام اعتباًرا من 

 كم القرار فيما يلي: نلخص ل

  ردها للسائح، باإلضافة سيتم % من مبلغ ضريبة القيمة المضافة التي 15للهيئة فرض رسوم على السائح بمبلغ يعادل

 درهم لكل طلب استرداد.  4.8إلى رسم ثابت بقيمة 

  ساعة.  24 درهم لكل سائح لكل 10,000يكون الحد األقصى لالسترداد النقدي لضريبة القيمة المضافة مبلغ 

  يكون الحد األدنى للمشتريات شاملة ضريبة القيمة المضافة من ذات الخاضع للضريبة والتي يطلب السائح استرداد

 درهم.  250الضريبة المتكبدة عنها 

 :تستثنى السلع اآلتية من نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح 

o  بصحبة السائح القادم من الخارج في وقت مغادرته الدولة.السلع التي ال تكون 

o .السلع التي تم استهالكها بالكامل أو جزئيًا في الدولة أو في أي دولة مطبقة أخرى 

o .المركبات والقوارب والطائرات 

 ( االجراءات التي يقوم بها تاجر التجزئة للمشتريات 2تتضمن المادة رقم )لمضافة موجب نظام رد ضريبة القيمة اب

 للسياح، بما في ذلك اجراءات التحقق المحددة من قبل الهيئة. 

  الضريبة إلى السائح ما لم يتحقق من أن السائح يقوم  ردنظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح  لمشغلال يجوز

 من تاريخ توريدها.يوًما  90بتصدير السلع إلى خارج الدولة خالل 

 

 

 

 

https://www.tax.gov.ae/pdf/FTA%20Decision%20No%202%20of%202018%20on%20Tax%20Refunds%20for%20Tourists%20Scheme.pdf
https://www.planetpayment.ae/
https://www.planetpayment.ae/


 الزكاة والدخل تطلق النسخة العربية من الدليل اإلرشادي الخاص بالوكالء 

يهدف  العربية من الدليل اإلرشادي الخاص بالوكالء.النسخة أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية 

الدليل إلى تقديم معلومات إيضاحية لألشخاص الخاضعين للضرببة فيما يتعلق بااللتزامات واآلثار الضريبية المتعلقة بالوكالء، 

 أو حاالت أخرى يقوم فيها الشخص بالتصرف نيابة عن شخص آخر.

مثل مفهوم الوكالة ألغراض ضريبة القيمة المضافة و المعالمة الضريبية التي يتصرف فيها يتناول الدليل بعض النقاط الرئيسية 

الوكيل نيابة عن األصيل والمعاملة الضريبية التي يتصرف فيها الوكيل باسمه الخاص واالستيراد من قبل الوكيل وتحميل 

 لنقل البري والفنادق(.التكاليف من الوكالء وحاالت خاصة لبعض القطاعات )بما في ذلك خدمات ا

 

 الزكاة والدخل تطلق النسخة االنجليزية من الدليل اإلرشادي العام لضريبة القيمة المضافة

النسخة االنجليزية من الدليل اإلرشادي العام لضريبة القيمة أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية 

. يهدف الدليل إلى تقديم إرشادات عامة لألشخاص 2018والذي قد تم إصدار النسخة العربية منه في أكتوبر  المضافة،

 الخاضعين للضريبة لمساعدتهم في فهم االلتزامات الضريبية في المملكة العربية السعودية. 

يتضمن الدليل االلتزامات منها: التسجيل لضريبة القيمة المضافة تطبيق الضريبة وإصدار الفواتير الضريبية وخصم ضريبة 

 القيمة المضافة المدفوعة على المشتريات وتقديم اإلقرارات الضريبية والتعامل مع الهيئة بشأن المسائل الضريبية. 

نها: مثااًل لفاتورة ضريبية وتعريف أهم المصطلحات الضريبية ونموذج إقرار كما يتضمن الدليل بعض المواد األساسية م

 ضريبي ومخطط بياني لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وتكمن أهمية هذا الدليل في مساعدة األشخاص الخاضعين للضريبة في فهم االلتزامات الضريبية حيث أنه موجه لجميع 

 األشخاص الطبيعيين واالعتباريين. 

 

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

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

 

 

 

 

 

https://www.vat.gov.sa/sites/default/files/2018-11/VAT_Guideline_Agents_AR.pdf
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