النشرة األسبوعية للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي
 ٢٣أبريل ٢٠١٨

الهيئة اإلتحادية للضرائب تصدر دليل خدمات عضو مجلس اإلدارة
أصدرت الهيئة اإلتحادية للضرائب دليل ضريبة القيمة المضافة الخاص بخدمات عضو مجلس اإلدارة .يناقش الدليل المعاملة الضريبية
للبدالت والرسوم التي يتقضاها عضو مجلس اإلدارة مقابل خدمات.
تتلخص النقاط الرئيسية التي ذكرتها الهيئة في الدليل في ما يلي:


يمكن اعتبار الخدمات المقدمة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة (تنفيذي أو غير تنفيذي) بأنها توريدات لخدمات ألغراض ضريبة القيمة
المضافة ،حيث أن هذه الخدمات ليست قائمة على عقد توظيف كما هو متعارف عليه.



يطالب عضو مجلس اإلدارة بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا تجاوزت توريداته الخاضعة للضريبة حد التسجيل اإللزامي المحدد
شهرا الماضية.
بقيمة  375,000درهم خالل االثنى عشر
ً



يتم تطبيق قواعد "مكان التوريد" على خدمات عضو مجلس اإلدارة (التفاصيل أدناه).



يجوز للخاضع للضريبة استرداد ضريبة المدخالت المتكبدة عن التوريدات الخاضعة للضريبة (باستثناء بعض الحاالت).

يكون مكان توريد الخدمات هو ذاته مكان إقامة عضو مجلس اإلدارة .وإذا كان لدى المتلقي مكان إقامة في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي
ً
مسجال لضريبة القيمة المضافة في تلك الدولة ،يكون مكان التوريد هو مكان إقامة المتلقي .وإذا كان
المطبقة لضريبة القيمة المضافة وكان
متلقي الخدمات شخص يمارس األعمال ولديه مكان إقامة في اإلمارات العربية المتحدة ،ولم يكن لدى عضو مجلس اإلدارة مكان إقامة في
اإلمارات العربية المتحدة ،يكون مكان التوريد في اإلمارات العربية المتحدة – حتى لو لم يكن لدى عضو مجلس اإلدارة إقامة في اإلمارات.
كما ذكر الدليل أيضًا سيناريوهات لحاالت خاصة في تطبيق ضريبة القيمة المضافة تتضمن عضو مجلس اإلدارة الذي يقدم خدمات خارج
الدولة وعضو مجلس اإلدارة الذي يقدم خدمات إلى شركات خارجية وعضو مجلس اإلدارة الذي يمثل أعماال.

اإلمارات :إنتهاء صالحية قرار إعفاء المنشآت المتأخرة في التسجيل لضريبة القيمة المضافة من الغرامات
بنهاية الشهر الجاري
أعلنت الهيئة اإلتحادية للضرائب أن قرارها المؤقت الذي نص على إعفاء قطاعات األعمال المتأخرة في إجراءات التسجيل لدى الهيئة
بنظام ضريبة القيمة المضافة ،قد أوشك على االنتهاء.
وأوضحت الهيئة أنها ستقوم بفرض غرامة تأخير قدرها  20,000درهم على كل شخص ملزم بالتسجيل يتأخر في التسجيل لضريبة القيمة
المضافة بعد تاريخ  30ابريل .وقد يؤدي ذلك إلى فرض غرامات تأخير أخرى تتضمن تأخير سداد الضريبة المستحقة وعدم تقديم
اإلقرارات الضريبية والتهرب الضريبي .لذلك ،فإنه على جميع أعضاء مجلس اإلدارة اإلسراع بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة.

"الهيئة االتحادية للضرائب" تطلق جولة توعوية حول اإلمارات للتواصل المباشر مع األعمال لتشجيعهم
ومساعدتهم لإلسراع بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة
أعلنت الهيئة االتحادية للضرائب عن إطالق جولة توعوية حول اإلمارات حتى تاريخ  24ابريل ،بهدف التواصل المباشر مع األعمال
الذين لم يسجلوا شركاتهم لتشجيعهم ومساعدتهم لإلسراع في التسجيل قبل الثالثين من شهر أبريل الحالي وذلك في إطار حرص الهيئة على
تشجيع االلتزام باإلجراءات والقوانين الضريبية تفاديا ً للغرامات اإلدارية.
ويقوم فريق من متخصصي الهيئة يضم محللين وخبراء ضريبيين وممثلين عن إدارة التسجيل الضريبي بجولة تشمل كافة أنحاء اإلمارات،
ويقوم الفريق بعقد لقاءات وندوات تعريفية تفاعلية لقطاعات األعمال الخاضعة للضريبة .وأشارت الهيئة إلى أن المبادرة الجديدة تهدف أيضًا
لالستماع لمالحظات واستفسارات قطاعات األعمال التي لم تسجل حتى اآلن ومعرفة أسباب عدم قيامهم بالتسجيل لمعالجة هذه األسباب
وتذليل أية عقبات تواجههم خالل التسجيل.
وقد تم إقامة الجولة في كل من راس الخيمة وأبوظبي ودبي وعجمان والشارقة .يتلخص البرنامج الزمني المتبقي فيما يلي:



أم القيوين –  23 – 22ابريل
الفجيرة –  24ابريل

في حال رغبتكم في حضور هذه الفعاليات ،يرجى التواصل مع الهيئة لمزيد من التفاصيل.

دبي :انخفاض أسعار الذهب ومطالبات إلعادة النظر في تطبيق ضريبة القيمة المضافة
أعلن نائب رئيس مجموعة دبي للذهب والمجوهرات شاندو سيرويا أنه قد انخفضت توريدات الذهب بالجملة بنسبة  %50إلى  %60في
دبي في الربع األول من هذا العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي .ويعزى سبب االنخفاض إلى فرض ضريبة القيمة المضافة بتاريخ
 1يناير  2018مما أدى إلى هبوط عمليات الشراء بالجملة من قبل تجار المجوهرات األجانب
يناقش الرواد في قطاع الذهب حاليا ً مع مصادر حكومية إمكانية اللحصول على إعفاء من خالل فرض ضريبة القيمة المضافة على التكلفة
المصنعية فقط وليس على مشتريات المجوهرات نفسها .ما سيجعل تأثير تطبيق الضريبة في العام الجديد محدودا ً جدا ً على مبيعات
اإلمارات من الذهب والمجوهرات مما سيؤدي إلى انخفاض سعر الذهب وارتفاع الطلب في الدولة عامة.
تدل المؤشرات ،على تفضيل معاملة توريد الذهب كتوريد معفى من الضريبة ،مع فرض ضريبة القيمة المضافة على تكاليف التصميم
والتصنيع فقط .قد يعد هذا معقدًا بالنسبة لعملية التسجيل باإلضافة إلى السماح للعمالء بتحديد هذه الرسوم ،والتي قد تتسبب في مشكلة
تجارية.

الهيئة العامة للزكاة والدخل تستعرض مرور  100يوم على تطبيق ضريبة القيمة المضافة
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل في بيان لها ضبط  4,794مخالفة لألعمال في مختلف مناطق المملكة ،وذلك خالل المئة يوم األولى
لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة ،وذلك عبر  12,578زيارة فحص ميدانية.
وتمثلت غالبية المخالفات التي رصدتها الهيئة في عدم التسجيل في نظام الضريبة ،وعدم سداد الضريبة المستحقة خالل المدة المحددة،
وعدم تقديم اإلقرار الضريبي خالل المدة المحددة ،وإصدار فواتير ضريبية ال تحتوي على البيانات النظامية ألغراض الضريبة ،وتحصيل
ضريبة بنسبة تزيد عن .%5

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.

