النشرة األسبوعية للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي
 ٢٣سبتمبر ٢٠١٨
االتحادية تنشر دليل المستخدم لتصريح االستيراد لضريبة القيمة المضافة
قامت الهيئة االتحادية للضرائب مؤخرا ً بنشر دليل المستخدم بشأن تصريحات االستيراد لضريبة القيمة المضافة.
يهدف دليل المستخدم لتصريح االستيراد لضريبة القيمة المضافة بشكل أساسي إلى مساعدة الخاضعين للضريبة في فهم
إجراءات التصريح عن السلع لدى الجمارك  ،وكذلك استكمال نماذج تصريحات ضريبة القيمة المضافة  ،وتقديم المستندات
الالزمة إلى الدائرة الجمركية للتحقق من صحة تصريح االستيراد وضريبة القيمة المضافة المستحقة.
كما أنه ،مع ذلك ،يتناول أيضًا الحاالت التي ال يكون فيها المستورد خاضعًا للضريبة  ،ولكنه قد يكون مطالبا ً بدفع ضريبة
القيمة المضافة لتخليص السلع من الجمارك.
يتضمن الدليل العديد من السيناريوهات المختلفة التي قد قد تواجهها الشركات  ،مثل استيراد سلع خاضعة للضريبة إلى داخل
اإلمارات العربية المتحدة  ،واستيراد السلع ثم تصديرها إلى بلد آخر  ،وكذلك استيراد السلع إلى منطقة محددة لغايات ضريبة
القيمة المضافة (المنطقة المحددة).
ومن المهم اإلشارة إلى أن هذا الدليل يتناول أيضًا الجوانب العملية لنقل السلع من منطقة محددة إلى منطقة محددة أخرى  ،مع
مراعاة الكفالة اإللكترونية التي قد تتطلب أيضًا إنشاء حساب من خالل بوابة الخدمات اإللكترونية.

االتحادية تحدث دليل أمين المستودع للمناطق المحددة وتضيف متطلبات التجديد
أصدرت الهيئة االتحادية للضرائب في اإلمارات العربية المتحدة نسخة محدثة من دليل المستخدم ألمناء المستودعات والمناطق
المحددة .يتضمن اإلصدار الجديد عددا ً من اإلضافات الهامة  ،ومنها ملحقات تضمنت لقطات تعرض خطوات التسجيل وتعديل
وتجديد التسجيل للمساعدة في تلبية المتطلبات المدرجة بالدليل.
حددت الهيئة االتحادية للضرائب أن تسجيل المنطقة المحددة يجب تجديده سنو ًيا .في حالة لم يتم تجديد التسجيل  ،فستنتهي
صالحيته وستُفقد حالة المنطقة المحددة.
ولتجديد التسجيل  ،يجب استكمال نموذج تعديل طلب تسجيل المنطقة المحددة  ،بما في ذلك بند التقييم والضمان المالي.
باإلضافة إلىى ذلك  ،يجب دفع رسوم التجديد وقيمتها  2000درهم ،وقد تطلب الهيئة تحديث الضمان المالي.
إذا لم يتم تجديد المنطقة المحددة في التاريخ المحدد لذلك  ،أو لم يتم دفع رسوم التجديد ،فسيتم تعليق المنطقة المحددة ،وتعليق
رقم تسجيل المنطقة المحددة .إذا لم يتم استالم المبلغ المطلوب في غضون  20يو ًما من تاريخ التعليق  ،فستنتهي صالحية
المنطقة المحددة وسيتعين على أمين المستودع تسجيل منطقة محددة جديدة.

وحيث أن النتائج المترتبة على عدم تجديد حالة المنطقة المحددة من المحتمل أن تكون كبيرة ،فمن المهم بالنسبة للشركات
المتأثرة التدوين في سجالتها للمتابعة واتخاذ اإلجراء المناسب.
وبالنظر إلى أن اإلجراءات ال تزال جديدة إلى حد ما  ،فإننا نقترح أيضًا  ،فيما يتعلق بتجديد التسجيالت  ،أن تتوقع الشركات
تأخير اإلجراءات  ،وبالتالي النظر في البدء في إجراءات التجديد قبل حلول تاريخ استحقاقها.

الهيئة العامة للزكاة والدخل تنشر الدليل اإلرشادي الخاص بمستحقات الموظفين باللغة اإلنجليزية
قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية بنشر الدليل اإلرشادي الخاص بالمعاملة الضريبية المطبقة على
مستحقات الموظفين باللغة اإلنجليزية.
يضفي هذا الدليل ،والذي قد سبق نشره أوالً باللغة العربية في مارس من العام الجاري  ،مزيداً من التوضيح حول أحد
الموضوعات التي تشترك فيه جميع األعمال التي لديها موظفين على كشوف مرتباتهم .باإلضافة غلى ذلكن تناول الدليل العديد
من الموضوعات األخرى مثل التفريق بين ممارسة "نشاط اقتصادي" مقابل تقديم "خدمات شخصية".
يتضمن الدليل بنودا ً مختلفة ومنها المدفوعات النقدية للموظفين (مثل الرواتب  /األجور وسداد المصروفات)  ،والسلع أو
الخدمات المخفضة  ،والمستحقات القانونية.
من المهم أن تكون الشركات على دراية كاملة بالمستحقات التي يجوز خصم ضريبة المدخالت عنها وتلك التي ال يجوز لها
خصم ضريبة المدخالت عنها .إن محاولة خصم ضريبة المدخالت التي ال يُسمح بخصمها تزيد من إحتمالية تعرض األعمال
للغرامات من الهيئة العامة للزكاة والدخل.
يرجى العلم أنه على الرغم من أن األدلة الصادرة عن الهيئات الضريبية مفيدة  ،إال أنها ال تشمل جميع السيناريوهات المحتملة
 ،ولذلك قد تحتاج إلى االطالع على مزيد من األدلة أو طلب الدعم.

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.

