النشرة األسبوعية للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي
 ٢٤يونيو ٢٠١٨
اإلتحادية للضرائب تطلق اإلصدار الثاني من دليل الخاضع لضريبة القيمة المضافة
أطلقت الهيئة اإلتحادية للضرائب اإلصدار الثاني من دليل األشخاص الخاضعين للضريبة الخاص بضريبة القيمة المضافة والذي تم من
خالله تحديث محتوى اإلصدار االول (إصدار مارس) ويمثل هذا الدليل المرجع الرئيسي المعتمد من قبل الهيئة اإلتحادية للضرائب
لضريبة القيمة المضافة لألشخاص الخاضعين للضريبة في اإلمارات العربية المتحدة.
ويتضمن الدليل أيضًا مجموعة واسعة من المواضيع ،بما في ذلك مقدمة عن ضريبة القيمة المضافة وكيفية تطبيقها والتسجيل والتوريدات
الخاضعة للضريبة والتوريدات الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر والمعفاة من الضريبة ومكان التوريد والواردات وخصم ضريبة القيمة
المضافة ومتطلبات التوثيق.
والجدير بالذكر ،ينص هذا اإلصدار على أنه بالرغم من أنه يجوز للوكالء الضريبيين المسجلين لضريبة القيمة المضافة الذين يقومون
بتوريدات نيابة عن الموكل  ،إصدار فواتير ضريبية مستخدمين بياناتهم الخاصة ،إال أن تلك الفواتير الضريبية يجب أن تتضمن إشارة إلى
الوكيل ،بما في ذلك اسمه ورقم تسجيله الضريبي.

اإلتحادية للضرائب تضيف خيار الوكيل الضريبي إلى موقعها اإللكتروني
خيارا يتيح لألشخاص الخاضعين للضريبة ربط
أضافت الهيئة اإلتحادية للضرائب في اإلمارات العربية المتحدة على موقعها اإللكتروني
ً
حساباتهم بوكالة ضريبية معتمدة.
وستصبح الوكالة الضريبية ،بمجرد ربطها بحساب الخاضع للضريبة ،قادرة على أداء مهام الخاضع للضريبة نيابة عنه ،بما في ذلك
التسجيل وتقديم اإلقرارات الضريبية وإستكمال المعامالت الضريبية .وسيكون باستطاعة الخاضع للضريبة اإلطالع على التحديثات فور
حدوثها أثناء قيام الوكيل الضريبي بأداء هذه المهام.
تجدر اإلشارة إلى أنه يجب على الخاضعين للضريبة الذي يرغبون باالستفادة من هذه الخدمات األخذ في االعتبار أنه هناك متطلبات
وشروط صارمة يجب على الوكيل استيفاؤها  ،وهي كما يلي:








أن يكون حاصال على مؤهل معتمد من إحدى الجامعات أو المؤسسات المعترف بها (شهادة بكالوريوس أو ماجستير معتمدة في
الضريبة أو المحاسبة أو القانون – او شهادة بكالوريوس في أي مجال باإلضافة إلى شهادة في الضرائب من معهد معترف به
دوليًا).
أن تكون لديه خبرة ال تقل عن ثالثة سنوات كأخصائي ضريبي؛ محامي مؤهل؛ أو محاسب.
القدرة على التواصل شفهيًا وكتابيًا باللغتين العربية واإلنجليزية.
اجتياز أي اختبارات متعلقة باستيفاء معايير التأهل التي تم وضعها من قبل الهيئة.
القدرة على إثبات حسن السيرة وعدم وجود سوابق جنائية.
أن يكون الئقا ً طبيًا ألداء مهام عمله كوكيل ضريبي.
أن يكون لديه عقد تأمين ضد المسؤولية عن االخطاء المهنية.

كما تجدر اإلشارة إلى أنه سيبقى الخاضع للضريبة مسؤوالً قانونا ً عن أية معامالت مع الهيئة اإلتحادية للضرائب ،وأيضا ً عن أية غرامات
تتعلق بالمخالفات التي يرتكبها الخاضع للضريبة نفسه أو الوكيل الضريبي الذي يتصرف نيابة عنه.

تجدون المزيد من التفاصيل عن هذه المتطلبات باإلضافة إلى إجراءات ربط الشخص الخاضع للضريبة بالوكيل الضريبي في دليل
المستخدم للوكالء الضريبيين والوكاالت الضريبية.
لمزيد من المعلومات حول وكالء الضرائب في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،يرجى التواصل مع أحد جهات االتصال المذكورة أدناه أو
التواصل مع جهة االتصال المعتادة.

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.

