
 

 

للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي النشرة األسبوعية  

 ٢٠١٩يونيو ٢٤

 

 ماراتأحدث التطورات في اإل

 اإلتحادية للضرائب تصدر دليل المستخدم الستثناءات إدارية لضريبة القيمة المضافة ونموذج الطلب

 . ونموذج الطلب دليل المستخدم الستثناءات إدارية لضريبة القيمة المضافةأصدرت الهيئة االتحادية للضرائب 

ي تمنح من خاللها الهيئة االمتيازات واالستثناءات للمسجلين بموجب التشريع اآللية التأنها تُعرف االستثناءات اإلدارية ب

 الضريبي في اإلمارات بشرط استيفاء المتطلبات وأهلية المتقدم لطلب لالستثناء.

 تنحصر االستثناءات فيما يلي:

 .الفواتير الضريبية 

  .اإلشعارات الضريبية الدائنة 

  .الفترة الضريبية 

 رارات.تاريخ تقديم اإلق 

 .تمديد فترة تصدير السلع 

 

وقد تتمكن الشركات التي تحصل على استثناءات إدارية من تبسيط عمليات ضريبة القيمة المضافة وزيادة الكفاءة، باإلضافة 

 إلى تقليل مخاطر عدم االمتثال لألنظمة والقوانين.

 

 أحدث التطورات في السعودية

 بات المحالةالتسجيل للضريبة االنتقائية على المشرو

ديسمبر  1بعد اإلعالن عن بدء تطبيق الضريبة االنتقائية على المشروبات المحالة في المملكة العربية السعودية اعتباًرا من 

 ، يمكن لدافعي الضرائب المعنيين التسجيل إلكترونيًا.2019

فإننا ننصح الشركات المعنية بسرعة التسجيل لتجنب التأخير وفرض الغرامات، على الرغم من عدم تطبيق الضريبة وعليه 

 .2019ديسمبر  1حتى تاريخ 

 

 

 يمكن لموردي السجائر اآلن التقدم لطلب الحصول على طوابع ضريبية 

https://www.tax.gov.ae/-/media/Files/EN/PDF/Guides/VAT-Administrative-Exceptions-User-Guide---EN---11-06-2019.pdf
https://www.tax.gov.ae/-/media/Files/EN/PDF/Guides/VAT-Administrative-Exceptions-User-Guide---EN---11-06-2019.pdf
https://www.tax.gov.ae/-/media/Files/FTA/VAT-Administrative-Exceptions-Form/VAT-Administrative-Exceptions-Form---Final.pdf
https://www.tax.gov.ae/-/media/Files/FTA/VAT-Administrative-Exceptions-Form/VAT-Administrative-Exceptions-Form---Final.pdf


 الجدول الزمنيلى علب المنتجات، وذلك بحسب يمكن لموردي السجائر في السعودية التقدم بطلب طوابع ضريبية لوضعها ع

 للطوابع الضريبية في المملكة. 

، 2019نوفمبر  18لسجائر التي ال تحمل طابع إلى المملكة، واعتباًرا من ، يحظر استيراد ا2019أغسطس  23واعتباًرا من 

 يحظر بيع السجائر التي ال تحمل طابع في المملكة.

 ويهدف نظام الطوابع الضريبية إلى رقابة االمتثال لنظام الضريبة االنتقائية ومنع بيع السلع االنتقائية المحددة بشكل غير قانوني. 

أشارت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه سيتم تطبيق نظام الطوابع الضريبية على السجائر بداية، ثم باقي منتجات التبغ )مثل وقد 

تبغ الشيشة( تم المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة. وستعلن عن الجدول الزمني للطوابع الضريبية التي ستطبق على كافة 

 . 2020م السلع االنتقائية قبل نهاية عا

 

 أحدث التطورات في عمان 

  الضريبة االنتقائية: تقديم اإلقرار االنتقالي وتغيير نسبة الضريبة على الكحول

 ، وقد تم وضع النسب الضريبية وفقًا للقرار الوزاري كما يلي:2019يونيو  15تم تطبيق الضريبة االنتقائية بتاريخ 

 %. 100شروبات الغازية والخنزير بنسبة % والتبغ والم50المشروبات الغازية بنسبة 

٪ من سعر  50وتقول الشائعات في السوق والتي تم تأكيدها اآلن من قبل موظفي األمانة أن نسبة الضريبة على الكحول ستبلغ 

 أشهر على األقل. 6مبيعات التجزئة لمدة 

 ير على السوق، لكن لم يتم تأكيد ذلك رسمياً.وقد أفاد المسؤولون بأن الهدف من ذلك هو مكافحة التهريب ومراقبة التأث

وسيتم فرض الرسوم االنتقالية المستحقة من دافعي الضرائب الذين يمتلكون مخزونًا من السلع االنتقائية قبل تاريخ تطبيق قانون 

 . 2019يونيو  30الضريبة االنتقائية، وسداد الضريبة المستحقة بحلول يوم األحد 

فصاح عن نموذج اإلقرار االنتقالي، وقد أشارت االمانة أيًضا إلى في حال عدم إمكانية بعض الشركات سداد حاليًا، لم يتم اال

 ، يمكنها السداد عبر شروط محددة. 2019يونيو  30الضريبة المستحقة بحلول 

 

 

 

 

 

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

 اقشها. لذا، نرجو عدم التصرف بناًء على محتوياته دون تلقي مشورة رسمية. التي ن

https://www.gazt.gov.sa/ar/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A
https://www.gazt.gov.sa/ar/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A

