
 

 

 آخر المستجّدات في اإلمارات العربیة المتحدة 
 

 االتحادیة للضرائب تنشر توضیًحا عاًما بشأن السلع المفقودة أو التالفة
 

نشرت الھیئة االتحادیة للضرائب ("الھیئة") في اإلمارات العربیة المتحدة ("الدولة") توضیًحا عاًما للضریبة االنتقائیة  
)EXTP007باإلضافة إلى آلیة إتالف السلع االنتقائیة داخل ) بشأن السلع االنتقائیة التالفة أو التي تّم اكتشاف نقص في كمیّتھا ،

 المنطقة المحددة.
 

یقدّم التوضیح العاّم المذكور معلومات وإرشادات حول موقف الھیئة فیما یتعلق بالحاالت التي یكون فیھا االستثناء من الضریبة  
 حددة ألغراض الضریبة االنتقائیة.االنتقائیة ُمتاًحا للسلع االنتقائیة التالفة أو المفقودة داخل المنطقة الم

 
وكقاعدة عاّمة، تُعتبر السلع االنتقائیة التالفة أو المفقودة داخل منطقة محددة بأنھا مطروحة لالستھالك وتكون بالتالي خاضعة 

 للضریبة االنتقائیة. غیر أّن االستثناء من الضریبة االنتقائیة قد یكون ُمتاًحا في الحاالت التالیة: 
 

) یوًما من اكتشاف التلف أو النقص  30حال قام أمین المستودع المسؤول عن السلع االنتقائیة بإخطار الھیئة خالل (في  •
 الحاصل في كمیة السلع؛ و 

 في حال قبلت الھیئة بأّن التلف أو النقص ناتج عن سبب مشروع.  •
 

ي یمتلك السلع تقدیم نموذج تصریح البضائع وبھدف إخطار الھیئة وتبلیغھا بھذه الواقعة، یجب على الخاضع للضریبة الذ
) على بوابة الخدمات اإللكترونیة التابعة للھیئة، لیتّم إرسالھ بعد ذلك إلى أمین المستودع بھدف  EX203Bالمفقودة والتالفة (

لمطلوبة الواجب الموافقة علیھ قبل رفعھ إلى الھیئة. وتجدر اإلشارة إلى أّن التوضیح العاّم ینّص على تفاصیل المعلومات ا
تضمینھا في التصریح والردود الُمحتملة التي یمكن استالمھا من الھیئة، كما یُدرج عنوان البرید اإللكتروني المخّصص إلرسال 

 معلومات داعمة إضافیة إلى الھیئة. 
 

(ظروف خارجة   القاھرةالقوة وبحسب التوضیح العاّم، تعتبر الھیئة أّن "السبب المشروع" یكون موجودًا في كّل من حاالت 
(على سبیل المثال، انتھاء صالحیة السلع أو فقدان   والتلف والنقص الطبیعيعن سیطرة أمین المستودع أو الخاضع للضریبة) 

(مع عدم تجاوز النسبة المحددة من قبل الھیئة). كما یتضّمن   والتلف أو النقص في سیاق اإلنتاجالسلع للرطوبة بسبب التبّخر) 
 لعاّم أنواع المستندات الداعمة المطلوبة في كّل من تلك الحاالت. التوضیح ا

 
كان إتالف السلع ضروریًا، فقد تطلب الھیئة إجراء عملیة تفتیش على  إضافة إلى ما تقدّم، یشیر التوضیح العاّم إلى أنھ في حال

 السلع قبل الموافقة على إتالفھا.
 

 االتحادیة للضرائب تنشر توضیًحا عاًما بشأن مصنعیّة الذھب  
 

نشرت الھیئة االتحادیة للضرائب ("الھیئة") في اإلمارات العربیة المتحدة ("الدولة") توضیًحا عاًما لضریبة القیمة المضافة  
)VATP029  بشأن المقابل الذي یتقاضاه صاغة الذھب عن "مصنعیّة الذھب"، والتي تكون مرتبطة بمكّون خدمة (اإلنتاج (

 والتصمیم) تورید مشغوالت الذھب من قبل الصاغة.  

https://tax.gov.ae/ftatacsoft5cms/DataFolder/Files/Guides/Excisetax/public%20clarification%20excise/EXTP007%20-%20Wastage%20of%20excise%20goods%20-%2020%2006%202022.pdf
https://tax.gov.ae/ftatacsoft5cms/DataFolder/Files/Guides/VAT/VAT%20Guides/VATP029%20Gold%20Making%20Charge15062022.pdf


  
، یجب على الموّردین عدم فرض ضریبة القیمة المضافة على توریدات 2018) لسنة 25لقرار مجلس الوزراء رقم ( وفقًا 

الذھب أو األلماس على المسّجلین لضریبة القیمة المضافة في الدولة،  الذھب واأللماس وأّي منتجات یكون مكّونھا الرئیسي من 
والذین یعتزمون إعادة بیع السلع أو استخدامھا إلنتاج أو تصنیع منتجات الذھب أو األلماس على النحو المذكور أعاله. بدالً من 

الشأن، یوضح قرار مجلس الوزراء   ذلك، یجب على المستلم تطبیق آلیة االحتساب العكسي على ھذه المشتریات. وفي ھذا
 تفاصیل الشروط الواجب استیفاؤھا لیكون المستلم مؤھًال لذلك. 

 
إضافة إلى ما تقدّم، ینّص التوضیح العاّم على أنھ في الحاالت التي یكون فیھا تورید الذھب ومكّون الخدمة المصاحب لھا عبارة 

ن الخدمة ال یتّم تحصیلھما أو تحدیدھما بشكل منفصل، فمن ثّم یكون  عن تورید واحد مرّكب (أي أّن سعر الذھب نفسھ ومكوّ 
مكّون الخدمة مالزًما للمنتج ویتّم تورید الذھب ومكّون الخدمة من قبل نفس الموّرد)، یخضع المقابل الكامل للمنتج لالحتساب  

 العكسي (ورھنًا باستیفاء الشروط الواردة في قرار مجلس الوزراء).
 

الذھب ومكّون الخدمة عبارة عن توریدات متعددة (أي أّن الموّرد یفرض مقابًال منفصالً للذھب ومكّون الخدمة،  وفي حال كان 
أو یحدّد أسعار الذھب ومكّون الخدمة بشكل منفصل)، یكون الموّرد ُملزًما بفرض ضریبة القیمة المضافة على مكّون الخدمة،  

العكسي على مكّون الخدمة (أي أّن االحتساب العكسي سیُطبّق فقط على المقابل   في حین أّن المستلم لن یطبّق آلیة االحتساب
 المتعلق بالذھب). 

 
وعلى الرغم من أّن أحكام االحتساب العكسي الواردة في قرار مجلس الوزراء تنطبق على منتجات الذھب واأللماس، تشیر  

الذھب والمنتجات التي تحتوي في معظمھا على الذھب. إضافة  ) ینطبق فقط على VATP029الھیئة إلى أّن التوضیح العاّم (
إلى ذلك، ال یسري التوضیح العاّم على الذھب الخاضع لنسبة الصفر (على سبیل المثال، الذھب المصدَّر أو الذي یكون في شكل 

 معادن ثمینة استثماریة).
 
 

 آخر المستجّدات في المملكة العربیة السعودیة 
 

 الجمركیة على السلع في المملكة العربیة السعودیة رفع الرسوم 
 

 9ھـ (الموافق    10/11/1443بتاریخ    59334أصدر وزیر المالیة في المملكة العربیة السعودیة ("المملكة") قراًرا وزاریًا رقم  
(2022یونیو   على  الجمركیة  الرسوم  بزیادة  یقضي  الغذائیة  99)،  المواد  فئة  من  سلعة  الصناعیة )  والمنتجات  والمشروبات 

المحلیة   الزراعیة  والمنتجات  الصناعات  تحفیز  ھو  القرار  ھذا  من  الغرض  فإّن  الوزاري،  القرار  في  جاء  وكما  والزراعیة. 
 وحمایتھا. 

 
.  2022یونیو    12٪ كما أنھا ستدخل حیز التنفیذ اعتباًرا من  25٪ إلى  5.5وتتراوح نسب الرسوم التي تّم رفعھا مؤخًرا من  

 .  الرابطلالطالع على القائمة الكاملة للسلع المشمولة بالقرار الوزاري والُمتاحة حالیًا باللغة العربیة، یُرجى استخدام ھذا 

 
، تّم تطبیق الزیادة في نسب الرسوم الجمركیة والتي كان لھا أثر كبیر في 2020إضافة إلى ذلك، تجدر اإلشارة إلى أنھ في یونیو 

القائمة الكاملة للسلع المتأثرة بالتعدیل في   ، 2020مختلف قطاعات االقتصاد مع زیادة نسب الرسوم الجمركیة. لالطالع على 
 .الرابطیُرجى استخدام ھذا 

 
الّصادر عن    راإلشعالمعرفة تفاصیل المنتجات المشمولة بالقرار واألثر المحتمل المترتّب على األعمال، یُرجى االطالع على  

 دیلویت في ھذا الشأن. 

https://tax.gov.ae/DataFolder/Files/Legislation/Arabic/07-cabinet-decision-no-25-of-2018.pdf
https://tax.gov.ae/DataFolder/Files/Legislation/Arabic/07-cabinet-decision-no-25-of-2018.pdf
https://uqn.gov.sa/?p=13904
https://www.customs.gov.sa/sites/default/files/2020-06/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%20%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%D9%87%D8%A7%20%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81.pdf
https://www2.deloitte.com/xe/en/pages/tax/articles/customs-duty-rates-have-recently-increased-acros-kingdom.html


مع   التواصل  یُرجى  المملكة،  في  بالجمارك  المتعلقة  المسائل  حول  المعلومات  من  راتنوللمزید  وجیھ،  فیرناند  دوري ،  أحمد 
 ، أو جھة االتصال الُمعتادة في دیلویت.شرتوني

 

 الزكاة والضریبة والجمارك تنشر النسخة اإلنجلیزیة من الدلیل المبّسط لمبادرة اإلعفاء من الغرامات 
 

 من الدلیل المبّسط لمبادرة اإلعفاء من الغرامات،  النسخة اإلنجلیزیةنشرت ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك ("الھیئة") في المملكة  
 من الدلیل المذكور كانت قد صدرت في وقت سابق. النسخة العربیةوالتي تّم اإلعالن عنھا سابقًا في ھذا الشھر، علًما بأّن 

 

یونیو وحتى    1الستة والتي تبدأ اعتباًرا من    وعلیھ، یمكن لجمیع دافعي الضرائب االستفادة من اإلعفاء الضریبي خالل األشھر
 .2022نوفمبر  30

 

القیمة المضافة وضریبة االستقطاع وضریبة  والجدیر بالذكر أّن الضرائب المشمولة بمبادرة اإلعفاء تتضّمن كًال من ضریبة 
 الجمركیة ال تندرج ضمن نطاق اإلعفاء. السلع االنتقائیة وضریبة الدخل وضریبة التصّرفات العقاریة، مع العلم أّن الرسوم 

 

  اإلشعارللحصول على تفاصیل الغرامات المؤھلة واإلجراءات الواجب اتخاذھا لالستفادة من مبادرة اإلعفاء، یُرجى االطالع على  
 الّصادر مؤخًرا في ھذا الشأن. 

 

 ھذه النشرة مخ ّصصة ألغراض إعالمیة فقط وال ینبغي أخذ المشورة بھا، كما أنھا ال تغطي بالضرورة كافة الجوانب الخاصة
 بالمواضیع التي تتناولھا .لذلك، یُرجى عدم التص ّرف بنا ًء على محتویاتھا دون الحصول على مشورة رسمیة في ھذا الشأن .
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https://zatca.gov.sa/en/HelpCenter/guidelines/Documents/Penalty%20Exemption%20Initiative_Simplified%20Guideline_en.pdf
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