النشرة األسبوعية للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي
 ٢٥مارس ٢٠١٩
أحدث إصدارات الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية
أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة أدلة إرشادية باللغة العربية بشأن ضريبة القيمة المضافة الخاصة بقطاع
التمويل اإلسالمي ونقل األعمال.
الدليل اإلرشادي الخاص بالتمويل اإلسالمي (باللغة العربية)
تكمن أهمية هذا الدليل في تقديم المزيد من التوضيحات فيما يتعلّق بااللتزامات واآلثار الضريبية المتعلقة بالمنتجات المالية
اإلسالمية والتمويل المتوافق مع الشريعة اإلسالمية ،بما في ذلك اإلجارة والمرابحة والمشاركة مع وصف المعاملة الضريبية
لكل منها.
ويوضح الدليل المعاملة الضريبية الخاصة بنقل ملكية السلع من طرف إلى آخر دون غرض التمليك النهائي عند حدوثه كجزء
من هيكل منتج تمويل إسالمي ،باإلضافة إلى المستندات الثبوتية المطلوبة لغرض تطبيق المعاملة الخاصة..

الدليل اإلرشادي الخاص بنقل األعمال (باللغة العربية)
تكمن أهمية هذا الدليل في تقديم المزيد من التوضيحات فيما يتعلّق بنقل النشاط المؤهل الذي يقع خارج نطاق ضريبة القيمة
المضافة وفقًا للشروط المنصوص عليها في المادة  17من الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة في المملكة.
يوضح الدليل أيضًا وجه المقارنة بين نقل األعمال عن طريق الحصص ونقل األعمال عن طريق األصول والمعاملة الضريبية
الخاصة بكل حالة.
ويقدم الدليل المزيد من المعلومات لدافعي الضرائب فيما يتعلق بااللتزامات واآلثار الضريبية المتعلقة بنقل األعمال والحاالت
الخاصة مثل نقل األعمال داخل مجموعة ضريبية ونقل العقارات.

أحدث إصدارات الهيئة اإلتحادية للضرائب في اإلمارات
قرار مجلس الوزراء ودليل رد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن السلع والخدمات المرتبطة بإكسبو 2020
أصدرت الهيئة اإلتحادية للضرائب قرار مجلس الوزراء (قرار رقم ( )1لسنة  )2019في شأن رد ضريبة القيمة المضافة
المدفوعة عن السلع والخدمات المرتبطة بإكسبو  2020والذي يسمح للمشارك الرسمي بإكسبو  2020بطلب استرداد الضريبة
في حال تكبدها على استيراد أو توريد السلع والخدمات المرتبطة بأعمال المشارك في إكسبو  ،2020شريطة استيفاء بعض
الشروط.

يعرف المشارك الرسمي بالدول والمنظمات الحكومية الدولية التي تلقت ووافقت على الدعوة الرسمية الصادرة من الدولة
ّ
للمشاركة في إكسبو  2020دبي ،كعارض على أساس غير تجاري.
يتم تقديم طلب استرداد الضريبة إلى مكتب إكسبو  2020دبي ،ويقوم المكتب بإجراء التدقيق المبدئي على طلبات االسترداد
وفي حال كان صحي ًحا ،يقوم المكتب بالطلب من الهيئة برد الضريبة .يجوز للهيئة أو مكتب إكسبو  2020أن تقوم بحمالت
تفتيشية للمعرض أو طلب معلومات إضافية لتسهيل إجراء الطلب.
وقد أصدرت الهيئة باإلضافة إلى ذلك دليل المستخدم للمشاركين الرسميين المتعلق بعملية طلب رد الضريبة.

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.

