
 

 

 النشرة األسبوعية للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي

      ٢٠١٩يناير ٢٨

 

 إصدارات الهيئة اإلتحادية للضرائب في اإلمارات العربية المتحدة 

البنكية وتوزيعات األرباح أصدرت الهيئة اإلتحادية للضرائب توضحات عامة بشأن ضريبة القيمة المضافة على الفوائد 

 والتبرعات والهدايا وخدمات الرعاية. 

 

 توضيح عام بشأن الفوائد البنكية وتوزيعات األرباح

لى الدخل من الفوائد الناشئة عن الودائع البنكية ودخل توزيع آثار ضريبة القيمة المضافة المترتبة ع التوضيح العاميتناول هذا 

 . األرباح

ويفيد التوضيح أن دخل الفوائد المحصل دون تدخل فعال والناشئ عن الودائع البنكية ودخل توزيع األرباح التي يتم الحصول 

ال يشكل مقابالا لتوريد. وبناءا على ذلك، فإن هذه األنواع من الدخل تقع عليها فقط من خالل امتالك األسهم في إحدى الشركات 

 خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي ال يتم إدراجه في اإلقرار الضريبي لضريبة القيمة المضافة.

وبالتالي يقع خارج نطاق  إن دخل الفوائد المحصل دون تدخل فعال والناشئ عن الودائع البنكية ال يعد بمثابة مقابل لتوريد

الضريبة. وليس له أية عالقة بالفوائد الناشئة عن تقديم القروض أو االئتمان، والتي تكون توريدات معفاة ألغراض ضريبة 

 القيمة المضافة.

مكن التعامل إن دفع توزيع األرباح من قبل شركة يقع خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة وال يقوم المساهم بتوريد للشركة وال ي

مع دخل توزيع األرباح على أنه مقابل لتوريد. تخضع رسوم اإلدارة التي تتقاضاها شركة قابضة من شركاتها التابعة لضريبة 

 .القيمة المضافة

 

 توضيح عام بشأن التبرعات والمنح ومساهمات الرعاية

المبادئ التي يجب تطبيقها للتأكد من خضوع التبرعات والمنح ومساهمات الرعاية من أطراف  التوضيح العاميتناول هذا 

 خارجية للضريبة والمعاملة الضريبية المناسبة ومعاملتها كونها مقابالا لتوريد خاضع للضريبة. 

عاملة الضريبية للتبرعات والمنح ومساهمات الرعاية على ما إذا كان المتبرع قد تلقى أي ميزة في ويتضمن التوضيح اعتماد الم

المقابل. تنشأ آثار ضريبية إذا ثبت تلقي أي ميزة مقابل هذه المدفوعات. ومع ذلك، في حال لم يتم تلقي أي ميزة فستتم معاملة 

 لن ي نظر إليها على أنها مقابل لتوريد.  ، حيث أنهالمدفوعات على أنها خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة

وعلى سبيل المثال، عادة ما تتضمن هذه الميزات توفير مساحة مقابل تقديم التبرعات أو عرض شعار الجهة الراعية أو تقديم 

 ريبة القيمة المضافة. منحة أو إجراء بحث واستخدامه في أعمال المانح. فإن هذه المنح تكون بمثابة مقابالا لتوريد وتخضع لض
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قد تكون هناك حاالت يتم فيها تقديم التبرعات ومساهمات الرعاية والمنح على شكل سلع. في مثل هذه الحاالت، قد تطبق أحكام 

 التوريد االعتباري.

ضريبة لمقابل ويقوم التوضيح بشرح المعامالت الضريبية الخاصة لبعض الحاالت لتحديد ما إذا كانت تشكل توريداا خاضعاا لل

   وذلك لتطبيق المعاملة الضريبية المناسبة وتجنب فرض العقوبات.

 

 أحدث التطورات في البحرين 

 الجهاز الوطني لإليرادات ينظم ورشة عمل حول تطورات ضريبة القيمة المضافة

قام الجهاز يتوضيح بعض المسائل . 2019يناير  21نظم الجهاز الوطني لإليرادات اجتماعاا لشركات الخدمات المهنية بتاريخ 

 الرئيسية منها: 

  أكد الجهاز أنه لن يتم فرض غرامات على دافعي الضرائب لعدم فرض ضريبة القيمة المضافة في حال استالم شهادة

 .2019يناير  1، مع دخول النظام حيز التنفيذ بتاريخ 2019يناير  1التسجيل بعد تاريخ 

 

 ا من تاريخ مجملقد يتم تطبيق التسجيل ل  .2019فبراير  1وعة ضريبية اعتبارا

 

 تم تنفيذ الجوانب العملية لتأجيل ضريبة القيمة المضافة على االستيراد ، وسيتم نشر التفاصيل الحقاا. 

 

  الخدمات المالية سيتم نشر أدلة ضريبة القيمة المضافة للقطاعات الخاصة عبر موقع الجهاز االلكتروني شاملة قطاع

والعقار والنفط والغاز واالقتصاد الرقمي، باإلضافة إلى بعض األدلة المتخصصة بالمواضيع مثل الواردات 

 والصادرات وتسجيل غير المقيم والمجموعة الضريبية وقد يتم نشر دليل الشركات الفردية والمشتركة. 

 

 م تام بصعوبة تسجيل الشخص غير المقيم ألغراض ضريبة سيتم نشر دليل تسجيل غير المقيم حيث أن الجهاز على عل

 القيمة المضافة في البحرين حيث يتطلب وجود رقم سجل تجاري محلي.

 

  لمعفاة من ضريبة القيمة المضافة الذي توريدات الجهات الحكومية ا لجدولأكد الجهاز أنه سيتم إضافة بعض الخدمات

تم نشره مسبقاا. ولن يتم نشر جدول بالجهات الحكومية لغرض تفسير القانون ولوائحة التنفيذية )مثل األحكام 

 االنتقالية(.

 

 .يتم فرض ضريبة القيمة المضافة لالستيراد على جميع السلع القادمة للبحرين بما فيها السلع العابرة 

 

 لتقديم اإلقرارات الضريبية من قبل الجهاز الوطني. الحلول التقنية مزيد من التفاصيل حول سيتم نشر ال 

 

وبناء على ما تم ذكره أعاله، نرى أن الجهاز الوطني لإليرادات قد اتخذ بعض اإلجراءات النشطة بشأن حل بعض المسائل 

لمسائل أو أي مسائل متعلقة بضريبة القيمة المضافة في المتعلقة بضريبة القيمة المضافة. وللمزيد من المعلومات حول هذه ا

 أو جهة التواصل المعتادة في ديلويت.  مايكل كامبورنالبحرين، يرجى التواصل مع 
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الصحية من ضريبة القيمة  الجهاز الوطني لإليرادات والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية: إعفاء المنتجات

 المضافة

يفيد بإعفاء االدوية والمنتجات الصحية من ضريبة القيمة  تعميمأعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في 

ا من يناير   . 2019المضافة اعتبارا

الهيئة الوطنية لتنظيم المهن بعض الروابط الخاصة بقوائم  موقعه االلكترونيوقد أضاف الجهاز الوطني لإليرادات عبر 

التي تندرج ضمن السلع الخاضعة للضريبة بنسبة  منتجات الصحية المعتمدةوال باألدوية المسجلةوالخدمات الصحية الخاصة 

 لسلع للضريبة بنسبة الصفر. الصفر. مما يؤكد خضوع جميع هذه ا

وإننا ننصح الشركات العاملة في القطاع الصحي بضرورة اإلطالع على السلع الصحية الخاضعة لنسبة الصفر والتأكد من 

   تطبيق المعاملة الضريبية المناسبة على توريداتها لتجنب فرض غرامات عدم االمتثال.

 

 أحدث التطورات في المملكة العربية السعودية 

 الدليل اإلرشادي الخاص بالعروض الترويجية باللغة االنجليزية

  باللغة العربية.من دليل العروض الترويجية والذي تم نشره مسبقاا  النسخة االنجليزيةأطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل 

تكمن أهمية الدليل في تقديم المزيد من التوضيحات فيما يتعلق بااللتزامات واآلثار الضريبية المتعلقة بالعروض الترويجية التي 

ة يقوم بها األشخاص الخاضعون للضريبة. ويتضمن ذلك كل من العروض الترويجية في مجال بيع التجزئة وأنواع التجار

ويناقش الدليل أهم المواضيع الرئيسية مثل تطبيق القيمة السوقية العادلة على  األفراد والمنشآت.  المستهلكيناألخرى مع 

 التوريدات. 

 

 "الزكاة والدخل" تكشف عن الشكل الجديد لشهادة ضريبة القيمة المضافة للمنشآت

، عن الشكل الجديد لشهادة ضريبة القيمة المضافة، وأوضحت الهيئة بأن بيان صحفيكشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل في 

الشكل الجديد لشهادة ضريبة القيمة المضافة ال يلغي العمل بالشكل القديم، حيث أن جميعها معتمدة من قبل الهيئة، وبإمكان 

 خالل البوابة اإللكترونية للهيئة.عليها من المنشآت الحصول 

ا المزيد من المعلومات حول مواضيع تم نقاشها بشكل عام في   ضريبة القيمة المضافة مثل القسائم نظامويناقش الدليل أيضا

 وبرامج الوالء. الشرائية

 

 الضريبة االنتقائية في قطر

نتقائية بحلول الموعد النهائي، قبل نهاية شهر يناير بدأ العد التنازلي لمخزني السلع النتقائية في قطر لتقديم إقرارات الضريبة اال

الضرائب المعنيين األسبوع الماضي في محاولة لرفع . وقد تواصلت وزارة المالية عبر البريد اإللكتروني مع دافعي 2019

مستوى الوعي العام حول هذه الضريبة الجديدة بين الجهات المعنية، كما لفتت انتباه الجمهور إلى التزامات االمتثال الضريبي 

روبات الغازية و في الصحف المحلية. ويتوجب على الشركات التي تقوم بتخزين أي كمية من السلع االنتقائية )أهمها المش

تقديم إقرارت الضريبة االنتقائية، ويجب على الشركات التي  2018مشروبات الطاقة و منتجات التبغ و الكحول( نهاية عام 

 مدقق خارجي لتحديد مستوى المخزون.  لاير قطري التعاقد مع 50,000تمتلك مخزون قيمته تزيد قيمته عن 
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ألغراض إعالمية فقط وال ينبغي أخذ المشورة به. وال يغطي بالضرورة كافة الجوانب الخاصة بالمواضيع التي  هذا الملخص مخصص

 ناقشها. لذا، نرجو عدم التصرف بناءا على محتوياته دون تلقي مشورة رسمية. 


