
 

 

 النشرة األسبوعية للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي

 ٢٨  أبريل ٢٠١٨                                                                                                                    

 

  االتحادية للضرائب تطلق مقاطع فيديوهات تعريفية حول تعبئة وتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة

عبر موقعها االلكتروني توضح عملية تعبئة وتقديم  تعريفيةأطلقت الهيئة االتحادية للضرائب في اإلمارات العربية المتحدة ثمان مقاطع 

اإلقرارات الضريبية خطوة بخطوة. وتقوم هذه المقاطع بتوضيح المعلومات المطلوبة في كل حقل بالتفصيل باإلضافة إلى طريقة التقديم 

 وعملية السداد. 

 يمكنكم االطالع على مقاطع الفيديو غبر الروابط التالية: 

  بدء عملية التسجيل 

 البند األول  

  5-2البند من  

  8-6البند من 

  9البند  

  14- 10البند من  

 الضريبي  تقديم اإلقرار 

 المستحقة سداد الضريبة 

 

 تحادية للضرائبإتاحة "المستخدمين المتعددين" على بوابة الخدمات اإللكترونية للهيئة اال

واحد بإدارة أو  مستخدم خدمات إلكترونيةقامت الهيئة االتحادية للضرائب بتحسين وظائف بوابة الخدمات اإللكترونية للسماح ألكثر من 

متوفر اآلن خيار تسجيالت الدخول المتعددة للحساب مع خيار "االطالع فقط" مع السماح للضريبة.  أحد الخاضعينحساب  استعراض

 ستخدم واحد في أي وقت بالدخول لتعديل محتوى حساب الخاضع للضريبة والتصرف نيابة عنه.لم

 دليل المستخدم للتسجيل.من  3 بندتم تحديث إجراءات إضافة المستخدمين وإزالتهم وإدارة الوصول في ال

 

 "الزكاة والدخل" تصدر بيان صحفي حول حمالت تفتيشية مفاجئة

ضريبة القيمة  مفاجئة عقب تطبيقال الحمالت التفتيشيةحول  بيانًا صحفيًاأصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية 

 المضافة.

، 2018يناير  1تي تّم إصدارها للشركات منذ أن دخلت ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ في وقد أشارت الهيئة إلى أن عدد المخالفات ال

مخالفة. وتعلقت معظم المخالفات بإصدار فواتير ضريبية غير متوافقة وتحصيل ضريبة القيمة المضافة بنسبة تتجاوز  5,212وصل إلى 

 ٪ و عدم التسجيل لضريبة القيمة المضافة.5

 تكثيف جهودها للكشف عن الشركات غير الممتثلة تحسبًا لزيادة المبيعات خالل شهر رمضان.تقوم الهيئة ب
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، في حال كانت لديكم الرغبة في مايكل كامبيرن، المملكة العربية السعودية يرجى االتصال بشريك ضريبة القيمة المضافة في ديلويت

 متثال الضريبي في المملكة العربية السعودية أو المسائل االستشارية.مناقشة اال

 

 حول المجموعات الضريبية  تقني االتحادية للضرائب تصدر دليل

يتناول الدليل الجديد الجوانب الفنية للمجموعات الضريبية في دولة  .حول المجموعات الضريبيةأصدرت الهيئة االتحادية للضرائب دليالً 

تم نشره سابقًا، والذي يتناول الجوانب اإلدارية  المستخدم للمجموعات الضريبية الذيدليل اإلمارات العربية المتحدة ، وهو يختلف عن 

 مجموعة ضريبية. تشكيلل

لألشخاص الخاضعين للضريبة في دولة اإلمارات العربية المتحدة حول المجموعات  تفصيليةالغرض من الدليل الجديد هو توفير إرشادات 

ة على اإلنضمام إلى المجموعة الضريبية لغايات ضريبة القيمة المضافة. وقد ناقش الدليل أهم ثار المترتباآلالضريبية، بما في ذلك 

شروط تأهيل الخاضعين للضريبة لتشكيل مجموعة ضريبية، بما في ذلك معايير االعمال، الشخص االعتباري، المواضيع الرئيسية منها: 

 التأسيس، األطراف المرتبطة والسيطرة. 

أيضاً كيفية تعديل المجموعة الضريبية أو حلها والحاالت التي قد ترفض فيها الهيئة طلب تشكيل مجموعة ضريبية، أو إلزام ويناقش الدليل 

 أعضاء مجموعة ضريبية بحلها أو إلزام أطراف مرتبطة بتشكيل مجموعة ضريبية لغايات مكافحة التهرب الضريبي.

فض طلب تشكيل أو إضافة أعضاء إلى مجموعة ضريبية )الحل اإللزامي لمجموعة فيما يلي بعض األسباب التي ستحمل الهيئة على ر

 ضريبية(:

 عدم استيفاء الطلب لشروط تشكيل المجموعة الضريبية؛ 

  إذا رأت الهيئة أن الموافقة على الطلب قد تزيد من مخاطر التهرب الضريبي؛ 

 د كبير؛إذا ترتب على التعديل تقليل االيرادات الضريبية للهيئة إلى ح 

    إذا ترتب على التعديل زيادة األعباء اإلدارية للهيئة إلى حد كبير.

 المجموعات الضريبية، ولكن يحدث الرفض عادة في الحاالت التالية:تشكيل ويشير الدليل إلى أنه عادة ما تكون سياسة الهيئة السماح ب

 ي في حال عدم ثبوت وجود تفاعل ذو قيمة بين األعضاء؛في حال عدم وجود ارتباط كاٍف بين أعضاء المجموعة المقترحة، أ 

  في حال تبين أن تشكيل المجموعة الضريبية سيعيق إجراءات التدقيق من قبل الهيئة ألن طبيعة هيكلها ال يسمح بإجراء تدقيق

 مشترك عليها؛

 ق النقدي؛في حال كانت الفائدة الوحيدة لتشكسل المجموعة المقترحة هو االتسفادة من تقليل التدف 

  في حال ترتب على تشكيل المجموعة الضريبية المقترحة المزيد من األعباء اإلدارية على الهيئة بما في ذلك االسباب المذكورة

 أعاله على سبيل المثال ال الحصر. 

ولكن أيًضا ألولئك  يجب اإلشارة إلى الدليل غير موجه فقط لألشخاص الخاضعين للضريبة الذين يفكرون في تشكيل مجموعة ضريبية،

 مسؤولياتهم الحالية. على علم بالذين ينتمون حاليًا إلى مجموعة ضريبية للتأكد من أنهم 

 

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

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