
 

 

 

  لخلیجيا ونلتعاا مجلسدول  في ةلمباشرا غیر للضریبة ألسبوعیةا ةلنشرا

  ٢٨ مایو ٢٠١٩

 

 أحدث التطورات في اإلمارات

 الهیئة االتحادیة للضرائب تعید تصمیم موقعها اإللكتروني

 .لموقعها اإللكترونيأطلقت الهيئة االتحادیة للضرائب في دولة اإلمارات العربية المتحدة اإلصدار الجدید 

ً یوضح بصورة أفضل قسمي ضریبة القيمة المضافة والضریبة االنتقائية،  ویوفر اإلصدار الجدید تصميما

 والسهولة في الدخول إلى أدلتها اإلرشادیة والمعلومات المتعلقة بهما.

دة االفتراضية، والتي تتيح إمكانية التواصل والرد على استفسارات كما یوفر الموقع اإللكتروني الجدید المساع

 المستخدمين. وتشمل الصفحة الرئيسية التواریخ الرئيسية وروابط التحدیثات الجدیدة للموقع اإللكتروني.

 

 أحدث التطورات في عمان 

 تحدیث على تطبیق الضریبة االنتقائیة

الدليل اإلرشادي لتطبيق الضریبة العامة للضرائب في سلطنة عمان ، أصدرت األمانة 2019مایو  26في تاریخ 

. والذي یتبع نشر قانون الضریبة االنتقائية في عمان في الجریدة األسئلة الشائعة، كما قامت بإصدار االنتقائية

)تاریخ نفاذ تطبيق  یوماً من تاریخ نشره 90، وتاریخ تطبيق النظام خالل 2019مارس  17الرسمية في تاریخ 

 (.2019یونيو  15الضریبة االنتقائية في عمان هو 

لم یصدر إعالن رسمي حتى اآلن بالنسبة لنطاق الضریبة االنتقائية، رغم ذلك یوفر الدليل اإلرشادي قائمة 

 السلع االنتقائية )والنسب الضریبية المطبقة عليها( كالتالي:

  :100التبغ ومشتقاته% 

  :50المشروبات الغازیة% 

  :100مشروبات الطاقة% 

  :)100السلع ذات األغراض المحددة )والتي تشمل منتجات الكحول ولحوم الخنزیر% 
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إال أنه على كل عادةً، یتوقع أن یقدم المستوردین والمنتجين ومشغلي المستودعات فقط اإلقرارات الضریبية، 

منشأة تحتوي على مخزون من السلع خاضعة للضریبة االنتقائية وتنوي استخدامها ألغراض تجاریة تقدیم 

 اإلقرار االنتقالي، وذلك لإلقرار عن قيمة وكمية السلع االنتقالية التي بحوزتهم في تاریخ تطبيق الضریبة.

النتقائية الموجودة في المخزون في تاریخ نفاذ الضریبة. وتشمل األحكام االنتقالية تقييم أو مراجعة السلع ا

ویتوقع أن یصدر قریباً التفاصيل المتعلقة باألحكام االنتقالية للضریبة االنتقائية، والتي تشمل اإلقرار الضریبي 

الخاص بها، واإلجراءات الالزمة لتحدید المخزون، واإلجراءات الالزمة لتقدیم اإلقرار وعملية السداد، 

 الالئحة التنفيذیة للقانون.و

یوماً فقط لتقدیم اإلقرار االنتقالي للضریبة االنتقائية. وفقاً لقانون الضریبة  15یرجى العلم بأنه لدى المنشآت 

لاير  20,000لاير و  5,000االنتقالية، قد ینتج عن عدم تقدیم هذا اإلقرار االنتقالي غرامة تتراوح ما بين 

 تتراوح ما بين سنة أو ثالث سنوات. عماني و/أو السجن لمدة

 

 أحدث التطورات في قطر

 تحدیث على الضریبة االنتقائیة والموقع اإللكتروني للهیئة العامة للضرائب

أصدرت الهيئة العامة للضرائب في دولة قطر الموقع اإللكتروني المحدث لها، والذي یحتوي على معلومات 

والتعدیالت على القوانين، ودور الهيئة العامة للضرائب القطریة وميثاق  تتعلق بتطبيق الضرائب الجدیدة فيها،

والذي یتم تحدیثة  اإلنجليزیةو العربيةالموقع اإللكتروني اللغتين   األشخاص الخاضعين للضریبة. ویدعم

 بصورة مستمرة.

(، تم 2019ینایر  1)  اإلضافة إلى قانون الضریبة االنتقائية باللغة العربية والذي یسري نفاذه في بدایة السنةب

إصدار تفاصيل بالنسبة لألسئلة الشائعة على الموقع اإللكتروني للهيئة العامة للضرائب، والذي یشمل العمليات 

 .واإلجراءات والنماذج المتعلقة بالضریبة االنتقائية

 

 

 

 

 

 

 

 لخاصةا نبالجوا كافة ورةبالضر یغطي الو. به رةلمشوا خذأ ینبغي الو فقط عالميةإ اضألغر مخصص لملخصا اذ

سميةر رةمشو تلقيدون  محتویاته على ءً بنا فلتصرا معد نرجو ا،لذ. ناقشها لتيا ضيعابالمو  
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