اﻟﻨﺸﺮة اﻷﺳﺒﻮﻋﯿﺔ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ
 ٢٨ﻣﺎﯾﻮ ٢٠١٩
أحدث اﻟﺘطﻮرات ﻓﻲ اإلﻣﺎرات
اﻟهﯿئﺔ االتحﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻀﺮائب تﻌﯿد تصﻤﯿم ﻣﻮقﻌهﺎ اإلﻟكﺘﺮونﻲ
أطلقت الهيئة االتحﺎدﯾة للضرائب في دولة اإلﻣﺎرات العربية المتحدة اإلصدار الجدﯾد لمﻮقعهﺎ اإللكتروني.
وﯾﻮفر اإلصدار الجدﯾد تصميمﺎ ً ﯾﻮضح بصﻮرة أفضل قسمي ضرﯾبة القيمة المضﺎفة والضرﯾبة االنتقﺎئية،
والسهﻮلة في الدخﻮل إلى أدلتهﺎ اإلرشﺎدﯾة والمعلﻮﻣﺎت المتعلقة بهمﺎ.
كمﺎ ﯾﻮفر المﻮقع اإللكتروني الجدﯾد المسﺎعدة االفتراضية ،والتي تتيح إﻣكﺎنية التﻮاصل والرد على استفسﺎرات
المستخدﻣين .وتشمل الصفحة الرئيسية التﻮارﯾخ الرئيسية وروابط التحدﯾثﺎت الجدﯾدة للمﻮقع اإللكتروني.

أحدث اﻟﺘطﻮرات ﻓﻲ ﻋﻤﺎن
تحدﯾث ﻋﻠى تطﺒﯿق اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ االنﺘقﺎئﯿﺔ
في تﺎرﯾخ  26ﻣﺎﯾﻮ  ،2019أصدرت األﻣﺎنة العﺎﻣة للضرائب في سلطنة عمﺎن الدليل اإلرشﺎدي لتطبيق الضرﯾبة
االنتقﺎئية ،كمﺎ قﺎﻣت بإصدار األسئلة الشﺎئعة .والذي ﯾتبع نشر قﺎنﻮن الضرﯾبة االنتقﺎئية في عمﺎن في الجرﯾدة
الرسمية في تﺎرﯾخ  17ﻣﺎرس  ،2019وتﺎرﯾخ تطبيق النظﺎم خالل  90ﯾﻮﻣﺎ ً ﻣن تﺎرﯾخ نشره (تﺎرﯾخ نفﺎذ تطبيق
الضرﯾبة االنتقﺎئية في عمﺎن هﻮ  15ﯾﻮنيﻮ .)2019
لم ﯾصدر إعالن رسمي حتى اآلن بﺎلنسبة لنطﺎق الضرﯾبة االنتقﺎئية ،رغم ذلك ﯾﻮفر الدليل اإلرشﺎدي قﺎئمة
السلع االنتقﺎئية (والنسب الضرﯾبية المطبقة عليهﺎ) كﺎلتﺎلي:





التبغ وﻣشتقﺎته%100 :
المشروبﺎت الغﺎزﯾة%50 :
ﻣشروبﺎت الطﺎقة%100 :
السلع ذات األغراض المحددة (والتي تشمل ﻣنتجﺎت الكحﻮل ولحﻮم الخنزﯾر)%100 :

عﺎدةً ،ﯾتﻮقع أن ﯾقدم المستﻮردﯾن والمنتجين وﻣشغلي المستﻮدعﺎت فقط اإلقرارات الضرﯾبية ،إال أنه على كل
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.
وتشمل األحكﺎم االنتقﺎلية تقييم أو ﻣراجعة السلع االنتقﺎئية المﻮجﻮدة في المخزون في تﺎرﯾخ نفﺎذ الضرﯾبة.
وﯾتﻮقع أن ﯾصدر قرﯾبﺎ ً التفﺎصيل المتعلقة بﺎألحكﺎم االنتقﺎلية للضرﯾبة االنتقﺎئية ،والتي تشمل اإلقرار الضرﯾبي
الخﺎص بهﺎ ،واإلجراءات الالزﻣة لتحدﯾد المخزون ،واإلجراءات الالزﻣة لتقدﯾم اإلقرار وعملية السداد،
والالئحة التنفيذﯾة للقﺎنﻮن.
ﯾرجى العلم بأنه لدى المنشآت  15ﯾﻮﻣﺎ ً فقط لتقدﯾم اإلقرار االنتقﺎلي للضرﯾبة االنتقﺎئية .وفقﺎ ً لقﺎنﻮن الضرﯾبة
االنتقﺎلية ،قد ﯾنتج عن عدم تقدﯾم هذا اإلقرار االنتقﺎلي غراﻣة تتراوح ﻣﺎ بين  5,000لاير و  20,000لاير
عمﺎني و/أو السجن لمدة تتراوح ﻣﺎ بين سنة أو ثالث سنﻮات.
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
تتعلق بتطبيق الضرائب الجدﯾدة فيهﺎ ،والتعدﯾالت على القﻮانين ،ودور الهيئة العﺎﻣة للضرائب القطرﯾة وﻣيثﺎق
األشخﺎص الخﺎضعين للضرﯾبة .وﯾدعم المﻮقع اإللكتروني اللغتين العربية واإلنجليزﯾة والذي ﯾتم تحدﯾثة
بصﻮرة ﻣستمرة.
بﺎإلضﺎفة إلى قﺎنﻮن الضرﯾبة االنتقﺎئية بﺎللغة العربية والذي ﯾسري نفﺎذه في بداﯾة السنة ( 1ﯾنﺎﯾر  ،)2019تم
إصدار تفﺎصيل بﺎلنسبة لألسئلة الشﺎئعة على المﻮقع اإللكتروني للهيئة العﺎﻣة للضرائب ،والذي ﯾشمل العمليﺎت
واإلجراءات والنمﺎذج المتعلقة بﺎلضرﯾبة االنتقﺎئية.

ذا الملخﺺ ﻣخصﺺ ألغراض إعالﻣية فقط وال ﯾنبغي أخذ المشﻮرة به .وال ﯾغطي بﺎلضرورة كﺎفة الجﻮانب الخﺎصة
بﺎلمﻮاضيع التي نﺎقشهﺎ .لذا ،نرجﻮ عدم التصرف بنﺎ ًء على ﻣحتﻮﯾﺎته دون تلقي ﻣشﻮرة رسمية

