النشرة األسبوعية للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي
 ٢٩يوليو ٢٠١٨
ديلويت تطلق "أثر التوضيح العام رقم VATP001على القطاع المصرفي"
أثار التوضيح العام رقم  VATP001بشأن المعاملة الضريبية لدفعات التعويضات الصادر عن الهيئة االتحادية للضرائب في
اإلمارات العربية المتحدة نقا ً
شا في القطاع المصرفي حول أثر الرسوم التي تفرضها المصارف بشكل غرامات.
وقد قامت ديلويت بنشر ً
مقاال يناقش انطباق التوضيح العام وأثره على القطاع المصرفي ،وذلك لكثرة وجود دفعات التعويضات.
يمكنكم االطالع على المقال عبر هذه الرابط وتحميله.
وتجدر اإلشارة إلى أنه وبالرغم من تأثير هذا التوضيح على القطاع المصرفي ،كما في المقال المذكور أعاله ،فإنه يؤثر أيضًا
على قطاعات أخرى تقوم بتفرض هذه الرسوم.

الهيئة االتحادية للضرائب تطلق نسخة حديثة من دليل المستخدم لتقديم إقرارات الضريبة اإلنتقائية
أطلقت الهيئة االتحادية للضرائب نسخة حديثة من دليل المستخدم لتقديم إقرارات الضريبة اإلنتقائية ،والذي تم إصداره مسبقًا في
شهر مايو.
ويوضح الدليل المحدث بأنه سيتم إدراج قيم السلع اإلنتقائية والضريبة اإلنتقائية تلقائيًا لنماذج تقديم اإلقرارات وفقًا لقائمة
التسعير المعتمدة من قبل الهيئة.
يتضمن الدليل المحدث أيضًا الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في الحاالت التي يعتقد فيها أحد األشخاص الخاضعين
للضريبة أنه يجب حساب الضريبة اإلنتقائية بقيمة أعلى.
وكما هو معروف في مثل هذه الحاالت ،في حال رغبتكم في معالجة القيمة المنسوبة استنادًا إلى قائمة التسعير المعتمدة من
الهيئة ،فإننا ننصح بالتأكد تقديم األسباب المنطقية فيما يتعلق باألساس الذي تتبعه لذلك عند مناقشة الهيئة.

اإلتحادية للضرائب تطلق دليل المناطق المحددة وتوضيح عام بشأن استراد ضريبة القيمة المضافة على
الخدمات الترفيهية
أطلقت الهيئة االتحادية للضرائب دليل ضريبة القيمة المضافة للمناطق المحددة .يقوم الدليل المكون من  18صفحة بتقديم
التوضيحات الهامة حول المعاملة الضريبية للتوريدات الصادرة من المناطق المحددة والمستوردة إليها.
وقد أطلقت الهيئة أيضًا توضي ًحا عا ًما بشأن استرداد ضريبة القيمة المضافة على الخدمات الترفيهية .ويتناول التوضيح المزيد
من التفاصيل حول التوريدات التي تقدمها المنشآت للموظفين والعمالء والتي لن تتمكن من استرداد ضريبة المدخالت الخاصة
بها بموجب المادة رقم  53من أنظمة ضريبة القيمة المضافة في اإلمارات العربية المتحدة.
قامت الهيئة بنشر هذه األدلة صباح اليوم ونقوم حاليًا بإعداد تنويه للعمالء بخصوص المزيد من التفاصيل.

الزكاة والدخل تضبط مخالفات لضريبة القيمة المضافة في عدد من الفنادق والشقق المفروشة
أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية عن ضبط الفرق الميدانية التابعة للهيئة مئات المخالفات لتطبيق
ضريبة القيمة المضافة ،في عدد من الفنادق والشقق المفروشة بمختلف مناطق المملكة.
و تركزت أبرز المخالفات التي وقعت فيها المنشآت على إصدار فاتورة ضريبية من قبل شخص غير مسجل بالضريبة ،وعدم
االلتزام بتحصيل قيمة الضريبة المضافة .وذلك بهدف التأكد من التزام كافة المنشآت بتطبيق األنظمة والتعليمات الخاصة
بضريبة القيمة المضافة،
وتشير هذه الحمالت الميدانية على تكثيف الهيئة جهودها في حمالت التفتيش الميدانية التي تستهدف المنشآت .وعليه ،فإنه من
الضروري أن تقوم المنشآت في هذا القطاع بإتخاذ اإلجراءات الالزمة لمعالجة هذه المسائل ،ومن األفضل أن يكون ذلك قبل
وصول الحمالت التفتيشية وفرض الغرامات.
وتجدر اإلشارة إلى أنه بالرغم من إتخاذ الهيئة اإلجراءات بشأن هذه المسائل على أساس القطاع االقتصادي ،أو في حال عدم
وصول هذه الحمالت إلى جميع المنشآت ،فإننا نتوقع وصولها في المستقبل القريب.
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.

