
ھالل الرفاعي في فریق خبراء الضرائب غیر المباشرة لشركة تومسون 
رویترز الشرق األوسط وشمال أفریقیا، والمسؤول عن تقدیم أحدث 
محتوى للضرائب والمحاسبة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا 

ومراقبة المحتوى بالنسخة العربیة. 

مؤلف ممیز 
ھالل الرفاعي 

اشترك الیوم

لالشتراك في مستجدات الضرائب والمحاسبة في الشرق األوسط وشمال أفریقیا"، یُرجى استیفاء 
النموذج المتاح عبر الرابط أدناه. 

اشترك الیوم

اتصل بنا

توفر برامج وخدمات تومسون رویترز في مجال الضرائب والمحاسبة التكنولوجیا والمحتوى 
والمشروع الذي تحتاج إلیھ. 

للمزید من المعلومات عن حلول تومسون رویترز في مجال الضرائب والمحاسبة، یُرجى االتصال 
بأحد أعضاء الفریق. 

كیف تعثر على حلول األبحاث والبرامج المالئمة الحتیاجاتك بشأن الضرائب والمحاسبة؟ 

حلول تومسون رویترز

طالع الوثیقة یمكن االطالع على الدلیل اإلرشادي كاملةً من خالل الرابط التالي: 

لیس مطلوبًا من موردي خدمات المقامرة والمراھنات المعفاة إصدار إیصال ضریبة القیمة المضافة 
المالیة. 

سیتم اعتبار التوریدات التالیة المتعلقة بخدمات المقامرة والمراھنات خاضعة للضریبة: 

1. رسم العمولة أو االشتراك المستلم بواسطة المورد. 

2. إیرادات الكازینو، [على سبیل المثال: مجموع الرھانات التي یضعھا الالعبون} مطروحًا منھ 
األرباح والمكافآت األخرى لالعبین فیما یتعلق بھذا الرھان. 

1. توفیر أي مرافق إلجراء الرھانات والمقامرة، بما في ذلك خدمات وكالء المراھنات، 
وبورصات الرھان وأي مرافق مكافئة. 

2. منح الحق في المشاركة في اللوتو أو الیانصیب، بما في ذلك یانصیب الجائزة الكبرى، 
وسوبر 5، وبطاقات الكشط، وكینو وأي ألعاب أخرى من نوع الیانصیب 

منح الحق في المشاركة في لعبة البنغو   .3

4. منح الحق لالعبین باألجھزة أو المعدات للعب ألعاب الكازینو من نوع ألعاب الحظ، والتي یتم 
تحدید نتیجتھا عن طریق مولِّد عشوائي، بما في ذلك طاوالت للعب الرولیت، وبالك جاك، تحدید نتیجتھا عن طریق مولِّد عشوائي، بما في ذلك طاوالت للعب الرولیت، وبالك جاك، 

ولعبة البكرات، والبوكر، عندما یتم اللعب ضد الكازینو وماكینات القمار. 

5. التوریدات الضروریة والمرتبطة والتي تُشكِّل جزءًا من معاملة المقامرة أو المراھنة، والتي 
تقع ضمن الفقرات (1) - (4) أعاله، حسبما یتم تحدیدھا من وقت آلخر بواسطة ھیئة مالطا 

أللعاب القمار. 

الدلیل اإلرشادي الجدید للمقامرة والمراھنات  

نشرت سلطات الضرائب المالطیة مبادئ توجیھیة تؤثر على معاملة ضریبة القیمة المضافة لخدمات 
المقامرة والمراھنات بدءًا من 1 ینایر 2018: 

یجب إعفاء التوریدات التالیة المرتبطة بالمقامرة من ضریبة القیمة المضافة: 

MALTA
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مالطا 

طالع الوثیقة
نشرت إدارة اإلیرادات التركیة القانون الجدید في موقعھا على 

اإلنترنت من خالل الرابط التالي: 

طالع الوثیقة نُشر القانون الجدید في الجریدة الرسمیة بتاریخ 6 أبریل 2018: 

إعفاءات جدیدة من ضریبة القیمة المضافة: 

1. الخدمات الصحیة الُمقدمة لألجانب: تاریخ السریان من 1  یونیو 2018

2. اآلالت والمعدات: تاریخ السریان من 1  یونیو 2018

3. التوریدات المتعلقة بالتبرعات: تاریخ السریان من 1  یونیو 2018

06 إبریل 2018
سیكون من الممكن استرداد ضریبة القیمة المضافة التي تم 

دفعھا بال داعٍ إذا صحَّح المشتري والبائع إقراراتھم الضریبیة 
وكانت الضریبة الزائدة مدفوعة بواسطة البائع إلى المشتري. 

استرداد ضریبة القیمة 
المضافة الزائدة أو 
التي ال أساس لھا 

 - یفوض القانون المحاسبین والمستشارین المالیین المستقلین 
إلعداد تقاریر االسترداد للمكلفین. 

إجراء استرداد ضریبة 
القیمة المضافة  

01 ینایر 2019 سیكون أمام ھیئة الضرائب ثالثة أشھر التخاذ قرار بشأن 
الطلب مع إمكانیة طلب تمدید لمدة شھرین. 

الحد الزمني لعملیات 
التفتیش السترداد 
ضریبة القیمة 
المضافة 

01 ینایر 2019

یتم احتساب مسؤولیة ضریبة القیمة المضافة عن طریق 
ضرب رقم األعمال للشخص المكلف في المعامالت التي 

یحددھا مجلس الوزراء بناءً على القطاع والمجموعة المھنیة، 
دون خصم أي ضریبة قیمة مضافة على المدخالت یتم تكبدھا 

عند الشراء. 

طریقة مبسطة جدیدة 
لضریبة القیمة 
المضافة  

 -
یمكن للمشتري خصم ضریبة القیمة المضافة التي یتم دفعھا 
للمعامالت المحلیة باإلضافة إلى ضریبة القیمة المضافة 
المدفوعة عند االستیراد أو من خالل آلیة الرسوم العكسیة. 

خصم ضریبة القیمة 
المضافة لألرباح 
الُمقنَّعة من خالل 
التسعیر التحویلي  

01 یونیو 2018 سیتم تطبیق األساسي الضریبي على الفرق بین سعر الشراء 
وسعر البیع. 

السیارات المستعملة 
والعقارات 

01 ینایر 2019 سیكون تاریخ استحقاق ضریبة القیمة المضافة بعد شھرین من 
تاریخ انتھاء فترة اإلبالغ للشركات الصغیرة. 

تاریخ دفع ضریبة 
القیمة المضافة 

 -

ال یتم تطبیق ضریبة القیمة المضافة عند شطب أصل تم 
استھالكھ بالكامل أو بیعھ بمعدل صفري ألغراض ضریبة 
القیمة المضافة. ومع ذلك، فإن القانون یسمح بخصم تناسبي 

لضریبة القیمة المضافة ألي جزء غیر مستھلك. 

األصول الثابتة 
المشطوبة  

01 ینایر 2019 یوفر القانون الجدید تخفیف ضریبة القیمة المضافة بشأن الذمم 
المدینة غیر القابلة للتحصیل. 

الدیون المعدومة 
للعمالء  

01 ینایر 2019
یمكن خصم ضریبة القیمة المضافة على المدخالت حتى نھایة 
السنة التقویمیة التالیة التي تنشأ فیھا ضریبة القیمة المضافة  

القابلة للخصم. 

استرداد ضریبة القیمة 
المضافة على 
المدخالت  

تاریخ السریان تعدیالت جدیدة الموضوع 

تعدیالت جدیدة على قانون ضریبة القیمة المضافة 

تضمن القانون رقم 7104 الذي نُشر في الجریدة الرسمیة في 6 أبریل 2018 بعض التعدیالت 
على قانون ضریبة القیمة المضافة رقم 3065. وقد تم تقدیم المسودة األولیة لھذا القانون إلى 

الجمعیة الوطنیة العلیا في فبرایر 2018. 

فیما یلي أھم التعدیالت التي أُدخلت على قانون ضریبة القیمة المضافة رقم 3065 بواسطة القانون 
رقم 7104 والتي قد تؤثر على الشركات في تركیا:  

TURKEY
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تركیا 

طالع الوثیقة یمكن االطالع على قرار الھیئة االتحادیة للضرائب من خالل الرابط التالي: 

استرداد ضریبة القیمة المضافة لمقدمي خدمات المعارض والمؤتمرات 

في 22 مایو 2018، نشرت الھیئة االتحادیة للضرائب قرار مجلس الوزراء رقم (26) حول 
استرداد ضریبة القیمة المضافة للخدمات المُقدَّمة في المعارض والمؤتمرات. یمكن لموردي خدمات 
المعارض والمؤتمرات المطالبة بضریبة القیمة المضافة التي لم یتم تحصیلھا من المستلمین على 
إقرار ضریبة القیمة المضافة الخاص بھم لنفس الفترة الضریبیة التي حدث فیھا تاریخ تقدیم تلك 

الخدمات. 

ُرجى مالحظة أنھ یجب إدراج المبلغ الذي ستتم المطالبة بھ في عمود التسویة لإلمارة المعنیة في ُرجى مالحظة أنھ یجب إدراج المبلغ الذي ستتم المطالبة بھ في عمود التسویة لإلمارة المعنیة في 
اإلطار 1 من إقرار ضریبة القیمة المضافة. 

یجب أن تتحقق الشروط التالیة للمورِّد لیكون لھ القدرة على المطالبة باسترداد األموال من الھیئة 
االتحادیة للضرائب: 

1. ال یملك المتلقي مكان تأسیس أو منشأة ثابتة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. 

2. المتلقي لیس مُسجالً أو مطلوبًا للتسجیل في ضریبة القیمة المضافة في دولة اإلمارات 
العربیة المتحدة. 

3. یجب أن یحصل المورد على تصریح كتابي من المُتلقي یؤكد أنھ لیس لدیھ مكان تأسیس ولیس 
مسجالً في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. 

4. لم یدفع المتلقي مبلغ ضریبة القیمة المضافة إلى المورِّد. 

تحمیل النموذج
وفي الرابط التالي، یُمكنك الوصول إلى نموذج االسترداد الخاص ببناء 

مساكن جدید لمواطني دولة اإلمارات العربیة المتحدة: 

عرض الدلیل یمكن االطالع على الدلیل اإلرشادي كامالً من خالل الرابط التالي: 

 •

 •

استرداد ضریبة القیمة المضافة لبناء مساكن جدیدة بواسطة مواطني دولة اإلمارات العربیة المتحدة 

وفقًا للمادة 66 من الالئحة التنفیذیة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة، تسمح الھیئة االتحادیة 
للضرائب لمواطني دولة اإلمارات العربیة المتحدة بالمطالبة بضریبة القیمة المضافة على النفقات 
المُتكبَّدة لبناء مساكنھم الجدیدة. یجب أن یكون المتقدم من مواطني دولة اإلمارات العربیة المتحدة 
ویملك أو یتحصل على أرضٍ في دولة اإلمارات العربیة المتحدة یبني علیھا مسكنھ الجدید. 

وحتى یتم النظر في طلب استرداد األموال بواسطة الھیئة االتحادیة للضرائب، یجب أن یستوفي وحتى یتم النظر في طلب استرداد األموال بواسطة الھیئة االتحادیة للضرائب، یجب أن یستوفي 
الشروط التالیة: 

یجب أن ترتبط النفقات بمبنى تم تشییده حدیثًا الستخدامھ فقط كمحل إقامة للمُتقدم و/أو عائلتھ. 

الخدمات المقدمة من قبل مقاولین، بما في ذلك خدمات عمال البناء والمھندسین المعماریین 
والمھندسین والخدمات األخرى المماثلة والضروریة الالزمة للنجاح في بناء مكان اإلقامة. 

مواد البناء، وھي السلع التي عادة ما یستخدمھا البناة في مبنى سكني أو موقعھ خالف األثاث أو 
األجھزة الكھربائیة. 

یجب تقدیم نموذج االسترداد في غضون 6 أشھر من تاریخ االنتھاء وھو التاریخ الذي یقع أوالً  أشھر من تاریخ االنتھاء وھو التاریخ الذي یقع أوالً 
من بین: 

شغل مكان اإلقامة 

اعتماد اكتمال مكان اإلقامة من قبل سلطة البلدیة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة على النحو 
المنصوص علیھ من قبل الھیئة االتحادیة للضرائب. 

 •

 •

 •

تحمیل النموذج
ویمكن الوصول إلى نموذج استرداد ضریبة القیمة المضافة للزوار بغرض 

األعمال من خالل الرابط التالي: 

عرض الدلیل یمكن االطالع على ملخص للدلیل اإلرشادي من خالل الرابط التالي:  

ال تمتلك منشأة أو مقرًا ثابتًا في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، 

لیست تابعة لشخص مكلف، 

مُسجلة كمنشأة ذات سلطة مختصة في الوالیة القضائیة التي تم إنشاؤھا فیھا، 

تنتمي إلى دولة توفِّر استرداد ضریبة القیمة المضافة للكیانات اإلماراتیة في ظروف 
مماثلة. 

ستكون الدورة المحاسبیة لكل مطالبة استرداد سنویة في نھایة العام ویجب أن یكون الحد األدنى 
للمطالبة ھو 2,000 درھم إماراتي. 

 •

 •

 •

 •

الشركات األجنبیة یمكنھا تقدیم طلب السترداد ضریبة القیمة المضافة 

وفقًا للمادة 67، الرقم 1، من الالئحة التنفیذیة لضریبة القیمة المضافة، یَحق للكیانات األجنبیة التي 
لیس لھا مقر في اإلمارات العربیة المتحدة المطالبة بضریبة القیمة المضافة على النفقات المتكبدة في 

دولة اإلمارات العربیة المتحدة. 

الشركات األجنبیة مؤھلة لتقدیم طلب السترداد ضریبة القیمة المضافة عندما تتوافر فیھا 
الشروط التالیة: 

یكون مقر الشركة في إحدى دول مجلس التعاون الخلیجي والتي ال تُعتبر دولة تنفیذ. یكون مقر الشركة في إحدى دول مجلس التعاون الخلیجي والتي ال تُعتبر دولة تنفیذ. 

یجب أن تلتزم الكیانات األجنبیة بالشروط التالیة: 

 •

 •

طالع الوثیقة
یُرجى االطالع على أسعار الصرف السابقة لغرض ضریبة القیمة المضافة 

من خالل الرابط التالي: 

أسعار الصرف ألغراض ضریبة القیمة المضافة 

وفقًا للمادة 69 من قانون ضریبة القیمة المضافة، فإن جمیع األشخاص المكلفین والذین یُقدمون 
الفواتیر الضریبیة بعملة أخرى غیر عملة اإلمارات العربیة المتحدة (الدرھم اإلماراتي)، سیكون 

الزامًا علیھم استخدام أسعار الصرف المعتمدة من البنك المركزي في تاریخ التورید. 

ابتداءً من مایو 2018، یُوفر البنك المركزي أسعار صرف العمالت األجنبیة أمام الدرھم اإلماراتي ، یُوفر البنك المركزي أسعار صرف العمالت األجنبیة أمام الدرھم اإلماراتي 
ألغراض ضریبة القیمة المضافة. ویتم تحدیث ھذه األسعار یومیًا من االثنین إلى الجمعة في الساعة 

6 مساءً بتوقیت اإلمارات العربیة المتحدة. 

طالع الوثیقة یمكن االطالع على قرار الھیئة االتحادیة للضرائب من خالل الرابط التالي:  

تعدیل على متطلبات الفاتورة الضریبیة أو إشعار الدائن 

الفاتورة الضریبیة ھي الوثیقة األساسیة التي یتم إصدارھا من قبل الُمُسجّل عند تقدیم توریدات من الفاتورة الضریبیة ھي الوثیقة األساسیة التي یتم إصدارھا من قبل الُمُسجّل عند تقدیم توریدات من 
السلع أو الخدمات الخاضعة للضریبة. وفقا للمادة 59 البند 1(ج) من الالئحة التنفیذیة لضریبة 
القیمة المضافة، یجب تضمین عنوان المستلم في الفاتورة الضریبیة. ومع ذلك، في 20 مایو 

2018، نشرت الھیئة االتحادیة للضرائب القرار رقم (3) لسنة 2018 بشأن الفواتیر الضریبیة 
وأقرت أنھ في حالة تضمین العنوان البریدي، فلیس إلزامیًا تضمین العنوان الفعلي للمستلم في 

الفاتورة الضریبیة أو إشعار الدائن. 

یسري القرار اعتبارًا من 1 ینایر 2018. 

UAE
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اإلمارات العربیة المتحدة 

ضریبة القیمة المضافة 

نعرض أدناه آخر التطورات المتعلقة بالضریبة غیر المباشرة في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفریقیا: 

مستجدات الضرائب والمحاسبة،  
یونیو 2018

https://www.tax.gov.ae/pdf/decision-3.pdf
https://www.centralbank.ae/en/index.php?option=com_jumi&fileid=62&Itemid=59
https://www.tax.gov.ae/ar/pdf/Special-VAT-Refund-User-Guide_Business-Visitors_Arabic_Summary.pdf
https://www.tax.gov.ae/ar/pdf/special-vat-refund-form-business-visitor.pdf
https://www.tax.gov.ae/ar/pdf/VAT-Refund-Building-New-Residences-by-UAE-Nationals-User-Guide-full.pdf
https://www.tax.gov.ae/ar/pdf/VAT-Refund-Building-New-Residences-by-UAE-Nationals-Form.pdf
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