
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 "توقعات 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

عرض البیان الصحفي یمكن مطالعة البیان الصحفي على الرابط التالي: 

KUWAIT
TAX

الكویت تؤجل تطبیق ضریبة القیمة المضافة حتى عام 2021

طبقت اإلمارات العربیة المتحدة والمملكة العربیة السعودیة ضریبة القیمة المضافة في أوائل عام 
2018 ومن المتوقع أن تطبق الكویت ضریبة القیمة المضافة في عام 2019 بموجب اتفاقیة دول 

مجلس التعاون الخلیجي 

إال أنھا ستؤجل تطبیقھا حتى عام 2021 وفق التحدیث المنشور على الموقع اإللكتروني لمجلس 
األمة خالل اجتماع لجنة الحسابات الختامیة ولجنة المیزانیة یوم االثنین 14 مایو 2018. 

فیما یلي البیان الرسمي الذي یؤكد الجدول الزمني الجدید: فیما یلي البیان الرسمي الذي یؤكد الجدول الزمني الجدید: 

"وذكرت اللجنة أن ضریبة القیمة المضافة  سیتم تأجیل  تطبیقھا في الكویت حتى سنة 2021 ، 
وأن وزارة المالیة رأت ضرورة تسریع إجراءات الضریبة االنتقائیة على بعض السلع المنتقاة 

كالتبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازیة."  

الكویت 

عرض المادة المقال الذي نشرتھ شركة إرنست & ویونغ كامالً على الرابط التالي:  

1.    الفاتورة الضریبیة: 

طالبت بعض الشركات باسترداد ضریبة المدخالت للفواتیر الضریبیة التي لم تستوف 
شروط الفواتیر الضریبیة المنصوص علیھا في المادة 29 من اللوائح التنفیذیة لضریبة 

القیمة المضافة. 

2.     السلع المستوردة إلى اإلمارات العربیة المتحدة التي تظھر في إقرار ضریبة القیمة 
المضافة في اإلمارات العربیة المتحدة: 

أظھرت المراجعات أن المبلغ المنشور تلقائیًا في المربع رقم 6 من إقرار الضریبة ال  من إقرار الضریبة ال 
یتطابق مع سجالت الشركة. ولذلك كان من الضروري التوفیق بینھما للتحقق من صحة 

الرقم المسجل. 

3.     الرموز الضریبیة في النظام المحاسبي: 

معظم الشركات تقوم بإعداد األنظمة المحاسبیة الخاصة بھا باستخدام ستة رموز ضریبیة  
فقط وھو ما ال یعد كافیًا إلعداد تقریر دقیق فعلى سبیل المثال، تستخدم بعض الشركات 

رمزاً ضریبیاً واحداً لكل المعامالت التي ال تخضع للمعدل القیاسي. 

4.     غالباً ما تُجرى حسابات اإلعفاء الجزئي بشكلٍ غیر صحیح خاصةً عبر المجموعات .     غالباً ما تُجرى حسابات اإلعفاء الجزئي بشكلٍ غیر صحیح خاصةً عبر المجموعات 
 الضریبیة. 

5.     في األغلب ال یتم تلبیة متطلبات إعداد التقاریر على مستوى اإلمارة على نحو صحیح. 

مجاالت المخاطر التي حددتھا إرنست & یونغ خالل إعداد إقرار ضریبة القیمة المضافة 

نشرت إرنست & یونغ مقالة شاملة عن مجاالت المخاطر التي تم تحدیدھا خالل عملیة إعداد إقرار 
ضریبة القیمة المضافة وعملیة المراجعة. 

نلخص أھم القضایا التي قد تؤثر على اللوائح التنظیمیة لالمتثال في دولة اإلمارات العربیة 
المتحدة فیما یلي: 

طالع الوثیقة یرجى االطالع على قرار مجلس الوزراء رقم 45 على الرابط التالي:  

االحتساب العكسي على تجارة الذھب والماس 

فرضت اإلمارات ضریبة قیمة مضافة بنسبة ٪5 على تجارة الذھب والمجوھرات بالتجزئة والجملة 
مع بدء تطبیق ضریبة القیمة المضافة في 1 ینایر 2018. لكن، نشرت الھیئة االتحادیة للضرائب 
(FTA) مؤخراً قرار مجلس الوزراء رقم 25 لعام 2018 بتطبیق آلیة الرسوم العكسیة لضریبة 

القیمة المضافة على مبیعات الذھب والماس. 

ویتم تنفیذ القرار بدءاً من األول من شھر یونیو 2018. 

یرجى العلم بأن آلیة الرسوم العكسیة ستكون قابلة للتطبیق فقط بموجب القواعد التالیة: یرجى العلم بأن آلیة الرسوم العكسیة ستكون قابلة للتطبیق فقط بموجب القواعد التالیة: 

1.     یعلن المستلم خطیاً ما یلي: 

نیة اقتناء السلع بھدف إعادة بیعھا أو تصنیعھا. 

یجب أن یكون المستلم مسجالً ألغراض الضریبة في اإلمارات العربیة المتحدة في 
تاریخ التورید. 

یجب على المستلم حساب ضریبة القیمة المضافة على السلع المقدمة إلیھ. 

2.     یكون مستلم البضاعة مسؤوالً عن جمیع االلتزامات الضریبیة الساریة المتعلقة 
بالتوریدات. بالتوریدات. 

آلیة الرسوم العكسیة لن تُطبق في الحاالت التالیة: 

إذا كان المستلم (المشتري) غیر مسجل في ضریبة القیمة المضافة في دولة اإلمارات 
العربیة المتحدة. 

إذا كانت التوریدات الخاضعة للضریبة تخضع لضریبة القیمة المضافة بمعدل الصفر  
(توریدات المعادن االستثماریة أو الصادرات) وفقاً للمادة 48، رقم (1) أو (8) من قانون  

ضریبة القیمة المضافة. 

عرض الدلیل یمكن االطالع على الدلیل اإلرشادي الكامل على الرابط التالي:  

تحمیل النموذج
یمكن الحصول على نموذج طلب التوضیحات الفنیة المتعلقة 

بالضریبة من خالل الرابط التالي:   

نموذج طلب توضیحات فنیة متعلقة بالضریبة 

نشرت الھیئة االتحادیة للضرائب (FTA) مبادئ توجیھیة لمساعدة المكلفین في تقدیم طلبات توضیح 
إلى الھیئة للحصول على التوجیھ والمشورة بشأن المسائل الضریبیة التي قد یحتاجون إلى 

استیاضحھا. 

قد یستغرق الرد على طلبات التوضیح ما یصل إلى 40 یوم عمل. 

یرجى العلم بأنھ إذا كان طلب التوضیح المقدم متعلق بسؤال سبق مناقشتھ مع الھیئة فسیتم رفض یرجى العلم بأنھ إذا كان طلب التوضیح المقدم متعلق بسؤال سبق مناقشتھ مع الھیئة فسیتم رفض 
الطلب. 

ستعطي الھیئة األولویة للطلبات المقدمة بناءً على التأثیر المحتمل لقیمة الضریبة وھو ما قد یكون 
مبلغ ضریبة إضافي أو ائتمان أو استرداد للضریبة. 

وإذا لم یوافق المكلف على االجابة المقدمة ستقوم الھیئة بمراجعة طلب إعادة النظر في غضون 20 
یوم عمل من تاریخ استالم الطلب. 

عرض البیان الصحفي
المعلومات الكاملة الواردة في البیان الصحفي للھیئة االتحادیة 

للضرائب (FTA) على الرابط التالي:  

UAE
TAX

نظام استرداد الضریبة للسائحین 

وافق مجلس إدارة الھیئة االتحادیة للضرائب (FTA) على اعتماد نظام استرداد الضریبة للسائحین. 
ویشمل النظام إجراءات للربط بین منافذ ونقاط البیع في جمیع أنحاء دولة اإلمارات العربیة المتحدة 

ونظام االسترداد. 

ومن المتوقع أن یكون نظام استرداد الضریبة للسائحین في اإلمارات مزیجًا من أنظمة استرداد 
الضرائب المختلفة السائدة في أوروبا وآسیا. 

ففي أوربا، على سبیل المثال، یمكن للسائحین استرداد الضریبة فقط في المطار عند مغادرة البالد. ففي أوربا، على سبیل المثال، یمكن للسائحین استرداد الضریبة فقط في المطار عند مغادرة البالد. 
أما في الیابان، یمكن للسائحین االستفادة من برنامج اإلعفاء من الضریبة واسترداد الضرائب من 
شباك اإلعفاء من الضریبة (tax-free counter) أو التسجیل النقدي في متاجر الضریبة الحرة 

(tax-free store) بعد تقدیم اإلیصاالت وجوازات السفر التي تحمل ختم دخول صالح. 

ومن المرجح أن یُسمح للسائحین في اإلمارات العربیة المتحدة باسترداد الضریبة في المطارات وفي 
بعض نقاط البیع المختارة مثل أسواق المال ومنافذ البیع بالتجزئة بعد تقدیم المستندات المطلوبة التي 

تثبت استحقاق المطالبة باسترداد الضریبة. 

وسیتم إصدار إرشادات لتجار التجزئة ومن المتوقع أن یُطبّق نظام االسترداد بحلول الربع الثالث من وسیتم إصدار إرشادات لتجار التجزئة ومن المتوقع أن یُطبّق نظام االسترداد بحلول الربع الثالث من 
ھذا العام. 

اإلمارات العربیة المتحدة 

بیان صحفي من الھیئة العامة للزكاة والدخل 

راجعت الھیئة العامة للزكاة والدخل (GAZT) عملیة إعداد إقرار ضریبة القیمة المضافة في 
الربع األول لتطبیق ضریبة القیمة المضافة في المملكة في 1 ینایر 2018. وأعلنت الھیئة في بیانھا 

الصحفي أنھ تم إصدار 4,794 إشعار مخالفة وقعت في مناطق مختلفة من المملكة العربیة 
السعودیة. 

تلخص األسطر التالیة غالبیة ھذه المخالفات والتي تم رصدھا في عددٍ من الشركات: 

اصدار فواتیر ضریبیة ال تحتوي على البیانات النظامیة ألغراض الضریبة. اصدار فواتیر ضریبیة ال تحتوي على البیانات النظامیة ألغراض الضریبة. 

تحصیل ضریبة بنسبة تزید عن %5. 

عدم التسجیل في النظام الضریبي. 

عدم سداد الضریبة المستحقة خالل المدة المحددة. 

عدم تقدیم اإلقرار الضریبي خالل المدة المحددة.  
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 •

 •

 •

 •

KSA
VAT

المملكة العربیة السعودیة 

ضریبة القیمة المضافة 

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

مستجدات الضرائب لشھر 
مایو عام 2018

https://www.tax.gov.ae/ar/plan-tourist-return.aspx
https://www.tax.gov.ae/ar/pdf/clarification-application-form.pdf
https://www.tax.gov.ae/ar/pdf/clarifications-user-guide.pdf
https://www.tax.gov.ae/ar/pdf/cabinet-decision-no-25-of-2018.pdf
http://www.ey.com/gl/en/services/tax/international-tax/alert--uae-completes-first-quarterly-vat-return-cycle---risk-areas-identified
http://www.kna.kw/clt-html5/news-details.asp?id=30070
http://onesource.tax.thomsonreuters.com/Subscribe_MENA
http://onesource.tax.thomsonreuters.com/Contact_Us_MENA

