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جمعية اإلمارات لحماية المستهلك ترصد استغالل البقاالت للضريبة .. والمستهلكون يطالبون بتثبيـــــــــــــــــت األسعار

ضوابط صارمة لمراقبة األسواق ومنع جشع التجار بعـــــــد تطبيق »القيمة المضافة«
Ⅶ أبوظبي- عبد الحي محمد- الشارقة - 

نورا األمير- عجمان- أسامة أحمد-  رأس 
الخيمة - أحمد أبوالفتوح-  أم القيوين   - 

عصام الدين عوض 

طالب مســتهلكون في إمــارات الدولة أمس 

بضــرورة مراقبة المحــال التجارية ، وتكثيف 

الحمــات التفتيشــية التــي تباشــرها وزارة 

االقتصــاد بحق المخالفين، وذلك بعد يومين 

من تطبيق ضريبة القيمة المضافة "5 %" على 

السلع والخدمات الخاضعة لها، حيث تفرض 

الدولة ضوابط صارمة لمراقبة األسواق ومنع 

جشع التجار بعد تطبيق الضريبة.

وأكدت وزارة االقتصاد أنها ستتعامل بقوة مع 

زيادات األســعار غير المبررة بعد بدء تطبيق 

ضريبــة القيمة المضافة حيث شــكلت لجنة 

لمتابعة األســواق ســتقوم بحمــات تفتيش 

مفاجئة وإجراءات فورية وغرامات رادعة ضد 

مستغلي الضريبة. 

وقــال الدكتور هاشــم النعيمي مديــر إدارة 

حمايــة المســتهلك فــي وزارة االقتصــاد إن 

اللجنــة ســتتخذ إجــراءات فوريــة ضــد أي 

محاوالت رفع أســعار أكثر مــن قيمة ضريبة 

القيمــة المضافة، مشــيراً إلــى االتفاق بين 

الــوزارة والدوائــر االقتصادية علــى التعامل 

بحســم مــع أي محاوالت الســتغال تطبيق 

الضريبة المضافة.

وأكــد أن قانــون حمايــة المســتهلك حدد 

غرامــة رفــع أســعار الســلعة أو المنتج من 

دون الحصول على موافقة رســمية من وزارة 

االقتصــاد بنحو 100 ألف درهم، مشــيراً إلى 

انه في حال ثبوت مخالفات ســتتخذ الوزارة 

اإلجــراءات القانونيــة بحــق هــذه المنافذ 

وفقــاً لما نص عليه قانون حماية المســتهلك 

والئحته التنفيذية.

المحــال  بعــض  أن  المســتهلكون  وبّيــن   

التجاريــة التي تبيع المــواد الغذائية ومحال 

اإللكترونيــات والمابــس والمطاعــم رفعت 

األســعار من دون مبــرر مســتغلين الضريبة 

المضافــة، إضافة إلى تحصيل رســومها، كما 

أن هناك  غاء واحتكاراً للمواد االســتهاكية 

الغذائيــة اليومية ، الفتين إلى أن كل ما يطرأ 

جديد كإعان عن زيادة للرواتب  تقوم بعض 

المحال التجارية بزيادة األسعار دون مبرر، أو 

احتكار المواد في المخازن بغية رفع أسعارها 

ضاربة بعرض الحائط الوعود التي أبرمتها مع 

إدارة حماية المستهلك بعدم االستغال ورفع 

األسعار بنسبة تفوق 5 % .

 وأكد مســتهلكون وقوع بعض التجاوزات 

خاصــة في منافــذ البيــع الصغيــرة، وعلى 

منتجات مهمة للمســتهلك كالحليب  وألبان 

االطفال  واألسماك واألرز  والبيض، والسجائر 

التي سبق وأن خضعت للضريبة " االنتقائية" 

فــي أكتوبــر الماضي ضمــن المنتجات ذات 

الطبيعة الخاصة ".

استغالل
ودعــت جمعية اإلمارات لحماية المســتهلك 

أمــس وزارة االقتصــاد والدوائــر االقتصادية 

والبلديــات في الدولة بتشــديد الرقابة على 

بقاالت بيع الســلع والمواد الغذائية مؤكدة 

على استغال البقاالت لتطبيق ضريبة القيمة 

المضافة بصور فجة على حساب المستهلكين. 

بإلزام  الــوزارة والدوائر  وطالبت الجمعية 

البقــاالت بأنظمة إصــدار فواتيــر البيع مثل 

مراكز البيع الكبرى، مشددة على أن البقاالت 

رفعت أســعار غالبية الســلع المتوفرة لديها 

بحجــة تطبيق الضريبة وحصلــت على أرباح 

خياليــة خال اليوميــن الماضين. وقال خالد 

الحوســني رئيــس جمعية اإلمــارات لحماية 

المســتهلك إن آالف البقاالت المنتشــرة من 

الســلع إلى الفجيــرة في الدولة اســتفادت 

بشــكل كبير وخيالي مــن الضريبة الجديدة، 

مشــيرا إلى أن غالبيتها قامت بشــراء كميات 

كبيــرة مــن الســلع والبضائع قبــل أيام من 

تطبيق الضريبة، واســتفادت من التخفيضات 

الكبيرة التي نظمتهــا منافذ البيع الكبرى ثم 

قامت بإعادة بيع هذه الســلع بعد أن رفعت 

أســعارها بشــكل قد يكون مضاعفــا بحجة 

تطبيــق الضريبــة. وأضــاف " لدينا شــكاوى 

كثيرة يوميا من مســتهلكين تؤكد اســتغال 

البقــاالت لتطبيــق الضريبة بطريقة جشــعة 

جــدا، وغالبية هذه البقــاالت ال تتوفر لديها 

أنظمة أو أجهزة الحتســاب أســعار الســلع 

ونســبة الضريبة المفروضة وتحدد األســعار 

النهائــي وفق هواها، وتســتغل جهل نســبة 

كبيرة مــن المســتهلكين بالضريبة وتتقاضى 

منهم أرباحاً كبيرة.

وأشــار إلى أن خطورة هذه البقاالت يأتي 

من انتشــارها الكبير وســط األحياء السكنية 

في اإلمارات، مما يؤدي إلى إقبال الكثير من 

المواطنيــن والمقيمين عليهــا، بل إن غالبية 

المواطنيــن والمقيمين يطلبون ســلعهم من 

البقــاالت عــن طريق الهاتــف وتزودهم بها 

البقــاالت عن طريق العمالــة المتوفرة لديها 

وبــكل تأكيد فهي تبيع لهم بأعلى األســعار، 

ونســبة كبيرة من المشــترين ال يسألون عن 

األســعار. وأشــار إلــى أن العــدد الكبير من 

البقاالت المتواجد في إمارات الدولة يستلزم 

مــن وزارة االقتصــاد والدوائــر االقتصاديــة 

والبلديات ضــرورة وضع منظومــة متكاملة 

تتيح لهذه البقاالت برد نسبة الضريبة للهيئة 

االتحاديــة للضرائب، إضافة لعدم اســتغال 

المســتهلكين وبكل تأكيد فــإن غالبية هذه 

البقاالت ستتهرب من الضريبة حيث ال يتوفر 

لديها فواتير بيع على اإلطاق.

وأضــاف: نحتاج لتزويــد البقاالت بأجهزة 

اســتغالها  لمنــع  عاجلــة  فواتيــر  إصــدار 

للمستهلكين والحد من تاعبها في األسعار.  

وأوضــح الحوســني أن جمعيــة اإلمارات 

لحمايــة المســتهلك وغالبيــة المســتهلكين 

ال يعلمــون أي شــيء عن الســلع الخاضعة 

للضريبة، مشــيرا إلى وجود قصور واضح في 

التوعية بنظــام الضريبة خاصــة على مواقع 

واألحيــاء  والمــدن  االجتماعــي  التواصــل 

السكنية.

وشــدد الحوســني على ضــرورة مضاعفة 

التابعين لــوزارة االقتصاد  أعداد المفتشــين 

والدوائــر االقتصادية، مشــيرا إلــى أن غياب 

غالبية المفتشــين هو الســبب في استشراء 

استغال البقاالت خال اليومين الماضيين.

جولة 
وكشفت جولة لـ"البيان االقتصادي" أمس في 

أبوظبي عن رفع غالبية البقاالت ألسعار السلع 

بأكثــر من درهميــن وثاثة دراهم للســلعة 

الواحدة بدعوى ضريبة القيمة المضافة، وبرر 

الباعــة ذلك بأن المورديــن أخبروهم بزيادة 

األســعار بنســبة وصلت في بعض السلع إلى 

100% مما دعاهم لرفع األسعار. 

ورفعت غالبية البقاالت ســعر عبوة المياه 

الكبيرة من 1.5 درهم إلى 2.5 درهم، وأنواعا 

من اآليس كريم من 2.5 درهم إلى 4 دراهم، 

والشيبسي من 6 دراهم إلى 8 دراهم، وأنواعا 

من مشــروبات الطاقة مــن 8 دراهم إلى 11 

درهمــا، كما رفعــت غالبية البقاالت أســعار 

الخضراوات والفواكه والزيوت والســكر واألرز 

بنسبة تزيد على %50. 

وأكــد مســتهلكون خــال الجولــة أنهم 

اضطروا للجوء للبقــاالت لقربها من منازلهم 

فضــا عن أن البقــاالت توفر خدمة التوصيل 

كما أن الزيادات الجديدة محدودة بالنســبة 

لهم. وأشــاروا إلى علمهم باستغال البقاالت 

لهم، مشــيرين إلى أنهم رفعوا ســابقا لوزارة 

االقتصاد ضد البقاالت ولم تتخذ أية إجراءات 

ضدهم مما أصابهم باليأس واإلحباط. وأشاروا 

إلــى أن مهمة الــوزارة والدوائــر تتمثل في 

الرقابــة القويــة علــى البقاالت وهــو ما لم 

يتوفر حاليا بشكل كاف. وقال المستهلك عبد 

العظيــم رافع:  لو اتخذت الــوزارة أو الدائرة 

االقتصادية قرارا بتغريــم بقالة نصف مليون 

درهــم أو أغلقــت محــل البقالــة كما ينص 

قانــون حماية المســتهلك والئحته التنفيذية 

فإن البقاالت األخرى ســترتدع ولن تلجأ إلى 

أية زيادات في األســعار، ولكن الواقع الحالي 

هــو غياب غالبية المفتشــين ممــا أدى إلى 

اســتفحال ضرر البقاالت وهو ما اتضح خال 

اليوميــن الماضييــن برفع غير مبرر ألســعار 

جميع السلع المتوفرة في البقاالت.

تخفيضات
وأكــد إبراهيم البحر خبير تجارة التجزئة على 

أن األيام المقبلة ستشــهد مزيدا من استغال 

البقــاالت للمســتهلكين الفتا إلــى أن منافذ 

البيع الكبرى ستنظم حمات تخفيضات كبرى 

علــى غالبية الســلع لتجذب أكبــر عدد من 

المســتهلكين إليها خاصة أن الفترة الماضية 

شــهدت تخوفــات للكثير من المســتهلكين 

من ضريبة القيمة المضافة وتأثيرها الســلبي 

عليهم. وشدد البحر على أن تأثيرات الضريبة 

على المســتهلكين ليســت كبيرة موضحا أن 

نســبة الضريبة 5% محــدودة جدا، والتخوف 

الكبيــر منهــا يرجع إلــى عدم نجــاح الهيئة 

المســتهلكين  االتحادية للضرائب في توعية 

بالضريبة بشــكل كاف، حيث لم تتوفر بشكل 

كاف نشــرات إعاميــة خاصة على وســائل 

التواصل االجتماعي لشرح الضريبة وتأثيراتها 

وأصبحــت الســاحة خاليــة مما ســهل من 

استغال البقاالت بطريقة سيئة.

وأضاف" نحن بحاجة لخط ســاخن لتلقي 

ومضاعفة  المستهلكين  وشكاوى  استفسارات 

عــدد المفتشــين ألن اســتمرار هــذا الوضع 

سيؤدي إلى استفحال استغال البقاالت خاصة 

وأن غالبيتهــا بدون أجهزة إلصدار فواتير كما 

ستتهرب من دفع الضريبة للحكومة.

وأكــد على أننا بحاجة إلــى مدة زمنية ال 

تقل عن 3 أشهر الستقرار األسواق على النظام 

الضريبــي الجديد، موضحا أن المشــكلة هنا 

ليســت في منافذ البيع الكبرى بل البقاالت. 

وقــال: "نحتــاج إلجــراءات ســريعة لضبط 

األسواق".

وأوضح البحر أن المنافسة بين منافذ البيع 

الكبرى ستشــتد بصــورة كبيرة خــال األيام 

المقبلة، منوها إلى أن فئة ليســت قليلة من 

المســتهلكين ستعزف عن شراء السلع خاصة 

الكمالية وســيقتصر الغالبية على شراء السلع 

األساسية، وبكل تأكيد فإن المنافذ ستتنافس 

في عروضها خاصة مع توفر الكميات الكبيرة 

من السلع لديها.

تعميــق  علــى ضــرورة  البحــر  ويشــدد 

الصحيحــة  االســتهاكية  الثقافــة  أســس 

لــدى المســتهلكين، مشــيرا إلــى أن غالبية 

المســتهلكين يسرفون كثيرا في شراء كميات 

كبيرة من الســلع بدون الحاجة الحقيقية لها، 

ويركزون على ســلع كمالية يمكن االســتغناء 

عنها، ونتمنى أن يكون تطبيق ضريبة القيمة 

المضافة فرصة لجميع المستهلكين لمراجعة 

استهاكهم للسلع.

مراقبة 
وأكدت دائرة التنمية االقتصادية في الشارقة  

على لسان سلطان عبدالله بن هده السويدي 

رئيــس الدائــرة  تكثيف جوالتهــم الميدانية 

وفقا لخطة شاملة منعا ألي استغال  لضريبة 

القيمــة المضافة في أســواق اإلمــارة، يقوم 

بتنفيذهــا فريق عمــل متخصص من الضباط 

التجاريين في إدارة الرقابة والحماية التجارية 

لمكافحــة مظاهر الغش والتاعــب التجاري 

والحــد مــن الممارســات الســلبية التي قد 

يلجأ إليها البعض ونشــر  الوعــي بين التجار 

والمســتهلكين، مؤكدا  علــى أهمية تواصل 

الجمهور  مــع الدائرة في حالة تعرضهم ألي 

حالة مــن حاالت التاعب باألســعار أو عدم 

التــزام التجــار بالقوانين المنصوصة، وشــدد 

على ضــرورة احتفاظ المســتهلكين بفاتورة 

الشــراء، التــي تعد مرجعــاً لهــم والضامن 

لحقوقهم في حال رغبتهم في تقديم شكوى، 

وتتيــح الدائــرة العديد من القنــوات لتلقي 

الشــكاوى، حيث تتلقى الدائرة الشكاوى من 

خــال مركز الشــارقة لاتصال علــى الرقم : 

80080000 أو مــن خال الموقع اإللكتروني 

الخــاص بحمايــة المســتهلك في الشــارقة :  

  www.shjconsumer.ae

وأكد عمرو الشــامي مديــر  عاقات عامة 

فــي شــركة عقــارات الحاجــة علــى إحكام 

الرقابــة على بعض التجار خاصة في البقاالت 

الصغيرة، مؤكــدا انه تعرض لمحاولة الخداع 

مــن قبل البائع الــذي أراد فرض ضريبة على 

بعض الســلع الغذائية التي قام بشــرائها من 

عنده علــى اعتبار أنها خاضعــة للضريبة في 

حيــن أنها معفاة،  مشــيرا إلى أن المســالة 

ليســت في زيادة الســعر خمســة، أو عشرة 

دراهــم بقدر التعرض للغش، الفتا إلى أهمية 

أن تخلــق وزارة االقتصــاد  قنوات مباشــرة 

للتواصــل، مــع ضــخ المزيد مــن الحمات 

التوعوية  التي تســتهدف المســتهلكين من 

جهــة والتجــار من جهــة أخرى، مــع فرض 

غرامات موجعة تصل حد إغاق المنشأة في 

حال ثبوت تاعبها باألسعار .

وقــال محمد عبــد العظيم  مدير شــركة 

ســياحية في دبــي ان هناك حاجــة إليضاح 

العديد مــن النقاط الخاصــة بالضريبة منها، 

مثــا المواقف المدفوعة هــل تخضع لقيمة 

الضريبــة المضافــة، اضافة الــى العديد من 

الخدمات االخــرى التي تحتــاج الى إيضاح، 

ليكون المستهلك قادراً على التعامل واإلباغ 

عن أي تجاوزات قــد تحدث من قبل التجار، 

وتخصيــص خطوط فقط لإلباغ عن التاعب 

في األسعار الخاصة بالقيمة المضافة.

وقالت مجــد يعقوب وهــي موظفة في 

مدرسة الشعلة الخاصة بالشارقة إنها تزودت 

بمعلومــات مهمة عن الضريبــة " عبر مواقع 

التواصــل االجتماعــي، مؤكــدة أنها تشــكل 

منصــات توعيــة علــى درجة مــن األهمية 

كونهــا تصل لجميع المســتهلكين، وتعطيهم 

معلومات شــاملة على شكل جرعات متتالية، 

مشيرة إلى أنها   لم تلحظ تجاوزا في األسعار 

خــال تواجدها فــي إحدى البقــاالت  وأن 

هنــاك تفهما والتزاما، معتبرة أن األمر يحتاج 

إلى رقابة مطبقة ومتواصلة لضمان االنضباط 

وضبط المخالفين.

توعية 
وأجمع عــدد من المســتهلكين في عجمان 

علــى أهميــة ضريبــة القيمــة المضافة في 

دفــع عجلــة التنمية االقتصادية فــي الدولة 

، مشــيرين إلــى أن عمليــة التوعيــة بهــذه 

الضريبــة لــم تكن كافية ، كمــا لم تصل إلى 

Ⅶ  صالح أبوسيف Ⅶ  يوسف إبراهيم Ⅶ  فاطمة الشحيⅦ  عبدالله الشميلي

Ⅶ أبوظبي -عبد الفتاح منتصر

أظهر اســتطاع نفذه لـ"البيان االقتصادي" أمس عبر 

"تويتر" و"فيســبوك" والموقع اإللكتروني لـ"البيان" 

أن المســتهلكين الحظــوا فــي أول يومين لتطبيق 

ضريبة القيمة المضافة ارتفاعا مبالغا فيه في األسعار 

من قبل بعض التجار.

نتيجة
وجــاء في نتيجــة االســتطاع على موقــع "البيان 

اإللكتروني" أن 80 % من المســتطلعة آراؤهم أكدوا 

أنهــم الحظوا ارتفاعــا مبالغا فيه في األســعار من 

بعض التجار خال اليومين الماضيين وبلغت نســبة 

المتفقيــن معهم في الرأي باالســتطاع عبر "تويتر" 

80 % مــن المســتطلعة آراؤهــم كمــا اتفق معهم 

فــي الرأي باالســتطاع عبــر "فيســبوك" 79 % من 

المستطلعة آراؤهم.

وقــال 20 % من المشــاركين في االســتطاع عبر 

البيان اإللكتروني و20 % من المشاركين عبر "تويتر" 

و21 % مــن المشــاركين عبــر "فيســبوك" أنهم لم 

ياحظــوا ارتفاعــا مبالغا فيه باألســعار بعد تطبيق 

ضريبــة القيمــة المضافة. وكانت الهيئــة االتحادية 

للضرائــب قــد أعلنت أن بعــض األعمــال ومنافذ 

البيــع بالدولــة ارتأت دفع ضريبــة القيمة المضافة 

المفروضة نيابة عن المســتهلكين ولم ترفع أســعار 

منتجاتها أو الخدمات التي تقدمها.

خدمات
وطالبــت الهيئة المســتهلكين بضــرورة التأكد من 

احتواء الفواتير الخاصة بمشترياتهم وخدماتهم على 

عبارة "فاتورة ضريبية" ورقم تســجيل ضريبي وقيمة 

الضريبة المفروضة بشــكل منفصــل وواضح ضمن 

الفاتــورة، مؤكــدة أنها تقوم بالتنســيق مــع وزارة 

االقتصــاد والدوائــر االقتصادية والجهــات المعنية 

بمراقبــة األســعار والتأكد من عدم اســتغال التجار 

للضريبة في رفع األسعار.

ارتفاع كبير في األسعار من بعض التجار »القيمة المضافة«

عن  الضريبة

 النعم

إعداد: عبد الفتاح منترص - غرافيك: حازم عبيد
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جمعية اإلمارات لحماية المستهلك ترصد استغالل البقاالت للضريبة .. والمستهلكون يطالبون بتثبيـــــــــــــــــت األسعار

ضوابط صارمة لمراقبة األسواق ومنع جشع التجار بعـــــــد تطبيق »القيمة المضافة«

اقتصادية دبي: يمكن رفع كسور 

الدرهم 25 فلسًا كحد أقصى

»اقتصادية أبوظبي« تباشر 5 

شكاوى بشأن تطبيق الضريبة  

»موارد الفجيرة الطبيعية« تعّرف 

المنشآت التعدينية بالضريبة

Ⅶ دبي - بشار باغ 

أشار أحمد الزعابي مدير إدارة حماية 

المستهلك باإلنابة في اقتصادية دبي 

إلى أن التعامل مع كسور الدرهم في 

الفواتيــر بعد تطبيــق الضريبة يمكن 

أن يتــم من خال التقريب إلى أقرب 

فئة معدنية متوافرة وهي 25 فلســاً 

وإضافتها إلى إجمالي الفاتورة، بحيث 

يقوم المســتهلك بســداد الفارق في 

ظل عدم توافر فئات معدنية أقل.

لـ"البيــان  تصريحــات  وفــي 

االقتصادي" أضــاف الزعابي أنه وفي 

حــال كانت قيمة الفاتورة بعد إضافة 

الضريبــة 10.15 دراهم، يمكن لمنفذ 

البيــع رفع الكســور ليصبح اإلجمالي 

10.25 دراهــم كحــد أقصى وال يحق 

للمنفذ رفع المبلغ إلى 10.50 دراهم، 

وفي حال كانت القيمة بعض الضريبة 

10.26 فلوس، يمكــن رفعها من قبل 

المنفذ إلى 10.50 فلوس وليس أكثر". 

وأكــد الزعابــي أن قيام أي منشــأة 

الفاتورة  الكسور في إجمالي  بتقريب 

بنسب أكبر من 25 فلساً على حساب 

المســتهلك فيعد مخالفاً ويســتدعي 

تقديــم شــكوى إلــى إدارة حمايــة 

المســتهلك فــي اقتصاديــة دبي من 

خــال االتصال بالرقــم المجاني 600 

545555 أو عبــر البريــد اإللكتروني: 

consumerrights@dubaided.

.gov.ae

إلى  المســتهلكين  الزعابي  ودعــا 

تقديم الشــكوى رسمياً إلى اقتصادية 

دبي في حاالت رفع أسعار المنتجات 

بمبالــغ تفوق نســبة ضريبــة القيمة 

المضافــة والبالغة 5 %، باإلضافة إلى 

حــاالت فرض رســوم علــى "العقود 

الصامتة" الممتدة من 2017 والتي ال 

تنص على إمكانية التاجر فرض رسوم 

في حــال تــم تطبيق الضريبــة، كما 

يمكن تقديم الشــكوى إلى اقتصادية 

دبي فــي حال عــدم توضيــح قيمة 

الضريبــة في الفاتورة. أما عدم وجود 

رقــم ضريبي على الفاتــورة فيتطلب 

الهيئة  التواصل مــع  المســتهلك  من 

االتحادية للضرائب.

وأشار الزعابي إلى أن إدارة حماية 

المســتهلك في اقتصادية دبي تلقت 

في 1 يناير من العام الجاري 57 اتصاالً 

من المســتهلكين حول ضريبة القيمة 

المضافــة تضمنــت 14 شــكوى و26 

ماحظــة و17 استفســاراً، وأوضح أن 

اإلدارة تقوم حالياً بدراســة الشكاوى 

وفي حال وجود تجاوزات بعد التحقق 

من الحاالت الواردة سيتم مخالفة أو 

توجيه التاجر حسب الحالة. 

Ⅶ أبوظبي - البيان 

تلقــت دائــرة التنميــة االقتصاديــة 

أبوظبــي أمس مــن المســتهلكين 5 

شكاوى بشــأن تطبيق ضريبة القيمة 

المضافة بالدولة وباشــرت على الفور 

بمتابعتها من خال التواصل المباشــر 

مــع المســتهلكين ســواء باالتصــال 

الشــكاوى  نظــام  عبــر  أو  المباشــر 

حكومــة  اتصــال  بمركــز  المرتبــط 

أبوظبــي "800555" وذلــك لاطاع 

والبــدء  الشــكاوى  تفاصيــل  علــى 

بإجــراءات التفتيــش والرقابة بهدف 

مخالفة الجهات التي عمدت استغال 

تطبيق الضريبة برفع األســعار بشكل 

مبالغ فيه.

القبيســي  وقــال أحمــد طــارش 

مدير إدارة الحمايــة التجارية باإلنابة 

بالدائرة إن الشكاوى التي تم استامها 

فــي أول يوم عمل هذا العام بشــأن 

تطبيق ضريبة القيمة المضافة تمثلت 

في اســتغال التجــار ورفع األســعار 

بشكل غير مبرر وعدم احتواء الفاتورة 

على معلومــات مهمة مثــل " الرقم 

الضريبــي واســم المنشــأة والســعر 

اإلجمالي وقيمة الضريبة وغيرها".

وأوضــح أن الدائــرة باشــرت فور 

اســتام هــذا النــوع من الشــكاوى 

بتحويل الطلبــات الى فريق التفتيش 

الميدانــي مــع االثباتــات والبيانات 

موضــوع  او  كالفاتــورة  المرســلة 

الشكوى وذلك بهدف التأكد من رصد 

المخالفات حســب  التجــاوز وتحرير 

بنود جدول المخالفات المعتمد لدى 

الدائرة.

 وقــال القبيســي إن أي منشــأة 

تقــوم بتحصيل قيمــة الضريبة وهي 

غيــر مســجلة لــدى الهيئــة ســيتم 

مخالفتهــا على الفــور وإذا ثبت رفع 

الســعر بشــكل مبالغ عن الفترة قبل 

التطبيــق عبــر التأكــد مــن الفواتير 

السابقة سيتم تحرير المخالفة حسب 

البند رقم ) 77 ( حول " فرض رســوم 

أو خدمــات إضافية على المســتهلك 

دون مبرر" وإذا ثبت تحصيل المنشأة 

من المستهلك رسوم الضريبة وليست 

مذكورة في الفاتورة أو الرقم الضريبي 

غير مذكور يتم تحرير المخالفة حسب 

البند رقم ) 72 ( بشــأن "عدم االلتزام 

للدائرة  المقدمة  والتعاميــم  بالتعهد 

والضوابط  والشــروط  بالتعليمات  أو 

الصادرة عنها".

 ودعــا أحمــد طــارش القبيســي 

المستهلكين الى التواصل مع الدائرة 

من خــال مركــز االتصــال لحكومة 

أمــاره أبوظبي على الرقــم 800555 

في حال رصد أيــة مخالفات صريحة 

بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، 

مؤكدا حــرص الدائرة علــى التصدي 

لمثل هذه التجاوزات من خال تنفيذ 

خطــة التفتيش والرقابة التي ســتركز 

بشــكل كبير على الزيــارات الميدانية 

المســتمرة في كافة منافذ البيع على 

مستوى إمارة أبوظبي.

Ⅶ الفجيرة - وام 

 نظمت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية 

ورشة تعريفية حول ضريبة القيمة المضافة 

في مبنى بلدية الفجيرة بمشــاركة 34 من 

أصحــاب المنشــآت التعدينيــة والعاملين 

بالمجال في بلدية الفجيرة.

التعريفية بهدف  الورشــة  وجاءت هذه 

تعزيــز ثقافتهم الضريبية ورفع الوعي حول 

القيمــة المضافــة تزامنــاً مع بــدء العمل 

بالضريبة.

شرح
وتناولت الورشة شرحاً مفصًا حول ضريبة 

القيمة المضافة ومفهومها وأهميتها وآليات 

تطبيقها إضافة إلى التعريف بالتشــريعات 

القانونية لضريبة القيمة المضافة في دولة 

اإلمــارات، وكيفية التســجيل فــي النظام 

الخــاص بها وآليات إعداد وتقديم الفاتورة 

الضريبية واإلقرار الضريبي. وذكر المهندس 

علي قاســم مدير عــام مؤسســة الفجيرة 

للموارد الطبيعية ان ضريبة القيمة المضافة 

تعــد مــن األدوات الماليــة ذات األهمية 

لتحقيــق األهداف االقتصادية وجاء تنظيم 

الورشة في إطار الحرص على تعزيز قدرات 

أصحاب المنشــآت التعدينية في فهم آلية 

تطبيــق المنظومــة الضريبية تماشــياً مع 

أهداف الدولة في نشر الوعي حول آليات 

ضريبة القيمة المضافة.

شــريحة التجــار عمومــا الســيما أصحاب 

المطاعــم والبقاالت الصغيــرة في األحياء 

الســكنية المختلفة، الفتيــن إلى أن بعض 

المحات  التجارية قاموا برفع جميع أسعار 

السلع االستهاكية بنســبة متفاوتة حسب 

رأي صاحــب المحل التجاري ، كما أشــاروا 

إلــى أن غالبيــة المســتهلكين ليس لديهم 

معرفة كافية بالسلع التي تشملها الضريبة، 

وأن األمــر أصبــح غيــر معــروف مما أدى 

إلــى حدوث ربكــة بين النــاس ، مطالبين 

الجهــات الرقابية في وزارة االقتصاد بنشــر 

قائمة بالســلع التــي تطبق عليهــا ضريبة 

القيمــة المضافة لكــى ال تترك الحبل على 

الغارب للتجار لجني األرباح على  حســاب 

المستهلكين دون وجه حق ، وتسأل البعض 

هل هنالك ضريبة علــى الوجبات الخفيفة 

التي تباع في الكافتيريات باألحياء السكنية 

، مؤكديــن بــان بعض أصحــاب المحات 

وضــع قيمة الضريبة بنســبة 5% على قيمة 

الوجبات الخفيفة.

وقال في هذا الســياق عبيد الشامســي  

منذ اطالة العام الجديد  شــهدت االسواق 

ومنافذ البيع ارتفاع غالبية السلع وذلك مع 

ســريان ضريبة القيمة المضافة ، مشيرا الى 

ان اصحاب البقاالت الصغيرة وسط االحياء 

الســكنية قاموا برفع االســعار احيانا تصل 

الى نسبة 50%، مؤكدا بان هنالك سلعا غير 

مشــمولة بقانون القيمة المضافة شــهدت 

ارتفاعــا ، مطالبا الجهــات المعنية بأهمية 

تكثيــف الرقابــة على المحــاالت التجارية 

وتحديد أسعار الســلع التي تشملها ضريبة 

القيمة المضافة ، كما طالب وسائل اإلعام 

بنشــر التوعية وتنوير المســتهلكين بفوائد 

الضريبــة الجديدة وكذلــك التجار من اجل 

اســتقرار األســواق وعدم تــرك الحبل على 

الغارب للتجار برفع األســعار على حســاب 

المســتهلكين. وأكد الشامســي بان هنالك 

محات تجارية فرضت الضريبة على جميع 

السلع دون تحديد ومنها صاحب الكافتيريا، 

مشــيرا ان بعض المســتهلكين قاموا امس 

بشــراء بعض الوجبات الســريعة تم فرض 

صاحب كافتيريا في الشــارقة ضريبة عليهم 

بنسبة 5% من القيمة اإلجمالية للمشتريات، 

وتســاءل هل هنالــك ضريبة على أســعار 

الوجبات الخفيفة؟؟ 

رفع أسعار
ومن جانبه أشــار صالح أبوســيف بانه ترك 

شراء السلع من البقاالت مؤكدا بانه هنالك 

ارتفاعــا مبالغــا فيه في األســعار الســيما 

السكنية  الصغيرة وســط األحياء  المحات 

مطالبــا الجهات الرقابية بتركيز الرقابة على 

البقاالت وتوعيتهم بماهية القيمة المضافة 

الســيما للناطقين بغير العربية، مشيرا إلى 

أن معظمهــم ال يعــرف الضريبــة وكل ما 

قام به هو رفع األســعار، كما طالب وسائل 

اإلعام بأهمية زيادة التوعية للمســتهلكين 

وشــرح كيفية دفع ضريبة القيمة المضافة 

وذلــك  التجــار  جشــع  مــن  وحمايتهــم 

بتمليكهــم المعرفة الحقيقية بالفوائد التي 

تعــود للمجتمع من تطبيــق ضريبة القيمة 

المضافة، وفي نفس اإلطار أشار عبدالمنعم 

محمــد بانه فوجئ  يــوم امس عند ذهابه 

للمخبز لشراء صمون أصبح سعر اربع حبات 

صمــون بدرهم وقبل ذلك بيوم كان عدد 5 

حبات بدرهم بزيادة  20% مرة واحدة،  كما 

هنالك ارتفاع في أســعار المعجنات وابدي 

اســتغرابه  مــن هذه الزيادة ، مشــيرا إلى 

أهمية تبيان وتعريف بعملية دفع الضريبة 

بالنسبة للمستهلكين.

ردع المخالفين
وطالب مســتهلكون فــي رأس الخيمة من 

الجهــات الرقابية المختصــة إلزام أصحاب 

المنشــآت التجاريــة ومنافــذ البيع بوضع 

القيمة  ملصــق يؤكد تســجيلهم بضريبــة 

المضافــة فــي موقع بــارز، بهــدف توعية 

الزبائن بحقوقهم، والقيام بدورهم باإلباغ 

عن جشــع أصحــاب المنشــآت المخالفة 

والتي طبقت الضريبة بشكل مبالغ فيه.

وطالبت فاطمة الشحي بمقاطعة منافذ 

البيع التي رفعت أســعارها وتحمل الزبائن 

تكاليــف الضريبة، والتي يتــم فرضها بأكثر 

مــن 20% في بعــض المحــال التجارية مع 

زيادة أسعار السلع نفسها، ليبدو من فاتورة 

المستهلك أن إجمالي الزيادة نتيجة إلضافة 

الضريبــة الجديــدة، مشــيرة إلــى أهمية 

تأكــد الزبائن من احتــواء الفواتير الخاصة 

بمشــترياتهم على عبارة "فاتــورة ضريبية" 

ورقم التســجيل الضريبي وقيمــة الضريبة 

المفروضة بشكل منفصل وواضح.

وأكدت الشــحي، على قوة المستهلكين 

التجــار  لتاعــب وجشــع  التصــدي  فــي 

بالمقاطعة  البيع، ســواء  وأصحاب منافــذ 

الشــرائية أو التواصل مع حماية المستهلك 

لإلباغ عن المخالفات، مشيرة إلى انه بعد 

تطبيــق القيمة المضافة أصبح المســتهلك 

أكثــر دراية بحقوقه والجميع ينظر للفاتورة 

بعــد أن كانــت مهملة، مــع الحرص على 

تخفيض استهاكهم مقارنة بالفترة الماضية، 

مطالبــة الجهات الرقابية بإلزام منافذ البيع 

بوضع تســعيرة خاصة بكل ســلعة لضمان 

حقوق الجميع.

وأكــد يوســف إبراهيــم علــى ضرورة 

ربــط تجديــد الرخصة التجارية المنشــآت 

التجارية ومنافذ البيع بتسجيلهم في ضريبة 

القيمــة المضافة لمنع تاعب أصحاب تلك 

المنشــآت، مطالبــاً بضــرورة وضع ملصق 

بمــكان واضح أســوة بملصقــات الرخصة 

التجاريــة و"المــكان مراقــب بالكاميرات" 

والتي تؤكد تســجيل المنشأة في كشوفات 

الهيئــة االتحادية للضرائــب متضمنة الرقم 

الضريبــي منعــاً لوقوع الزبائــن في براثن 

االحتيــال.  وقال عبدالله الشــميلي، أنا مع 

تطبيق الضريبة بنســبة 5% والتي ســتعود 

بالفائدة على المواطنين مع تنمية الموارد 

وارتفاع حجم المشــاريع التنموية في دولة 

اإلمارات التــي تضع خططها لضمان الحياة 

القادمة، الفتاً  المســتقرة لألجيال  الكريمة 

إلــى أن الـ5% ال ترهق جيــوب المواطنين 

والمقيمين بقدر جشع أصحاب منافذ البيع 

التي اســتغلت عــدم وعي الزبائــن ببنود 

الضريبة أو الســلع المعفاة، في رفع أسعار 

السلع مع إضافة 10% كنسبة ضريبية.

وقال محمد فهمي، تحتاج ضريبة القيمة 

المضافــة بالتوازي مــع تطبيقها إلى حملة 

توعوية للمســتهلكين لعــدم تعرضهم ألي 

عمليــة خــداع مــن البائعين ال ســيما في 

المتاجــر والمحال الصغيــرة، ويجب إلزام 

جميع المتاجر بنشــر قائمة بأنواع الســلع 

الخاضعــة للضريبــة وقيمــة هذه الســلع 

بعــد إضافــة الضريبة علــى أن يتم اعتماد 

هــذه القائمة مــن وزارة االقتصــاد ووزارة 

الماليــة والجهات المعنيــة بحماية حقوق 

المستهلك، ويجب أن ال يتحمل المستهلك 

النهائي عــبء الضريبة بنســبة 100%، بل 

أقترح أن يتم مقاســمة عبء الضريبة بين 

البائع والمشــتري بموجــب قواعد والئحة 

تفسيرية للقانون تصدرها وزارة المالية.

وأكــد أن الدخــل الذي ســوف تحققه 

هذه الضريبة للدولة ال شــك ســوف يسهم 

فــي زيــادة جــودة الخدمــات الحكومية 

وتحســين مســتوى البنية التحتية، ال سيما 

في الخدمات التي تحتــاج إلى إنفاق كبير 

في هذا االتجاه، الفتاً إلى أن ضريبة القيمة 

التي اســتحدثتها دولــة اإلمارات  المضافة 

تتميــز بانخفاض معدالت احتســابها إذا ما 

قورنت بمعــدالت ضرائب القيمة المضافة 

التــي تطبقهــا أكثر مــن 180 دولــة على 

مســتوى العالــم، حيث ال تتجــاوز 5% من 

قيمة السلع والخدمات عند استهاكها.

عروض
وطالب مستهلكون في أم القيوين بضرورة 

مراقبــة المحال التجاريــة كافة خاصة  بعد 

تطبيــق قيمــة الضريبة المضافة بنســبة 5 

% ، وأضافــوا أن بعــض المــواد الغذائيــة 

األساســية بــدأت  أســعارها ترتفــع  مثل 

الطحيــن  وبعــض أصنــاف األرز ، اضافــة 

الى المشــروبات وأسعار الوجبات ، مبينين 

أن معظــم العروض الترويجية التي تقدمها 

بعــض منافذ البيع الكبرى  خاصة -  المواد 

الغذائيــة تكــون صاحية إنتاجها شــارفت 

علــى االنتهاء  ، مطالبين فــي الوقت ذاته 

إدارة حمايــة المســتهلك  بدائــرة التنمية 

االقتصاديــة  والبلديــات بضــرورة التدخل 

لضبــط أســعار تلــك المنتجــات وتحديد 

األســعار المناســبة للحيلولة  دون ارتفاعها  

ولتكــون  عند معدالتهــا الطبيعية  خاصة  

بعــد ارتفاع األســعار الذي طال كل شــيء  

وتطبيق المضافة .

100
 مــن جهتــه أكــد جمعــة جاســم رئيس 

قســم حماية المســتهلك بدائــرة التنمية 

االقتصاديــة في أم القيويــن انه ورد أكثر 

من 100 استفســار  من مستهلكين خال 

اليومين الماضييــن عند بدء تطبيق قيمة 

الضريبــة المضافــة بنســبة 5 %  ، عــن 

كيفيــة التطبيق وعملية حســابها ، داعيا 

كافــة المحال في اإلمارة إلى ضرورة عدم 

استغال ضريبة القيمة المضافة بالمبالغة 

برفع األســعار، وااللتزام بتحديد تســعيرة 

واحدة تشــمل القيمة المضافة في قوائم 

األســعار ابتداء من األول من 2018 ، كما 

أن القســم سيباشر سلســلة من الحمات 

على مختلف المنافذ خال األيام المقبلة 

للتأكــد من عدم رفع التجار لألســعار بعد 

تطبيــق ضريبــة القيمة المضافــة  وذلك 

بهدف ترســيخ قواعــد االلتزام بالســوق 

المحلــي وحمايــة حقوق المســتهلكين، 

ما يضمن تحقيــق األهداف المرجوة في 

حيادية وشــفافية عمليات البيع والشراء . 

وأضاف جاســم أنه على أصحاب المحال 

التجارية ضرورة تحديد األسعار في فاتورة 

الشراء مع بداية عام 2018، بحيث تشمل 

ســعر المنتــج والقيمة المضافة، وســيتم 

مخالفــة أية جهة غيــر ملتزمة بذلك، من 

خال إجــراءات التفتيش الميداني أو في 

حــال تلقي شــكاوى للمســتهلكين بهذا 

الخصــوص ، كمــا  أنــه تــم إلــزام كافة 

المحــال التجارية بكتابــة القيمة المضافة 

وســعرها في فاتورة الشــراء حتى يكون 

المســتهلك على بينــة من أمــره ، داعيا 

المستهلكين إلى التحري والتأكد من عدم 

وجود تاعب في األســعار أو عدم االلتزام 

بالقوانين، واإلباغ في حال وجود أي رفع 

في األســعار، كما عليهم المطالبة بفواتير 

الخدمــة والبيع واالحتفاظ بنســخة منها، 

لحماية حقوقهم الحقــاً، وفي حال رفض 

البائع تســليم الفاتورة يجب على العماء 

تقديــم الشــكاوى عبر الوســائل المتاحة 

للدائرة والمعلن عنها.

1واشتكى محمد عبدالحي من ارتفاع أسعار 

والفواكه  والخضــروات  الغذائيــة  المــواد 

بســبب اســتغال التجــار ورفع أســعارها 

بعــد تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافة  ، 

مطالباً الجهــات المختصة من لجنة حماية 

االقتصــاد   وزارة  ومكاتــب  المســتهلك 

والبلديــات بضــرورة توحيدهــا  ومراقبتها 

منعاً من ارتفاع أســعارها وحماية لجمهور 

المستهلكين.

وزارة المالية تعتمد أول فاتورة شراء تشمل 
"القيمة المضافة"

Ⅶ أبوظبي - البيان 

أصدرت وزارة المالية صباح أمس أول أمر 

شــراء يشمل ضريبة القيمة المضافة، كما 

تم اعتماد أول فاتورة شراء ضريبية وذلك 

علــى النظام المالي االتحــادي مع اتخاذ 

جميع إجراءات الصرف والسداد الخاصة 

بها لتكون الوزارة بذلك أول جهة اتحادية 

تطبــق اإلجراءات الضريبيــة وتصدر أول 

فاتورة ضريبية في عام 2018.

يأتــي ذلك تأكيــداً على التــزام وزارة 

الماليــة بمختلف إجراءات العمل المالي 

والتشــريعات  والقوانيــن  الحكومــي 

المعمول بها في دولة اإلمارات.

وأعلنــت وزارة الماليــة مؤخــراً عــن 

االتحــادي  المالــي  للنظــام  تحديثهــا 

وجاهزيتــه الكاملــة للتعامــل مع جميع 

القضايا الماليــة المتعلقة بضريبة القيمة 

المضافــة كما وفرت الوزارة نظاماً وفريقاً 

متكامــًا للدعــم الفني مع رقــم هاتفي 

مخصــص "336 533 600" لإلجابــة عن 

مختلف استفســارات ومتطلبات الجهات 

المالــي  المرتبطــة بالنظــام  االتحاديــة 

االتحــادي والمتعلقــة بــأداء تعامــات 

ضريبة القيمة المضافة.

الوكيل  وأكدت مريم محمــد االميري 

المســاعد لقطــاع االدارة المالية العامة 

علــى امتثال الــوزارة لكافــة اإلجراءات 

والقوانيــن المعتمــدة فــي الدولة وفي 

مقدمتها النظام الضريبي.

وقالــت إن وزارة الماليــة تواصل بذل 

مختلف الجهود لتيســير جميع إجراءات 

العمل المالي الحكومي وخاصة تعامات 

ضريبــة القيمــة المضافــة وتأتــي هذه 

الفاتــورة لتؤكــد على كفــاءة اإلجراءات 

المعتمــدة في النظام المالــي االتحادي 

وســهولتها وهو ما عملــت وزارة المالية 

عمليــات  لتيســير  لتحقيقــه  جاهــدة 

الشــراء على جميع  المشتريات ودورات 

بالنظام  المرتبطــة  االتحاديــة  الجهــات 

المالي االتحادي.

وبــدأ أول مــن أمس تطبيــق ضريبة 

القيمــة المضافة وفقا لاتفاقية الموحدة 

لضريبــة القيمة المضافة لــدول مجلس 

التعــاون لــدول الخليــج العربيــة والتي 

تضع إطار عمل يوضح األحكام المتعلقة 

بالتعامات التجارية بين دول المجلس.

وعقدت وزارة المالية والهيئة االتحادية 

للضرائــب علــى مــدار األشــهر الماضية 

العمل وجلســات  مجموعــة مــن ورش 

لمســتخدمي  العملي  والتدريب  االختبار 

بالجهــات  االتحــادي  المالــي  النظــام 

االتحاديــة هدفت إلى بنــاء الوعي حول 

النظام الضريبــي ودوره في تحقيق رؤية 

القيادة الرشــيدة في بناء اقتصاد معرفي 

مستدام لألجيال القادمة.

Ⅶ  أحمد الزعابي 

Ⅶ  إبراهيم البحر 

Ⅶ  خالد الحوسني 

Ⅶ  عبيد الشامسي  

Ⅶ  محمد فهمي Ⅶ  جمعة جاسم

مريم األميري:

امتثال الوزارة 
لجميع اإلجراءات 

والقوانين
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