املعايير املوحدة لإلبالغ الضريبي ()CRS

أسئلة وأجوبة -املوطن الضريبي
 .1كيف يتم حتديد املوطن الضريبي لألفراد؟

قد تختلف معايير املوطن الضريبي من بلد آلخر .فبالنسبة لألفراد ،يمكن أن يكون املوطن الضريبي يف بلد ما على أساس عدد من العوامل (قد
ينطبق واحد أو أكثر) مثل اجلنسية ،وعدد األيام التي تقضيها يف بلد ما ،ومكان العمل ،والسكن ،والروابط األسرية واملصالح املالية.
على سبيل املثال ،يعتمد املوطن الضريبي للفرد يف الهند على عدد األيام التي أقام فيها يف الدولة .وبشكل عام ،يقال أن الفرد يعتبر مقيم ًا يف
الهند ،إذا كان موجودا يف الدولة ألكثر من  182يوم ًا خالل أي سنة مالية.
وعاد ًة ما يكون الفرد مقيما ألغراض ضريبية يف بلد واحد فقط (البلد الذي يعيش فيه) .ويمكن أن يكون من األفراد املقيمين اخلاضعين للضريبة
يف أكثر من بلد واحد.
 .2أعيش يف بلد ال يطبق فيه نظام ضريبة الدخل أو أن معدل ضريبة الدخل فيه  .٪0فكيف يمكنني معرفة موطني الضريبي (مواطني الضريبية)؟

إن مبلغ ضريبة الدخل الذي تدفعه ال يحدد بالضرورة وضع موطنك الضريبي ،حيث أن املوطن الضريبي يستند إىل القوانين احمللية لبلد يمكن أن
تعتبر فيه مواطن ًا مقيم ًا خاضع ًا للضريبية حتى وإن مل يدفع فيه ضريبة الدخل أو ال يطبق فيه نظام ضريبة الدخل.
فإذا كنت تعيش يف بلد ال یتقاضی ضريبة للدخل أو ال يطبق فيه نظام ضريبة الدخل ،فستبقى تعتبر «شخص ًا مقيم ًا» يف ذلك البلد ،وبالتايل
مقيم ًا ألغراض ضريبية خاضع لتلبية متطلبات اإلقامة السارية.
على سبيل املثال ،قوانين دولة اإلمارات العربية املتحدة التي حتكم املوطن الضريبي على النحو املبين يف املوقع اإللكتروين ملنظمة التعاون

والتنمية االقتصادية لتبادل املعلومات http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/
 UAE-Residency.pdfتوضح معايير حتديد املوطن الضريبي يف اإلمارات العربية املتحدة على النحو التايل:

«الشخص املقيم» يف دولة اإلمارات العربية املتحدة يعني؛
الـفـرد وتعني:
أ) أي مواطن يحمل جنسية اإلمارات العربية املتحدة

ب) أي فرد يقيم يف اإلمارات العربية املتحدة يحمل:

		
		

 )1بطاقة هوية سارية املفعول ،و
 )2تأشيرة إقامة سارية

 .3أنا لست موظف ًا وال أدفع الضرائب .كما أنني غير متأكد من موطني الضريبي  -فماذا علي أن أفعل؟

عاد ًة ما يكون البلد الذي تقييم فيه هو «موطنك الضريبي» حيث تكون مطالب ًا بدفع ضريبة الدخل ،حتى وإن مل تكن مطالب ًا بدفع أي ضريبة دخل،
على سبيل املثال ،قد تكون غير موظف ،أو رب/ربة منزل ،أو طالب وليس لديك دخل خاضع لضريبة الدخل.
 .4لقد قرأت األسئلة الشائعة وتعليمات املعايير املوحدة لإلبالغ الضريبي املبينة على نموذج اإلقرار الضريبي الذاتي وما زلت ال أعرف
موطني الضريبي؟ فماذا علي أن أفعل؟

الغاية من األسئلة الشائعة هي تقديم نظرة عامة وعالية املستوى عن املوطن الضريبي لألفراد ،وال ينبغي استخدامها فقط لتحديد وضع املوطن
الضريبي .ويستند موطنك الضريبي إىل الظروف الشخصية اخلاصة بك.
فإذا مل تکن متأكداً من وضع موطنك الضريبي بعد قراءة األسئلة الشائعة والتعليمات املرافقة علی نموذج اإلقرار الضريبي الذاتي اخلاص
باملعايير املوحدة لإلبالغ الضريبي ،فيرجى االتصال بمستشار ضريبي متخصص نظراً لعدم قدرة  HSBCعلى تزويدكم بأي مشورة ضريبية.
كما يمكنك أيضا العثور على املزيد من املعلومات حول كيفية حتديد املوطن الضريبي على موقع منظمة التعاون والتنمية االقتصادية باستخدام
الرابط التايل http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency
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