الدليل اإلسترشادي لمعايير وضوابط
إستيفاء رسوم البلدية المقررة على
المنشآت الفندقية بالشارقة
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الدليل اإلسترشادي لمعايير وضوابط
إستيفاء رسوم
المنشآت الفندقية بالشارقة

 بعد االطالع على قرار املجل�س التنفيذي لإمارة ال�شارقة رقم ( )5ل�سنة 2013م ب�ش�أن الر�سوم واملخالفات البلدية.. -وبناءاً على ال�صالحيات املخولة لنا قانوناً..

�أ�صدرنا الدليل الإ�سرت�شادي التايل وعلى الإدارة املالية بالبلدية مراعاة املعايري
وال�ضوابط الواردة به عند �إ�ستيفاء الر�سوم املقررة على املن�ش�آت الفندقية-:

�أو ًال:
تكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبنية قرين كل منها مامل يدل �سياق الن�ص على خالف ذلك :
ر�سم البلدي ـ ـ ــة
املبيعـ ـ ـ ــات
املن�ش ـ ـ ـ�أة الفندقية

 :ر�سم البلدية املفرو�ض على مبيعات املن�ش�آت الفندقية.
� :إيرادات املن�ش�آت الفندقية من اخلدمات التي تقدمها لنزالئها ومرتاديها،
وي�شمل ذلك �أجرة الغرف �أو ال�شقق الفندقية و�أثمان الطعام وال�شراب وغريها
من اخلدمات الأخرى.
 :الفنادق وال�شقق الفندقية و النزل و مرافقها املختلفة التي متار�س �أعمال
الفندقة والرحالت ال�سياحية التي تنظمها واحلفالت الرتفيهية وحفالت
الأفراح التي تقيمها واالجتماعات وكافة الأن�شطة املعاونة الأخرى.

ثاني ًا:
ي�ستوفى على مبيعات املن�ش�آت الفندقية ر�سم بلدية �شهري يتم احت�سابه على �أ�سا�س ( )%10من �إجمايل مبيعاتها
ال�شهرية من �أجرة الغرف �أو ال�شقق الفندقية و�أثمان الطعام وال�شراب وغريها من اخلدمات الأخرى املقدمة لنزالئها
ومرتاديها..وحتدد تلك املبيعات و اخلدمات اخلا�ضعة لر�سم البلدية كما هو مذكور يف املرفق رقم (.)1

ثالث ًا:
تخ�ضع لر�سوم البلدية املفرو�ضة اجلهات التالية :
1 .1الفنادق وال�شقق الفندقية ومرافقها املختلفة.
.2

2املطاعم القائمة �ضمن املن�ش�آت الفندقية والتي تزاول ن�شاطها برتخي�ص م�ستقل عن ترخي�ص تلك
املن�ش�آت.
3
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رابع ًا:
يجب على املن�شاة الفندقية توريد املبالغ امل�ستحقة عليها للبلدية قبل اليوم ال�ساد�س ع�شر من ال�شهر الذي يلي �شهر
اال�ستحقاق  ،وال يعترب �سداد ر�سم البلدية عن �شهر اال�ستحقاق مبثابة براءة ذمة للمن�ش�أة الفندقية ما مل يتم �إجراء
التدقيق واملراجعة املحا�سبية ل�سجالتها وم�ستنداتها من قبل مدققي الإدارة املخت�صة او من ينوب عنهم.
ولغايات حت�صيل ر�سم البلدية تعترب ك�سر الدرهم درهم ًا كامال .

خام� ًس�أ:
يتم ا�ستيفاء ر�سم البلدية ب�إحدى الو�سائل التالية :
1 .1ال�سداد النقدي.
.2

2ال�شيكات.

.3

3بطاقات االئتمان.

.4

4التحويل امل�صريف .

�5 .5أو �أي و�سيلة �أخرى حتددها الإدارة املخت�صة .
الر�سوم امل�سددة ب�شيكات ومت ارجتاعها من البنك ومل تدفع نقد ًا تـُطبق عليها الئحة املخالفات الواردة بقرار املجل�س
التنفيذي رقم  5ل�سنة 2013م مع عدم الإخالل ب�إ�ستيفاء الغرامة املقررة عن واقعة �إرجتاع ال�شيكات.

�ساد�س ًا:
يجب �إلزام املن�ش�أة الفندقية بالتقيـد مبا يلي-:
.1

�1إعداد �إقرار �شهري بكافة مبيعاتها عن �شهر اال�ستحقاق مبا يف ذلك مبيعاتها اخلارجية( (�Deliver
 )iesوتزويد البلدية به وفق ًا للإجراءات واملواعيد املتبعة لديها يف هذا ال�ش�أن (مرفق رقم .)3

.2

2توريد املبالغ امل�ستحقة عليها للبلدية قبل اليوم ال�ساد�س ع�شر من ال�شهر الذي يلي �شهر اال�ستحقاق وذلك
ب�أية و�سيلة من و�سائل ال�سداد املبينة يف املادة ال�سابقة.

.3

3م�سك الدفاتر وال�سجالت املحا�سبية ب�شكل منتظم وتدوين كافة عملياتها فيها وذلك فق ًا للأ�صول
املحا�سبية املتعارف عليها ومبا ين�سجم مع القوانني املعمول بها يف الدولة.

.4

4االحتفاظ ب�سجالتها املحا�سبية ملدة ال تقل عن خم�س �سنوات.
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�5إظهار ر�سم البلدية وكذلك بدل اخلدمة على الفاتورة �أو العقد ال�صادر عنها للنزيل �أو املرتاد ,وتدوين
هذا الر�سم والبدل يف كافة امل�ستندات وال�سجالت والدفاتر املحا�سبية والأنظمة املالية امل�ستخدمة لديها
وذلك بهدف التحقق من �صحة احت�ساب وحت�صيل ر�سم البلدية
6اعتماد ح�ساباتها اخلتامية يف نهاية كل �سنة مالية من مدقق ح�سابات مرخ�ص له بالعمل يف الدولة
ومعتمد من قبل البلدية.
7تزويد البلدية باحل�سابات اخلتامية وامليزانيات العمومية يف موعد �أق�صاه �ستة �أ�شهر من انتهاء ال�سنة
املالية للمن�ش�أة الفندقية .
�8إبالغ البلدية فور ًا بالعمليات املزمع تنفيذها ل�صيانة املن�ش�أة �أو الإيقاف اجلزئي �أو الكلي لأن�شطتها و�أية
تعديالت �أخرى ذات عالقة بن�شاطها ،ويف حالة ا�ستئناف املن�ش�أة الفندقية ملزاولة ن�شاطها  ،ف�إنه يجب
عليها �إخطار البلدية بذلك خطي ًا قبل ثالثة �أيام عمل على الأقل من تاريخ ا�ستئناف ن�شاطها.
9وتعترب كافة ال�سجالت والك�شوفات وامل�ستندات املعدة من قبل املن�شاة الفندقية واملقدمة من قبلها حجة
عليها مبا ورد فيها من بيانات ومعلومات.

.5
.6
.7
.8
.9

�سابع ًا:
تعترب املن�ش�أة الفندقية متهربة من �أداء ر�سم البلدية وبالتايل عر�ضة لتوقيع العقوبات �إذا �أقدمت على ارتكاب فعل
�أو �أكرث من الأفعال التالية -:
.1

1عدم �سداد ر�سم البلدية خالل املهلة املحددة يف قرار املجل�س التنفيذي.

.2

2عدم �سداد ر�سم البلدية عن كافة مبيعاتها من اخلدمات وال�سلع واملنتجات الفندقية اخلا�ضعة للر�سم.

.3

3عدم تقدمي احل�سابات اخلتامية وامليزانية العمومية املعتمدة خالل املوعد املحدد.

.4

4عدم ت�ضمني دفاترها و�سجالتها املحا�سبية كافة مبيعاتها.

.5

5عدم �إم�ساك الدفاتر �أو ال�سجالت املحا�سبية وفق ًا للأ�صول املحا�سبية املتعارف عليها �أو عدم االحتفاظ
بها ملدة ال تقل عن خم�س �سنوات.

.6

6التالعب يف البيانات املحا�سبية �أو تقدمي معلومات �أو �سجالت �أو ك�شوف غري �صحيحة �أو غري كاملة �أو
مزورة.

.7

7عرقلة �أو منع موظفي البلدية املخت�صني من القيام ب�أعمال التدقيق والتح�صيل ومهام ال�ضبط الق�ضائي
او من ينوب عنهم.

.8

�8إتيان �أي فعل �أخر من �ش�أنه التهرب من �أداء ر�سم البلدية ب�شكل كلي �أو جزئي.
5
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ثامن ًا:
يكون للإدارة املالية تقدير قيمة ر�سم البلدية املتوجب حت�صيله من املن�ش�أة الفندقية يف الأحوال التالية-:
.1

�1إذا مت اكت�شاف �أي تالعب �أو تزوير �أو عدم دقة يف ال�سجالت �أو التقارير �أو الك�شوفات �أو امل�ستندات
�أو امليزانية �أو احل�سابات اخلتامية للمن�شاة الفندقية .

.2

2عدم تطابق امل�ستندات املقدمة مع التقارير املالية.

.3

3عدم اجناز ت�سويات الإيرادات والتح�صيالت ب�صورة �سليمة.

.4

4عدم تنا�سب �إيرادات املن�ش�أة الفندقية مقارنة بامل�صاريف والطاقة اال�ستيعابية للمن�ش�أة والأو�ضاع
االقت�صادية ال�سائدة يف الإمارة.

.5

5عدم فعالية نظام الرقابة الداخلي للمن�ش�أة الفندقية �أو وجود ثغرات ال ت�ضمن �إحكام الرقابة على
�إيرادات مبيعاتها.

.6

6عدم قيام املن�ش�أة بتقدمي مربرات م�سوغة النخفا�ض مبيعاتها.

تا�سع ًا:
يجوز للمن�ش�أة الفندقية االعرتا�ض لدى املدير العام �أو من يفو�ضه على قرار التقدير ال�صادر عن االدارة املخت�صة �شريطة
�أن يتوفر يف هذا االعرتا�ض ما يلي :
.1

�1أن يكون خطي ًا.

.2

�2أن يقدم خالل �شهر واحد من تاريخ �إخطار املن�ش�أة بقرار التقدير.

.3

�3أن يبني فيه �أ�سباب االعرتا�ض و�أن يعزز بامل�ستندات امل�ؤيدة له.

.4

4ويكون القرار ال�صادر عن املدير العام او من يفو�ضه يف االعرتا�ض نهائيا.

عا�شر ًا:
يحق للبلدية تعديل البنود الواردة يف اجلداول املذكورة ادناه ،ويعمل بها اعتبار ًا من 2014/01/01م:
.1

1جدول حتديد املبيعات واخلدمات اخلا�ضعة لل�ضريبة.

.2

2جدول حتديد املبيعات واخلدمات الغري خا�ضعة لل�ضريبة.
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احلادي ع�شر
ت�ستثنى املبيعات واخلدمات الواردة يف املرفق رقم ( )2من ر�سم البلدية.

الثاين ع�شر
على البلدية التن�سيق مع الدوائر احلكومية والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة مبا يف ذلك القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة يف
�سبيل �إ�ستيفائها للر�سوم املقررة

الثالث ع�شر
يعفى من �سداد الر�سوم املقررة على املن�ش�آت الفندقية:
.1
.2

1اجلهات التي ين�ص قانون �إن�شائها على �إعفائها من الر�سوم.
2مواطنو الدولة عن حفالت زواجهم التي تقام يف القاعات التابعة للمن�ش�آت الفندقية.

الرابع ع�شر
يكون مالك املن�ش�أة الفندقية هو امل�س�ؤول عن �سداد ر�سوم البلدية واملتحمل للتبعات القانونية املرتتبة عن عدم ال�سداد
على الوجه ال�صحيح.

اخلام�س ع�شر
مع عدم الإخالل بالعقوبات والإجراءات والتدابري الواردة بقرار املجل�س التنفيذي رقم  5ل�سنة 2013م ،تلتزم اجلهة
املخالفة ب�سداد ر�سم البلدية امل�ستحق عليها.

ال�ساد�س ع�شر
تـراعى �أحكام هذا الدليل اعتبار ًا من الأول من يناير 2014م.

ريا�ض عبداهلل عيالن
مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة
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مرفق (:)1

جدول حتديد املبيعات واخلدمات اخلا�ضعة لر�سم البلدية

م

املبيعات واخلدمات اخلا�ضعة لر�سم البلدية

1

الغرف وال�شقق الفندقية

2

الغرف املخ�ص�صة للفنانني

3

الغرف املخ�ص�صة لإقامة املدراء واملوظفني
املقيمني واملناوبني

كيفية احت�ساب ر�سم البلدية
يحت�سب الر�سم على �أ�سا�س القيمة امل�ستحقة من النزيل  ،كما يجب ان
تلتزم املن�ش�آت الفندقية بتقدمي فاتورة مف�صلة مو�ضح فيها االيراد و
ال�ضريبة.
يحت�سب الر�سم على �أ�سا�س متو�سط القيمة الإيجارية لغرف املن�ش�أة
الفندقية للفرتة اخلا�ضعة للتدقيق .
مثال  :عدد الغرف املخ�ص�صة Xمتو�سط القيمة الإيجارية
يحت�سب على �أ�سا�س متو�سط القيمة الإيجارية لغرف املن�ش�أة الفندقية
�إذا زاد �إ�شغال الغرف املخ�ص�صة على هذا النحو على احلدود التالية
:
.1الفنادق امل�صنفة �أربع جنوم ف�أكرث  /ال�شقق الفندقية الفاخرة -:
 )2(غرفة للمن�ش�آت الفندقية التي ال تزيد عدد غرفها
عن ( )50غرفة .
 )3(غرف للمن�ش�آت الفندقية التي ال تزيد عدد غرفها
على ( )100غرفة و ال تقل عن ( )50غرفة.
 )1( غرفه �إ�ضافية لكل ( )100غرفة تزيد عن ()100
غرفة.
 .2الفنادق امل�صنفة �أقل من اربع جنوم  /ال�شقق الفندقية ال�سياحية
/العادية:
 )1(غرفة للمن�ش�آت الفندقية التي ال تزيد عدد غرفها
على ( )50غرفة.
 )2(غرفة للمن�ش�آت الفندقية التي ال تزيد عدد غرفها
على ( )100غرفة و ال تقل عن ( )50غرفة.
 )1(غرفة �إ�ضافية لكل ( )100غرفة للمن�ش�آت الفندقية
التي يزيد عدد غرفها على ( )100غرفة.
ويثبت �إ�شغال الغرف على هذا النحو ب�إبراز العقود وامل�ستندات الدالة
على ذلك.
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يحت�سب الر�سم على �أ�سا�س متو�سط القيمة الإيجارية لغرف املن�ش�أة
الفندقية متى زادت ن�سبة معدل الإ�شغال ال�سنوي للغرف املجانية عن
الن�سب املخ�ص�صة على هذا النحو التايل -:

4

5
6
7

الغرف املجانية للنزالء �أو املجموعات
ال�سياحية

احلجوزات امل�ضمونة للغرف  /ال�شقق التي
يتخلف حاجزوها عن احل�ضور �إليها.
املبالغ املدفوعة كدفعة حتت احل�ساب
لأغرا�ض احلجز.
الطعام وال�شراب

1 .1الفنادق امل�صنفة �أربع جنوم فاكرث  /ال�شقق الفندقية
الفاخرة :
 )%3(من عدد غرف املن�شاة ويتم احت�ساب هذه الن�سبة
وفق ًا للمعادلة التالية عدد الغرف ×عدد �أيام ال�سنة×%3
= عدد الغرف اجلانية �سنوي ًا
2 .2الفنادق امل�صنفة �أقل من اربع جنوم  /ال�شقق الفندقية
ال�سياحية /العادية -:
 )%2(من عدد غرف املن�شاة ويتم احت�ساب هذة الن�سبة
وفق ًا للمعادلة التالية :عدد الغرف × عدد �أيام ال�سنة ×
 = %2عدد الغرف املجانية �سنويا
ويثبت �إ�شغال الغرف على هذا النحو ب�إبراز العقود وامل�ستندات الدالة
على ذلك وال تنطبق الغرف املجانية للنزالء �أو املجموعات ال�سياحية
بالن�سبة للنزول.
يحت�سب الر�سم على �أ�سا�س املبلغ املدفوع من النزيل  /املرتاد يف حالة
م�صادرة ما دفعه ومت ت�سجيله ك�إيراد.
يف حالة تر�صيد املبلغ كذمم ف�إنه ال يخ�ضع للر�سم.
يحت�سب الر�سم على �أ�سا�س القيمة امل�ستحقة من النزيل �أو املرتاد بعد
قبول اخل�صم والزيادات .
يحت�سب الر�سم على �أ�سا�س قيمة الطعام وال�شراب متى زادت ن�سبة ما
مت تقدمية باملجان عن الن�سب املخ�ص�صة على هذا النحو على احلدود
التالية -:

8

 .1الفنادق امل�صنفة �أربع جنوم فاكرث /ال�شقق الفندقية الفخمة :
 )%6(من قيمة مبيعات املن�شاة �سنوي ًا على الطعام
وال�شراب.
الطعام وال�شراب الذي يقدم باملجان للنزالء �أو
املجموعات ال�سياحية وغرية
 .2الفنادق امل�صنفة اقل من اربع جنوم  /ال�شقق الفندقية ال�سياحية/
العادية :
 )%4(من قيمة مبيعات املن�ش�أة �سنويا على الطعام
وال�شراب .
ويثبت تقدمي الطعام وال�شراب باملجان ب�إبراز امل�ستندات الدالة على
ذلك
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الدليل اإلسترشادي لمعايير وضوابط
إستيفاء رسوم
المنشآت الفندقية بالشارقة

9

ال�سجائر

يحت�سب الر�سم على �أ�سا�س القيمة امل�ستحقة من النزيل �أو املرتاد

10

اخليم الرم�ضانية التابعة للمن�شاة الفندقية

يحت�سب الر�سم على �أ�سا�س القيمة امل�ستحقة من النزيل

11

قاعات االجتماعات واحلفالت والندوات
وامل�ؤمترات وخالفة التابعة للمن�شاة الفندقية

يحت�سب الر�سم على �أ�سا�س القيمة امل�ستحقة من النزيل �أو املرتاد

12

املكاملات الهاتفية والفاك�س والإنرتنت وت�أجرب
الهواتف املتحركة التي يتم توفريها داخل
املن�شاة الفندقية

يحت�سب الر�سم على �أ�سا�س القيمة امل�ستحقة من النزيل �أو املرتاد

13

خدمات النادي ال�صحي واالن�شطة االخرى
املتوفرة يف املن�شاة الفندقية

يحت�سب الر�سم على �أ�سا�س القيمة امل�ستحقة من النزيل �أو املرتاد

14

االنتفاع بالأن�شطة الريا�ضية التي توفرها
املن�شاة الفندقية وي�شمل ذلك بدالت الدخول
واال�شرتاكات

يحت�سب الر�سم على �أ�سا�س القيمة امل�ستحقة من النزيل �أو املرتاد

15

االنتفاع بالأن�شطة البحرية التي توفرها
املن�شاة الفندقية

يحت�سب الر�سم على �أ�سا�س القيمة امل�ستحقة من النزيل �أو املرتاد

16

بيع وت�أجري الأدوات واملالب�س الريا�ضية
والبحرية للنزالء واملرتادين

يحت�سب الر�سم على �أ�سا�س القيمة امل�ستحقة من النزيل �أو املرتاد

17

الغ�سيل والكوي

يحت�سب الر�سم على �أ�سا�س القيمة امل�ستحقة من النزيل �أو املرتاد

18

خدمات مركز رجال االعمال التابع للمن�ش�أة
الفندقية

يحت�سب الر�سم على �أ�سا�س القيمة امل�ستحقة من النزيل �أو املرتاد

19

مبيعات املحالت التي تعمل برخ�صة املن�شاة
الفندقية

يحت�سب الر�سم على كافة مبيعات تلك املحالت ب�صرف النظر عن
طبيعة ن�شاطها

20

مبيعات املحالت القائمة �ضمن املن�ش�آت
الفندقية والتي تزاول ن�شاطها برخ�ص
م�ستقلة

يحت�سب الر�سم على مبيعات تلك املحال �إذا كانت م�صنفة كمطاعم.
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الدليل اإلسترشادي لمعايير وضوابط
إستيفاء رسوم
المنشآت الفندقية بالشارقة

21

الإيرادات الناجتة عن تعامالت املقا�صة
مع ال�شركات التجارية او ال�شركاء (كتبادل
املنفعة بدون نقد)

يحت�سب الر�سم على ا�سا�س متو�سط القيمة الإيجارية ال�شهرية للفرتة
اخلا�ضعة للتدقيق

22

تنظيم الرحالت الربية �أو البحرية وغريها
بكل ما ت�شتمل علية من طعام و�شراب وخالفه

يحت�سب الر�سم على �أ�سا�س القيمة امل�ستحقة من النزيل �أو املرتاد

23

خدمة اال�ستقبال واحلفالت اخلارجية وما
�شابهها من اخلدمات الأخرى التي تقدمها
املن�ش�أة الفندقية

يحت�سب الر�سم على �أ�سا�س القيمة امل�ستحقة من النزيل �أو املرتاد

24

ا�ستعمال املواقف مدفوعة االجر ب�أنواعها
(ال�سيارات واملراكب البحرية) التابعة
للمن�ش�أة الفندقية

يحت�سب الر�سم على �أ�سا�س القيمة امل�ستحقة من النزيل �أو املرتاد

25

مبيعات بطاقات الع�ضوية واخل�صومات التي
ي�ستفيد منها النزيل  /املرتاد يف اكرث من
من�شاة فندقية

يحت�سب الر�سم على �أ�سا�س القيمة امل�ستحقة من النزيل �أو املرتاد

26

الإيراد الناجت عن تقدمي خدمة العمال �أو
املعدات العائدة للمن�ش�آت الفندقية

يحت�سب الر�سم على �أ�سا�س القيمة امل�ستحقة من النزيل �أو املرتاد

27

االيرادات الناجتة عن توفري خدمة القنوات
الف�ضائية �أو �ألعاب اللهو والرتفيه

يحت�سب الر�سم على �أ�سا�س القيمة امل�ستحقة من النزيل �أو املرتاد

28

ايرادات الإيجارات الناجتة عن ت�أجري�أي
مرفق من مرافق الفندق �سواء �ساحات خالية
�أول حمالت او �أي من مرافق الفندق

يحت�سب الر�سم على �أ�سا�س القيمة امل�ستحقة من النزيل �أو امل�ست�أجر

مالحظات :
تخ�ضع عملية اخل�صومات والزيادات التي تقوم بها املن�ش�آت الفندقية لنزالئها ومرتاديها
للدرا�سة والتدقيق من قبل مدققي البلدية الذين يكون لهم �صالحية التحقق من �صحة هذه
العمليات بكافة الطرق والو�سائل للأخذ بها من عدمه .
يجب الإف�صاح عن ر�سم البلدية وبدل اخلدمة �إن وجد وذلك يف العقد �أو الفاتورة �أو بطاقة
ت�سجيل النزالء بالن�سبة للغرف وكذلك يف قوائم الطعام وال�شراب �أو فاتورة بالن�سبة
للمطاعم والأندية وبخالف ذلك يتم احت�ساب ر�سم البلدية امل�ستحق عن كامل املبلغ املدفوع
من قبل النزيل �أو املرتاد دون اجراء �أي خ�صم.
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الدليل اإلسترشادي لمعايير وضوابط
إستيفاء رسوم
المنشآت الفندقية بالشارقة

مرفق (:)2

جدول حتديد املبيعات واخلدمات الغري خا�ضعة

املبيعات واخلدمات الغري خا�ضعة لر�سم البلدية

م
1

البطاقات الهاتفية املدفوعة مقدما

2

ارباح تغيري العملة

3

ايرادات خدمات جلي�س االطفال

4

االيراد الناجت عن اخل�صم املكت�سب (اخل�صم النقدي او خ�صم الكميات)

5

املبالغ املدفوعة نيابة عن النزالء ب�صورة عامة وال يوجد دخل للفندق جراء
ذلك()Paid Out

6

فوائد ت�أخري يح�صل عليها الفندق من �شركات ال�سياحة ب�سبب ت�أخري يف ال�سداد

7

عموالت الدفع بالبطاقة االئتمانية وغريها

8

�إيرادات )مبيعات( الزهور

9

الإيراد الناجت عن ت�أجري الفندق مل�ساحة �إعالنية للغري (احلائط اخلارجي للفندق(

10

العموالت التي يح�صل عليها الفندق من الغري

11

ارباح الأ�سهم وال�سندات وتعوي�ضات �شركات التامني والأحكام الق�ضائية
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الدليل اإلسترشادي لمعايير وضوابط
إستيفاء رسوم
المنشآت الفندقية بالشارقة

12

الفوائد البنكية

13

الإيراد الناجت عن �إعادة تقييم الأ�صول �أو ال�شهرة

14

الإيراد الناجت عن تغيري ال�شكل القانوين للفندق

15

الإيرادات الناجتة عن حت�صيل الديون املعدومة Bad Debts

16

ايرادات بيع �أ�صول ر�أ�سمالية ASSETS SALES PROFIT

17

�أي �إيرادات عار�ضة �أخرى

18

�إيرادات ا�ستخراج الت�أ�شريات Visa Fee

19

مبالغ يدفعها الزبون مقابل �إتالفات متت �أثناء �إقامته بالغرف

20

الربح �أو اخل�سارة الناجتة عن �سيا�سة ال�سعر ال�شامل (�إقامة ،طعام ،ت�سهيالت الفندق)

13
2/20/14 2:59 PM

hotel taref.indd 13

الدليل اإلسترشادي لمعايير وضوابط
إستيفاء رسوم
المنشآت الفندقية بالشارقة

مرفق ()3ك�شف �ضربية الفنادق (�شهري و �سنوي):

ا�سم الفندق
�ضريبة البلدية عن �شهرxxx
البيان

االيراد

ال�ضريبة

الغرف
الطعام وال�شراب
هاتف وفاك�س وانرتنت
تنظيف مالب�س
م�سبح
تبغ
نادي �صحي
خدمة الغرف
حفالت
ندوات وم�ؤمترات
مطعم .....
ت�أجري حمالت وم�ساحات
ايرادات اخرى
اجمايل االيرادات اخلا�ضعة لل�ضريبة

XX

XX

حفالت  -معفاة من ال�ضريبة
ارباح فروقات عملة
ايرادات اخرى معفاة من ال�ضريبة
اجمايل االيرادات املعفاة

XX

اجمايل ايرادات اال�ستاذ العام

XX

ال�ضريبة املدفوعة
اعد بوا�سطة
التوقيع

XX
اعتمد بوا�سطة
التوقيع
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الدليل اإلسترشادي لمعايير وضوابط
إستيفاء رسوم
المنشآت الفندقية بالشارقة

ا�سم الفندق
�ضريبة البلدية عن �سنة xxxx
البيان

يناير

فرباير

مار�س

ابريل

مايو

يونيو

يوليو

اغ�سط�س

�سبتمرب

اكتوبر

نوفمرب

دي�سمرب

االجمايل

الغرف
الطعام وال�شراب
هاتف وفاك�س وانرتنت
تنظيف مالب�س
م�سبح
تبغ
نادي �صحي
خدمة الغرف
حفالت
ندوات وم�ؤمترات
مطعم .....
ت�أجري حمالت وم�ساحات
ايرادات اخرى
اجمايل االيرادات
اخلا�ضعة لل�ضريبة

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

XXX

حفالت  -معفاة من ال�ضريبة
ارباح فروقات عملة
�أي ايرادات اخرى معفاة من
ال�ضريبة
اجمايل االيرادات املعفاة

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

XXX

اجمايل ايرادات اال�ستاذ
العام

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

XXX

االيرادات من واقع
امليزانية
ال�ضريبة املدفوعة

XXX
xx

xx

xx

xx
اعد بوا�سطة:
التوقيع

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

XXX

اعتمد بوا�سطة:
التوقيع
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الدليل اإلسترشادي لمعايير وضوابط
إستيفاء رسوم
المنشآت الفندقية بالشارقة

مرفق ()4ك�شف �ضربية الفنادق (�شهري و �سنوي):

الئحة خمالفـــات �إدارة املــــوارد املــــــــالية
(املن�ش�آت الفندقية )
م

املخالفة

املرة الأوىل

املرة الثانية

املرة الثالثة

�سداد الر�سم
الت� ُأخر عن �سداد الر�سم املقرر يف
�سداد الر�سم �إ�ضافة
املوعد املحدد الذي يتم حتديده من قبل �سداد الر�سم �إ�ضافة �إىل �إ�ضافة �إىل غرامة
�إىل غرامة قدرها %10
غرامة قدرها  %3من قدرها  %5من
الإدارة املالية ببلدية مدينة ال�شارقة
1
من قيمه ال�ضريبة
الفرتة 15 :يوما من تاريخ انتهاء ال�شهر قيمه ال�ضريبة بحد �أدنى قيمه ال�ضريبة
(بحد �أدنى3000
الفندقية) بحد
امل�ستحق للدف ــع (�آخر يوم يف ال�شهر)  1000درهم
درهم
�أدنى 2000درهم
•�إذا كان هناك فارق زمني يفوق العام بني املخالفة ،واملخالفة التي تليها ف�إن املخالفة الأخرية حت�سب وك�أنها خمالفة
للمرة الأوىل
• �إذا مل يتم �سداد الر�سوم والغرامات املرتتبة عليها يف موعد �أق�صاه (� )3أ�شهر من تاريخ اال�ستحقاق يتم غلق
املن�ش�أة ،وال يعاد فتحها �إال بعد ال�سداد الكامل وذلك بالتن�سيق مع جهة االخت�صا�ص.
غرامة قدرها  10,000درهم مع عدم الإخالل ب�إلزام املن�ش�أة ب�ضرورة
عدم اعتماد احل�سابات اخلتامية
وامليزانية العمومية من مدقق ح�سابات اعتماد احل�سابات ويف حال مرور �سنة مالية تالية دون اعتماد �سابقتها
 2مرخ�ص له بالعمل يف �إمارة ال�شارقة يف يتم غلق املن�ش�أة بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة وال يعاد فتحها �إال
موعد �أق�صاه (� )6أ�شهر من نهاية ال�سنة بعد اعتماد احل�سابات عن ال�سنتني ،وذلك مع عدم الإخالل بتح�صيل
الغرامة املقررة
املالية
عدم م�سك �سجالت حما�سبية منتظمة
غرامة قدرها  10,000درهم عن كل �شهر بالإ�ضافة �إىل احت�ساب
� 3أو اخفاء بيانات عن حقيقة االيرادات
االيرادات املتحققة وذلك بوا�سطة جلنة فنية من بلدية مدينة ال�شارقة.
املتحققة
غرامة  10,000درهم مع عدم الإخالل ب�إحالة الواقعة �إىل اجلهات
منع موظف بلدية مدينة ال�شارقة من
� 4أداء مهامه �أو تعطيله ب�أي طريقة كانت الأمنية �إذا كانت متثل اعتداء على موظف عام �أثناء ت�أدية وظيفته طبق ًا
للقوانني اجلزائية ال�سارية
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