
 

 

 2021ريبةُالقيمةُالمضافةُفيُتطبقُضانُمعُ 

، بإصدار قانون 2020أكتوبر  12بتاريخ  121/2020 السلطاني رقم المرسومعلى  ةموافقعن المان أعلنت حكومة سلطنة ع  

لمضافة حيز ا قانون ضريبة القيمة دخلسي، اإلشعارهذا  صدورأنه في وقت  ونعتقدالذي طال انتظاره.  ضريبة القيمة المضافة

فينبغي أن ، 2020أكتوبر  18في  اإلشعارر هذا إصدا تم   ما إذافنشره في الجريدة الرسمية.  على ا  يوم 180 مرور التنفيذ بعد

 .2021أبريل16ُُقانونُضريبةُالقيمةُالمضافةُفيُُتطبيقبيكون قد تم البدء 

في ة ة وأنه كان من المتوقع تطبيق ضريبة القيمة المضافالمالي في ع مان، خاص   اإلصالحصعيد  على هاما  را  تطو  ذلك  يشك لو

، تجدر السياقوفي هذا اإلعالن عنها مؤخرا  من قبل جهاز الضرائب.  مجموعة من اإلصالحات الضريبية التي تم   إطار

توريد في ن على كافة األعمال التي لديها سالسل أنه يتعي  باإلعالن عن القانون والتاريخ المحتمل لتطبيقه يعني إلى أن  اإلشارة 

لالمتثال لضريبة القيمة المضافة منذ  مستعدةأن تكون ، حيث سيكون من الضروري ةضريبالتطبيق ط السلطنة أن تراعي خط

 ليوم األول.ا

 

ُماُيجبُعليكُمعرفته

 

أساسياتُضريبةُالقيمةُبما في ذلك ضريبة القيمة المضافة على موقعه اإللكتروني، إصدار إرشادات بدأ جهاز الضرائب ب

 :في هذا الشأن بعض النقاط الرئيسية عرض فيما يليون. المتكررةواألسئلةُالمضافةُ

 

ُإطارُضريبةُالقيمةُالمضافةُ

ُ

لدول دول مجلس التعاون دة لضريبة القيمة المضافة لالموح   تفاقيةالعمل ا ا  مماثال  إلطارإطاربع يت  القانون  والجدير بالذكر أن  

دة الخليج العربية في البحرين والمملكة العربية تطبيقه  مثل ما تم   -وليس ذاته –"( لضريبة القيمة المضافة )"االتفاقية الموح 

. 2020، أي بحلول ديسمبر الالئحة التنفيذية في غضون شهرينمن المتوقع إصدار و. المتحدةمارات العربية السعودية واإل

، مع العمل بالقانونتاريخ بدء ب ٪5 النسبة األساسيةب فسيتم  تطبيق ضريبة القيمة المضافة، الضريبة معلومات أبرزوفيما يتعلق ب

 تطبيق نسبة الصفر واإلعفاءات على بعض التوريدات.

 

 

، باإلضافة تطبيقه على معظم السلع والخدماتح أن يتم ، ومن المرج  ق ضريبة القيمة المضافة واسع جدا  نطا ال شك  فيه أن  ومما 

بدون /"المجانية بالبنود المرتبطةعامالت مالكما أن  مان. تطبيق ضريبة القيمة المضافة على استيراد السلع والخدمات إلى ع  إلى 

ضريبة القيمة  نطاقتقع ضمن و" اعتباريةعلى أنها توريدات "يجب معاملتها ألصول األعمال  " واالستخدام الخاص  مقابل

 المضافة.

 

ُاإلعفاء

الخدمات المالية والرعاية الصحية والتعليم واألراضي الفضاء كإعفاء بعض التوريدات  القانون على ع أن ينص  من المتوق  

ُ.من ضريبة القيمة المضافة وما إلى ذلك، واستئجار أو إعادة بيع العقارات السكنية

 

 

 

 

 



 

 

ُتطبيقُنسبةُالصفر:

حمن   تطبيق نسبة الصفر على ما يلي: المرج 

 

 

 والبيض الطازج والماء والشاي وحبوب القهوة والسكر  رابعض المواد الغذائية )مثل منتجات األلبان والفواكه والخض

 لألطفال واألسماك واللحوم(؛منتجات الغذائية المخصصة الوالملح والخبز والحبوب و

   ات الطبية؛األدوية والمعد 

 ؛الذهب والفضة والبالتين اتاستثمار 

 النقل الدولي أو نقل السلع والركاب داخل دول مجلس التعاون الخليجي، باإلضافة إلى الخدمات ذات الصلة؛ 

 النفط الخام ومشتقاته والغاز الطبيعي؛ 

  والسفن وغيرها؛ وتوريد وسائل النقل مثل الطائرات 

 السلع والخدمات.  تصدير 

 

 

مزيد من التفاصيل حول ال على االتي سيقوم جهاز الضرائب بإصداره واألدلة اإلرشاديةالالئحة التنفيذية أن تشتمل وينبغي 

 .عليها بنسبة الصفر لضريبةا تطبيقعامالت المحددة التي سيتم إعفاؤها أو مال

 

ُمتطلباتُالتسجيل

ُ

على أن يتم  تزويد األعمال قريبا  بالمزيد من اإلرشادات في هذا ، 2021التسجيل اعتبارا  من يناير  أن تبدأ عمليةمن المتوقع 

 ، فمن المتوقع أن تشتمل أنواع التسجيل المختلفة على ما يلي:لضريبة القيمة المضافة دةالشأن. وبناء  على االتفاقية الموح  

 

 المحدد  يحد  التسجيل اإللزام تبلغالتي  األعماليتعين على  انتقالية، فترة أو قواعدراعاة أي : مع ماإللزامي التسجيل

من المبيعات الخاضعة لاير عماني  38,500مريكي( أو أدوالر  100,000دول مجلس التعاون الخليجي ) في

بشأن آلية تفاصيل المزيد من ال اإلعالن قريبا  عن. ومن المتوقع للضريبة بشكل إلزاميل أن تسج   السنة( للضريبة في

 السابقة والمستقبلية. رةخالل الفت االيرادات حتسابا

ُ

ألعمال التي تقوم فقط بتوريدات خاضعة للضريبة بنسبة الصفر، اإعفاء  في الغالب سيتمأنه  كما تجدر اإلشارة إلى

وسيتم   سبقة من جهاز الضرائب.حيث سيكون لديها خيار طلب اإلعفاء من التسجيل رهنا  بالحصول على موافقة م  

 .فور صدور المعلومات الوافية من قبل جهاز الضرائب تأكيد هذه التفاصيل

 

 خيار التسجيل اللجوء إلى يل اإللزامي التسج حد  إيراداتها  تبلغالتي ال  األعمال: سيكون أمام االختياري التسجيل

على األرجح لى قيمة إجمالي التوريدات )يتم تحديده بناء  ع االختياريمعين للتسجيل  هناك حد  يكون وس، االختياري

 المؤهلة. النفقاتلاير عماني( أو على  19,250دوالر أمريكي أو  50,000

 

ُالمجموعةُالضريبية:

 

حمن   . شركات خيار تشكيل مجموعة ضريبيةال من عةكيانات متعددة داخل مجمو تملكالتي  األعمالأن يكون لدى  المرج 

داخل  القيام بهاالتوريدات التي يتم  أن  في ، ةضريبي مجموعةلتسجيل كالتي تسعى ل ألعمالوتتمثل الفائدة التي ستعود على ا

، سيكون من المفيد إجراء دراسة جدوى في هذا المجال تجربتنا وبحسبالمجموعة ستكون خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة. 

 يبة القيمة المضافة.ضر لغاياتقبل تشكيل مجموعة ضريبية 

ُ

ُن:ُواألشخاصُغيرُالمقيم

ُ



توريدات خاضعة في حال قيامها بأية التسجيل ب مانمكان إقامة في ع   ليس لديهااألعمال التي أيضا  أن ت طالب من المحتمل 

لألشخاص  بالنسبة أدنى للتسجيل ، فإنه ال يوجد حد  لضريبة القيمة المضافة دةوبموجب االتفاقية الموح  . السلطنةللضريبة في 

 يلزم أن الونفهم أن هذا الوكيل   –مان غير المقيمة خيار تعيين وكيل في ع   األعمالمن المحتمل أن يكون لدى و. غير المقيمين

قانون في انتظار أن تتجلى هذه المعلومات بشكل واضح في  .ليكون ممثال  ماليا  للموك  أن وال  سؤوال  بالتضامن والتكافليكون م

 التنفيذية. والئحتهضريبة القيمة المضافة 

 

ُة:قةُللرسومُالجمركيةُوالمناطقُالحرةُوالمناطقُالخاصُ المناطقُالمعل ُ

ُ

لرسوم الجمركية أو المناطق الحرة أو المناطق اقة للضرائب أو المعل   مناطق الفي  أنشطتهاالتي تزاول  األعماليجب على 

ح، من في هذا المجال خبرتناوبحسب ضريبة القيمة المضافة. ل الخاصة قواعدالة مراعاة الخاص   ضريبية  معامالت تطبيق المرج 

لرسوم الجمركية أو المناطق الحرة أو المناطق المعلقة لمناطق الومن أو إلى داخل  التوريداتعلى  محددة بشروط ميسرة

د لموح  الذين يستفيدون من مزايا تعليق الرسوم الجمركية بموجب قانون الجمارك ا أن يكون المستوردونمن المحتمل والخاصة. 

 والتي سنكون في انتظار  –، مؤهلين للحصول على مزايا مماثلة بموجب ضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي

 في األسابيع المقبلة. بشأنها بعض التوضيحات

 

ُرة:ُتومتطلباتُالف

ُ

فواتير ضريبية.  إلزامي بإصدار ليقوم وبشكخدمات أن خص يقوم بأي توريد خاضع للضريبة لسلع أو ش كل  يجب على 

ونسب ومبالغ ضريبة القيمة  عامالت المشمولةتالتواريخ وتفاصيل الكال  من  تير الضريبيةتتضمن التفاصيل المطلوبة في الفواو

 من المتوقع قبول الفواتير الضريبيةوالفاتورة الضريبية.  قامت بإصدار، باإلضافة إلى البيانات الخاصة باألعمال التي المضافة

ا في الشهرين صدارهإالالئحة التنفيذية المتوقع  والجدير بالذكر أن  ، وكذلك الفواتير اإللكترونية. باللغة اإلنجليزية الصادرة

لة عن هذه المتطلبات، كما أنها سالمقبلين، ستقدم معلومات   الحاالت التي سيتم  و طةلفواتير الضريبية المبس  شروط اتحدد مفص 

 من إصدار الفواتير الضريبية. األعمالإعفاء  بموجبها

 

 

ُاالمتثال:ُ

 ضريبة القيمة المضافة ما يلي: ألغراضتتضمن بعض متطلبات االمتثال الرئيسية األخرى 

 

 بما في ذلك  -االحتفاظ بسجالت مناسبة  للضريبة ينلمسج  الضرائب ال يسيتعين على دافع: السجالتب االحتفاظ

 باإلضافة إلى معامالت االستيراد والتصدير. ،تفاصيل الفواتير الضريبية والمستندات الجمركية ودفاتر المحاسبة

 

 مع  ،متوقع أن تكون عادة ثالثة أشهر(: يجب تقديم اإلقرارات فيما يتعلق بالفترات الضريبية )من الاإلقرارات تقديم

 من نهاية الفترة الضريبية. وما  ي 30تقديم اإلقرار إما في نهاية الشهر التالي أو بعد تواريخ استحقاق 

 

 /بما يتماشى مع  جهاز الضرائبصافي الضريبة المستحقة إلى  سداد: يجب استردادُضريبةُالقيمةُالمضافةتحصيل

من نهاية الفترة الضريبية. من المتوقع أن تكون  يوما   30نهاية الشهر التالي أو خالل فترة  -فترة تقديم اإلقرارات 

ضريبة  سدادخيار تأجيل  هناكتواريخ االستيراد أو قد يكون ة في ضريبة القيمة المضافة على واردات السلع مستحق  

 .ذات الصلة للشروط وفقا  ، استحقاق تقديم اإلقرار الضريبي ختاري إلى حينالقيمة المضافة 

 

 األحكامُاالنتقالية:

 

 لتشمل تمتدي عامالت التتبيق ضريبة القيمة المضافة على الخاصة بتطقواعد و القانون فترة انتقاليةد أن يحد  من المتوقع 

 طويلة األجل.الال سيما بشأن ترتيبات التوريد  -من التفاصيل  ا  دضريبة القيمة المضافة. ننتظر مزيالتواريخ الفعلية لتطبيق 

 

 الغرامات:ُ

 



سيتم  موافاتكم . غرامات في هذ الشأن، من المتوقع تطبيق ستيفائهاأو عدم ا التزامات ضريبة القيمة المضافة مخالفة في حال

 .فور ورودها المزيد من المعلومات حول كيفية تطبيق هذه القواعدب

 

 

ُالخطواتُالتاليةُ

 

 

ال  ةواقعحقيقة أصبحت ضريبة القيمة المضافة  ة بعدماخاص  يتغير على نحو سريع مان المشهد الضريبي في ع  ال شك  في أن  

 اإلجراءات التي اتخذتهاوضعها الحالي ومن خالل تقييم  لتطبيقعملية الالتحضير بالبدء  ، يتعين على األعمالولذلك محال.

األخيرة لتطبيق ضريبة القيمة  "ديلويت"تجربة  وبحسب .للضريبة االستعدادخطة و لديها الموارد المتاحةو حتى اآلن افرقه

 3إلى بحاجة  ا  األكثر كفاءة وتنظيم فإن األعمال، تعاون الخليجي وعلى مستوى العالمالمضافة في جميع أنحاء دول مجلس ال

 للتحضير. أشهر على األقل  

 

 ليس هذا إال أن  وتعثر األسواق.  وهبوط أسعار النفط 19-أزمة كوفيد تزامنا  مع تحديات غير مسبوقة هناك ومما ال شك  فيه أن  

 ،والتفكير العملي الخبرةي وذ ي منستشاراالحصول على الدعم وال الصحيحمن خالل التخطيط ف - للترددالوقت المناسب 

 اليوم األول. منيمكنك التغلب على هذه التحديات واالستعداد لالمتثال لضريبة القيمة المضافة 

 

التي ناقشها. لذا، نرجو عدم التصرف بناء  على محتوياته دون  رة كافة الجوانب الخاصة بالمواضيألغراض إعالمية فقط وال ينبغي أخذ المشورة به. وال يغطي بالضرو هذا الملخص مخصص

 تلقي مشورة رسمية. 


