
للضرائب تصدر دليل المستخدم للدفع اإلتحاديةالهيئة 

ة القيمة المضافة. وتم إعداد هذا الدليل ليساعد المستخدم على لضريب دليل المستخدم للدفعأصدرت الهيئة اإلتحادية للضرائب عبر موقعها 

 دفع الضريبة المستحقة بأحد الطرق التالية:

 بواسطة حساب الدرهم اإللكتروني أو البطاقة المصرفية  الدفع 

 الدفع عن طريق الخصم المباشر 

 التحويل المحلي -  ترونيابواسطة تحويل األموال إلك  الدفع 

 الدفع بواسطة تحويل األموال من خارج االمارات العربية المتحدة

 يوضح الدليل طرق الدفع خطوة بخطوة، لكن مع وجود بعض اإلرشادات الخاصة بالطريقة االولى والثانية حيث يتطلب الدفع عبر بنك معتمد

 في اإلمارات. 

% من إجمالي المبلغ في حال إستخدام طريقة الدفع بالبطاقة المصرفية، 3-2كبد رسوًما إضافية بنسبة تجدر اإلشارة إلى أن المستخدم سيت

 باإلضافة إلى رسوم رمزية في حال إستخدام طريقة الدفع بالتحويل )جي آي بان(. 

 الهيئة العامة للزكاة والدخل تصدر دليل الضريبة االنتقائية

. حيث يعد هذا الدليل مرجعًا أساسيًا حول الضريبة دليل الضريبة اإلنتقائيةأصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر موقعها اإللكتروني 

إلرشادات العامة حول هذه الضريبة للمكلفين حيث يتضمن بعض المواضيع األساسية مثل التسجيل والدفع اإلنتقائية ويقوم بتوضيح ا

 واإلقرارات واسترداد الضريبة والتوريد السلع. 

متعلقة باالمتثال ويعد إصدار الدليل اإلرشادي دليًًل على فهم الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية لإلجراءات العملية ال

جًلت للضريبة اإلنتقائية. لذلك ، فقد ارتفعت نسبة عمليات التدقيق عبر الهيئة وأصبحت أكثر انتشاًرا . يجب التأكد من جاهزية الدفاتر والس

 للتدقيق الضريبي.

فرض تطبيق ضريبة  تراجع نمو القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعدوية واإلمارات العربية المتحدة بعد

 القيمة المضافة

( والقطاع الخاص PMIأفادت صحيفة "ذي ناشيونال" هذا األسبوع أن مؤشر اإلمارات دبي الوطني لمديري المشتريات في اإلمارات )

بسبب تطبيق  2018ويعود ذلك إلى ارتفاع األسعار في بداية عام  انخفض في شهر مارس.غير النفطي في المملكة العربية السعودية قد 

وذلك ألن  ضريبة القيمة المضافة مما أدى إلى انخفاض الطلب على الشراء. تشير الخبرة الدولية الحديثة إلى طبيعة حدوث هذا األمر ،

تبع مقدمة الضرائب الوشيكة غالبًا ما يؤدي إلى تغيير اتخاذ قرارات الشراء من قبل المستهلكين حيث يكثر الطلب على السلع المعمرة. لذا، ي

  ذلك فترة ركود قصيرة في النشاط االقتصادي في تلك القطاعات.

ب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في مرك مؤشروهو بالمؤشر اإلقتصادي للقطاع الخاص،  PMIيعرف مؤشر 

يعتمد على نشاط المؤشرات التي تحتوي على مكونات خمس كبرى في قطاع التصنيع. حيث  اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط

 وهي: الطلبات الجديدة والمخرجات والتوظيف واإلمدادات في الوقت المحدد والمخزونات. 

في شهر مارس ، وانخفض في المملكة العربية  45,8في شهر فبراير إلى  55,1وقد انخفض المؤشر في اإلمارات العربية المتحدة من 

في شهر مارس. على الرغم من أن القراءات في كًل البلدين أظهرت انخفاًضا طفيفًا، إال أن  52,8في شهر فبراير إلى  53,2السعودية من 

، يعكس ذلك اتساع 50النفطي ال يزال بشكل عام في مرحلة النمو ، عندما تأتي قراءة المؤشر أعلى من المستوى القطاع الخاص غير 

 ، يشير ذلك إلى تراجع نشاط القطاع. 50القطاع التصنيعي بشكل عام، أما إذا جاءت دون المستوى 

نشرة األسبوعیة للضریبة غیر المباشرة في دول مجلس التعاون الخلیجي
۸ أبریل ۲۰۱۸

أصدرت%20الهيئة%20الإتحادية%20للضرائب%20عبر%20موقعها%20دليل%20المستخدم%20للدفع%20لضريبة%20القيمة%20المضافة.%20وتم%20إعداد%20هذا%20الدليل%20ليساعد%20المستخدم%20على%20دفع%20الضريبة%20المستحقة%20بأحد%20الطرق%20التالية:
أصدرت%20الهيئة%20الإتحادية%20للضرائب%20عبر%20موقعها%20دليل%20المستخدم%20للدفع%20لضريبة%20القيمة%20المضافة.%20وتم%20إعداد%20هذا%20الدليل%20ليساعد%20المستخدم%20على%20دفع%20الضريبة%20المستحقة%20بأحد%20الطرق%20التالية:
https://www.gazt.gov.sa/sites/default/files/2018-03/Excise%20Tax%20Guidelines%20%20.pdf
https://www.gazt.gov.sa/sites/default/files/2018-03/Excise%20Tax%20Guidelines%20%20.pdf
https://www.thenational.ae/business/economy/saudi-arabia-uae-non-oil-growth-slips-in-march-in-post-vat-slump-1.718483
https://www.thenational.ae/business/economy/saudi-arabia-uae-non-oil-growth-slips-in-march-in-post-vat-slump-1.718483


الهيئة العامة للزكاة والدخل تصدر دليل خصم ضريبة المدخالت 

، الدليل اإلرشادي الخاص بخصم ضريبة المدخًلت متوفًرا باللغة العربية موقعها اإللكترونيأصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر 

 فقط. 

لعدم اليقين فيما يتعلق بالدليل فيما يلي: وتتمثل النقطتان الرئيسيتان

  الفواتير باللغة العربية: وقد تسببت هذه النقطة في خلق بعض الصعوبات للشركات. لكن في حين أن الموردين ال زالوا مطالبين

فواتير اإلنجليزية بإصدار فواتير ضريبية صالحة باللغة العربية ، قد يتمكن العمًلء من استرداد ضريبة القيمة المضافة على ال

في ظروف معينة ، وذلك في حال وجود مستندات بديلة تفيد تكبد ضريبة القيمة المضافة )على سبيل المثال إمكانية إثبات سداد 

 ضريبة القيمة المضافة(. 

 :ى الواردات من فة علأوضحت الهيئة أنه ال يمكن استرداد ضريبة القيمة المضا  ضريبة القيمة المضافة المفروضة على التوريد

لخاضعة للضريبة. االسلع غير المملوكة من قبل المورد حيث أنه ال يتكبد ضريبة القيمة المضافة كجزء من أنشطته التجارية 

 ويبقى حق االسترداد وخصم ضريبة المدخًلت للمستفيد المتلقي للتوريد )وفقًا لمكان التوريد(.

ألغراض إعًلمية فقط وال ينبغي أخذ المشورة به. وال يغطي بالضرورة كافة الجوانب الخاصة بالمواضيع التي  ملخص مخصصهذا ال

 ناقشها. لذا، نرجو عدم التصرف بناًء على محتوياته دون تلقي مشورة رسمية. 

https://vat.gov.sa/sites/default/files/2018-04/VAT_Input_Tax_Deduction_Guideline.pdf
https://vat.gov.sa/sites/default/files/2018-04/VAT_Input_Tax_Deduction_Guideline.pdf

