
 

 

للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي النشرة األسبوعية  

       ٢٠٢٠ يونيو ٩

 

 المملكة العربية السعودية آخر المستجّدات في 

بشأن ضريبة القيمة المضافة وزيادة نسب الرسوم الهيئة العامة للزكاة والدخل والجمارك السعودية تنشران أدلة إرشادية 

 الجمركية

 

ادات نشرت الهيئة العامة للزكاة والدخل )الهيئة( في المملكة العربية السعودية والجمارك السعودية أدلة إرشادية بشأن الزي

المقرّر تطبيقها قريباً فيما يخّص نسب ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية استجابة لآلثار االقتصادية الناجمة عن انتشار 

 . 19-فيروس كوفيد

 

٪، 15٪ إلى 5باللغة اإلنجليزية حول األحكام االنتقالية لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة األساسية من  دليلً وقد نشرت الهيئة 

هو يلّخص و الدليل سابقاً باللغة العربية. وتجدر اإلشارة إلى أنه تم نشر 2020يوليو  1والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 

األحكام االنتقالية المرتبطة بتأثير زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة. وللمزيد من التفاصيل حول األحكام االنتقالية، يُرجى 

 الصادر عن "ديلويت". اإلشعاراالطلع على 

 

حول زيادة نسب الرسوم الجمركية على عدد من السلع، والمقّرر دخولها حيز  دليلً في غضون ذلك، نشرت الجمارك السعودية 

متأثرة باللغتين العربية واإلنجليزية، باإلضافة . وقد تّم إصدار قائمة كاملة بالسلع والبنود ال2020يونيو  10التنفيذ اعتباراً من 

. وللمزيد من المعلومات حول زيادة نسب الرسوم 2020يونيو  10إلى أسعارها الحالية والسعر الذي سيتم تطبيقه اعتباراً من 

 الصادر عن "ديلويت". اإلشعارالجمركية، يُرجى االطلع على 

 

وال يخفى أّن الزيادات في نسب ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية تمثّل تحديات كبيرة بالنسبة لألعمال، األمر الذي 

 يادات حيز التنفيذ.يلزم معه اتخاذ اإلجراءات اللزمة لضمان االمتثال عند دخول هذه الز

 

ونظراً لحجم السلع والبنود والخدمات التي ستخضع لتغييرات في األسعار في غضون األسابيع المقبلة، نوصي بأن تقوم 

 األعمال بمراجعة شاملة لمعاملتها من أجل تحديد تأثير زيادات النسب على التدفق النقدي.

 

إضافة إلى ما تقدّم، يجب أن تتوقع األعمال قيام الجهات المعنيّة بإجراءات تدقيق مشدّدة بما أّن ضريبة القيمة المضافة والرسوم 

 الجمركية تشكل جزءاً مهماً من اإليرادات الحكومية.

 

 

 

 

 

https://gazt.gov.sa/en/HelpCenter/guidelines/Documents/Transitional%20Provisions%20Guidelines%20of%20VAT%20Rate%20Increase%20to%2015.pdf
https://gazt.gov.sa/en/HelpCenter/guidelines/Documents/Transitional%20Provisions%20Guidelines%20of%20VAT%20Rate%20Increase%20to%2015.pdf
https://gazt.gov.sa/ar/HelpCenter/guidelines/Documents/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9%20.pdf
https://gazt.gov.sa/ar/HelpCenter/guidelines/Documents/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9%20.pdf
https://www2.deloitte.com/sa/en/pages/tax/articles/ksa-vat-rate-increase-transitional-rules-published.html
https://www2.deloitte.com/sa/en/pages/tax/articles/ksa-vat-rate-increase-transitional-rules-published.html
https://www.customs.gov.sa/sites/default/files/2020-05/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%20%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%D9%87%D8%A7%20%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86.pdf
https://www.customs.gov.sa/sites/default/files/2020-05/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%20%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%D9%87%D8%A7%20%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86.pdf
https://www2.deloitte.com/sa/en/pages/tax/articles/ksa-customs-duty-rates-increase-significantly.html
https://www2.deloitte.com/sa/en/pages/tax/articles/ksa-customs-duty-rates-increase-significantly.html


 آخر المستجّدات في اإلمارات العربية المتحدة 

تأجيل تطبيق الخطوة النهائية من المرحلة الثانية  –لهيئة االتحادية للضرائب تنشر توضيحاً عاّماً بشأن الضريبة االنتقائية ا

 من نظام الطوابع الضريبية الرقمية 

ً نشرت الهيئة االتحادية للضرائب )الهيئة( في اإلمارات العربية المتحدة )الدولة(  بشأن الضريبة االنتقائية، لتقديم  توضيحاً عاّما

عن تأجيل الخطوة النهائية من المرحلة الثانية من نظام الطوابع  باإلعالنالمزيد من التفاصيل في هذا الشأن بعد قيامها 

 . 2021يناير  1الضريبية الرقمية حتى 

 

ات إرشادية بشأن تبغ األرجيلة ولفائف السجائر التي تُسّخن كهربائياً، حيث تقّرر سابقاً منع وإذ يقدّم هذا التوضيح العاّم معلوم

في حال لم تكن تحمل  2020يونيو  1توريد هذه السلع االنتقائية المحددة أو نقلها أو تخزينها أو حيازتها في الدولة ابتداًء من 

 طوابع ضريبية رقمية. 

 

، نظراً لحقيقة أّن األعمال ربما لم تتمكن من بيع مخزونها 2021يناير  1طبيق هذه المرحلة إلى وعليه، قامت الهيئة بتأجيل ت

المتبقي من السلع التي ال تحمل طوابع ضريبية رقمية بسبب عمليات إغلق األنشطة التجارية الناتجة عن التدابير االحترازية 

 .19-المتخذة للحدّ من انتشار فيروس كوفيد

 

جميع مراحل نظام الطوابع الضريبية الرقمية والتي تّم تطبيقها في وقت سابق التزال ياق، تجدر اإلشارة إلى أّن وفي هذا الس

يُرجى سارية، مما يعني أنه ال يمكن استيراد السلع االنتقائية المحددة التي ال تحمل عالمات مميزة إلى الدولة. إضافة إلى ذلك، 

 ، ال يزال سارياً.2019أغسطس  1لسجائر، والذي بلغ مرحلته األخيرة في بالنسبة ل التاريخ المحدداألخذ بالعلم أّن 

 

 آخر المستجّدات في البحرين

 الجهاز الوطني لإليرادات ينشر الدليل اإلرشادي لقطاع البيع بالجملة والتجزئة 

 نشر الجهاز الوطني لإليرادات في البحرين الدليل اإلرشادي لقطاع البيع بالجملة والتجزئة في البحرين.

 

ويتضّمن هذا الدليل اإلرشادي الموّجه إلى مجموعة واسعة من األعمال، معلومات توضيحية عن القواعد واآلثار الضريبية 

 هها األعمال المعنيّة بأنشطة البيع بالجملة والتجزئة، بما في ذلك:المترتبة على العديد من الحاالت التي يُرّجح أن تواج

 

 األسعار المعروضة )أي شاملة أو غير شاملة لضريبة القيمة المضافة(؛ 

 المقابل والتعديلت )الخصومات ورسوم الخدمة والمبادالت والديون المعدومة، والتوريدات االعتبارية(؛ 

 التوريدات من خلل وكيل أو وسيط؛ 

 الممنوحة في متاجر البيع بالتجزئة؛المزايا /متيازاتاال 

 تمويل األصول؛ 

 تطبيق نظام هامش الربح؛ 

 القسائم وبطاقات الهدايا والكوبونات؛ 

 برامج الوالء/المكافآت للعملء؛ 

 الجرد والمخزون؛ 

 الضمانات/الكفاالت؛ و 

 .قواعد الفاتورة الضريبية 

 

https://tax.gov.ae/-/media/Files/FTA/links/Public-Clarification---Excise/pc-postponement-replace.pdf
https://tax.gov.ae/-/media/Files/FTA/links/Public-Clarification---Excise/pc-postponement-replace.pdf
https://tax.gov.ae/ar/press-releases/Federal%20Tax%20Authority%20Clarifies%20Measures%20Implemented
https://tax.gov.ae/ar/press-releases/Federal%20Tax%20Authority%20Clarifies%20Measures%20Implemented
https://tax.gov.ae/DTS/cigarette
https://tax.gov.ae/DTS/cigarette


عمال المعنيّة باالطلع على الدليل اإلرشادي واتخاذ اإلجراءات اللزمة لضمان امتثال بناًء على ما تقدّم، نوصي بأن تقوم األ

 معاملتها وترتيباتها.

 

 

 

 

 

ألغراض إعلمية فقط وال ينبغي أخذ المشورة به. وال يغطي بالضرورة كافة الجوانب الخاصة بالمواضيع  هذا الملخص مخصص

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


