النشرة األسبوعية للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي
 ١١ديسمبر ٢٠١٩
آخر المستجدّات في البحرين
اقتررررررراع الموعررررررد الناررررررااي لتسررررررجير األعمررررررالة الترررررري رتررررررراو رو يررررررداراا السررررررنوية الخا ررررررعة للضررررررريبة ررررررين
 37,500إلى  500,000دينا حرينية لضريبة القيمة المضافة
يتعييييييىاألعميييييياألبحعيييييييتيألتيييييي ألبوقعييييييقيامأل بوتيييييي أل ع يييييي أل أل ت يييييي أل أل ع يييييي أل ييييييتأل ييييييىاأل37,500أل أل500,000ألدينييييييت أل
عقينيييييي أل ييييييياألبيييييييقبدببأل،ييييييين يلألستيييييييعلألومقيييييييقيقلمألبو ىييييييت أل توت ييييييي ى ألوقييييييقيقلألبو ىييييييييلألبويقييييييتتلأل عمييييييي يأل20
ديسمبر .2019
إذأليشك ألهذبألبوعدثألبوقئى ألبويقحملألبحسىقةأل األبونهجألبوتد ي ألبوذيألبعتيدهألبو هتزألبو طن ألوإليقبدببألوت ى أليقيقلألبو ىيلأل
بويقتتلألت ألبوقعقيامألحىثأل م أل طقى أليقيقلألبو ىيلألبويقتتلألت أل1ألينتيقأل.2019أل نتى لألوذوكمأل مأل طقى ألحد ألبوت ى ألبإلوزب أل
ت ألبوقعقياأل يتشىت ً أل ألبوعد ألبو ب دألت ألبال فت ىل ألبوي حدةألوققيقلألبو ىيل ألبويقتتل ألود يأل مسألبوتعت ألود ي ألبوخمىجألبوعق ىلمأل
بويطق لألت ألك أل األبإل ت ببألبوعق ىلألبويتعدةأل(بإل ت بب)أل بوييمكلألبوعق ىلألبو ع ديلأل(بوييمكل)مأل بوذيأليعتديأل 375,000أللايرأل
،ع ديأل توعيملألبويعمىل .أل
كيتألي بألعماألبحعيتيألبوت أليتعىاألعمىهتألبوت ى أل عم يألهذبألبوي عدألبونهتئ أل بوت ألومأل قد أل هذهألبوعيمىلأل عدمأل أل ُد جألعيمىلأل
بوت ى أليياأل و يت هتمأل ذوكأل هدفأل نبألتقضألغقب تبألنتى لألوعد ألبال تثتي.أل هنتأل د ألبإلشت ةألإواأل ألشقكلأل"ديم يت"أل
عماأل مألب،تعدبدألوي تعدةأل عيتوكمألت ألإعدبدأل ديمألطمبألبوت ى ألوققيقلألبو ىيلألبويقتتل .أل
تف أل ت يخأل20ألدي يققأل2018مألكت ألعماألبحعيتيألبوت أل ع أل أل ت أل أل ع أل كثقأل األ5,000,000ألدينت أل عقين أل األبإليقبدببأل
بو ن يلألبوختيعلألومققيقلمألبوت ى ألوققيقلألبو ىيلألبويقتتلمأل ىنيتألجتءأل عدي ألبوعدألبحدناألومت ى أل إوزب ألبحعيتيألبوت أل ع أل أل
ت أل أل ع أل تأل ىاأل 500,000أل أل 5,000,000ألدينت أل عقين أل ا ألبإليقبدببألبو ن يلألبوختيعلألومققيقلمأل توت ى ألوققيقلأل
بو ىيلألبويقتتلأل عم يأل20ألي نى أل.2019

آخر المستجدات في اإلما ات العر ية المتحدة
روسيع نطاق رطبيق الضريبة االنتقااية دءاً من  1ديسمبر 2019
ييييييمأل ييييييدءألبوعييييييي أل تون ييييييت ألبو ديييييييدألومقييييييقيقلألبالنت تئىييييييلألتيييييي ألبإل ييييييت ببألبوعق ىييييييلألبويتعييييييدةأل نييييييذألبح يأل يييييياألدي يييييييققأل
2019مألحىييييييثأل لييييييقعتألبوقييييييقيقلألبالنت تئىييييييلأل ُطقيييييي ألعميييييياألبوينت ييييييتبألبوتتوىييييييلأل( تإليييييييتتلألإويييييياألبو ييييييم ألبوختيييييييعلأل
لالًألومققيقلألبالنت تئىل):أل أل




بويشق تبألبويعالةأل–أل %50أل
جهزةأل د ببألبوتدسىاألبإلوكتق نىلأل–ألأل %100أل
بو بئ ألبوي تخد لألت أل جهزةأل د ببألبوتدسىاألبإلوكتق نىلأل–ألأل.%100

ي ييييييبألبوتن ييييييي،أل ألبحعيييييييتيمألبوتيييييي أل يييييي أل ت،ييييييتىقبدأل ألإنتييييييتجأل أل خييييييزياأل يأل يييييياألبو ييييييم ألبويييييييذك ةأل عييييييالهمأل ييييييدأل
بجييييي،ألبوتزب يييييتبألب تثيييييتيأل ييييي ى ألجدييييييدةأل ي جيييييبأل ،يييييى ألنطيييييت ألبوقيييييقيقلألبالنت تئىيييييل.ألكييييييتألي يييييبألبحسيييييذأل يييييتوعممأل
ألعيييييد ألبال تثيييييتيألومتشيييييقيعتبألبو دييييييدةأل يييييدألييييييعلقأل،يييييمقتًأل ييييياألبونتحىيييييلألبوت ت ييييييلألعمييييياألبحعييييييتيألبوتييييي أل يييييدأل بجييييي،أل
شييييييتك ألتيييييي أل خمييييييىوألبوشييييييعنتبألعنييييييدألبوعييييييد دألبو يقكىييييييلألإذبألوييييييمأليييييييتمألأل ب،ييييييتىفتءألبوتزب ييييييتبألبال تثييييييتيألذببألبو ييييييملمأل
نييييييذكقألعميييييياأل،ييييييقى ألبويثييييييتيأل يييييي ى ألبو ييييييم ألبالنت تئىييييييلألبو ديييييييدةألعميييييياألبوق ب ييييييلألبإلوكتق نىييييييلألومهى ييييييلألبال عتديييييييلأل
ومققبئبمأل تإليتتلألإواألبحتيتوىلألبوتعقضألومغقب تب.
إيييييييتتلألإويييييياأل ييييييتأل ييييييد مألي ييييييبألعميييييياألبحعيييييييتيألبوتيييييي أل يتمييييييكأل خز نييييييتًأل يييييياألبوينت ييييييتبألبويييييييذك ةأل عييييييالهألإجييييييقبءأل
عيمىتييييييىاألح ييييييت ىتىاأل نييييييت ًءألعميييييياأل ت ،يييييياألبويخييييييز ألبوشييييييهقيأل ت ،يييييياألبويقىعييييييتبألبوشييييييهقيلألوكيييييي ألليييييين أل يييييياأل
بوينت يييييتبألعمييييياألحيييييدةألييييييياألكييييي ألت يييييلأل ييييياألت يييييتبألبو يييييم ألبالنت تئىيييييلألبعتقيييييت بًأل ييييياألبح يأل ييييياألدي ييييييققأل2019مأل ييييي أل
بالوتييييييزب أل ييييييإد بجألنتييييييتئجألهييييييذهألبوعيمىييييييتبألبوع ييييييت ىلألتيييييي ألبإل ييييييقب ألبوقييييييقيق ألومقييييييقيقلألبالنت تئىييييييلألعيييييياألبوفتييييييقةأل
بوقيييييييقيقىلألوشيييييييهقألدي ييييييييققألبوي يييييييق أل دييييييييي،ألتييييييي ألبوخيييييييت سألعشيييييييقأل ييييييياألينيييييييتيقأل.2020ألكييييييييتأل ُطتويييييييبألبحعييييييييتيأل
تالحتفييييييتتأل يييييي البأل د ييييييلمأل قييييييىاألكيىييييييلألبويخييييييز أل يييييياألبو ييييييم ألبالنت تئىييييييلألوفتييييييقةأل()12ألبإللنيييييي ألعشييييييقألشييييييهقبًأل
بو ت لألوتت يخأل ،ى ألنطت ألبوققيقلألبالنت تئىل.

آخر المستجدات في المملكة العر ية السعودية
الدلير الخاصّ تو يدات الخدمات لغير المقيمين في دول المجلس
ليييييد بألبوهى يييييلألبوعت يييييلألومزكيييييتةأل بويييييدس أل(بوهى يييييل)ألتييييي ألبوييمكيييييلألبوعق ىيييييلألبو يييييع ديلأل(بوييمكيييييل)ألبويييييدوى ألبإل شيييييتديأل
بوخييييييترأل ت يييييييدببألبوخييييييد تبألوغىييييييقألبوي ىيييييييىاألتيييييي ألد يأل مييييييسألبوتعييييييت ألوييييييد يألبوخمييييييىجألبوعق ىييييييلمأل هيييييي أل تيييييي تقأل
تومغتىاألبوعق ىلأل بالن مىزيل.ألأل أل
ي ييييييد ألهييييييذبألبوييييييدوى ألبإل شييييييتديأل يييييييىعتًألحيييييي يألبوتعييييييديالبألبوتيييييي أل ييييييمألإدستوهييييييتألعميييييياألبوالئعييييييلألبوتنفىذيييييييلألوقييييييقيقلأل
بو ىيييييييلألبويقييييييتتلألتيييييي ألي وىيييييي أل2019مأل عىييييييثألجييييييقدأل عييييييدي ألبويييييييتدةأل() 33أل يييييياألبوالئعييييييلألبوتنفىذيييييييلألتيييييي ألبوميييييي بئ أل
بويعدللأل هدفأل قىى ألنطت ألبال،تثنتءببألبوت ألالأل خق أل ي جقهتألبوخد تبألبوي د ةألون قلألبو فق .أل
كيتألي ي ألبودوى ألبإل شتديألبو ديدأل تأليم  :أل






يُ تثناأل األ طقى ألن قلألبو فقألبوعتالبألبوت أل تقياألب تالكألبوعيى ألألي نوع من المنشآت الثا تة في المملكة .أل
ييييييييديمألإ شييييييييتدببألحيييييييي يأل عنيييييييياأل"بوينفعييييييييلألبويقتشييييييييقة"أل كييييييييذوكألبالستقييييييييت ألبويتعميييييييي أل همىييييييييلألبوخ ييييييييمأل
بوقيييييقيق ألومي يييييتعدةألتييييي أل ييييييى أل يييييتألإذبأل يييييمألبال،يييييتال أل ألبوع ييييي يألعمييييياأل نفعيييييلأل قتشيييييقةألتييييي ألبوييمكيييييلمأل
بوت ألحتوتأل توتتو ألد أل طقى ألن قلألبو فقأل تويتئل .أل
شىقألبح ثملألبو ب دةألت ألبودوى ألبإل شتديألإواأل ألبال،تشت يألبوذيألي د ألبويش ةألإواألشخوألغىقأل ىمألساليألبجتيتعأل
يُع دألت ألبوييمكلأل،ىعديألإواألبال،تثنتءمأل يتأليعن أل ن،ألواأليتم أل طقى ألن قلألبو فقأل تويتئلأل تألومأل كاألبال،تشت ةألعتوىلأل
بوي ت دأل غىقأل عددةأل أل يتأل مع لأل ت يدأل عه  .أل
ي ي ألبودوى ألبإل شتديأل ن بعألبوخد تبألبويتعم لأل تو م ألبوت أل ند جأل عتألستنلألبال،تثنتءمأل بوت أل شي ألبويشت كىاألت أل
بوخد تبألبوم ج تىلأل بون .ألتعند تألأليتعم ألبح قأل م أل ج دةألت ألبوييمكلمألالأليخق ألبوت يدألوغىقألبوي ىيىاألون قلألبو فقأل
تويتئل.
دسمتألهذهألبوتعديالبألحىزألبوتنفىذألبعتقت بًأل األ18ألي وى أل.2019

ت ألحىاأل ألهذبألبودوى ألبإل شتديألي ي ألعددبًأل األبوي تئ ألبوت أل لت هتألبوتعديالبمألالأليزبيألهنتكألعددأل األبوعتالبألبوت أل دأل ك أل
تىهتألبويعت ملألبوققيقىلألغىقأل بيعلأل ألومأليتمأل ديمألإ شتدببأل عددةأل ش نهت.ألوذوكألي بألعماألبحعيتيأل قبجعلأل طقى هتألبوعتو أل
ون قلألبو فقأل تويتئلمألحىثأل ألألهذهألبوي ولأل شك أل ع أل قكىزأل تون قلألومي ع وىاألبويعنىىاألت ألبوهى لألبوعت لألومزكتةأل بودس ألساليأل
ىت همأل إجقبءببألبوتد ى ألبوققيق .
أل

الدلير الخاصّ قطاع االستثما العقا ي والتطوير العقا ي (النسخة اإلنجليزية)
ليييييد بألبوهى يييييلألبوعت يييييلألومزكيييييتةأل بويييييدس ألبون يييييخلألبالن مىزييييييلأل ييييياألبويييييدوى ألبإل شيييييتديألبوخيييييترأل طيييييتعألبال،يييييتثيت أل
بوع ت يأل بوتي ي ألبوع ت يمألعميتًأل ألبون خلألبوعق ىلألكتنتأل دأللد بألت أل تأل،ت .أل أل
ي يييييييد ألهيييييييذبألبويييييييدوى مألبوخيييييييترأل توي يييييييتثيقياأل بوييييييييي ألوىاألبوع يييييييت يىامألن يييييييقةألعت يييييييلألحييييييي يألبويعت ميييييييلألبوقيييييييقيقىلأل
وتق ىقيييييتبألبوتي يييييي ألألبو ع يييييت يمألحىيييييثأليتطيييييق ألإوييييياألبويعت ميييييلألبوقيييييقيقىلألويعيييييت البألبوع يييييت ببمأل ييييييتألتييييي ألذويييييكأل ميييييكأل
بوتيييي أل تقييييياألشييييقبءألبوع ييييت ببأل يييياألسيييياليألبوع يييي يألعميييياأل ي ييييي أل يييياأل قيييي ألطييييقفأللتوييييث.ألكيييييتأليشييييىقألبوييييدوى ألإويييياأل
أل طقىييييي ألييييييقيقلألبو ىييييييلألبويقيييييتتلأل يييييتأليتعمييييي أل هيييييتأل ييييياألبوتزب يييييتبألعمييييياألبوقيييييتئ أل بويشيييييتقيأل بوييييييي يأليعتييييييدأل
عماألطقىعلألبوتق ىقتبأل ىاألبحطقبف.
أل
كيييييييتألينييييييت زألبوييييييدوى أل ييييييقزأل ق ىقييييييتبألبوتي ييييييي ألوقىيييييي أل شييييييقبءألبوع ييييييت ببأل هيييييي :ألبويقب عييييييلأل بإلجييييييت ةأل بوتي ييييييي أل
بوت مىيييييدي.أل تييييي ألحيييييىاأل أل ق ىقيييييتبألبوتي يييييي أل تقيييييياأل طقبتيييييتًأل تعيييييددةمألتيييييإ ألبويعت ميييييلألبوقيييييقيقىلأل ختمييييي ألوكييييي أل ييييياأل
هذهألبوتق ىقتبأل قبألبالستالتتبألبو هقيلأل ىنهتمأل ي د ألبودوى أل ثملألعيمىلألت ألهذبألبوش .
أل
إيتتلألإواأل تأل د مأليتقياألبودوى أل فتلىالًألح يألبويعت ملألبوققيقىلألبوختللألبوت أل ت تأل ي جقهتألبوعك لألبو ع ديلأل تعي أل كتوى أل
يقيقلألبو ىيلألبويقتتلألعاألبوي بطنىاألبو ع ديىاأل ألعندأل ىت همأل شقبءأل كنهمألبح يمأل ذوكأل عد أل األ د هأل 850.000أللايرأل
،ع دي.ألكيتأليتقياألبودوى أل ثملألعاألبإلعفتءأل األيقيقلألبو ىيلألبويقتتلألت ألحتولأل ي ي ألبويقىعتب.

آخر المستجدّات في عمان
رطو ملحوظ في اإلطا الضريبي
ّ
ي تيق ألبإلطت ألبوققيق ألت ألعيت أل توتط ألعماألنع أل،قي أل مع ت.ألتقي جبألبويق ،ألبو مطتن أل مأل 2019/66أل بو تد أل
عسقبًألت ألبو مطنلمأل مألإعتدةأل ن ىمألهىك ألبح تنلألبوعت لألومققبئبأل ،ىسألجهتزألبوققبئبألبوذيأليتيت أل يزيدأل األبال،ت اليألبويتو أل
بإلدب يمأل يتق أل مسألبو ز بءأل قتشقة.أل عمى،مألت دأل مألن ألبوي تفىاألبوعتوىىاألت ألبح تنلألبوعت لألومققبئبألإواألجهتزألبوققبئبأل
قئت،لأل،عتدةأل،مطت أل األ،تومألبوعق .
ت ألهذبألبو يييىت مأل د ألبإلشيييت ةألإواأل ألبو دب يألبوز نىلأل بوخطاألبوهتدتلألإواأل عديثألبإلطت ألبوقيييقيق ألت ألعيت ألدسمتأل قحملأل
بويقبجعلمألحىثأليقد أل ألبست ييترألجهتزألبوقييقبئبأل تعم أل ت ييهى ألبوقييقيقلألوك أل األجهتزألبوقييقبئبأل دبتع ألبوقييقبئبألعماأل
حدأل  ،بء.أل األجتنقهتمأل عتتجألبحعيتيألإواألباليطالعأل د هتألعماألحدأل ،بءمأل ذوكأل األساليأل دءألب،تعدبدب هتألوال تثتيألوققيقلأل
بو ىيلألبويقيييتتلأل غىقهتأل األبوقيييقبئبألبوت أل،يييىتمأل طقى هت.ألكيتأل ألإليييدب ألبوالئعلألبوتنفىذيلألومقيييقيقلألبالنت تئىلأليدس ألت ألستنلأل
ألدي يققأل ت تًألوميق ،ألبو مطتن ألذيألبو مل.
بوتط ببألبحسقدألبويت علمأل األبوي ق ألنشقألهذهألبوالئعلألت أل نت

آخر المستجدّات في قطر
الايئة العامة للضرااب ربدأ إجراءات ردقيق عالية المستوى إلقرا ات الضريبة االنتقااية
يقد أل ألبويشهدألبوققيق ألت أل طقأليتط أل شك أل مع تمألستللأل ألبحعيتيأل نشغملأل عسقبًأل يتطمقتبألبإل قب ألبوققيق ألبوخترأل
ك ألد ولألعماألحدةمأل بوت ألينقغ ألب،تىفتؤهتأل عم يألنهتيلألدي يققأل.2019ألت ألغق ألذوكمأل األبويت أل أليتمألبوعي أل قيقتًأل تون ت أل
بإلوكتق ن ألبو ديدألإلدب ةألبوققبئب ألبوتت ألومهى لألبوعت لألومققبئبألت أل طقمأل ه ألبون ت ألبوذيأل،ىتى ألبو ل ي /ألبالطالعألعماأل
بوقىتنتبألبويتعم لأل دبتع ألبوققبئبأل( يتألت ألذوكألبوققيقلألبالنت تئىلأل يقيقلألبو ىيلألبويقتتلألت ألبوي ت ق ).
أل
إيتتلألإواأل تأل د مأل د بألبوهى لألبوعت لألومققبئبأل إجقبءألعيمىتبأل د ى ألعتوىلألبوي ت دألإل قب ببألبوققيقلألبالنت تئىلأل إ ،تيأل
إشعت ببألبوت ىىمألح بألبال تقتء.أل األبويت أل أل تزبيدألعيمىتبألبوتد ى ألبوييتلملمألستللأل ألبوهى لأل يمكألكتتلألبوقىتنتبألبويتتحلأل
وهتأل األساليألبإل قب ببألبوي د لأل األ ق ألدبتع ألبوققبئبأل بويعم تبألبو ب دةأل األبوهى لألبوعت لألوم يت كمأل بوت أل يكنهتأل األإجقبءأل

عيمىتبأل د ى أل طقي لألتعتول.أل وذوكمألي بألعماألدبتع ألبوققبئبألبون قألت ألإجقبءأل قبجعلألنهتيلألبوعت ألوت ىىمأل ت دألب تثتوهمأل إدب ةأل
ختطقألبوت ىىيتب.
ت ألت ألبوققبئب ألبو ديدةأل بالوتزب تبأل ألبوختللأل إعدبدألبوت ت يقألذببألبو ملمألي بألعماألبحعيتيألبون قألت أل عزيزأل تىفتهتأل
بوققيقىلألبوعتوىلألدبس ألبوين يلمألومت كدأل األ ىت ألبوي تفىاألبوينت،قىاألوديهتأل توتعت أل ألبوي تئ ألبوققيقىلأل كفتءةأل تعتوىل .أل
أل
أل
أل
ألهذبألبويمخوأل خ و حغقبضألإعال ىلألت األ الألينقغ أل سذألبويش ةأل .،ألكيتأل ن،ألالأليغط أل توقق ةألكتتلألبو بنبألبوختللأل توي بيى ألذببألبو مل.أل
عمى،مألنقج ألعد ألبوت قفأل نت ًءألعماأل عت يت ،ألد ألبوع يألعماأل ش ةأل ،يىل.

