
 

 

 النشرة الخاّصة بالضرائب غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي

 ٢٠٢٣يناير ١٣

 

 آخر المستجّدات في اإلمارات العربية المتحدة 

 2023يناير  1التنفيذية اعتباًرا من والئحته  سريان التعديالت على قانون ضريبة القيمة المضافة

 

دخلت التعديالت المنشورة مؤخًرا بشأن قانون ضريبة القيمة المضافة في اإلمارات العربية المتحدة )"الدولة"( والئحته التنفيذية 

 .2023يناير  1حيز التنفيذ بتاريخ 

 ذات الصلة.  وفيما يلي لمحة عاّمة عن التعديالت التي أُدخلت على النصوص التشريعية

 

 قانون ضريبة القيمة المضافة 

في    2017( لسنة  8تعديالت على المرسوم بقانون اتحادي رقم )، نشرت الهيئة االتحادية للضرائب )"الهيئة"(  2022في أكتوبر  

 (.ة القيمة المضافة في الدولةقانون ضريبشأن ضريبة القيمة المضافة )

وفي هذا الشأن، تجدر اإلشارة إلى أّن التعديالت تطال مجموعة واسعة من جوانب القانون وتنّص أيًضا على مادة جديدة بشأن  

 قانون التقادم بالنسبة للهيئة ألغراض إجراء عمليات التدقيق الضريبي. 

تمديد المهلة الزمنية لقيام الهيئة بإجراء عمليات التدقيق الضريبي  حور حول  ومما ال شّك فيه أّن أبرز التغييرات الحاصلة تتم

 . وعليه توصي ديلويت بإيالء اهتمام كبير لآلثار التي قد تترتب على األعمال في هذا الشأن. في الفترات الضريبية السابقة

كما يمكن لديلويت مساعدتكم في هذا المجال، وذلك من خالل إجراء تدقيق تجريبي لمحاكاة نوع المراجعة التي قد تجريها الهيئة. 

ومن شأن هذه المراجعة تحديد نقاط عدم االمتثال وتزويدكم باإلجراءات الموصى بها لضمان االمتثال لتشريعات ضريبة القيمة 

 ة إلى المساعدة في تقديم التصريحات الطوعية.المضافة في الدولة، باإلضاف 

 ونعرض فيما يلي موجًزا عن التعديالت األخرى التي أُدخلت على قانون ضريبة القيمة المضافة:  

 تطبيق آلية االحتساب العكسي على الهيدروكربونات.  •

 إمكانية تطبيق نسبة الصفر على استيراد السلع.  •

 د ضريبة القيمة المضافة. متطلبات حفظ السجالت ألغراض استردا •

 الجداول الزمنية للفواتير الضريبية واإلشعارات الدائنة الضريبية. •

 استرداد الضريبة من قبل الجهات الحكومية والجهات الخيرية. •

 

 الّصادر عن ديلويت في هذا الشأن.  اإلشعارللحصول على لمحة عاّمة مفّصلة عن التعديالت، يُرجى االطالع عن 

 

 الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة 

لسنة  (  8، نشرت الهيئة االتحادية للضرائب نسخة معدّلة من الالئحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم )2022في نوفمبر  

 (.  دولةالالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة في الفي شأن ضريبة القيمة المضافة ) 2018

 

https://tax.gov.ae/DataFolder/Files/Legislation/Arabic/Federal%20Decree-Law%20No.%208%20of%202017%20and%20amendments%20-%20For%20Publishing%20AR.pdf
https://www2.deloitte.com/xe/en/pages/tax/articles/fta-publishes-amendments-to-the-uae-vat-law.html
https://tax.gov.ae/Datafolder/Files/Legislation/Executive%20Regulation%20of%20Federal%20Decree%20Law%20No%208%20of%202017%20-%20Publish%20AR%2017112022.pdf
https://tax.gov.ae/Datafolder/Files/Legislation/Executive%20Regulation%20of%20Federal%20Decree%20Law%20No%208%20of%202017%20-%20Publish%20AR%2017112022.pdf
https://tax.gov.ae/Datafolder/Files/Legislation/Executive%20Regulation%20of%20Federal%20Decree%20Law%20No%208%20of%202017%20-%20Publish%20AR%2017112022.pdf


 

( للنّص على أّن مهام عضو مجلس اإلدارة التي يقوم بها الشخص الطبيعي الذي يتّم تعيينه كعضو  3وقد تّم توسيع نطاق المادة )

مجلس إدارة في أّي من الجهات الحكومية أو المنشآت التابعة للقطاع الخاّص، ال تُعتبر بمثابة توريد للخدمات. ولذلك، فإّن أداء 

 سيكون خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة ولن تُطبَّق هذه الضريبة على المكافأة المدفوعة لعضو مجلس اإلدارة. هذه المهام 

( من الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة بشأن متطلبات االحتفاظ بالسجالت، وأبرزها  72إضافة إلى ذلك، تّم تعديل المادة )

بالت يتعلق  فيما  قواعد محددة  الوسائل  إدراج  التجارة اإللكترونية )أي من خالل  تتم من خالل  التي  للضريبة  الخاضعة  وريدات 

 اإللكترونية، أو المنّصة اإللكترونية، أو المتاجر في وسائل التواصل االجتماعي، أو التطبيقات اإللكترونية األخرى(. 

(  100والجدير بالذكر أنه في الحاالت التي تتجاوز فيها التوريدات الخاضعة للضريبة التي تتّم من خالل التجارة اإللكترونية )

مليون درهم خالل السنة الميالدية، يجب االحتفاظ بسجالت المعاملة إلثبات اإلمارة التي تّم فيها استالم التوريد. كما تحدد المادة 

 المطبّقة على القواعد الجديدة.الجداول الزمنية 

 

 آخر المستجدات في المملكة العربية السعودية 

 الزكاة والضريبة والجمارك تصدر نشرة ضريبية حول المعالجة الضريبية لبعض التوريدات في قطاع الخدمات المالية 

 

بشأن معاملة ضريبة   نشرة ضريبيةالعربية السعودية )"المملكة"(  نشرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( في المملكة  

 القيمة المضافة لبعض التوريدات في قطاع الخدمات المالية. 

من  وت التاليين  بالنوعين  المتعلقة  المضافة  القيمة  قواعد ضريبة  تطبيق  بشأن  وإرشادات  معلومات  تقديم  إلى  النشرة  هذه  هدف 

 المعامالت المرتبطة بالبنوك والمؤسسات المالية في المملكة.

 توريدات الخدمات من قبل البنوك الدولية المؤسسة في المملكة للعمالء غير المقيمين. •

 لمقدّمة من قبل شركات بطاقات االئتمان للبنوك مقابل تحقيق األهداف التشغيلية. الحوافز ا  •

 

وبالنسبة للخدمات المقدّمة من قبل البنوك الدولية المقيمة في المملكة إلى العمالء غير المقيمين، فيمكن أن تخضع للضريبة بالنسبة 

ة على القيمة المضافة حسب الظروف المحددة للمعاملة. وعليه،  األساسية، أو بنسبة الصفر، أو ُمعفاة، أو خارج عن نطاق ضريب

 تحدد النشرة الضريبية المبادئ التي يجب مراعاتها عند تطبيق المعالجة الضريبية الصحيحة. 

األطراف  أما فيما يتعلق بالحوافز التي تتلقاها البنوك من جهات إصدار بطاقات االئتمان، فإّن الترتيبات التعاقدية والتجارية بين  

ستحدد ما إذا كانت المعاملة عبارة عن توريد خدمات من البنوك إلى شركات بطاقات االئتمان، أو تخفيض للمقابل الُمستلم عن  

التوريدات السابقة من قبل جهات إصدار بطاقات االئتمان. وبناًء عليه، تهدف النشرة الضريبية إلى توضيح المعالجة الضريبية  

 لهذه المعامالت.  

 

إرشادياً مفّصالً عن  ا الثانية من دافعي الضرائب وتنشر دليالً  لزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن معايير اختيار المجموعة 

 الفوترة اإللكترونية 

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( عن معايير اختيار المجموعة الثانية من دافعي الضرائب المقيمين ألغراض 

 ربط والتكامل الخاّصة بنظام الفوترة اإللكترونية.مرحلة ال

مليون لاير سعودي    500ووفقًا لإلعالن الصادر، يجب على دافعي الضرائب المقيمين الذين تتجاوز إيراداتهم الخاضعة للضريبة  

ات الخاّصة بهم مع أنظمة  دمج أنظمة تكنولوجيا المعلوم  2021ضمن إقرارات ضريبة القيمة المضافة المقدّمة عن السنة التقويمية  

https://zatca.gov.sa/ar/MediaCenter/Publications/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D9%81%D9%8A%20%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9.pdf


 

الهيئة بموجب آليات االعتماد واإلرسال. وبالنسبة للمجموعة الثانية من دافعي الضرائب المقيمين، فسيتّم بدء الربط مع منّصة  

 . 2023يوليو  1"فاتورة" في 

والتكامل. وبحسب ما توّصل وبالتالي، فإنه سيكون لدى دافعي الضرائب ستة أشهر على األقل لالمتثال لمتطلبات مرحلة الربط  

إلى فهمنا، فإّن الهيئة ستقوم رسميًا بإخطار الفئة الُمستهدفة من دافعي الضرائب في الوقت المناسب. إال أننا نوصي جميع دافعي 

 جديدة. الضرائب الذين يندرجون ضمن هذه الفئة بتقييم قدراتهم على سبيل األولوية، وذلك حتى يتمكنوا من االمتثال للمتطلبات ال

 . الرابطإضافة إلى ذلك، أصدرت الهيئة مؤخًرا الدليل التقني للفوترة اإللكترونية والذي يمكن االطالع عليه عبر هذا 

 

 فعاليات ديلويت 

ندوة إلكترونية مسّجلة عن تحديد المجموعة الثانية من دافعي الضرائب ألغراض االمتثال لمرحلة الربط والتكامل مع نظام  

 الفوترة اإللكترونية 

 

بتطبيق نظام الفوترة اإللكترونية في المملكة، وتّم العمل بالمرحلة األولى )مرحلة اإلصدار والحفظ(    2021قامت الهيئة في سنة  

. أما فيما يتعلق بالمرحلة الثانية )مرحلة الربط والتكامل(، فقد دخلت حيز  2021ديسمبر    4من الفوترة اإللكترونية اعتباًرا من  

  3بالنسبة للمجموعة األولى من دافعي الضرائب الذين تتجاوز إيراداتهم الخاضعة للضريبة    2023يناير    1  التنفيذ اعتباًرا من

 .2021مليارات لاير سعودي والتي تّم الصريح عنها في إقراراتهم الضريبية لسنة 

ا  للمرحلة  جاهزيتهم  تفاصيل  على  للحصول  الضرائب  دافعي  مع  بالتواصل  مؤخًرا  الهيئة  بدأت  الفوترة وقد  نظام  من  لثانية 

اإللكترونية. وبالتالي، فقد أصبح من الضروري أن تبدأ األعمال باالستعداد لمتطلبات مرحلة الربط والتكامل لضمان االمتثال  

 لالئحة الفوترة اإللكترونية في الوقت المناسب. 

وذلك   2022ديسمبر    14دقيقة يوم األربعاء    60وفي ضوء ما تقدّم، نّظم خبراء الضرائب في ديلويت ندوة إلكترونية على مدى  

 بهدف دعم األعمال في االستعداد لمرحلة الربط والتكامل من خالل معالجة الموضوعات التالية:  

 المشهد الحالي للفوترة اإللكترونية في المملكة.  •

والتكامل بالنسبة للمجموعة    الدروس الُمستفادة من مرحلة اإلصدار والحفظ، والبرنامج التجريبي للهيئة، ومرحلة الربط •

 األولى من دافعي الضرائب.

 وإمكانياته والعرض التوضيحي؛ و  INTaxالحّل الخاص بالفوترة اإللكترونية  •

 كيفية إدارة متطلبات مرحلة الربط والتكامل بشكل فعّال.  •

 

 .الرابطلالطالع على الندوة اإللكترونية المسّجلة، يُرجى زيارة هذا 

 

 

 هذه النشرة مخ ّصصة ألغراض إعالمية فقط وال ينبغي أخذ المشورة بها، كما أنها ال تغطي بالضرورة كافة الجوانب الخاصة 

 بالمواضيع التي تتناولها .لذلك، يُرجى عدم التص ّرف بنا اء على  محتوياتها دون الحصول على مشورة رسمية في هذا الشأن .

https://zatca.gov.sa/en/E-Invoicing/Introduction/Guidelines/Documents/E-Invoicing_Detailed__Guideline.pdf
https://www2.deloitte.com/xe/en/events/middle-east-events/2022/the-second-wave-of-the-e-invoicing-integration-phase-in-ksa.html

