النشرة األسبوعية للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي
 ١٤يوليو ٢٠٢٠
آخر المستجدات في المملكة العربية السعودية
الهيئة العامة للزكاة والدخل تنشر النسخة اإلنجليزية من الدليل اإلرشادي الخاص بتعديل نسبة ضريبة القيمة المضافة
األساسية إلى %15
نشرت الهيئة العا ّمة للزكاة والدخل (الهيئة) في المملكة العربية السعودية (السعودية) النسخة اإلنجليزية من الدليل اإلرشادي
الخاص بتعديل نسبة ضريبة القيمة المضافة من  ٪5إلى  .٪15وتجدر اإلشارة إلى ّ
أن الدليل قد نُشر باللغة العربية في وقت
ّ
سابق ،وت ّم إدخال هذا التعديل حيز التنفيذ منذ  1يوليو .2020
ويتناول هذا الدليل مجموعة واسعة من المسائل التي قد يواجهها دافعو الضرائب ،والتي تتضمن ما يلي:





خصم ضريبة المدخالت
األحكام االنتقالية
صة (العقارات والتأمين والتعاقد مع الجهات الحكومية المس ّجلة ألغراض
المعاملة الضريبية لبعض المعامالت الخا ّ
ضريبة القيمة المضافة)
المسائل المتعلقة باالمتثال الضريبي والتي تنشأ عن تعديل نسبة ضريبة القيمة المضافة (والمرتبطة بالفواتير
واإلقرارات الضريبية ونظم المحاسبة.

وبنا ًء على ما تقدّم ،فإننا نوصي األعمال باالطالع على الدليل اإلرشادي ومراجعة العقود القائمة لضمان االمتثال .كما يُرجى
صادر عن "ديلويت" للحصول على معلومات حول األحكام االنتقالية السارية على العقود
التكرم باالطالع على اإلشعار ال ّ
ّ
القائمة واإلجراءات ال ُمقترحة في هذا الشأن.

آخر المستجدات في اإلمارات العربية المتحدة ال
االتحادية للضرائب تنشر أدلة إرشادية بشأن شركات التخليص ألغراض الضريبة االنتقائية
نشرت الهيئة االتحادية للضرائب (الهيئة) في اإلمارات العربية المتحدة (اإلمارات) دليلين إرشادين جديدين بشأن شركات
التخليص ألغراض الضريبة االنتقائية (.)TINCEs
يوضح دليل المستخدم للتسجيل والتعديالت اإلجراءات التي يتعين على شركات التخليص ( )TINCOsاتباعها للتسجيل
كشركات تخليص ألغراض الضريبة االنتقائية ( .)TINCEsكما يهدف هذا الدليل إلى مساعدة المستخدمين في تصفّح بوابة
الهيئة الستكمال نموذج تسجيل شركة تخليص ألغراض الضريبة االنتقائية ( ،)TINCEوهو يقدّم لمحة عا ّمة عن المعلومات

والمستندات المطلوبة في هذا الشأن ،باإلضافة إلى إرشادات حول كيفية قيام شركات التخليص المس ّجلة ألغراض الضريبة
صة بها.
ي من معلومات التسجيل الخا ّ
االنتقائية ( )TINCEsبتعديل أ ّ
أما بالنسبة إلى دليل المستخدم للواردات واإلفراج واالستهالك ،فهو يقدّم توضيحات حول إجراءات تعليق الضريبة االنتقائية
عند االستيراد واإلفراج عن الضريبة االنتقائية المعلّقة والمرتبطة بالسلع التي ت ّم تصديرها والتصريح عن السلع المستهلكة ،كما
أنه يقدّم لمحة عا ّمة عن عملية استكمال نماذج التصريح ذات الصلة.

آخر المستجدّات في سلطنة عُمان
التطورات المتعلّقة بقانون ضريبة القيمة المضافة
ّ
أن سلطنة عُمان قامت باتخاذ اإلجراءات الالزمة تمهيدا ً لتطبيق ضريبة القيمة المضافة ،حيث أفادت تقارير عدّة ّ
يبدو ّ
بأن
صل في اليومين الماضيين.
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وفي هذا السياق ،تجدر اإلشارة إلى ّ
صل إلى فهمنا ،سيكون لدى
أن إجراءات التطبيق ستت ّم على وجه السرعة .فبحسب ما تو ّ
شهر واحد من تاريخ إحالة مشروع القانون إليه للمراجعة ،ومن ث ّم عرضه على مجلس الدولة العُماني في
مجلس الشورى
ٌ
ً
حال الموافقة .بعد ذلك ،سيكون أمام مجلس الدولة  15يوما لمراجعة وإحالة أي تشريعات ُمعتمدة إلى السلطان للتوقيع عليها.

هذا الملخص مخصص ألغراض إعالمية فقط وال ينبغي أخذ المشورة به .وال يغطي بالضرورة كافة الجوانب الخاصة بالمواضيع
التي ناقشها .لذا ،نرجو عدم التصرف بنا ًء على محتوياته دون تلقي مشورة رسمية.

