
 

 

 النشرة األسبوعية للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي

   ٢٠٢٠ يونيو ١٦ 

 
 

 آخر المستجّدات في المملكة العربية السعودية

 

 تأجيل زيادة نسب الرسوم الجمركية

 

أن يُعتقد أنّه تّم تأجيل زيادة نسب الرسوم الجمركية في المملكة العربية السعودية حتى إشعار آخر، والتي كان من المقّرر 

وعلى الرغم من ذلك، فإننا نوصي بأن تقوم األعمال بتقييم أثر هذه التغييرات  .2020يونيو  10تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 

  استعداداً ألي تطورات في هذا الشأن.

عبر حسابها على "تويتر"، ذكرت الجمارك السعودية أنه لم يبدأ تطبيق رفع الرسوم الجمركية بعد، وسيتّم اإلعالن  تغريدة ففي

 عن موعد التطبيق والسلع المستهدفة في حينه.

 الّصادر عن "ديلويت". اإلشعارولمعرفة تفاصيل اإلعالن األول الّصادر بشأن زيادة النسب، يُرجى االطالع على 

 

 

 آخر المستجّدات في اإلمارات العربية المتحدة 

 

 تعديالت نهاية السنة الضريبيةاقتراب الموعد النهائي ل

بإجراء  2020يقترب الموعد النهائي لقيام األعمال التي تزاول أنشطتها في الدولة وتنتهي سنتها الضريبية في فبراير أو مارس 

 تعديالت نهاية السنة الضريبية على إقراراتها الضريبية الربع سنوية. 

 

بتوريدات خاضعة للضريبة وأخرى غير خاضعة  ومما ال شّك فيه أّن هذه المسألة ذات أهمية خاّصة بالنسبة لألعمال التي تقوم

للضريبة )أي توريدات ُمعفاة من الضريبة أو توريدات في غير سياق األعمال(، حيث سيتعيّن عليها تعديل آلية تجزئة ضريبة 

األخير الّصادر  اإلشعارالمدخالت وكذلك إجراء التعديالت الالزمة وفقاً لنظام األصول الرأسمالية، وذلك على النحو المفّصل في 

 عن "ديلويت".

، يجب إدراج التعديالت في اإلقرار الضريبي عن الفترة الضريبية 2020سنتها الضريبية في فبراير التي تنتهي بالنسبة لألعمال 

 .2020يونيو  28والواجب تقديمها بحلول ، 2020الربع سنوية التي تنتهي في مايو 

 

، يجب إدراج التعديالت في اإلقرار الضريبي عن الفترة 2020تنتهي سنتها الضريبية في مارس أما بالنسبة إلى األعمال التي 

 .2020يوليو  28والواجب تقديمها بحلول ، 2020الربع سنوية التي تنتهي في يونيو  الضريبية

 

https://twitter.com/AskSaudiCustoms/status/1270766417223221248
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
https://www2.deloitte.com/sa/en/pages/tax/articles/uae-tax-year-end-adjustments.html
https://www2.deloitte.com/sa/en/pages/tax/articles/uae-tax-year-end-adjustments.html


فريق متخّصص من ذوي الخبرة في شؤون ضريبة القيمة المضافة ضمن كافة القطاعات المتأثرة بتجزئة ضريبة " ديلويت"لدى 

 المدخالت ونظام األصول الرأسمالية في اإلمارات العربية المتحدة.

السياق، نوّد اإلشارة إلى أنه يمكننا مساعدتكم في احتساب التعديالت السنوية الخاّصة بتجزئة ضريبة المدخالت وتقييم وفي هذا 

مدى مالءمة آليات التجزئة الخاّصة. كما يسّرنا تقديم الدعم في مجال تطبيق اآلليات الخاّصة واحتساب التعديالت وفقاً لنظام 

 " مالءمة سجالت األصول الرأسمالية.األصول الرأسمالية ومراجعة مدى

 

 آخر المستجّدات في البحرين 

 

 الجهاز الوطني لإليرادات يدّشن خدمة سداد فواتير القيمة المضافة عبر البوابة الوطنية 

 

الوطني لإليرادات في البحرين عن تدشين خدمة جديدة لسداد ضريبة القيمة المضافة، وذلك بالتعاون مع هيئة الجهاز  أعلن

 المعلومات والحكومة اإللكترونية.

(، وذلك عبر bahrain.bhويهدف هذا النظام الجديد إلى تسهيل عملية سداد ضريبة القيمة المضافة من خالل البوابة الوطنية )

تمكين دافعي الضرائب من االطالع على المبالغ المستحقة وإجراء الدفع من خالل النظام الجديد، والذي يأتي كجزء من 

 ادات لدعم عملية التحّول اإللكتروني.مبادرات الجهاز الوطني لإلير
 

 

 

 

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

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

https://www.nbr.gov.bh/releases/75
https://services.bahrain.bh/wps/portal/!ut/p/a1/jZBLD4IwEIR_iweu7FJe1VtFI6AGHyFiLwYSBBItpFb5-yI3E0X3tpNvsjMLHBLgIn1URaqqWqSX186dE6ULzyCUhNHOJbg1DEScRwQ3dgccO8CmxPOXL8C0bGTWcjuNI9_ECP_zewvmW-6qky1KMJhN_Zk7XiMGzn9-_DLs5_0D8B4ZatADQxF7YCBDCLy41Fn_zyMTmUkL4DI_5zKX-l12cqlUc5toqGHbtrrIpF7UDz0rNfxkKeubguSdhH0uoLnGcYLV5nqgirLR6AmeAwGd/dl5/d5/L0lHSkovd0RNQU5rQUVnQSEhLzRKU0UvYXI!/

