
 

 

للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي النشرة األسبوعية  

 ٢٠٢٠ يناير٢٢

 

 آخر المستجّدات في اإلمارات العربية المتحدة

 الهيئة االتحادية للضرائب تنشر نموذج رسالة اإلفصاح عن االيرادات 

 نموذج رسالة اإلفصاح عن االيرادات.نشرت الهيئة االتحادية للضرائب )الهيئة( في اإلمارات العربية المتحدة )الدولة( 

يتعيّن على األعمال التي تتقدم بطلب التسجيل لضريبة القيمة المضافة في الدولة استخدام هذه الرسالة، والتي تعرض لمحة عاّمة 

قبل رسالة رسمية )مرّوسة( من  . وينبغي طباعة هذا اإلفصاح على2017عمال عن كّل شهر منذ سنة عن ايرادات األ

 عمال، على أن تكون موقعة ومختومة قبل إرسالها إلى الهيئة.ألالشركة/ا

 نحو التالي:ويجوز لألعمال في الدولة التسجيل للضريبة أو قد تكون ُملزمة بالتسجيل لغايات ضريبة القيمة المضافة على ال

مجموع توريداتها الخاضعة للضريبة أو نفقاتها الخاضعة للضريبة قد ، إذا كان التسجيل االختياريعلى أساس • 

تجاوز في األشهر االثني عشر السابقة أو من المتوقع أن يتجاوز خالل فترة الثالثين يوماً القادمة حدّ التسجيل 

 درهم.  187,500االختياري وهو 

كان مجموع توريداتها في األشهر اإلثني عشر السابقة قد تجاوز أو من المتوقع ، إذا التسجيل اإللزاميعلى أساس • 

 درهم. 375,000أن يتجاوز خالل فترة الثالثين يوماً القادمة حدّ التسجيل اإللزامي وهو 

 

هيئة بنشرها هو ألغراض التتبع الدقيق لقيام األعمال ومما ال شّك فيه أّن الغاية من رسالة اإلفصاح عن اإليرادات والتي قامت ال

بتجاوز أّي من حدود التسجيل المذكورة، وذلك بهدف تقييم أهلية التسجيل للضريبة بشكل أفضل وتحديد التاريخ الذي كان يتعين 

 فيه على األعمال التسجيل للضريبة. 

 

 آخر المستجّدات في البحرين 
 

 الجهاز الوطني لاليرادات يعلن عن إمكانية تقديم إقرار القيمة المضافة سنوياً لألعمال الصغيرة

 

ألف دينار، فقد أصبح بإمكانهم  100في سياق األخبار الساّرة التي تهّم الخاضعين للضريبة ممن تقل توريداتهم السنوية عن 

الجهاز الوطني لاليرادات )الجهاز( عن هذا الخبر بناًء على قرار مجلس  أعلنتقديم إقرارات مبّسطة لمرة واحدة سنوياً. وقد 

، والذي يهدف إلى تخفيف األعباء المرتبطة بامتثال األعمال الصغيرة في 2019الوزراء ضمن جلسته المنعقدة في ديسمبر 

 البحرين. 

 

 وسيقوم الجهاز الحقاً باإلعالن عن اإلجراءات الخاّصة بتقديم اإلقرار السنوي للقيمة المضافة. 

 

 

https://tax.gov.ae/-/media/Files/EN/Word/Turnover-Declaration-Letter.docx
https://tax.gov.ae/-/media/Files/EN/Word/Turnover-Declaration-Letter.docx
https://www.nbr.gov.bh/releases/71
https://www.nbr.gov.bh/releases/71


 آخر المستجّدات في ُعمان
 2021ضريبة القيمة المضافة في 

 

في مقابلة أجراها مؤخراً تلفزيون "بلومبرغ" مع وزير التجارة والصناعة في سلطنة ُعمان علي بن مسعود السنيدي، صّرح 

. وأضاف الوزير بأّن "ضريبة القيمة المضافة 2021األخير بأّن الحكومة تتطلع إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة في بداية  هذا

 نا مضطرون إلى تطبيقها". غير محبّذة لدى الناس، إال أن

 

ق ضريبة القيمة المضافة خالل هذا الخبر، فإنه يتعين على األعمال في ُعمان أن تأخذ بعين االعتبار إمكانية تطبيوانطالقاً من 

شهراً، ولهذا يجب أن تكون على أتّم استعداد لهذه العملية. وهنا تجدر اإلشارة إلى أّن ذلك يتطلب الوقت والتخطيط الالزم،  12

 ال سيّما وأّن ضريبة القيمة المضافة لها تأثير على أكثر من مجال وليس فقط على المسائل المالية.

 

 

 

ألغراض إعالمية 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. 


