النشرة األسبوعية للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي
 ٢٢يوليو ٢٠٢٠
آخر المستجدّات في المملكة العربية السعودية
الهيئة العا ّمة للزكاة والدخل تصدر أدلة إرشادية جديدة بشأن ضريبة القيمة المضافة
نشرت الهيئة العا ّمة للزكاة والدخل (الهيئة) في المملكة العربية السعودية نسخا ً محدّثة من األدلة اإلرشادية لضريبة القيمة المضافة،
وذلك في ضوء زيادة نسبة الضريبة من  ٪5إلى  ،٪15والتي دخلت حيز التنفيذ منذ  1يوليو .2020
وفي هذا السياق ،تجدر اإلشارة إلى ّ
أن التحديثات تض ّمنت إضافة صفحة إلى ك ّل دليل إرشادي لتوضيح التعديل الذي طرأ على
وتنص األدلة اإلرشادية بنسختها المحدّثة على أنه يت ّم تفسير أي إشارة إلى نسبة ضريبة القيمة
نسبة ضريبة القيمة المضافة.
ّ
المضافة  ،٪5سواء في الدليل اإلرشادي أو العمليات الحسابية النقدية ،على أنها  %15عند تطبيقها على أية توريدات أو
واردات تت ّم في أو بعد  1يوليو  ،2020وذلك وفقا ً لألحكام االنتقالية.
إضافة إلى ما تقدّم ،ونتيجة التغييرات األخيرة في التشريعات الضريبية ،نشرت الهيئة الدليل المبسّط لضريبة القيمة المضافة
صادر باللغة العربية كالً من المسائل التالية:
لعقارات األفراد .ويتضمن هذه الدليل الجديد ال ّ






لمحة عا ّمة عن ضريبة القيمة المضافة على عقارات األفراد؛
المنتجات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة؛
التوريدات العقارية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة؛
الحاالت ال ُمستثناة من ضريبة القيمة المضافة؛ و
روابط تفاعلية ومفيدة حول الخدمات التالية :طلب تسجيل عقار ،والتحقق من طلب تسجيل عقار ،وإلغاء الطلب.

آخر المستجدّات في سلطنة عُمان
ضريبة القيمة المضافة والضريبة االنتقائية ماضية في مسارها
صل إلى علمنا ،ال يزال مجلس
تطورات جديدة على صعيد ضريبة القيمة المضافة في عُمان .فبحسب ما تو ّ
يشهد هذا األسبوع ّ
الشورى يعمل على تطبيق الضريبة ،حيث ت ّم االنتهاء من مراجعة مشروع القانون وسيتم متابعة تطبيقه "على وجه السرعة"
من خالل اإلجراءات التشريعية ،على أن يت ّم ذلك عمالً بالمقترحات التي تقضي بتطبيق ضريبة القيمة المضافة عند بلوغ
نمو بنسبة  ،"٪3ووضع األحكام الالزمة للتخفيف من اآلثار المترتبة على ذوي الدخل المحدود م ّمن
االقتصاد العماني "مستوى ّ
"يق ّل دخلهم عن  900لاير عماني" في الشهر ،وإحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة .وسيكون أمام مجلس الدولة  15يوما ً
لمراجعة مشروع القانون قبل إحالته إلى السلطان لالعتماد .وتأتي مراجعة االستنتاجات والمقترحات استكماالً للجلسات السابقة
التي عقدها مجلس الشورى األسبوع الماضي بحضور ممثلين عن جهاز الضرائب ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة
لحماية المستهلك.

وعلى الرغم من بذل الجهود لمنح األعمال ستة أشهر على األق ّل من أجل االستعداد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة ،هناك
احتمال بأن يت ّم طرح الضريبة في السلطنة بمطلع  .2021وعليه ،فإننا نوصي األعمال بالنظر بعناية في تأثير ذلك على سلسلة
صة بها والقيام باإلجراءات الالزمة لتكون على أت ّم استعداد لالمتثال لهذه المرحلة الجديدة منذ اليوم األول.
التوريد الخا ّ
أما فيما يتعلق بالضريبة االنتقائية ،فقد أصدر جهاز الضرائب القرار رقم  2020/51بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون الضريبة
االنتقائية ،والذي نُشر في الجريدة الرسمية وتناول ،من جملة أمور أخرى ،القواعد المتعلقة بتقدير أو تحصيل وإدارة الضريبة،
باإلضافة إلى إقامة المستودع الضريبي والقيام بأعمال الرقابة والتفتيش أو الفحص الضريبي من قبل جهاز الضرائب .كما
وتقرر توسيع
يُرجى األخذ بالعلم أنه ت ّمت إعادة تطبيق الضريبة على المنتجات الكحولية بنسبة  ٪100منذ بداية الشهر الحالي،
ّ
نطاق المشروبات ال ُم ّ
حالة اعتبارا ً من  1أكتوبر  .2020وللمزيد من التفاصيل في هذا الشأن ،يُرجى االطالع على اإلشعار
صادر عن "ديلويت".
ال ّ

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.

