
لزكاة والدخل تنظم ورش عمل التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة في اإلمارات العربية المتحدة بثالث خطوات بسيطة

 حول كيفية تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة

عبر موقعها االلكتروني بالنسخة العربية أنها تعتزم تنفيذ سلسلة ورش  أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر بياٍن صحفي

آلية تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة بهدف دعم المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة ورفع جاهزيتها من  عمل حول

 :ناحية تقديم اإلقرار الضريبي. وقد تم إقامة ورش عمل في الطائف والجبيل الصناعية، وسيتم إقامة ما تبقى على النحو التالي

مارس 26جازان: يوم اإلثنين  - 

مارس 27م الثالثاء عرعر: يو - 

مارس 28حائل: يوم األربعاء  - 

مارس 29الرياض: يوم الخميس  - 

والدخل عبر موقعها االلكتروني في حال  تتم ورش العمل هذه عبر دعوة شخصية. نرجو منكم التواصل مع الهيئة العامة للزكاة

في الحضورالرغبة   

  الزكاة والدخل تصدر الدليل اإلرشادي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على مزايا الموظفين

أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل، الدليل اإلرشادي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على مزايا الموظفين. وقد تم إصداره 

باللغة العربية فقط عبر موقع الهيئة االلكتروني، مع توقع إصدار النسخة باللغة االنجليزية قريبًا. وفي حالة وجود أي 

 استفسارات حول هذا الدليل، يرجى التواصل مع ديلويت

 تحويل الجمارك السعودية من مصلحة إلى هيئة عامة

بتاريخ 20 مارس 2018، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن  أصدر مجلس الوزراء السعودي، خالل جلسته المنقعدة

ى "الهيئة العامة للجمارك عبد العزيز قراًرا ينص على تحويل الجمارك السعودية لتصبح هيئة مستقلة ماليًا وإداريًا تسم

لسعودية". سيتم تزويدكم بالمزيد من التفاصيل الحقًاا  

 الهيئة االتحادية للضرائب تدعو المستهلكين اإلماراتيين إلى المطالبة بالفاتورة الخاصة بضريبة القيمة المضافة

جميع المستهلكين اإلماراتيين إلى المطالبة بالفاتورة الخاصة بضريبة القيمة المضافة عند  دعت الهيئة االتحادية للضرائب

شرائهم السلع أوالخدمات، وذلك بهدف منع التالعب بالنظام ومخالفته. وتبلغ قيمة المخالفة إلصدار فواتير ضريبية ال تحتوي 

درهم إماراتي لكل فاتورة. يحتوي موقع الهيئة االتحادية  5,000ة المضافة على المتطلبات النظامية ألغراض ضريبة القيم

والتي تسمح للمستخدمين بتحديد مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي يجب  للضرائب على أداة حاسبة لضريبة القيمة المضافة

مالت الخاضعة للضريبة بالمعدل القياسي لضريبة القيمة المضافةتحميله على المعا  

النشرة األسبوعیة للضریبة غیر المباشرة في دول مجلس التعاون الخلیجي
۲٥ مارس ۲۰۱۸

https://vat.gov.sa/ar/news-media/press-releases/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://vat.gov.sa/ar/contact-information
https://www.vat.gov.sa/ar
https://www.vat.gov.sa/ar
http://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=1742214#1742214
https://www.tax.gov.ae/ar/fta-urges-consumers-to-ask-for-invoices.aspx
https://www.tax.gov.ae/ar/vat-calculator.aspx


 موارد التعلم اإللكتروني على موقع الهيئة االتحادية للضرائب

تتوفر عدة موارد للمعلومات حول ضريبة القيمة المضافة في اإلمارات العربية المتحدة على الموقع اإللكتروني للهيئة االتحادية 

 :حول المواضيع التالية للضرائب، بما في ذلك قسم خاص عن التعلم اإللكتروني، باإلضافة إلى دورات تعليمية ذاتية

  -التسجيل لضريبة القيمة المضافة

  -الفواتير الضريبية واإلشعارات الدائنة

  -إقرارات ضريبة القيمة المضافة

 

ي أخذ المشورة به. وال يغطي بالضرورة كافة الجوانب الخاصة ألغراض إعالمية فقط وال ينبغ تنويه: هذا الملخص مخصص

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

 

https://www.tax.gov.ae/ar/e-learning.aspx
https://www.tax.gov.ae/ar/VAT-registration-e-learning-module.aspx
https://www.tax.gov.ae/ar/tax-invoices-and-credit-notes.aspx
https://www.tax.gov.ae/ar/vat-returns-and-payments.aspx
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