اﻟﻨﺸﺮة اﻷﺳﺒﻮﻋﯿﺔ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ
 ٢٨ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻷول ٢٠١٨
اﻟﺒحﺮﯾن :وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ تدﻋﻮ بﻌض اﻟﻤﻨﺸآت ﻟﻠﺘسﺠﯿل ﻓﻲ ضﺮﯾﺒﺔ اﻟقﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
ﺗواصلت وزارة المالية في البحﺮﯾﻦ مع عدد مﻦ المنﺸآت لتحدﯾد التزاماﺗها الضﺮﯾبية ،وﯾأﺗي ذلك ﺗزامنًا مع ﺗطبيق ضﺮﯾبة القيمة
المضافة في البحﺮﯾﻦ في  1ﯾناﯾﺮ .2019
وقد طالبت الوزارة عبﺮ البﺮﯾد اإللكتﺮوني مجموعة مﻦ المنﺸآت ﺗعبئة طلب معلومات ونموذج مماثل وﺗقدﯾمها قبل ﺗارﯾخ 1
نوفمبﺮ .2018
وبذلك نتوقع أن ﺗبدأ عملية التسجيل بﺸكل أوسع في اﻷسابيع القادمة للمنﺸآت التي ﺗتجاوز ﺗورﯾداﺗها الخاضعة للضﺮﯾبة الحد
اإللزامي للتسجيل الذي ﯾبلغ حوالي  37,600دﯾنار بحﺮﯾني (أو  100,000دوالر أمﺮﯾكي).
ولم ﯾتم اإلعالن عﻦ إجﺮاءات التسجيل االختياري للمنﺸآت التي ﺗﺮغب بذلك (حيث ﯾتوقع أن ﯾبلغ الحد حوالي  18,800دﯾنار
بحﺮﯾني  -حوالي  50,000دوالر أمﺮﯾكي).

االتحﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻀﺮائب تﻌﻠن ﻋن بدء رد اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻟﻠسﯿﺎح اﻋﺘﺒﺎرا ً ﻣن  18نﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤقﺒل
أعلنت الهيئة االﺗحادﯾة للضﺮائب عﻦ بدء المﺮحلة اﻷولى لنظام رد الضﺮﯾبة للسياح اعتباراً مﻦ  18نوفمبﺮ المقبل ،واستكمال
اعتبارا مﻦ  15نوفمبﺮ .2018
النظام ليتيح إمكانية رد الضﺮﯾبة في كافة المطارات
ً
سيتكمﻦ السائح القادم للدولة مﻦ استﺮداد الضﺮﯾبة المدفوعة على مﺸتﺮﯾاﺗه باستخدام نظام الكتﺮوني .وأضافت الهيئة أن الفواﺗيﺮ
اعتبارا مﻦ  18نوفمبﺮ  2018فقط هي المستحقة لنظام رد الضﺮﯾبة عﻦ مﺸتﺮﯾات السياح المؤهليﻦ
الضﺮﯾبية الصادرة
ً
لالستﺮداد ،والذي ﯾﺸمل أكثﺮ مﻦ  4000محل ومنفذ بيع ﺗجزئة مع بداﯾة التنفيذ.
هنالك  4شﺮوط لمﺸاركة ﺗاجﺮ التجزئة بالنظام:
.1
.2
.3
.4

ً
مسجال لدى الهيئة وحاصل على رقم ﺗسجيل ضﺮﯾبي.
أن ﯾكون
مبيعاﺗه غيﺮ مستثناة مﻦ االستﺮداد ،مع ﺗقدﯾم التاجﺮ طلب للمﺸاركة بالنظام وفقًا لما ﺗحدده الهيئة.
ﯾجب أن بمتطلبات االئتمان المحددة مﻦ قبل مﺸغل النظام.
أن ﯾكون ملتز ًما بتقدﯾم اإلقﺮارات وسداد الضﺮﯾبة المستحقة عليه بانتظام.

ﯾجب على السياح ﺗقدﯾم طلب االستﺮداد عبﺮ الجهة المﺸغلة للنظام (بالنيت) .و ﯾمكﻦ ﺗقدﯾم طلب استﺮداد ﯾصل إلى  ٪85مﻦ
قيمة ضﺮﯾبة القيمة المضافة المدفوعة عند ﺗقدﯾم اﻷدلة الثبوﺗية الكافية .سيقوم موقع بالنيت بفﺮض مبلغ الضﺮﯾبة الذي ﺗم رده
إلى بائع التجزئة  ،ومﻦ ثم سيتمكﻦ بائع التجزئة مﻦ خصم هذا المبلغ مﻦ ضﺮﯾبة المخﺮجات المﺮجة في إقﺮاراﺗه الضﺮﯾبية.

وإننا ننصح الجهات المسجلة في النظام على متابعة أخبار الهيئة ومنﺸوراﺗها في الفتﺮة المقبلة حتى ﺗارﯾخ  18نوفمبﺮ  2018في
حال صدور قائمة السلع المستثناة قبل ﺗنفيذ النظام.

اﻟسﻌﻮدﯾﺔ تصدر ﻟﻮائح وأنظﻤﺔ تﻨظﯿم اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺨﺎصﺔ اﻟﻠﻮجسﺘﯿﺔ اﻟﻤﺘكﺎﻣﻠﺔ
أعلنت الحكومة السعودﯾة ،عبﺮ مﺮسوم ملكي ،عﻦ لوائح وأنظمة ﺗنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة حيث ﺗنﺸأ بموجب
هذا التنظيم أول منطقة موقعها في مطار الملك خالد في الﺮﯾاض.
وﯾعد ذلك جز ًءا مﻦ مبادرة هدفها جذب االستثمارات اﻷجنبية إلى المملكة العﺮبية السعودﯾة ،وﯾتﺮﺗب عليها نتائج ضﺮﯾبية
مباشﺮة وغيﺮ مباشﺮة.

أهم أحداث دﯾﻠﻮﯾت
اﻟﺒحﺮﯾن:
نظﺮا لكثﺮة الطلب ،فقد وصلنا إلى الحد اﻷقصى لعدد الحضور لعقد جلسة حول التوعية بﺸأن ضﺮﯾبة القيمة المضافة في
ً
المنامة  -البحﺮﯾﻦ بتارﯾخ  30 -29أكتوبﺮ .2018

دبﻲ:
ﯾسﺮنا دعوﺗكم لحضور مؤﺗمﺮ ضﺮﯾبة القيمة المضافة في قطاع التعليم في دولة اإلمارات العﺮبية المتحدة والذي سيعقد في دبي
ﯾوم الثالثاء  13نوفمبﺮ  ،2018حيث ﯾتناول خبﺮاؤنا خالل هذا المؤﺗمﺮ التحدﯾات الﺮئيسية التي ﺗواجهها المنﺸآت في قطاع
التعليم .ﯾمكنكم االطالع على ﺗفاصيل الحدث عبﺮ الﺮابط التالي.

قطﺮ:
ﯾسﺮنا عقد مؤﺗمﺮ الضﺮﯾبة السنوي بتارﯾخ  12نوفمبﺮ 2018في مدﯾنة الدوحة – قطﺮ ،حيث ﯾتبادل الخبﺮاء في هذا المؤﺗمﺮ
وجهات النظﺮ المختلفة حول أهم المواضيع في الضﺮائب المحلية والدولية التي ستؤثﺮ على اﻷعمال وعملياﺗها في قطﺮ
والمنطقة.
وﯾتناول المؤﺗمﺮ بﺸكل رئيسي إطار ضﺮﯾبة القيمة المضافة والنتائج التفصيلية إلطار المنﺸأة القطﺮﯾة في ﺗعامالﺗها المحلية
وأعمالها في دول مجلس التعاون الخليجي .في حال رغبتكم بحضور المؤﺗمﺮ ﯾﺮجى التسجيل عبﺮ الﺮابط التالي.

هذا الملخص مخصص ﻷغﺮاض إعالمية فقط وال ﯾنبغي أخذ المﺸورة به .وال ﯾغطي بالضﺮورة كافة الجوانب الخاصة بالمواضيع
التي ناقﺸها .لذا ،نﺮجو عدم التصﺮف بنا ًء على محتوﯾاﺗه دون ﺗلقي مﺸورة رسمية.

