
 

 

لخلیجيون التعاامجلس دول في ة لمباشراألسبوعیة للضریبة غیر ة النشرا  

٢٠١٨ ولألا تشرین   ٢٨ 

 

 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 

 . 2019ینایر  1المضافة في البحرین في 

 1تاریخ  وقد طالبت الوزارة عبر البرید اإللكتروني مجموعة من المنشآت تعبئة طلب معلومات ونموذج مماثل وتقدیمها قبل

 .2018نوفمبر 

نتوقع أن تبدأ عملية التسجيل بشكل أوسع في األسابيع القادمة للمنشآت التي تتجاوز توریداتها الخاضعة للضریبة الحد  بذلكو

 دوالر أمریكي(.  100,000دینار بحریني )أو  37,600اإللزامي للتسجيل الذي یبلغ حوالي 

دینار  18,800ختياري للمنشآت التي ترغب بذلك )حيث یتوقع أن یبلغ الحد حوالي ولم یتم اإلعالن عن إجراءات التسجيل اال

 .دوالر أمریكي( 50,000حوالي  -بحریني 

 

 نوفمبر المقبل 18االتحادیة للضرائب تعلن عن بدء رد الضریبة للسیاح اعتباراً من 

نوفمبر المقبل، واستكمال  18الهيئة االتحادیة للضرائب عن بدء المرحلة األولى لنظام رد الضریبة للسياح اعتباراً من  أعلنت

 . 2018نوفمبر  15النظام ليتيح إمكانية رد الضریبة في كافة المطارات اعتباًرا من 

مشتریاته باستخدام نظام الكتروني. وأضافت الهيئة أن الفواتير سيتكمن السائح القادم للدولة من استرداد الضریبة المدفوعة على 

فقط هي المستحقة لنظام رد الضریبة عن مشتریات السياح المؤهلين  2018نوفمبر  18الضریبية الصادرة اعتباًرا من 

   محل ومنفذ بيع تجزئة مع بدایة التنفيذ. 4000لالسترداد، والذي یشمل أكثر من 

 كة تاجر التجزئة بالنظام: شروط لمشار 4هنالك 

 .أن یكون مسجاًل لدى الهيئة وحاصل على رقم تسجيل ضریبي .1

 مبيعاته غير مستثناة من االسترداد، مع تقدیم التاجر طلب للمشاركة بالنظام وفقًا لما تحدده الهيئة. .2

 یجب أن بمتطلبات االئتمان المحددة من قبل مشغل النظام.  .3

 أن یكون ملتزًما بتقدیم اإلقرارات وسداد الضریبة المستحقة عليه بانتظام.  .4

 

٪ من 85(. و یمكن تقدیم طلب استرداد یصل إلى بالنيتیجب على السياح تقدیم طلب االسترداد عبر الجهة المشغلة للنظام )

مدفوعة عند تقدیم األدلة الثبوتية الكافية. سيقوم موقع بالنيت بفرض مبلغ الضریبة الذي تم رده قيمة ضریبة القيمة المضافة ال

 إلى بائع التجزئة ، ومن ثم سيتمكن بائع التجزئة من خصم هذا المبلغ من ضریبة المخرجات المرجة في إقراراته الضریبية. 

 

https://twitter.com/uaetax/status/1054984965627301889
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في  2018نوفمبر  18الهيئة ومنشوراتها في الفترة المقبلة حتى تاریخ وإننا ننصح الجهات المسجلة في النظام على متابعة أخبار 

 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. 

، ویترتب عليها نتائج ضریبية ویعد ذلك جزًءا من مبادرة هدفها جذب االستثمارات األجنبية إلى المملكة العربية السعودیة

 مباشرة وغير مباشرة. 

 

  

 یت ولأهم أحداث دی

 البحرین: 

نظًرا لكثرة الطلب، فقد وصلنا إلى الحد األقصى لعدد الحضور لعقد جلسة حول التوعية بشأن ضریبة القيمة المضافة في 

 .2018أكتوبر  30 -29البحرین بتاریخ  -المنامة 

 

 دبي: 

یسرنا دعوتكم لحضور مؤتمر ضریبة القيمة المضافة في قطاع التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة والذي سيعقد في دبي 

، حيث یتناول خبراؤنا خالل هذا المؤتمر التحدیات الرئيسية التي تواجهها المنشآت في قطاع 2018نوفمبر  13یوم الثالثاء 

 .الرابط التالياصيل الحدث عبر التعليم. یمكنكم االطالع على تف

 

 قطر: 

قطر، حيث یتبادل الخبراء في هذا المؤتمر  –في مدینة الدوحة  2018نوفمبر 12یسرنا عقد مؤتمر الضریبة السنوي بتاریخ 

لنظر المختلفة حول أهم المواضيع في الضرائب المحلية والدولية التي ستؤثر على األعمال وعملياتها في قطر وجهات ا

 والمنطقة. 

ویتناول المؤتمر بشكل رئيسي إطار ضریبة القيمة المضافة والنتائج التفصيلية إلطار المنشأة القطریة في تعامالتها المحلية 

 . الرابط التاليخليجي. في حال رغبتكم بحضور المؤتمر یرجى التسجيل عبر وأعمالها في دول مجلس التعاون ال

 

 

ب الخاصة بالمواضيع ألغراض إعالمية فقط وال ینبغي أخذ المشورة به. وال یغطي بالضرورة كافة الجوان هذا الملخص مخصص

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