
 

 

للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي النشرة األسبوعية  

 ٢٠٢٠ يناير ٣٠
 

 آخر المستجّدات في المملكة العربية السعودية
  

 تطبيق جمارك السعودية مبادرة "التصحيح الذاتي" لمدة ستة أشهر على البيانات الجمركية
  

 ، وذلك لمدة محددة.تطبيق مبادرة "التصحيح الذاتي" للبيانات الجمركيةأصدرت هيئة الجمارك السعودية إشعاراً حول 

كجزء من الخدمات. وتعزيز تهدف هيئة الجمارك السعودية من خالل هذه المبادرة إلى زيادة الشفافية واالمتثال الجمركي 

 ة مع المستوردين و تيسير أعمالهم.الشراك

وهي مبادرة جديدة للشركات للتقدم بالتصريح الطوعي عن األخطاء في اإلقرارات الجمركية، دون احتمالية التعرض 

 للغرامات.

من يونيو  30وحتى  م، 2020شهر يناير من خالل التقدم للتصحيح الذاتي، في فترة الستة أشهر القادمة ابتداًء من األول من 

بياناتهم الجمركية على سبيل المثال ال الحصر، التعديل  فإنه سيسمح للمنشآت بالقيام بتصحيح المدخالت الخاطئة فيم، 2020

 .ركيفي بنود التعرفة الجمركية، التعديل في القيمة الجمركية المصرح عنها، وغيرها من المدخالت المذكورة في البيان الجم

يوفر التصحيح الذاتي العديد من المزايا كاألعفاء من العقوبات الجمركية مما يترتب عليه تخفيف األعباء المالية المترتبة من 

 الغرامات الجمركية، وذلك ينطبق في الحاالت التي لم تقم فيها جمارك السعودية بالبدأ في إصدار إشعار التدقيق والمراجعة.

يوضح إشعار جمارك السعودية أي مدد زمنية لتصحيح البيان الجمركي، ولكننا نتوقع قبول جمارك السعودية تصحيح لم 

 بالتقادم لفترة خمس سنوات سابقة. البيانات الجمركية

امتثالهم الكامل وتعد هذه المبادرة ذو فائدة عظيمة للخاضعين للضريبة، حيث تقدم لهم فرصة إعادة النظر لنشاطاتهم لتقييم مستوى 

 للقوانين واإلجراءات الجمركية، وعليه فأننا نوصي الخاضعين للضريبة وبشدة استغالل هذه الفرصة.

 

   

 آخر المستجّدات في اإلمارات العربية المتحدة

الهيئة االتحادية للضرائب تنشر قرار مجلس الوزراء في شأن رد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن السلع 

 دبي 2020ت المرتبطة بإكسبو والخدما

في اإلمارات العربية المتحدة )الدولة( قراراً جديداً صادراً عن مجلس الوزراء في شأن نشرت الهيئة االتحادية للضرائب )الهيئة( 

 دبي.  2020ردّ ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن السلع والخدمات المرتبطة بإكسبو 

والتي قد يطالب بها  القواعد المرتبطة باسترداد ضريبة القيمة المضافة 2020( لسنة 1قرار مجلس الوزراء رقم )وإذ يحدد 

 دبي فيما يتعلق بالنفقات المتكبدة بالمعرض. 2020اكسبو  المشاركون الرسميون في

 

https://www.customs.gov.sa/ar/node/1255
https://www.customs.gov.sa/ar/node/1255
https://tax.gov.ae/-/media/Files/FTA/links/Legislation/VAT/Cabinet-Decision-1-of-2020----Version-to-publish.pdf


وقد تّم تعريف المشاركين الرسميين في هذا القرار على أنهم: "الدول والمنظمات الحكومية الدولية التي تلقت ووافقت على الدعوة 

 دبي كعارض على أساس غير تجاري". 2020الرسمية الصادرة من الدولة للمشاركة في إكسبو 

 .  2019( لسنة 1د جاء هذا القرار الجديد ليلغي قرار مجلس الوزراء رقم )وق

ومما ال شّك فيه أّن هذا القرار الجديد يهدف إلى توسيع نطاق النفقات المؤهلة ليشمل النفقات المرتبطة بجميع العمليات والخدمات 

أو خارجه )الفقرة )د( من البند  2020وقع إكسبو ، سواء تمت داخل حدود م2020واألنشطة المقدمة للمشاركة في إكسبو دبي 

 ( من القرار(.2( من المادة )1)

 كما يقدّم القرار المذكور تفاصيالً عن عملية تقديم طلب االسترداد والمستندات الداعمة المطلوبة.

 الهيئة االتحادية للضرائب تطلق منّصة إلكترونية السترداد ضريبة بناء مساكن المواطنين 

ً نشرت الهيئة االتحادية للضرائب  أعلنت فيه عن إطالق منصة إلكترونية جديدة بمزيد من التسهيالت السترداد ضريبة  بياناً صحفيا

 بناء مساكن المواطنين.

 .دليل المستخدم السترداد ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الجديد بعد قيام الهيئة بنشر نسخة محدثة من  وقد جاء هذا البيان

ويقدّم هذا الدليل معلومات مفّصلة عن العملية التي يجوز للمواطنين من خاللها استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بعض النفقات 

 المرتبطة ببناء مسكن جديد في اإلمارات العربية المتحدة.

المحدثة من الدليل معلومات مفصلة عن  ويمكن التقدّم بطلب االسترداد عبر بوابة الخدمات االلكترونية للهيئة، حيث تقدّم النسخة

 العملية والمستندات المطلوبة قي هذا الشأن. 

ويُعتبر هذا التحديث بديالً عن العملية اليدوية السابقة، حيث كان يجب تقديم النموذج والمستندات الداعمة إلى الهيئة عبر البريد 

 االلكتروني المحدد لهذه الغاية. 

 

 

 

 

ألغراض إعالمية فقط وال ينبغي أخذ المشورة به. كما أنه ال يغطي بالضرورة كافة الجوانب الخاّصة بالمواضيع ذات الصلة.  هذا الملخص مخّصص 

 .وعليه، نرجو عدم التصّرف بناًء على محتوياته دون الحصول على مشورة رسمية
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