
 

 

للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي النشرة األسبوعية  

 ٢٠١٩يوليو  ١

 

 أحدث التطورات في اإلمارات

 ( VATP012االتحادية للضرائب تصدر توضيح عام رقم )

استيراد السلع من قبل الوكالء نيابة عن  حولأصدرت الهيئة االتحادية للضرائب توضيح عام بشأن ضريبة القيمة المضافة 

 (.VATP012أشخاص مسجلين لضريبة القيمة المضافة )

يناقش التوضيح الحاالت التي يقوم بها وكالء مسجلين لضريبة القيمة المضافة باستيراد السلع نيابة عن أشخاص مسجلين 

 لضريبة القيمة المضافة. 

استيراد السلع، فسيتم  بما أن وكيل االستيراد المسجل لضريبة القيمة المضافة يكون قد قام بتقديم رقم تسجيله الضريبي في وقت

 " من اإلقرار الضريبي الخاص بوكيل االستيراد.6إدراج مبلغ ضريبة القيمة المضافة تلقائيًا في البند "

 وعليه، يجب إجراء تعديالت في اإلقرارات الضريبية الخاصة بوكيل االستيراد ومالك السلع.

 التعديالت: يقترح التوضيح العام إحدى الخيارات التالية إلجراء هذه 

من اإلقرار الضريبي )تعديالت في السلع المستوردة  7على المستورد المسجل والمالك إجراء تعديل في البند  .1

لإلمارات( عن قيمة السلع المستوردة )تعديل سلبي للمستورد وإيجابي للمالك(، ويجب على المالك استرداد ضريبة 

 لتوريدات الخاضعة ألحكام آلية االحتساب العكسي(.)ا 10في البند  7االستيراد المدرجة ضمن البند 

، الالئحة التنفيذيةمن  50من المادة  7يجوز لوكيل االستيراد إصدار بيان للمالك على النحو المنصوص عليه في البند  .2

 من اإلقرار الضريبي. 9والذي يعتبر فاتورة ضريبية لغرض استرداد ضريبة المدخالت من خالل البند 

 

يجب على المالك ووكيل االستيراد االتفاق خطًيا على إجراء التعديالت المذكورة في الفقرات السابقة ويجب على الطرفين 

 إلى السجالت األخرى المطلوبة للجمارك. االحتفاظ بدليل يثبت االتفاق باإلضافة

 

 أحدث التطورات في السعودية 

 الزكاة والدخل تصدر الدليل اإلرشادي الخاص بقطاع البيع بالتجزئة )باللغة العربية( 

 الخاص بقطاع البيع بالتجزئة باللغة العربية. الدليل اإلرشاديأصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية 

 يناقش الدليل اآلثار الضريبية للعديد من الحاالت التي قد تواجهها المؤسسات التجارية، ومنها: 

 ر المخصومة.تحديد سعر بيع التجزئة واألسعا 

 .توريد السلع والخدمات المباعة بسعر موحد 

https://www.tax.gov.ae/-/media/Files/FTA/links/Public-Clarification/VATP012---Importation-of-goods-by-agents.pdf
https://www.tax.gov.ae/-/media/Files/FTA/links/Legislation/VAT/03-Cabinet-Decision-52-of-2017.pdf
https://www.tax.gov.ae/-/media/Files/FTA/links/Legislation/VAT/03-Cabinet-Decision-52-of-2017.pdf
https://www.vat.gov.sa/sites/default/files/2019-06/v.f%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D9%94%D8%A9%20REV.pdf
https://www.vat.gov.sa/sites/default/files/2019-06/v.f%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D9%94%D8%A9%20REV.pdf


 .السلع الطبية الخاضعة لنسبة الصفر 

 خصم بأثر رجعي والديون المعدومة(. لتعديل المقابل )ا 

 .)التوريدات المفترضة )السلع أو الخدمات المجانية 

 .القسائم وبرامج الوالء 

 ووكالء البيع(. حاالت خاصة )السلع المستعملة والتجارة اإللكترونية 

 

ويهدف الدليل إلى تقديم المزيد من التوضبيحات للشركات العاملة في قطاع بيع التجزئة، وننصح تلك الشركات المعنية بالتأكد 

 من امتثال عملياتها مع الدليل الصادر. 

 

 أحدث التطورات في البحرين 

 افةالجهاز الوطني لإليرادات يصدر دليل تقديم إقرار القيمة المض

 .دليل تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافةأصدر الجهاز الوطني لإليرادات 

الدليل نظرة عامة حول كيفية تقديم اإلقرار الضريبي، باإلضافة للتحكم بالبوابة اإللكترونية لتقديم اإلقرارات الضريبية ويتضمن 

 وسداد الضرائب المستحقة أو استردادها.

 خيار. ويقدم الدليل المزيد من التوضيحات حول الخيارات المتاحة لسداد الضرائب المستحقة للجهاز واإلرشادات الخاصة بكل

 

 أحدث التطورات في عمان

 تمديد الموعد النهائي لتقديم إقرار الضريبة االنتقائية االنتقالي 

أعلنت األمانة العامة للضرائب في عمان عن تمديد الموعد النهائي لتقديم إقرار الضريبة االنتقائية االنتقالي والذي تم تحديده 

إضافي. يتوجب على المنشآت التي تمتلك سلعًا انتقائية في تاريخ تنفيذ قانون يوم  15لمدة  2019يونيو  30مسبقًا بتاريخ 

 ، تقديم اإلقرار االنتقالي.2019يونيو  15الضريبة االنتقائية الموافق 

لم تعلن األمانة بعد عن نموذج اإلقرار االنتقالي والتفاصيل الخاصة به، ولكننا ننصح المنشآت المعنية باإلطالع على نموذج  

 تصريح االستيراد لتحديد متطلبات األمانة. 

 ولم يتضح بعد كيفية سداد الضريبة االنتقائية وما إذا تم تمديد الموعد النهائي لسداد الضريبة أيًضا.

 تطورات أخرى:  

  لم يتم إصدار الالئحة التنفيذية، حيث ينص القانون الضريبي أنه سيتم إصدار الالئحة خالل ستة أشهر من تاريخ

 سريان القانون. 

  بشكل منتظم، وعليه فإننا ننصح المنشآت باإلطالع على التحديثات، وسنقوم  موقعها اإللكترونيتقوم األمانة بتحديث

 كم بأحدث التطورات واألخبار الصادرة. دبإيفا

 

 

 

ألغراض إعالمية فقط وال ينبغي أخذ المشورة به. وال يغطي بالضرورة كافة الجوانب الخاصة بالمواضيع  هذا الملخص مخصص

 اقشها. لذا، نرجو عدم التصرف بناًء على محتوياته دون تلقي مشورة رسمية. التي ن

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/nbrproduserdata/media/2hrzE9A1hunBETXCsxR956hkAqSE2PZ9PxRQoJ9e.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/nbrproduserdata/media/2hrzE9A1hunBETXCsxR956hkAqSE2PZ9PxRQoJ9e.pdf
https://tms.taxoman.gov.om/portal/web/taxportal/home
https://tms.taxoman.gov.om/portal/web/taxportal/home

