
 

 

التعاون الخليجي  النشرة األسبوعية للضريبة غير المباشرة في دول مجلس  

 ٢٠٢١  أغسطس ٤

 

 

 آخر المستجّدات في المملكة العربية السعودية 
  

   2021ديسمبر  4تطبيق الفوترة اإللكترونية بحلول 

  

تطبيق المرحلة األولى من نظام الفوترة اإللكترونية في المملكة العربية السعودية )"المملكة"( بحلول نهاية ّ  من المتوقع أن يتم

 هذه السنة.

 

( مرحلة اإلصدار  1وكما جرى اإلعالن عنه في وقت سابق، فإّن تطبيق الفوترة اإللكترونية سيتّم على مرحلتين أساسيتين: ) 

 ( مرحلة التكامل والربط.2و)

  

. كما 2023يناير  1على أّن تبدأ المرحلة الثانية في  2021ديسمبر  4لنسبة للمرحلة األولى، فهي ستدخل حيز التنفيذ في با

تجدر اإلشارة إلى أنّه سيتّم تنفيذ المرحلة الثانية بشكل مرحلي، وستقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتحديد مراحل ربط  

عار دافعي الضريبة )المكلّفين( المستهدفين في كّل مرحلة قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر  أنظمة الفوترة اإللكترونية وإش 

 على األقّل.  

  

إضافة إلى ما تقدّم، فقد تّم إصدار الوثائق الخاّصة بالمواصفات التقنية الُمشار إليها في القرار الخاّص بضوابط ومتطلبات 

ومعايير تنفيذ مواصفات ، للفوترة اإللكترونية  XMLومعايير تنفيذ، قاموس بيانات الفوترة اإللكترونيةالفوترة اإللكترونية، مثل 

األسئلة الشائعة لمتطلبات الفوترة  و الدليل المبّسط لمتطلبات الفوترة اإللكترونية  . كما أصدرت الهيئةة اإللكترونيةأمن الفوتر 

 . اإللكترونية

  

بناًء على ما تقد م، يجب على األعمال في المملكة اتخاذ اإلجراءات الالزمة على سبيل األولوية لضمان امتثالها لمتطلبات 

 الفوترة اإللكترونية بحلول المواعيد النهائية.

 

 آخر المستجّدات في سلطنة عُمان  

 

تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة وطلبات استرداد ضريبة المدخالت المتكبّدة ما قبل   -االمتثال الضريبي تطّورات عملية 

 التسجيل  

 

https://gazt.gov.sa/ar/RulesRegulations/Taxes/Documents/EInvoice_Data_Dictionary.xlsx
https://gazt.gov.sa/ar/RulesRegulations/Taxes/Documents/20210528_ZATCA_Electronic_Invoice_XML_Implementation_Standard_vShared.pdf
https://gazt.gov.sa/ar/RulesRegulations/Taxes/Documents/20210528_ZATCA_Electronic_Invoice_Security_Features_Implementation_Standards_vShared.pdf
https://gazt.gov.sa/ar/RulesRegulations/Taxes/Documents/20210528_ZATCA_Electronic_Invoice_Security_Features_Implementation_Standards_vShared.pdf
https://gazt.gov.sa/ar/RulesRegulations/Taxes/Documents/20210528_ZATCA_Electronic_Invoice_Security_Features_Implementation_Standards_vShared.pdf
https://gazt.gov.sa/ar/RulesRegulations/Taxes/Documents/20210528_ZATCA_Electronic_Invoice_Security_Features_Implementation_Standards_vShared.pdf
https://gazt.gov.sa/ar/RulesRegulations/Taxes/Documents/E-Invoicing%20Simplified%20Guideline.pdf
https://gazt.gov.sa/ar/RulesRegulations/Taxes/Documents/E-Invoicing%20Simplified%20Guideline.pdf
https://gazt.gov.sa/ar/RulesRegulations/Taxes/Documents/E-Invoicing%20Simplified%20Guideline.pdf
https://gazt.gov.sa/ar/RulesRegulations/Taxes/Documents/E-Invoicing%20FAQ%27s.pdf
https://gazt.gov.sa/ar/RulesRegulations/Taxes/Documents/E-Invoicing%20FAQ%27s.pdf


  2021يوليو  30، والذي تعيّن تقديمه بتاريخ 2021يونيو   30مع استحقاق اإلقرار الضريبي األول عن الفترة المنتهية في 

قد صادف يوم   2021يوليو  30األولى من التسجيل، فإنه يتوّصل إلى فهمنا بأّن تاريخ بالنسبة لألعمال المسّجلة ضمن المرحلة 

 . 2021أغسطس  1عطلة أسبوعية، وعليه فقد ُسمح لألعمال بتقديم إقرارها الضريبي األول في يوم العمل التالي، أي بتاريخ 

 

تاريخ االستحقاق قد تخضع لغرامات وضريبة إضافية   وبالتالي، فإّن األعمال التي تخلّفت عن تقديم إقرارها الضريبي بحلول

٪. وعلى الرغم من ذلك، فقد أشار جهاز الضرائب إلى أنه على استعداد لمراعاة العوامل المخفّفة في هذه الفترة  1بنسبة 

 االنتقالية. 

 

وهو ملف صادر   –إلى نموذج إقرار ضريبة القيمة المضافة باإلضافة  taxpayer checklistكما نشر جهاز الضرائب ملف 

عليه قيام األشخاص الذين يطالبون األمر الذي يترتب  –اإلجراءات والعمليات ويتضمن استبياناً شامالً ودليل  بصيغة "إكسيل"

باسترداد الضريبة بتقديم معلومات معيّنة على مستوى المعاملة، وذلك من جملة أمور أخرى. ومن المتوقع أن يكون اتباع  

تي  الخطوات الواردة في الملف المذكور من ضمن الممارسات السليمة التي تُطبَّق فيما يتعلق بكافة نماذج اإلقرارات الضريبية ال

 سيتّم تقديمها فيما بعد.

 

في سياق منفصل، يتوّصل إلى فهمنا بأّن جهاز الضرائب سيقبل عملية تقديم طلبات ردّ أو استرداد ضريبة القيمة المضافة  

مرحلة عمليات التسجيل ضمن الوسينطبق ذلك أيضاً على  –المتكبدة ما قبل التسجيل في اإلقرارات الضريبية األولى المقدّمة 

 ية وعمليات التسجيل االختياري وعمليات التسجيل الضريبي لغير المقيمين. الثان

 
 

 تمديد الّسماح بإصدار فواتير ضريبية مبّسطة

 

جهاز الضرائب مؤخراً عن تمديد السماح لألعمال بإصدار فواتير ضريبية مبّسطة حتى إشعار آخر. وبالتالي، فإنه يتعين   أعلن

على األعمال التي تقوم بإصدار فواتير ضريبية مبّسطة إخطار جهاز الضرائب بذلك من خالل خطاب موّجه إلى الجهاز، تُعلن  

 بموجب وذلك الفواتير، إصدار  بدء تاريخ من أشهر  ثالثة (3) خالل المبّسطة يةالضريب  الفواتير  بإصدار  رغبتهافيه عن 

 الجهاز. قبل من المحددة الصيغة

 

 توقّعات بإصدار أدلة إرشادية إضافية 

 

بحسب ما توّصل إلى فهمنا، فإّن جهاز الضرائب يقوم بوضع اللمسات األخيرة على األدلة اإلرشادية الخاّصة بقطاع النفط  

)بالتعاون مع وزارة الطاقة والمعادن( والخدمات المالية )بمساعدة جمعية المصارف العمانية والبنك المركزي العماني  والغاز 

والهيئة العامة لسوق المال وما إلى ذلك(. كما يتوّصل إلى فهمنا أيضاً بأّن جهاز الضرائب سيقوم في األشهر القليلة المقبلة 

 إلكترونية فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة.  وورش عمل وندواتمحاضرات بتنظيم 

 

 

ألغراض إعالمية فقط وال ينبغي أخذ المشورة بها، كما أنها ال تغطي بالضرورة كافة الجوانب الخاصة   هذه النشرة مخّصصة

  رسمية في هذا الشأن.بالمواضيع التي تتناولها. لذلك، يُرجى عدم التصّرف بناًء على محتوياتها دون الحصول على مشورة 

 

https://tms.taxoman.gov.om/portal/documents/20126/1381148/Taxpayer+Checklist.xlsx/8093cc3d-f6ed-c741-2f94-2fe425ad976f?download=true
https://tms.taxoman.gov.om/portal/web/taxportal/-/simplified-tax-invoicing-notification?redirect=%2Fportal%2Fweb%2Ftaxportal%2Fvat-tax

	٤ أغسطس  ٢٠٢١

