
 

 

 

 آخر المستجّدات في المملكة العربية السعودية 

 

 المخاطر مبادرة اإلعفاء من الغرامات: إجراءات التحقق الواجب اتخاذها لضمان االمتثال والحّد من
 

، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 19-بهدف التخفيف من اآلثار االقتصادية المترتّبة على األعمال بسبب جائحة كوفيد

)"الهيئة"( عن إعادة إطالق مبادرة اإلعفاء من الغرامات المفروضة على ضرائب محددة، بما في ذلك ضريبة دخل الشركات  

لقيمة المضافة وضريبة التصّرفات العقارية، باإلضافة إلى األخطاء المتعلقة بالفوترة اإللكترونية.  وضريبة االستقطاع وضريبة ا

 . 2022نوفمبر   30، على أن تنتهي بتاريخ 2022يونيو  1والجدير الذكر أّن فترة التقدّم بطلب اإلعفاء قد بدأت في 
 

 األثر المترتّب على األعمال
 

ال شّك في أّن مبادرة اإلعفاء من الغرامات تشّكل فرصة ممتازة لألعمال كي تبادر إلى مراجعة إقراراتها السابقة الخاّصة بضريبة 

لذلك. وبهدف ضمان االمتثال   الحاجة  الالزمة متى دعت  التصحيحية  المضافة والضرائب األخرى، واتخاذ اإلجراءات  القيمة 

، نوصي بأن تسارع األعمال إلى مراجعة إقرارات ضريبة  2022نوفمبر    30ي تفرضها الهيئة بعد  والحدّ من مخاطر الغرامات الت

 القيمة المضافة والضرائب األخرى في أقرب وقت ممكن.
 

    المساعدة التي يمكن أن تقّدمها ديلويت لألعمال
 

خطاء والمشكالت الواردة في اإلقرارات حرصت ديلويت على تصميم نهج ومنهجية تهدف إلى دعم األعمال في تحديد وتصحيح األ

السابقة المتعلقة بضريبة القيمة المضافة والضرائب األخرى. وعليه، في حال لم تقم األعمال باتخاذ إجراءات المراجعة الالزمة،  

 توصي ديلويت بضرورة تنفيذ هذه التدابير على وجه السرعة. 

 

ف المراجعات بشكل  إلى ما تقدّم، يمكن إجراء  أو كجزء من برنامج منّسق على مستوى كافة الضرائب. وفي هذا  إضافة  ردي 

 الشأن، تجدر اإلشارة إلى أّن بعض الجوانب الرئيسية التي يجب التركيز عليها يمكن أن تشمل ما يلي: 
 

 إجراءات التحقّق من االمتثال لضريبة لقيمة المضافة وضريبة التصّرفات العقارية
 

المضافة، بما في ذلك أثر زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة واألحكام االنتقالية وتطبيق  مراجعة إقرار ضريبة القيمة   •

 نسبة الصفر وتسوية اإليرادات وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على اإليرادات المستحقّة، من جملة أمور أخرى.

 قي لضريبة القيمة المضافة. مراجعة نظام تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك تحديد المعامالت واألساس المنط •

 تعزيز استرداد ائتمان ضريبة المدخالت وإدارة التدفقات النقدية.  •

وإمكانية التقدّم   2020أكتوبر    4التصّرفات العقارية على المعاملة )المعامالت( بعد  تقييم مدى إمكانية تطبيق ضريبة   •

 بطلب للحصول على إعفاء من ضريبة التصّرفات العقارية. 

 استكشاف الفرص الُمتاحة للتقدّم بطلب استرداد الضريبة من قبل المطّورين العقاريين المرّخصين. •

يُبتّ  • لم  التي  الجارية  القضايا  الزكاة   مراجعة  للجان  العامة  األمانة  أو   / الداخلية و  التسوية  الهيئة ولجنة  قبل  فيها من 

 والضريبة والجمارك. 

 تبادل التوصيات بشأن القضايا المحددة والفرص الُمتاحة وتفادي الغرامات. •
 

 إجراءات التحقّق من االمتثال لضريبة الشركات والزكاة 
 

 .مراجعة اإلقرارات الضريبية / الزكوية المقدّمة إلى جانب البيانات المالية للتحقّق من تقديم اإلقرارات بشكل صحيح •

 .مراجعة المنهجية الحالية الحتساب الضريبة / الزكاة •



إضافية   تحديد المصاريف والبنود في احتساب الضريبة والزكاة والتي من المحتمل أن تؤدي إلى مبالغ ضريبية وزكوية •

 مترتّبة على الشركة. 

 تحديد المجاالت التي يمكن أن تؤدي إلى وفورات ضريبية وزكوية محتملة للشركة.  •

 مراجعة التقييمات النهائية الّصادرة عن الهيئة للسنوات السابقة.  •

 مراجعة مذكرات االعتراض وقرارات االستئناف المتعلقة بالسنوات التي تّم التقييم فيها. •

 عاّم وتقرير بالنتائج لتقديم المشورة بشأن االلتزامات الضريبية اإلضافية والزكوية غير المسدّدة. إعداد تحليل •

إعفاء  • على  للحصول  بطلب  التقدّم  فرصة  استكشاف  بهدف  تحديدها  تّم  التي  والفرص  القضايا  بشأن  توصيات  تقديم 

 والحؤول دون فرض غرامات التأخير والغرامات. 
 

 متثال لضريبة االستقطاع إجراءات التحقّق من اال
 

 .الشهرية ضريبة االستقطاع السنوية مع إقرارات مراجعة إقرار االستقطاع السنوي ومقارنة إقرارات ضريبة االستقطاع •

 ضريبة االستقطاع مقارنة المعلومات المصّرح عنها في اإلقرار الضريبي والزكوي )جداول الحركة( إلى جانب نموذج  •

 .السنوي

مع تلك الواردة في إقرار ضريبة القيمة المضافة )لتطبيق   لضريبة االستقطاع الواردة في اإلقرار السنوي  مقارنة المبالغ •

 .الضريبة بموجب آلية االحتساب العكسي(

العيّنة المأخوذة، مراجعة   • المعاهدة التي تطالب بها الشركة عند تقديم إقرارات ضريبة االستقطاععلى أساس   مزايا 

 الشهرية لتحديد أوجه القوة في المطالبة المقدّمة من الشركة. 

 بشكل صحيح. مراجعة العقود المادية لضمان تطبيق نسبة ضريبة االستقطاع •

وتقديم تقدير كمّي لغرامات التأخير والغرامات  تقديم المشورة بشأن االلتزام المحتمل المترتّب على ضريبة االستقطاع •

 المطبّقة التي قد تكون مستحقة الدفع من قبل الشركة. 
 

 إجراءات التحقّق من االمتثال لمتطلبات الفوترة اإللكترونية 
 

اإللكترونية وتسليط الضوء على نقاط البيانات المفقودة ومتطلبات النظام من  مراجعة المرحلة األولى من نظام الفوترة   •

 .جملة أمور أخرى

 .التحقّق من جاهزية المرحلة الثانية للفوترة اإللكترونية وتحديد الثغرات ذات الصلة •

 رحلة الثانية. تبادل التوصيات بشأن القضايا المحددة للمرحلة األولى والثغرات التي يجب سدّها بهدف تنفيذ الم •

 

 ومما ال شّك فيه أّن ذلك يمثّل فرصة ممتازة لتمكين األعمال من التعامل مع أي أخطاء أو مشكالت سابقة بطريقة عملية وفعّالة.

 

قامت مؤخًرا بتنظيم ندوة إلكترونية حول مبادرة اإلعفاء الضريبي باللغتين اإلنجليزية وفي هذا الشأن، تجدر اإلشارة إلى أّن ديلويت  

 .الرابطوالعربية والتي يمكن االطالع عليها عبر هذا 
 
 

 آخر المستجّدات في اإلمارات العربية المتحدة 
 

   االتحادية للضرائب تعلن عن زيادة الزيارات التفتيشية
 

الهيئة االتحادية للضرائب )"الهيئة"( في اإلمارات العربية المتحدة )"الدولة"( عن قيامها بزيادة الزيارات التفتيشية بشكل   أعلنت

 ملحوظ، وذلك بهدف رصد حاالت عدم االمتثال للتشريعات الضريبية. 

 

تفتيشية في جميع أنحاء الدولة، وذلك بالتعاون مع كّل من وزارة زيارة    9,948، أجرت الهيئة  2022وفي النصف األول من سنة  

االقتصاد والهيئة االتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ومختلف دوائر التنمية االقتصادية في جميع أنحاء الدولة.  

 .2021الفترة من سنة  ٪ مقارنة بنفس104وتجدر اإلشارة إلى أّن عدد الزيارات الحاصلة يمثّل زيادة بنسبة 

 

https://www2.deloitte.com/xe/en/events/middle-east-events/2022/business-impacts-ksa-tax-authority-amnesty-initiative.html
https://tax.gov.ae/ar/media.centre/News/federal.tax.authority.intensifies.its.efforts.by.increasing.inspections.visits.104.percent.in.6.months.aspx


 1.07مليون وحدة من منتجات التبغ غير المطابقة للمواصفات، و  5.5وقد أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط ومصادرة ما يقارب  

مليون وحدة من السلع االنتقائية األخرى غير المطابقة، حيث بلغت القيمة اإلجمالية للمستحقات الضريبية على السلع المحجوزة 

 يون درهم.مل 130.4

 

في هذا الشأن، يشير تزايد وتيرة عمليات التفتيش إلى أنه مع مرور سنوات على تطبيق أنظمة ضريبة القيمة المضافة والضرائب 

االنتقائية في الدولة، فإّن الهيئة تتوقع نسبة أكبر من االمتثال من جانب دافعي الضرائب، ولذلك فهي تحرص على تكثيف جهودها  

ل التركيز على عمليات التفتيش واإلنفاذ الضريبي. وعلى هذا األساس، يجب على األعمال ضمان امتثال عملياتها  الرقابية من خال

 ووضعها الضريبي للتشريعات الضريبية في الدولة. 
 

 كيفية االستعداد لعملية التفتيش التي تجريها الهيئة؟

 

يمكن لشركة ديلويت تقديم الدعم ألعمالكم من أجل التحضير إلجراءات التفتيش التي تقوم بها الهيئة، وذلك من خالل إجراء  

 تدقيق وهمي لمحاكاة نوع المراجعة التي قد تجريها الهيئة.

 

ثال المطلوب بموجب التشريعات  ومن شأن هذه المراجعة تحديد نقاط عدم االمتثال وتزوديكم باإلجراءات الموصى بها لتحقيق االمت

 الضريبية المحلية قبل عملية التفتيش من جانب الهيئة. 
 
 

 آخر المستجّدات في سلطنة ُعمان

 

 جهاز الضرائب يطلق حملة زيارات ميدانية "لزيادة الوعي الضريبي" 
 

التابعة لجهاز الضرائب في ُعمان "حملة توعية ميدانية" لتس المراجعين  دائرة خدمات  ليط الضوء على أهمية االمتثال  أطلقت 

 الضريبي الصحيح وزيادة الوعي بمتطلبات ضريبة القيمة المضافة المترتبة على دافعي الضرائب، بما في ذلك:

 

o كيفية التسجيل للضريبة بشكل صحيح 

o  كيفية تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة 

o محددة ضرورة تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة في المواعيد ال 

 

القيمة   بمتطلبات ضريبة  دراية  على  الضرائب  دافعي  أّن  من  للتأكد  النطاق  واسعة  عمل  خطة  من  كجزء  المبادرة  هذه  وتأتي 

 .المضافة، وأخذ هذه المتطلبات على محمل الجدّ والقيام بما يلزم ألغراض االمتثال

 

في   -ومن المتوقع أن يقوم جهاز الضرائب باتخاذ إجراءات أكثر صرامة في المستقبل مع انطالق الحملة/الحمالت )وغيرها(  

 السنة الثانية على تطبيق ضريبة القيمة المضافة، باإلضافة إلى المزيد من عمليات الرقابة والتدقيق والتقييمات وفرض الغرامات.
 

 

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

 بالمواضيع التي تتناولها .لذلك، يُرجى عدم التص ّرف بنا ًء على محتوياتها دون الحصول على مشورة رسمية في هذا الشأن .


