
 
 

 النشرة األسبوعية للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي

  ٢٠١٨ مايو ٦
 

 ديلويت تصدر دليًلا حول تطبيق تظام ضريبة القيمة المضافة في سلطنة عمان 
 

يناير  1عقب تطبيق ضريبة القيمة المضافة في كل من اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ابتداًء من تاريخ 

، تسعى باقي الدول الخليجية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وفقًا لالتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس 2018

 التعاون الخليجي. 

 

باإلضافة إلى اللوائح التنفيذية   حاليًا في سلطنة عمان مراجعة وتحضير التشريعات المحلية الخاصة بضريبة القيمة المضافةتتم 

 واألدلة اإلرشادية. 

 

يهدف إلى مساعدة المنشآت واألعمال وتحضيرهم لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في  يل إرشاديدلقامت شركة ديلويت بإعداد 

تطبيق الضريبة، وآلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة القطاعات األكثر تأثراً بعمان. ويحتوي الدليل على نبذة عامة عن سلطنة 

 يل باللغتين العربية واالنجليزية.ويتوفر هذا الدلواإلجراءات المقترحة لمرحلة ما قبل التنفيذ. 

 

ومن واقع عملنا وخبرتنا في مجال تطبيق الضريبة في اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والدول األخرى، فإنه 

 يتوجب على المنشآت البدء في التحضير المسبق للتأكد من جاهزيتها لالمتثال الضريبي. 

 

رد المؤسسات التقليدية أحد المجاالت الرئيسية التي صادفت بعض المشاكل. حيث أنها غالبًا ما تكون وتعتبر أنظمة تخطيط موا

ضمن المسار الحرج لتنفيذ مشروع بشكل ناجح، ويعد اتخاذ القرار حول مكان ترقية تلك األنظمة أو استبدالها هو أمر معقد 

 .ويستغرق وقتًا طويالً 

 

 

  تطبيق آلية االحتساب العكسي المحلية على تجارة الذهب واأللماس بالجملةاإلمارات العربية المتحدة تقرر 
                           

استجابة للتوضيحات والبيانات التي تم تلقيها من قطاع المعادن الثمينة واأللماس بشأن انخفاض الطلب على الذهب، اتخذ مجلس 

ضريبة القيمة المضافة في اإلمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، لم يتوفر قرار  الوزراء قراًرا بإعفاء تجارة الذهب واأللماس من

 . مجلس الوزراء حتى اآلن

 

فإنه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة فقط في إطار آلية االحتساب العكسي. نشره موقع أريبيان بزنس،  مقالوفقًا لما ورد في 

٪ فقط في قسم المدخالت / المخرجات من إقرار ضريبة القيمة المضافة ولكن 5وسيتم إدراج مبلغ ضريبة القيمة المضافة بنسبة 

 .هدف إلى تزويد التجار بتدفقات نقدية مريحة ومخففةبدون أي سداد فعلي لضريبة القيمة المضافة، والتي ت

 

٪(، المستخدمة 99ومن المتوقع أن يسري هذا االعفاء على االستثمارات في المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة والبالتين )نقاوة 

تم تقديم أي اعفاء فيما يتعلق بتجارة الذهب في المائة أو أكثر. ال يتوقع أن ي 99في التجارة وفقًا للمعايير المقبولة دوليًا بنقاوة تبلغ 

  ٪.99الذي يقل عن نقاوة 

 

 

 

 

https://www2.deloitte.com/xe/en/pages/tax/solutions/vat-oman-introduction.html
http://www.arabianbusiness.com/retail/395591-uae-adopts-law-to-exempt-gold-diamond-trading-from-vat
http://www.arabianbusiness.com/retail/395591-uae-adopts-law-to-exempt-gold-diamond-trading-from-vat


 مجلس إدارة "االتحادية للضرائب" يعتمد خطة تنفيذ نظام استرداد الضريبة للسياح 
 

النظام الخاص باسترداد ضريبة القيمة المضافة تنفيذ اعتمد مجلس إدارة الهيئة االتحادية للضرائب خالل اجتماعه مؤخًرا، خطة 

  .. وتشتمل الخطة على أنظمة متكاملة للربط المباشر مع منافذ البيع والمحالت التجارية في الدولة مع نظام االستردادللسياح

 

عالمة تتبع منتجات التبغ إلكترونياً لمنع  وخالل االجتماع، قامت الهيئة االتحادية للضرائب استعراض تصميم ومواصفات

."التهرب من "الضريبة االنتقائية ًً 

 

ووافق مجلس إدارة الهيئة االتحادية للضرائب خالل االجتماع على مجموعة من القرارات التنفيذية المتعلقة بالسياسات 

 التنظيمية واإلدارية الداخلية للهيئة. 

 

 
 

https://www.tax.gov.ae/ar/plan-tourist-return.aspx
https://www.tax.gov.ae/ar/plan-tourist-return.aspx
https://www.tax.gov.ae/ar/plan-tourist-return.aspx

