
 

 

 النشرة األسبوعية للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي

٢٠١٩  أبريل   ٨  

 

 أحدث التطورات في البحرين 

 قطاع الصحي الخاص بالالجهاز الوطني لإليرادات يطلق الدليل اإلرشادي 

 .الدليل اإلرشادي بشأن ضريبة القيمة المضافة للقطاع الصحيأطلق الجهاز الوطني لإليرادات 

عدات الطبية واستيراد السلع يكمن الهدف من الدليل في تقديم المزيد من التوضيحات حول المعاملة الضريبية لألدوية والم

 الستخدامها من قبل األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة. 

ويقدم الدليل بعض األمثلة التي توضح الفروقات بين مختلف توريدات القطاع الصحي الخاضعة للضريبة بالنسبة األساسية 

 ونسبة الصفر. 

 دمات المقدمة للشركات وأصحاب األعمال. ويتضمن أيًضا المعاملة الضريبية للتأمين الصحي بما فيها الخ

 
 

 أحدث التطورات في اإلمارات العربية المتحدة 

 إصدار تحديث لدليل المستخدم الخاص باسترداد ضريبة القيمة المضافة لألعمال األجنبية 

في  تحديثًا لدليل المستخدم الخاص باسترداد ضريبة القيمة المضافة لألعمال األجنبيةأطلقت الهيئة االتحادية للضرائب 

  اإلمارات، متضمنًا تفاصيل عملية تقديم طلب االسترداد.

 ، وقد تضمن الشروط لتقديم طلب االسترداد.2018أصدرت الهيئة النسخة األولى لهذا الدليل في شهر ديسمبر 

يتضمن الملحق أ للنسخة المحدثة من الدليل قائمة الدول التي أبرمت مع اإلمارات اتفاقيات معاملة بالمثل فيما يتعلق باسترداد 

 الضريبة لألعمال األجنبية.

علومات حول ضريبة القيمة المضافة في اإلمارات العربية المتحدة، يرجى التواصل مع أحد خبرائنا المذكورين للمزيد من الم

 أدناه.

 دراسة فنية مشتركة بين وزارة المالية والمملكة العربية السعودية بشأن إضافة سلع جديدة إلى قائمة الضريبة االنتقائية

عن قيامها بدراسة فنية مشتركة مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية بشأن إضافة  بيان صحفيأعلنت وزارة المالية عبر 

 لنسب المحددة لكل منها. سلع جديدة إلى قائمة الضريبة االنتقائية. ولم تحدد الوزارة ماهية السلع المضافة وما هي ا

 
 
 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/nbrproduserdata/media/h6oUs65VAxoT0SqfoxnMf9V4ughJHFIJu73cc2Fl.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/nbrproduserdata/media/h6oUs65VAxoT0SqfoxnMf9V4ughJHFIJu73cc2Fl.pdf
https://www.tax.gov.ae/pdf/VAT%20Refund%20User%20Guide-Business%20Visitors_EN%20-%2031%2003%202019%20v0.5.4.pdf
https://www.tax.gov.ae/pdf/VAT%20Refund%20User%20Guide-Business%20Visitors_EN%20-%2031%2003%202019%20v0.5.4.pdf
https://www.mof.gov.ae/ar/media/materials/news/pages/3132019.aspx
https://www.mof.gov.ae/ar/media/materials/news/pages/3132019.aspx


 

 أحدث التطورات في السعودية

 تحدث الدليل اإلرشادي الخاص بالفواتير الضريبية وحفظ السجالت

 

 . الدليل اإلرشادي الخاص بالفواتير الضريبية وحفظ السجالتأطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل تحديثُا للنسخة العربية من 

 من الدليل، والذي يناقش متطلبات اللغة.  4.2.1وعلى وجه التحديد، قامت الهيئة بتحديث البند 

بما فيها األرقام والعملة او رمز آخر والتواريخ  –ضح الدليل إمكانية استخدام بعض الميزات المستخدمة في الفواتير دوليًا يو

 وأرقام الفاتورة واألسماء المناسبة. 

 

 

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

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

https://www.vat.gov.sa/sites/default/files/2019-04/VAT_Receipt_and_Record_guidelines_Arabic.pdf
https://www.vat.gov.sa/sites/default/files/2019-04/VAT_Receipt_and_Record_guidelines_Arabic.pdf

