
 

 

للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي النشرة األسبوعية  

 ٢٠١٩ليو يو ٨

 

 ماراتأحدث التطورات في اإل

 االتحادية للضرائب تصدر قرار بشأن الحد األقصة لمبلغ االسترداد النقدي بموجب نظام رد الضريبة للسياح

أصدرت الهيئة االتحادية للضرائب قراًرا يتعلق بالحد األقصى لمبلغ االسترداد النقدي بموجب نظام رد ضريبة القيمة المضافة 

 للسياح. 

يكون  مبلغ االسترداد النقدي بموجب نظام رد الضريبة للسياح بحيث 2019( لسنة 1قرار الهيئة االتحادية للضرائب رقم )يحدد 

 . 2019يونيو  1ساعة، ويعمل بأحكام هذا القرار اعتباًرا من  24درهم لكل سائح قادم من الخارج لكل  7,000مبلغ 

 

 أحدث التطورات في السعودية 

 الزكاة والدخل تصدر الدليل اإلرشادي الخاص بطلبات القرارات التفسيرية )باللغة العربية( 

باللغة  الدليل اإلرشادي الخاص بطلبات القرارات التفسيريةخل في المملكة العربية السعودية أصدرت الهيئة العامة للزكاة والد

 العربية. 

قرار التفسيري التي يستخدمها المكلف لطلب رأي موثق من الهيئة حول تفسير نصوص األنظمة يوضح الدليل آلية تقديم طلب ال

   واللوائح التنفيذية المطبقة في المملكة بما يخص ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الدخل.

ون اإلشارة إلى تفاصيل يحق للهيئة نشر رد طلب القرار التفسيري الذي تم تقديمه بشكل خاص لمقدم الطلب، أو بشكل عام د

 مقدم الطلب، وذلك للسماح لبقية األشخاص االطالع على هذا القرار التفسيري عند الحاجة. 

ومن الممكن تقديم طلب القرار التفسيري باللغة العربية أو االنجليزي، ولكن للهيئة الحق بطلب ترجمة معتمدة ألي طلب أو أية 

ل الضرورة. ويجب على المكلف على أن يكون مسجاًل لدى الهيئة ألغراض ضريبة القيمة مستندات داعمة باللغة العربية في حا

المضافة، ليتمكن من تقديم طلب القرار التفسيري. وتجدر اإلشارة أن القرارات التفسيرية غير ملزمة للهيئة، حيث يقوم مقدم 

 ة. الطلب بتقديم كافة المستندات المطلوبة واستيفاء الشروط من قبل الهيئ

 وتعد آلية تقديم طلب القرار معقدة، حيث يتوجب تقديم العديد من المعلومات والمستندات الثبوتية الخاصة بالطلب.

 

 

 

 

https://www.tax.gov.ae/-/media/Files/FTA/links/Legislation/VAT/FTA-Decision-No-1-of-2019-on-Maximum-Amount-of-Cash-Refunds-under-TRS.pdf
https://www.vat.gov.sa/sites/default/files/2019-07/VAT_Added_Tax_Application_for_a_Ruling_Request_July_2_2019.pdf
https://www.vat.gov.sa/sites/default/files/2019-07/VAT_Added_Tax_Application_for_a_Ruling_Request_July_2_2019.pdf


 أحدث التطورات في البحرين 

 الجهاز الوطني لإليرادات يعلن تحديث األسئلة الشائعة التقنية بشأن استرداد ضريبة المدخالت واألشخاص المرتبطين

عبر الموقع االلكتروني وتعليمات إضافية بشأن  األسئلة الشائعة التقنيةالجهاز الوطني لإليرادات في البحرين تحديث أعلن 

   ألغراض ضريبة القيمة المضافة. واألشخاص المرتبطين باتبالهواتف المحمولة والمركاسترداد ضريبة المدخالت المتعلقة 

 الهواتف المحمولة / المركبات

  للتنقل من عندما يتم توفير مركبة أو هاتف محمول للموظف بحيث يتم إتاحتها لالستعمال الشخصي )على سبيل المثال

أو إلى العمل، إجراء أو تلقي مكالمات هاتفية شخصية(، يجب خصم مدخالت القيمة المضافة المتعلقة بالهواتف 

 المحمولة والمركبات بحسب نسب استعمالها ألغراض العمل. 

 اإلجراءات يجب تقسيم مدخالت القيمة المضافة على أساس عادل ومعقول، وفقاً لالستخدام الفعلي وتبعاً للسياسات و

 كما يمكن استخدام الطريقة المبسطة كحل بديل.  .المكتوبة

  ال يجوز في كل حال من األحوال المطالبة بخصم مدخالت القيمة المضافة على نفقات الهاتف المحمول إذا كانت نسبة

 ..%50االستخدام الفعلي للهاتف ألغراض العمل ال تتجاوز 

  :يمكن تبسيط الطريقة كما يلي 

o من مدخالت القيمة المضافة على إجمالي النفقات. 40ة للمركبات: بالنسب % 

o  :من مدخالت القيمة المضافة على إجمالي النفقات )مع األخذ بمتطلب 60بالنسبة للهواتف المحمولة %

 %(. 50االستخدام الفعلي ألغراض العمل بنسبة 

 األشخاص المرتبطين

 ضريبة القيمة المضافة البحريني.من نظام  22ن وفقًا ألحكام المادة يعد أصحاب العمل والموظفين أشخاًصا مرتبطي  

  وقد يتوجب على أصحاب العمل المسجلين ألغراض الضريبة الذين يقدمون توريدًا لمقابل للموظفين، تحديد قيمة

 السوقية العادلة. التوريد بالقيمة 

  .وتنطبق أحكام التوريد المفترض في حال تقديم التوريدات دون مقابل 

 

 

 أحدث التطورات في عمان 

 طرح نموذج اإلقرار االنتقالي للضريبة االنتقائية

 االلكترونية بوابة الخدمات أعلنت األمانة العامة للضرائب في عمان عن طرح نموذج اإلقرار النتقالي للضريبة االنتقائية عبر 

 للضرائب، ويتضمن الموقع آلية تعبئة اإلقرار لتسهيل اإلجراءات. 

، تقديم 2019 يونيو 15وقد أعلنت مسبقًا أنه يتوجب على األعمال التي تحتفظ بسلع انتقائية قبل موعد تطبيق الضريبة بتاريخ 

 اإلقرار االنتقالي للضريبة االنتقالية وسداد الضرائب المستحقة بحلول هذا التاريخ. 

 

 

 

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

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