
 

 

للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي النشرة األسبوعية  

 ٢٠٢٠ سبتمبر ٨

  

 آخر المستجّدات في المملكة العربية السعودية

   سبتمبر 30انتهاء مبادرة ضريبة القيمة المضافة وبرنامج التصحيح الذاتي للبيانات الجمركية في 

 

، فإننا ندعو العمالء ودافعي الضرائب إلى 2020سبتمبر  30المملكة المتعلقة بضريبة القيمة المضافة في  بادرةممع انتهاء 

قرارات اإلاتخاذ قرارهم اآلن بشأن المضي قدماً في إجراء التعديالت الالزمة أو التسجيل المتأخر أو إجراء التصحيحات على 

الضريبية المقّدمة سابقاً. وبالنظر إلى الزيادة األخيرة التي طرأت على نسبة ضريبة القيمة المضافة، فاآلن هو الوقت المناسب 

 لضمان توافق اإلقرارات الضريبية لشهري يوليو وأغسطس مع القوانين ذات الصلة. 

منح مهلة ستة أشهر للمستوردين من أجل نات والتي تتعلق بإضافة إلى ما تقّدم، فقد تقّرر تمديد مبادرة التصحيح الذاتي للبيا

الجمارك  أعلنت، وقد سبق وأن 2020سبتمبر  30تصحيح بياناتهم الجمركية الّسابقة دون الحاجة إلى دفع أي غرامات، حتى 

 . 2020يناير  1في السعودية عن هذه المبادرة 

وعليه، يجب على المستوردين اغتنام هذه الفرصة إلجراء التصحيح الالزم في حال التصريح عن السلع المستوردة بأقّل من 

أو عدم سداد الرسوم الجمركية المستحقة عن قيمها، أو عدم تصنيف السلع بشكل صحيح مما أّدى إلى دفع رسوم قيمتها، 

جمركية أقّل، و/أو عدم االمتثال لشروط اإلعفاء. وفي حال إجراء التصحيح الذاتي، سيكون على المستوردين فقط تسوية 

 المستحقات المدفوعة بأقّل مما يجب.

م، ال تترددوا في التواصل معنا لمناقشة التأثير المحتمل والمسائل التي قد تكون األعمال بحاجة إلى تناولها. بناًء على ما تقدّ 

أسابيع فقط، لم يعد هناك  3ومع انتهاء المبادرة المتعلقة بضريبة القيمة المضافة والتصحيح الذاتي للبيانات الجمركية بعد 

 .وبالتالي فإننا نوصي باتخاذ إجراءات فورية في هذا الصدد، يرالوقت الكافي لضمان مراعاة كافة التداب

 

 آخر المستجّدات في اإلمارات العربية المتحدة 

 االتحادية للضرائب تطلق تطبيقاً ذكياً للتحقق من منتجات التبغ الُمعتمدة

 

صدر عن الهيئة االتحادية للضرائب )الهيئة( في اإلمارات العربية المتحدة )الدولة(، تّم اإلعالن عن إطالق  بيان صحفيفي 

 د من أّن منتجات التبغ مطابقة للمواصفات القياسية ضمن نظام العالمات المميزة.تطبيق ذكي جديد يتيح للمستهلكين التأك

ويتيح هذا التطبيق إجراء عملية مسح للطابع المثبت على عبوة السجائر أو التبغ ومنتجاته للتأكد من أنه طابع رقمي ضريبي 

 المنتجات المخالفة للمواصفات القياسية. ُمعتمد من الهيئة. كما يمكن من خالل هذا التطبيق تقديم بالغ للهيئة عن
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إلى تنظيم بيع منتجات التبغ ومكافحة التهّرب الضريبي والتجارة غير يهدف  نظام العالمات المميزةومما ال شّك فيه أّن 

 المنتجات. المشروعة بهذه

 

 

 آخر المستجّدات في سلطنة ُعمان 

 تطّورات قانون ضريبة القيمة المضافة 

 

في سياق التطّورات الضريبية التي تشهدها السلطنة، يبدو أّن قانون ضريبة القيمة المضافة قد دخل المرحلة األخيرة من 

   اإلجراءات التشريعية مع قيام مجلس الدولة بإحالة القانون على السلطان العتماده.

 

 

 

 

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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