النشرة األسبوعية للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي
 ٨ديسمبر٢٠٢٠
آخر المستجدات يف اإلمارات العربية المتحدة
الهيئة االتحادية للضرائب تنشر أدلة حول متطلّبات اإلبالغ عن المخزون للسلع االنتقائية
للضائب ("الهيئة") رف دولة اإلمارات العربية المتحدة ("اإلمارات") دليالن جديدان حول ر
أصدرت الهيئة اإلتحادية ر
الضيبة االنتقائية.
ي
مسجلي ر
ر
ر
للضيبة االنتقائية.
مسجلي أو غي
تتعلق هذه األدلة بحركة مخزون السلع االنتقائية ألمناء المستودعات سواء كانوا
ر
اإللكيونية الخاص بالهيئة لتقديم التضيحات ذات الصلة ألمناء
تم إعداد هذه األدلة للمساعدة عىل استخدام بوابة الخدمات
ر
ر
ر
المسجلي للتضي ح عن السلع االنتقائية المخزنة لديهم يف المناطق المحددة الخاضعة إلدارتهم ابتداء
المسجلي وغي
المستودعات
من  1يناير .2021
المسجلي ر
للضيبة االنتقائية تقديم تضي ح المخزون االفتتاح ( )EX204ر
ر
ر
بي  1يناير  2021و 31يناير
ويتعي عىل أمناء المستودعات
ي
ر
ر
ر
بدافع الضيبة االنتقائية يف المناطق المحددة التابعة
االفتتاح للسلع االنتقائية الخاصة
 .2021ويتعي عليهم التضي ح عن المخزون
ي
ي
ر
يب.
لهم وعليهم تقديم تضي ح واحد لكل حامل لرقم تسجيل ض ي
ر ر
يىل:
أما أمناء المستودعات غي المسجلي للضيبة االنتقائية فعليهم القيام بما ي
•

المسجلي ر
ر
ر
للضيبة االنتقائية من
المالكي
التضي ح عن السلع االنتقائية الموجودة ر يف المنطقة المحددة التابعة لهم من قبل
خالل تقديم النموذج EX204؛ و

•

المسجلي ر
ر
ر
للضيبة االنتقائية
المالكي غي
التضي ح عن السلع االنتقائية الموجودة ر يف المنطقة المحددة التابعة لهم من قبل
المسجلي ( )EX204Aلكل ر
ر
فية ابتداء من  1يناير .20121
من خالل تقديم تضي ح حركة المخزون لغي

باإلضافة إىل المتطلبات المذكورة رف هذه األدلة ،فقد علمنا أن الهيئة قامت بالتواصل مع دافع ر
الضيبة االنتقائية ر
مباشة إلبالغهم
ي
اإلضاف بما ر
بمتطلبات التبليغ عن المخزون ي ر
ر
االفتتاح ابتداء من  1يناير
المخزون
لتدقيق
مرخص
خارح
مدقق
تعيي
متطلبات
ذلك
ف
ي
ي
ي
ي
 2021رف كل منطقة حرة لكل مسجل ر
للضيبة االنتقائية.
ي

آخر المستجدات في المملكة العربية السعودية
التطبيق االلزامي للفوترة االلكترونية

أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية (الهيئة) الالئحة النهائية للفوترة االلكترونية باللغة العربية
بتاريخ  4ديسمبر  ،2020والتي تنص على إلزام دافعي الضرائب المقيمين في المملكة بجاهزيتهم الكاملة إلصدار وحفظ
وتعديل الفواتير اإللكترونية بحلول  4ديسمبر .2021
تحدد الالئحة الشروط والمتطلبات والضوابط المتعلقة بالفواتير اإللكترونية واإلشعارات الدائنة والمدينة اإللكترونية .ومع ذلك،
لم يُنشر رسميا ً بعد ماهية نوع نظام الفوترة اإللكترونية المطلوب؛ حيث يتوقع أن يتم ذلك خالل العام القادم.
من المهم مالحظة أن الئحة الفوترة اإللكترونية ستعتمد على جميع األحكام المتعلقة بالفاتورة الضريبية ضمن تشريعات ضريبة
القيمة المضافة ،وأي عدم امتثال سيؤدي إلى فرض عقوبات من قبل الهيئة.
كما تشير الالئحة إلى أنه وباإلضافة إلى تشريعات ضريبة القيمة المضافة والئحة الفوترة االلكترونية ،فإن األحكام المتعلقة
بإثبات المعامالت اإللكترونية والتوقيعات اإللكترونية المنصوص عليها في قانون المعامالت اإللكترونية المعمول به في المملكة
العربية السعودية تسري على الفواتير اإللكترونية واإلشعارات الصادرة.

خر المستجدات في عُمان
األكاديمية االفتراضية لضريبة القيمة المضافة
اعتبارا من  16أبريل  ،2021فإنه من المتوقع أن تواجه الشركات
مع بدأ التطبيق التدريجي لضريبة القيمة المضافة في عمان
ً
ضمن قطاع الخدمات المالية أثرا ً ضريبيا ً بالغا ً على عملياتها .يخضع قطاع الخدمات المالية لقواعد خاصة تم توضيحها في
تشريعات ضريبة القيمة المضافة ومن المتوقع أن تؤدي إلى تعقيدات إضافية بالنسبة للقطاع .مع األخذ بنظام العقوبات حسب
التشريع الجديد باالعتبار ،بات من الضروري أن تُدرك الشركات كيفية تطبيق هذه القواعد بهدف الحد من مخاطر عدم االمتثال
إلى جانب إدارة مركزهم الضريبي بشكل فعال.

وعليه ،سيقوم فريق ديلويت المختص بالضرائب غير المباشرة بتخصيص الجلسة الخامسة من األكاديمية االفتراضية لضريبة
القيمة المضافة في عمان لمناقشة قطاع الخدمات المالية .ستُعقد الجلسة يوم الثالثاء الموافق  15ديسمبر  2020وستناقش كيفية
تفاعل ضريبة القيمة المضافة مع الشركات ضمن هذا القطاع ،وما هي المشكالت المحتملة التي ستواجهها الشركات استعدادًا
للدخول في نظام ضريبة القيمة المضافة .للحصول على التفاصيل الكاملة ولتسجيل اهتمامك ،من فضلك اضغط هنا.

هذا الملخص مخصص ألغراض إعالمية فقط وال ينبغي أخذ المشورة به .وال يغطي بالضرورة كافة الجوانب الخاصة
بالمواضيع التي ناقشها .لذا ،نرجو عدم التصرف بنا ًء على محتوياته دون تلقي مشورة رسمية.

