النشرة األسبوعية للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي
 ٩مارس ٢٠٢١
آخر المستجدّات في المملكة العربية السعودية

الهيئة العا ّمة للزكاة والدخل تنشر دليل ضريبة القيمة المضافة للمتاجر اإللكترونية
أصدرت الهيئة العا ّمة للزكاة والدخل ("الهيئة") في المملكة العربية السعودية ("المملكة") دليلا إرشاديا ا (باللغة العربية) يشرح
التزامات ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بالمتاجر اإللكترونية عبر اإلنترنت (التسجيل واإلقرار وااللتزامات األخرى ذات
الصلة) .وتجدر اإلشارة إلى أنّ المعلومات الواردة في هذا الدليل تنطبق على كافة المتاجر اإللكترونية التي تمارس نشاطا ا تجاريا ا
صات التالية:
من خلل المن ّ

•
•
•
•

المواقع اإللكترونية
صات التواصل االجتماعي (انستغرام وما إلى ذلك)
من ّ
تطبيقات التراسل الفوري (واتساب وما إلى ذلك)
صة بالتسوق
التطبيقات الذكية الخا ّ

وعليه ،يجب على المتاجر اإللكترونية التي تجاوز مبيعاتها حدّ التسجيل اإللزامي الحصول على سجل تجاري والتسجيل لضريبة
القيمة المضافة وإظهار الشهادة الضريبية في المتجر اإللكتروني بشكل واضح وتقديم اإلقرارات الضريبية وسداد االلتزامات
الضريبية .كما يمكن للمتاجر اإللكترونية القيام بالتسجيل االختياري إذا تجاوزت مبيعاتها حدّ التسجيل االختياري.

ويشدد الدليل على ضرورة الحرص على عرض الشهادة الضريبية بشكل واضح في المتجر اإللكتروني لتجنّب الغرامات التي
قد تصل إلى  50,000لاير سعودي في حال عدم االلتزام بهذا الشأن.

ويتض ّمن الدليل روابط وأمثلة تفاعلية لمساعدة دافعي الضرائب في فهم االلتزامات المختلفة التي قد تترتب عليهم.

رد الضريبة لألعمال غير المقيمة في المملكة

تيح نظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية إ مكانية قيام األعمال غير المقيمة بطلب استرداد ضريبة القيمة
المضافة المتكبّدة في سياق األنشطة التي تزاولها .وعلى الرغم من أنّ المملكة لم تحدد اإلجراءات الرسمية لعملية تقديم طلبات
االسترداد ومعالجتها ومنح مبالغ االسترداد ،إال إننا نوصي بتقديم "طلب ردّ وقائي" لضريبة القيمة المضافة المتكبدة خلل 2020
قبل الموعد النهائي في  30يونيو  .2021وبالرغم من أنّ الوضع القانوني لطلب الردّ الوقائي ليس مؤكداا ،إال أنّ عدم تقديم الطلب
بمجرد أن تصبح هذه العملية
قبل  30يونيو  2021سيؤدي على األرجح إلى الحؤول دون إمكانية الحصول على مبلغ االسترداد
ّ
رسميّة.

آخر المستجدّات في اإلمارات العربية المتحدة

االتحادية للضرائب تصدر نشرة معلومات ضريبية أساسية للفنانين ومؤثري مواقع التواصل االجتماعي

أصدرت الهيئ ة االتحادية للضرائب ("الهيئة") في اإلمارات العربية المتحدة ("الدولة") نشرة معلومات ضريبية أساسية خاصة
بالفنانين ومؤثري مواقع التواصل االجتماعي .وفي هذا السياق ،فإنّ هذه النشرة موجّهة إلى ك ّل من:

•
•

األفراد الذين يقدمون توريدات بصفتهم الشخصية كفنانين استعراضيين أو مطربين أو راقصين أو فناني مسرح ،أو
غيرهم ،وال ُمشار إليهم بعبارة "الفنانون" في النشرة؛ و
مؤثري مواقع التواصل االجتماعي الذين يقدمون خدماتهم من خلل مواقع التواصل االجتماعي من أجل الترويج
لمدونين أو مضيفي موقع اليوتيوب وغيرهم ،وال ُمشار إليهم بعبارة "المؤثرون" في النشرة.
لمنتجات وخدمات ،كا ّ

تقدّم النشرة معلومات إرشادية حول التزامات التسجيل لضريبة القيمة المضافة التي تترتب على الفنانين والمؤثرين المقيمين وغير
تتطرق أيضا ا إلى اآلثار المترتبة على ضريبة القيمة المضافة فيما يتعلق بالتوريدات المقدّمة من قبل هؤالء الفنانين
المقيمين ،كما
ّ
والمؤثرين.
وتسلّط النشرة الضوء على الحاالت التي تتطلّب إصدار فواتير ضريبية ،باإلضافة إلى تلك التي يجوز فيها إصدار فواتير ضريبية
مبسّطة .إضافة إلى ذلك ،توضح النشرة أنّ الفنانين وا لمؤثرين مؤهلون السترداد ضريبة المدخلت المتكبّدة عن القيام بتوريدات
خاضعة للضريبة عدا عن تلك ال ُمستثناة من االسترداد على وجه التحديد.
صة التي تتعلق بالفنانين والمؤثرين والموقف الذي تتبناه الهيئة إزاء ك ّل منها.
في الختام ،تسرد النشرة عدداا من المسائل الخا ّ

آخر المستجدّات في سلطنة عُمان
تطورات عملية التسجيل لضريبة القيمة المضافة
ّ

تمهيداا لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في أبريل  2021وكما ت ّمت اإلشارة إليه في اإلشعارات والمراسلت السابقة ،فقد بدأت
سلطنة عُمان عملية التسجيل المرحلي خلل الفترة االنتقالية ،مع بدء المرحلة األولى من التسجيل لألعمال التي تجاوز توريداتها
السنوية الخاضعة للضريبة مليون لاير عماني (ما يقارب  2.6مليون دوالر أمريكي) اعتباراا من  1فبراير  .2021وفي هذا
سيستمر في قبول طلبات التسجيل بعد  15مارس  2021حتى تاريخ بدء تطبيق
صل إلى فهمنا بأنّ جهاز الضرائب
ّ
السياق ،يتو ّ
ضريبة القيمة المضافة في  16أبريل  .2021وبالتالي ،يجب على األعمال ال ُملزمة بالتسجيل والتي لم تقم بذلك حتى اآلن المسارعة
إلى اتخاذ اإلجراءات اللزمة في هذا الشأن.
إضافة إلى ما تقدّم ،من المتوقع أن يقوم جهاز الضرائب قريبا ا بصياغة المزيد من اإلرشادات حول التسجيل من قبل األعمال غير
صادرة عن وزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار .نبقى
المقيمة واألعمال المحلية التي ال تملك شهادة السجل التجاري ال ّ
التطورات وسنقوم بنشرها فور ورودها.
على اطلع بآخر
ّ

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

