النشرة األسبوعية للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي
 ١١فبراير ٢٠١٩
أحدث التطورات في البحرين
الجهاز الوطني لإليرادات يكشف عن نموذج اإلقرار الضريبي
أعلن الجهاز الوطني في اجتماع مغلق بين مستشاري ضريبة القيمة المضافة عن نموذج اإلقرار الضريبي.
تتلخص االختالفات بين اإلقرار الضريبي في السعودية والبحرين فيما يلي:
 إضافة حقل خاص بالتوريدات للعمالء المسجلين في دول مجلس التعاون الخليجي األخرى والتي سيتم إيقافها مؤقتًا
حتى سريان األحكام الضريبية بين دول مجلس التعاون الخليجي.
 إضافة حقل التوريدات الخاضعة آللية االحتساب العكسي المحلية.
 يندرج استيراد السلع الخاضعة للضريبة المدفوعة في الجمارك أو المؤجلة في نفس الحقل ،والذي سيتم تعبئته تلقائيًا.
ويعتمد ذلك ما إذا يحق لدافع الضرائب تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة على الواردات.
 يجب إدراج المشتريات من دافعي الضرائب غير المسجلين باإلضافة إلى المشتريات المعفاة والخاضعة للضريبة
بنسبة الصفر .ويهدف ذلك لمساعدة الجهاز على مراقبة االمتثال بين الشركات الصغيرة.
يتوقع إصدار نموذج اإلقرار الضريبي قريبًا باإلضافة إلى األدلة اإلرشادية حول اإلقرارات والمدفوعات الضريبية والتسجيل
لألشخاص غير المقيمين.
الجهاز الوطني لإليرادات يطلق دليل االستيراد والتصدير لضريبة القيمة المضافة
أطلق الجهاز الوطني لإليرادات دليل االستيراد والتصدير لضريبة القيمة المضافة ،حيث يناقش تطبيق ضريبة القيمة المضافة
على استيراد وتصدير السلع والخدمات من البحرين وإليها.
يقدم الدليل (غير الملزم قانونًا) بعض األفكار حول النهج المحتمل للجهاز بشأن المعاملة الضريبية ومكان التوريد وااللتزامات
الضريبية واسترداد ضريبة القيمة المضافة ومتطلبات التوثيق التي تخضع لها أي شركة تقوم باالستيراد والتصدير من
البحرين.
للمزيد من التفاصيل حول الدليل ،يرجى االطالع على تنويه ديلويت الصادر بهذا الشأن.
وإننا ننصح الشركات التي تتضمن أنشطة االستيراد والتصدير للتأكد من امتثالها للتشريع الضريبي في البحرين ،حيث ينص
القانون على االحكام الخاصة بهذا المجال والتي تنطبق على بعض معامالت خاصة باالستيراد والتصدير.

إصدارات الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية
أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة النسخ االنجليزية لبعض األدلة الصادرة باللغة العربية.

الدليل اإلرشادي الخاص بالخدمات المهنية (باللغة االنجليزية)
يغطي هذا الدليل الموضوعات التالية :مكان تقديم الخدمات المهنية وتاريخ استحقاق ضريبة القيمة المضافة عن هذه الخدمات
والمسائل المشتركة مثل المصروفات والنفقات والتسويات الالحقة والمعاملة الضريبية المطبقة على األنشطة والندوات التي
تُعقد في المملكة العربية السعودية وخدمات االستشارات المالية وكذلك تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على العقود الدولية
والمعاملة المطبقة على رسوم الخدمات التي تتم داخل مجموعة من الشركات.
الدليل اإلرشادي الخاص بقطاع االتصاالت (باللغة االنجليزية)
يهدف هذا الدليل إلى تقديم المزيد من التوضيحات للموردين العاملين في قطاع االتصاالت فيما يتعلّق بتعريف مصطلح
االتصاالت والخدمات االلكترونية .ويتضمن األقسام المتعلقة التي تشمل التوريدات ضمن قطاع االتصاالت والتوريدات المتعددة
المكونة من السلع والخدمات ("التوريدات المتعددة") ،والتي قد تؤثر على المعاملة الضريبية لهذه التوريدات.
ويركز الدليل أيضًا على التطبيق الفعلي ألحكام مكان التوريد ومكان توريد لالتصاالت والخدمات االلكترونية والمعاملة
الضريبية للخدمات المقدمة لغير المقيمين والقسائم الشرائية وأحكام تاريخ التوريد واستيراد السلع.
الدليل اإلرشادي الخاص باألنشطة الترفيهية (باللغة االنجليزية)
يتناول هذا الدليل المواضيع المتعلقة بموردي خدمات األنشطة الترفيهية ،بما في ذلك أحكام مكان التوريد والمعاملة الضريبية
لرسوم حضور الفعاليات والحاالت الخاصة ،باإلضافة إلى المعالجة الضريبية للفنادق والمطاعم وخدمات تموين األغذية.
ويهدف هذا الدليل إلى تقديم المزيد من التوضيحات للموردين في مجال الترفيه فيما يتعلق بااللتزامات واآلثار الضريبية
المتعلقة باألنشطة الترفيهية التي يقوم بها األشخاص الخاضعون للضريبة التي تندرج تحت معاملة حالة خاصة من حيث أحكام
مكان التوريد ،مثل األندية الرياضية والرعاية واإلعالن والعقود وغيرها من الحاالت.

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.

