
 

 

 النشرة األسبوعية للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي

  ٢٠٢٠ أغسطس ١١

        

 آخر المستجدات في اإلمارات العربية المتحدة 

االتحادية للضرائب توقف خاصّية سداد الضريبة وفق آلية االحتساب العكسي التي تّم منحها لبعض دافعي الضرائب الذين 

 ترصد بذمتهم مبالغ لصالح الهيئة

 

( بوقف خاصيّة سداد الضريبة عند االستيراد "الدولة"قامت الهيئة االتحادية للضرائب )"الهيئة"( في اإلمارات العربية المتحدة )

 وفق آلية االحتساب العكسي لبعض دافعي الضرائب الذين ترصد بذمتهم مبالغ ضريبية وغرامات لصالح الهيئة. 

 

يين، أشارت الهيئة أنه من أجل إعادة تفعيل الخاصيّة المذكورة، يجب سداد جميع في رسالة موجهة إلى دافعي الضرائب المعن

، على أن يتّم تزويد الهيئة بما يثبت سداد جميع المستحقات 2020المبالغ المستحقة بذمتهم في موعد أقصاه نهاية شهر أغسطس 

مان البنكي المطلوب ايداعه حتى يتّم إعادة تفعيل المترتبة عليهم. بعد ذلك، ستقوم الهيئة بإبالغ دافعي الضرائب بقيمة الض

 خاصيّة االحتساب العكسي لهم.

 

 آخر المستجّدات في المملكة العربية السعودية
 

 2020سبتمبر  30تمديد مهلة تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة حتى 
 

، قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( 19-الناتجة عن تبعات تفشي جائحة كوفيدنظراً للظروف االقتصادية والعالمية 

 . 2020سبتمبر  30بتمديد مهلة تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة إلى 

يونيو  30حتى  2020مارس  18عن هذه المبادرة في وقت سابق من السنة الحالية وخالل الفترة الممتدة من  اإلعالنوقد تّم 

2020. 

ومما ال شّك فيه أّن تمديد هذه المبادرة له أثر إيجابي على دافعي الضرائب، حيث سيتّم إعفاؤهم من غرامات التسجيل المتأخر 

م إقرار ضريبة القيمة المضافة او تعديلها، شرط استيفاء كافة االلتزامات ودفع جميع المبالغ غير المسدّدة في موعد أقصاه وتقدي

 .2020سبتمبر  30
 

 

 الهيئة العاّمة للزكاة والدخل تنشر تحديثاً جديداً بشأن الدليل اإلرشادي الخاص بطلبات القرارات التفسيرية

للدليل اإلرشادي الخاّص  اإلنجليزيةو  العربيةقامت الهيئة العاّمة للزكاة والدخل )"الهيئة"( مؤخراً بنشر نسخاً محدثة باللغتين 

 بطلبات القرارات التفسيرية. 

 لتعديالت الرئيسية التي تضمنها اإلصدار الجديد تتمثل فيما يلي: والجدير بالذكر أّن ا

https://www2.deloitte.com/xe/en/pages/tax/articles/ksa-vat-return-deadlines-extended-due-to-covid-19.html
https://www2.deloitte.com/xe/en/pages/tax/articles/ksa-vat-return-deadlines-extended-due-to-covid-19.html
https://gazt.gov.sa/ar/HelpCenter/guidelines/Documents/%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9.pdf
https://gazt.gov.sa/ar/HelpCenter/guidelines/Documents/%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9.pdf
https://gazt.gov.sa/en/HelpCenter/guidelines/Documents/Tax%20Ruling%20Request%20Guideline%20June%202020-Eng.pdf
https://gazt.gov.sa/en/HelpCenter/guidelines/Documents/Tax%20Ruling%20Request%20Guideline%20June%202020-Eng.pdf


  يجوز للخاضع للضريبة تقديم طلب للحصول على قرار تفسيري بشأن أي من القضايا المتعلقة بضريبة الدخل )بما في

 ذلك ضريبة االستقطاع( أو ضريبة القيمة المضافة أو الضريبة االنتقائية.

 تفسيري من قبل الخاضع للضريبة، أو نيابة عنه من قبل الممثل الضريبي أو الوكيل يمكن تقديم طلب القرار ال

 الضريبي أو الشخص المخول بالتوقيع. 

 .يجب تقديم الطلب من خالل البوابة اإللكترونية للهيئة 

  المزيد من اإلرشادات بشأن المعايير الواجب توافرها عند تقديم طلب إصدار قرار تفسيري؛ و 

 ليل اإلرشادي نموذج طلب تفاعلي من الممكن تعبئته إلكترونياً وطباعته. يتضمن الد 

 

 آخر المستجّدات في سلطنة ُعمان

 الندوة اإللكترونية لـــ "ديلويت" حول المستجّدات الضريبية في السلطنة

ضريبياً افتراضياً يومي الثامن عشر والتاسع عشر من أغسطس الجاري الستعراض آخر المستجدّات تعقد "ديلويت" مؤتمراً 

   الضريبية في ُعمان.

ونحن نشجعك على االنضمام إلى هذه الندوة اإللكترونية، حيث ستقدم لك "ديلويت" وفريق عملها في إدارة الضرائب غير 

 ستجدّات ضريبة القيمة المضافة والضريبة االنتقائية في ُعمان. المباشرة في ُعمان رؤى وتوصيات في ضوء آخر م

 للتسجيل.  هنايرجى الضغط 

تزويدك بآخر المستجدّات لحظة ديلويت" "باإلضافة إلى ذلك، وفي ظل التغيير السريع للمشهد الضريبي في السلطنة، ستواصل 

 حدوثها.

 

 

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. 

https://deloitte.zoom.us/webinar/register/WN_MKKzKf0CS_q4Iefs1-H6Tw
https://deloitte.zoom.us/webinar/register/WN_MKKzKf0CS_q4Iefs1-H6Tw

