النشرة األسبوعية للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي
١١أغسطس ٢٠٢٠
آخر المستجدات في اإلمارات العربية المتحدة
االتحادية للضرائب توقف خاص ّية سداد الضريبة وفق آلية االحتساب العكسي التي ت ّم منحها لبعض دافعي الضرائب الذين
ترصد بذمتهم مبالغ لصالح الهيئة
قامت الهيئة االتحادية للضرائب ("الهيئة") في اإلمارات العربية المتحدة ("الدولة") بوقف خاصيّة سداد الضريبة عند االستيراد
وفق آلية االحتساب العكسي لبعض دافعي الضرائب الذين ترصد بذمتهم مبالغ ضريبية وغرامات لصالح الهيئة.
في رسالة موجهة إلى دافعي الضرائب المعنيين ،أشارت الهيئة أنه من أجل إعادة تفعيل الخاصيّة المذكورة ،يجب سداد جميع
المبالغ المستحقة بذمتهم في موعد أقصاه نهاية شهر أغسطس  ،2020على أن يت ّم تزويد الهيئة بما يثبت سداد جميع المستحقات
المترتبة عليهم .بعد ذلك ،ستقوم الهيئة بإبالغ دافعي الضرائب بقيمة الضمان البنكي المطلوب ايداعه حتى يت ّم إعادة تفعيل
خاصيّة االحتساب العكسي لهم.

آخر المستجدّات في المملكة العربية السعودية
تمديد مهلة تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة حتى  30سبتمبر 2020
نظرا ً للظروف االقتصادية والعالمية الناتجة عن تبعات تفشي جائحة كوفيد ،19-قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة")
بتمديد مهلة تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة إلى  30سبتمبر .2020
وقد ت ّم اإلعالن عن هذه المبادرة في وقت سابق من السنة الحالية وخالل الفترة الممتدة من  18مارس  2020حتى  30يونيو
.2020
ومما ال شكّ فيه ّ
أن تمديد هذه المبادرة له أثر إيجابي على دافعي الضرائب ،حيث سيت ّم إعفاؤهم من غرامات التسجيل المتأخر
وتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة او تعديلها ،شرط استيفاء كافة االلتزامات ودفع جميع المبالغ غير المسدّدة في موعد أقصاه
 30سبتمبر .2020
الهيئة العا ّمة للزكاة والدخل تنشر تحديثا ً جديدا ً بشأن الدليل اإلرشادي الخاص بطلبات القرارات التفسيرية
الخاص
قامت الهيئة العا ّمة للزكاة والدخل ("الهيئة") مؤخرا ً بنشر نسخا ً محدثة باللغتين العربية و اإلنجليزية للدليل اإلرشادي
ّ
بطلبات القرارات التفسيرية.
والجدير بالذكر ّ
أن التعديالت الرئيسية التي تضمنها اإلصدار الجديد تتمثل فيما يلي:







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.
يمكن تقديم طلب القرار التفسيري من قبل الخاضع للضريبة ،أو نيابة عنه من قبل الممثل الضريبي أو الوكيل
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
يتضمن الدليل اإلرشادي نموذج طلب تفاعلي من الممكن تعبئته إلكترونيا ً وطباعته.

آخر المستجدّات في سلطنة عُمان
الندوة اإللكترونية لـــ "ديلويت" حول المستجدّات الضريبية في السلطنة
تعقد "ديلويت" مؤتمرا ً ضريبيا ً افتراضيا ً يومي الثامن عشر والتاسع عشر من أغسطس الجاري الستعراض آخر المستجدّات
الضريبية في عُمان.
ونحن نشجعك على االنضمام إلى هذه الندوة اإللكترونية ،حيث ستقدم لك "ديلويت" وفريق عملها في إدارة الضرائب غير
المباشرة في عُمان رؤى وتوصيات في ضوء آخر مستجدّات ضريبة القيمة المضافة والضريبة االنتقائية في عُمان.
يرجى الضغط هنا للتسجيل.
باإلضافة إلى ذلك ،وفي ظل التغيير السريع للمشهد الضريبي في السلطنة ،ستواصل "ديلويت" تزويدك بآخر المستجدّات لحظة
حدوثها.

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.

