
 

 

التعاون الخليجي  النشرة األسبوعية للضريبة غير المباشرة في دول مجلس  

 ١٣ أبريل ٢٠٢١   
 

 

 آخر المستجّدات في سلطنة عُمان 

  

 2021أبريل  16بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في 

  

  16وفي هذا السياق، يُرجى العلم بأنه اعتباراً من أيام قليلة تفصلنا عن الموعد المحدد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في عُمان. 

التي تتجاوز توريداتها  -، ستدخل أحكام التشريعات الضريبية حيز التنفيذ، وبالتالي يجب أن تتّمكن األعمال 2021أبريل 

من فرض ضريبة القيمة المضافة حسب مقتضى الحال، باإلضافة إلى إصدار الفواتير الضريبية   - السنوية مليون لاير عماني

واستيفاء كافة االلتزامات األخرى المترتبة عليها فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة. كما يتعيّن على األعمال التي تكون 

 اتها بحلول تاريخ التسجيل المحدد حسب الجدول التالي: توريداتها السنوية أقّل من مليون لاير عماني استيفاء التزام

  

في حال كانت قيمة التوريدات السنوية 

 )الفعلية أو المتوقعة( 
 تاريخ التسجيل  فترة تقديم طلب التسجيل 

 لاير عماني 1,000,000أكثر من 
مارس   15إلى  2021فبراير  1من 

2021 
 2021أبريل  16

عماني  لاير  500,000تتراوح بين 

 لاير عماني  1,000,000و

مايو  31إلى  2021أبريل  1من 

2021 
 2021يوليو  1

لاير عماني   250,000تتراوح بين 

 لاير عماني  499,000و

أغسطس  31إلى  2021يوليو  1من 

2021 
 2021أكتوبر  1

لاير عماني   38,500تتراوح بين 

 لاير عماني  249,999و

فبراير   28إلى  2021ديسمبر  1من 

2022 
 2022أبريل  1

  

وعليه، يتعيّن على األعمال التي لم تباشر بعد استعداداتها لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في عُمان اتخاذ التدابير الالزمة على 

 . المحدد االمتثال بحلول تاريخ التسجيلالستيفاء متطلبات الوقت الكافي حتى يكون لديها سبيل األولوية 



  

 االجتماعية لضريبة القيمة المضافة اإلعالن عن مبادرات الحماية 

أعلنت وكالة أنباء مرموقة في عُمان أّن جاللة السلطان هيثم بن طارق قد أقّر مؤخراً حزمة من مبادرات الحماية االجتماعية 

كالً  االجتماعيةهذه المبادرات والتسهيالت التي تندرج في إطار برنامج الحماية التي تشمل ضريبة القيمة المضافة. وتتضمن 

 :مما يلي

  

سلعة  )488إلى ) (93)توسيع قائمة السلع الغذائية التي تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر بالمائة من  .1

 . هناغذائية. يُرجى االطالع على القائمة الكاملة 

  

قيام الحكومة بتحّمل تكلفة ضريبة القيمة المضافة المفروضة على خدمتي الكهرباء والمياه لكافة المواطنين الذين   .2

 يمتلكون حسابين أو أقّل من الفئة السكنية، بما في ذلك األسر التي تّم استهدافها ُمسبقاً بالدعم الحكومي للخدمتين.

  

( لتر شهرياً، وقيام  400( إلى )200من قبل حاملي بطاقة الدعم الوطني من )  زيادة كمية الوقود المدعوم والُمستهلَك .3

الحكومة بتحّمل تكلفة ضريبة القيمة المضافة لتلك الكمية بحيث يبقى الوقود بذات السعر المدعوم قبل تطبيق ضريبة  

 القيمة المضافة. 

  

كيفية تنفيذ المبادرات المذكورة أعاله، بما في ذلك القائمة  ومن المتوقع أن يتّم في وقت الحق إصدار المزيد من اإلرشادات حول 

 الموّسعة للسلع الغذائية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر بالمائة.

 

 

 آخر المستجّدات في اإلمارات العربية المتحدة  

  

 تعديل الالئحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة  

  

لقانون ضريبة القيمة المضافة )"الالئحة التنفيذية"( في اإلمارات العربية المتحدة )"الدولة"( للمرة   الالئحة التنفيذيةتّم تعديل 

 .2018ية على التوالي منذ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الثان

  

( من الالئحة التنفيذية بشأن استرداد الضريبة عن بناء المسكن 3)66تّم تعديل المادة وفي هذا السياق، تجدر اإلشارة إلى أنه 

االسترداد خالل اثني عشر شهراً من تاريخ اكتمال بناء الجديد لمواطني الدولة. وبموجب التعديل الحالي، فإنه يجب تقديم طلب 

 المسكن الجديد، وليس خالل ستة أشهر كما كان الحال سابقاً.

  

ً تم تحديث الالئحة التنفيذية والجدير بالذكر أنّه    بهدف تعديل القواعد المتعلقة بتصدير الخدمات. 2020في  سابقا

https://mjla.gov.om/eng/legislation/decisions/details.aspx?Id=1658&type=D
https://tax.gov.ae/-/media/Files/FTA/links/Legislation/VAT/Executive-Regulation-of-Federal-Decree-Law-No-8-of-2017---Publish-new.pdf
https://www2.deloitte.com/xe/en/pages/tax/articles/uae-amends-vat-executive-regulations.html


  

 2021ديسمبر  31تمديد التطبيق المؤقت لضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر على بعض المعّدات الطبية حتى 

  

  19-ية المستخدمة للوقاية من كوفيدالمعدات الطب تّم تمديد القرار الّصادر بتطبيق نسبة الصفر مؤقتاً على توريد واستيراد بعض

فبراير   28حتى  2020سبتمبر  1، علماً بأّن الفترة األولية لتطبيق نسبة الصفر كانت سارية من 2021ديسمبر  31حتى 

2021. 

  

، يخضع توريد بعض المعدّات الطبية أو استيرادها لضريبة القيمة  VATP025وفقاً للتوضيح العاّم لضريبة القيمة المضافة 

. كما تجدر اإلشارة إلى أّن التوضيح العاّم 2021ديسمبر  31وحتى  2020سبتمبر  1اعتباراً من المضافة بنسبة الصفر 

VATP025  يحّل محل التوضيح العاّمVATP023  .الذي حدّد الفترة األولية لتطبيق نسبة الصفر 

  

 االتحادية للضرائب تصدر نشرة معلومات ضريبية أساسية بشأن قطاع المركبات  

  

 بشأن قطاع المركبات.   نشرة معلومات ضريبية أساسيةأصدرت الهيئة االتحادية للضرائب )"الهيئة"( 

  

ويلّخص هذا المستند قواعد ضريبة القيمة المضافة المطبّقة على األعمال المشاركة في قطاع المركبات، كوكالء بيع السيارات 

 الجديدة والمستعملة وموّردي خدمات الصيانة والقطع.  

  

مش الربح ومدى تطبيق  كما يوضح المستند المذكور عدداً من المسائل الخاّصة بقطاع المركبات، بما في ذلك تطبيق آلية ها

ضريبة القيمة المضافة على الهدايا والهبات وخدمات التصليح والقطع التي يتّم تقديمها مع الضمان والتصليحات التي يتّم 

 إجراؤها على المركبات في الدولة والتي يتّم تحميل تكلفتها لمصنّع من خارج الدولة. 

 

 

 آخر المستجّدات في قطر  

  

 لديلويت حول التطّورات األخيرة على صعيد الجمارك والتجارة العالمية في قطر ندوة اإللكترونيةال

  

للتطّورات السريعة الحاصلة في قطر على صعيد   أن تكون على دراية عمال  الجمارك والتجارة العالمية، يتعيّن على األ نظراً 

 المستجدّات.باإلجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لمواكبة هذه 

  

، وقّعت الدول السّت األعضاء في مجلس التعاون الخليجي )البحرين  2021يناير    5في سياق متّصل، تجدر اإلشارة إلى أنّه بتاريخ  

والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة( على اتفاقية "التضامن واالستقرار" خالل اجتماع  

https://tax.gov.ae/-/media/Files/FTA/links/Public-Clarification/VATP025---Zero-rating-certain-medical-equipment---06-04-2021.pdf
file:///C:/Users/azubairi/AppData/Local/Temp/Bulletin%20AUTOMOTIVE%20SECTOR%2030Mar.pdf


نة العُال السعودية. وقد رافق اإلعالن عن االتفاقية تصريحات صادرة عن كّل من البحرين والمملكة العربية القمة الخليجية في مدي

 السعودية واإلمارات العربية المتحدة، إلى جانب مصر، بإعادة العالقات الدبلوماسية الكاملة مع قطر على الفور. 

  

 11في تمام الساعة    2021أبريل    19االثنين  دقيقة يوم    60ة على مدى  وفي ضوء ما تقدّم، ستقوم ديلويت بتنظيم ندوة إلكتروني

، وذلك لمناقشة التطّورات على صعيد الجمارك والتجارة العالمية في قطر وكيفية تأثير ذلك على األعمال. صباحاً بتوقيت دبي

 وفي هذا السياق، سيقوم خبراء ديلويت بمناقشة الموضوعات التالية: 

  

 اإلطار الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي؛ لمحة عاّمة على  •

 المناطق الحّرة في قطر؛ •

 عمليات التدقيق بعد التخليص الجمركي؛  •

 ؛ و المشغّل االقتصادي الُمعتمد في قطر  •

 االستنتاجات الرئيسية. •
 

 

 

لخاصة  ألغراض إعالمية فقط وال ينبغي أخذ المشورة به. وال يغطي بالضرورة كافة الجوانب ا هذا الملخص مخصص

 بالمواضيع التي ناقشها. لذا، نرجو عدم التصرف بناًء على محتوياته دون تلقي مشورة رسمية. 
 


