
 

 

التعاون الخليجي  النشرة األسبوعية للضريبة غير المباشرة في دول مجلس  

 ١٥ يونيو ٢٠٢١          
 

 

 آخر المستجّدات في اإلمارات العربية المتحدة 

  

 االتحادية للضرائب تنّظم ورشة افتراضية حول التعديالت على الغرامات اإلدارية 

  

للضرائب االتحادية  الهيئة  حول )"الهيئة"(    قامت  افتراضية  ورشة  بتنظيم  مؤخراً  )"الدولة"(  المتحدة  العربية  اإلمارات  في 

قرار مجلس الوزراء   التعديالت األخيرة على الغرامات اإلدارية التي تُفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة بموجب

 . 2021( لسنة 49رقم )

  

، كما بادرت إلى توضيح النقاط  2021يونيو    28وفي هذا السياق، فقد أّكدت الهيئة أّن تاريخ العمل بقرار مجلس الوزراء هو  

 الرئيسية التالية:

  

  ال لتعديالت على نظام الغرامات في تشجيع مستويات أعلى من االمتثال من قبل دافعي الضرائب،  يكمن الهدف من ا •

 سيّما من خالل تسهيل عمليات التصريح الطوعي؛ 

  

( الواردة في قرار مجلس  10تسري الغرامات الثابتة التي تُفرض عن تقديم إقرار ضريبي غير صحيح )المخالفة رقم ) •

النظر عن فرض أي غرامات أخرى أو تقديم تصريح طوعي أو أي تقييم ضريبي، مع وجود استثناء  الوزراء( بصرف  

 محتمل يُطبّق فقط في حال تصحيح اإلقرار الضريبي دون تقديم التصريح الطوعي؛ 

  

الوزراء(  ( الواردة في قرار مجلس  11ال تُطبّق الغرامات المفروضة عن تقديم التصريحات الطوعية )المخالفة رقم ) •

 بشكل تراكمي؛ 

  
( من قرار مجلس الوزراء(،  3ألغراض إعادة تحديد الغرامات اإلدارية المفروضة قبل تاريخ السريان )وفقاً للمادة ) •

  فإّن سداد الغرامات المقررة بموجب القانون )أي ألغراض الطعن في الغرامات لدى لجنة فّض المنازعات الضريبية( 

 ٪؛ و 70رامة بنسبة تخفيض الغ لن يترتّب عليه

  

 . 2021٪ من الغرامات قبل نهاية 30يجوز سداد الغرامات بموجب أقساط، على أن يتّم دفع  •

  

  

https://tax.gov.ae/-/media/Files/FTA/links/Legislation/Federal-Tax-Procedures/Cabinet-Decision-No-49-of-2021--For-Publishing.pdf
https://tax.gov.ae/-/media/Files/FTA/links/Legislation/Federal-Tax-Procedures/Cabinet-Decision-No-49-of-2021--For-Publishing.pdf


إضافة إلى ذلك، أشارت الهيئة إلى أّن هناك لوحة تحّكم جديدة ستكون ُمتاحة على بوابة دافعي الضرائب، وستتضمن معلومات 

 لة.وتفاصيل إضافية حول تطبيق الغرامات المعدّ 

  

يُرجى االطالع على   الغرامات،  نظام  التعديالت على  التفاصيل حول  الّصادر مؤخراً عن ديلويت في هذا   اإلشعار للمزيد من 

 الشأن. 

  

 اإلجراءات الواجب اتخاذها 

  

ة بناًء على ما تقدّم، يتعيّن على األعمال النظر في مدى تأثير هذه التعديالت عليها، ولذلك فإننا نوصيها بإعطاء األولوية لهذه المسأل

 والتواصل مع مستشاري الضرائب إلجراء مراجعة شاملة لشؤونها الضريبية. 

  

وبالتالي، فإننا نشّجع األعمال على التواصل معنا لمناقشة السبل والجدير بالذكر أّن ديلويت تتمتع بخبرة كبيرة في هذا المجال،  

  واإلمكانيات الُمتاحة لمساعدتها في التحقق من مدى امتثالها.

  

 آخر المستجّدات في المملكة العربية السعودية  

  

 2021 يونيو 30الموعد النهائي لتقديم طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة لألعمال غير المقيمة في 

  

ل القيمة  يجوز  السعودية )"المملكة"( استرداد ضريبة  العربية  المملكة  اقتصادية خارج  أنشطة  تزاول  التي  المقيمة  ألعمال غير 

 المضافة المدفوعة في المملكة. 

  

 30هو    2020وفي هذا السياق، تجدر اإلشارة إلى أّن الموعد النهائي لتقديم طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة المتكبّدة في  

الرسمية المحددة لنظام االسترداد، إال أّن ذلك ال  تنشر التفاصيل وعلى الرغم من أّن هيئة الضرائب في المملكة لم  .2021يونيو 

 م الشركات بتقديم طلب ردّ وقائي خالل هذه الفترة ريثما يتّم تطبيق إجراءات االسترداد بشكل رسمّي.  ينبغي أن يحول دون قيا

  

فريق من المتخّصصين في مجال ضريبة القيمة المضافة في المملكة والذين يمكنهم مساعدتكم خالل هذه العملية.  "ديلويت"لدى 

 . المستندللمزيد من المعلومات، يُرجى االطالع على هذا 

   الزكاة والضريبة والجمارك تنشر النسخة اإلنجليزية من األسئلة الشائعة لمتطلبات الفوترة اإللكترونية

من األسئلة الشائعة الخاّصة بتطبيق الفوترة اإللكترونية    النسخة اإلنجليزيةيئة"(  نشرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"اله

 في وقت سابق.   باللغة العربيةفي المملكة، والتي كانت قد صدرت 

  

 وفي هذا السياق، تجدر اإلشارة إلى أّن تطبيق الفوترة اإللكترونية سيتّم على مرحلتين:  

  

 . 2021ديسمبر  4حيز التنفيذ اإللزامي اعتباراً من والتي ستدخل  –)اإلصدار(  األولى المرحلة •

 .2023يناير  1حيز التنفيذ اإللزامي اعتباراً من التي ستدخل و –)الربط والتكامل(  الثانية المرحلة •

  

إلى ذلك،   للضريبة  إضافة  الخاضعين  التي يجب على  الفنية  المتطلبات  تقديم معلومات واضحة عن  إلى  الشائعة  تهدف األسئلة 

 الموعد النهائي لكل مرحلة.  الالزمة بحلول اإلمكانياتلديهم تتوفّر مراعاتها حتى 

  

https://www2.deloitte.com/xe/en/pages/tax/articles/vat-penalties-amended-in-the-uae.html
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/xe/Documents/tax/me_tax_ksa-vat-refunds-2021.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/xe/Documents/tax/me_tax_ksa-vat-refunds-2021.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/xe/Documents/tax/me_tax_ksa-vat-refunds-2021.pdf
https://gazt.gov.sa/en/RulesRegulations/Taxes/Documents/E-Invoicing%20FAQ.pdf
https://gazt.gov.sa/ar/RulesRegulations/Taxes/Documents/E-Invoicing%20FAQ%27s.pdf


. ويأتي ذلك القرار 2021مايو    28القرار الخاّص بضوابط ومتطلبات الفوترة اإللكترونية في  ويُذكر أّن الهيئة كانت قد نشرت  

زمة ، وهو ينّص على المتطلبات الفنيّة والتقنية الال2020ديسمبر    4كجزء من الئحة الفوترة اإللكترونية التي صدرت سابقاً في  

 لتطبيق الفوترة اإللكترونية في المملكة. 

 

 آخر المستجّدات في سلطنة عُمان 

  

 توضيح بشأن ضريبة القيمة المضافة ضمن قطاع النفط والغاز 

  

الخطاب رقم   والمعادن  الطاقة  إلى  2021مايو    31بتاريخ    MEM/US/1161/2021/2830أصدرت وزارة  يهدف  والذي   ،

نظام التعديالت النقدية لمراعاة ضمن قطاع النفط والغاز، كطلبات اإلمداد النقدي و  واألساسية  المعامالت الهاّمةتوضيح بعض  

)على سبيل المثال، يتّم دفع الفرق للشركة "أ" التي قامت بشحن نفط ذات  "  QBAالذي يتّم شحنه أو "النفط   االختالفات في نوعية

وغيرها من المعامالت، وذلك من منظور  ،  الشركة "ب“ التي قامت بشحن نفط أقل جودة(نوعية جيدة من خالل تحصيلها من  

 ضريبة القيمة المضافة. 

  

بأّن الجهتين    والجدير بالذكر أّن هذا التوضيح صادٌر مباشرة عن وزارة الطاقة والمعادن بالتشاور مع جهاز الضرائب، علماً 

 ضيحات بشأن المعامالت/المسائل الخاّصة بالقطاع من وقت آلخر. ستواصالن العمل معاً لتقديم المزيد من التو

  

تطبيق ضريبة القيمة  إمكانية  كما يتناول هذا التوضيح عدداً من الموضوعات المهمة بالنسبة لقطاع النفط والغاز، بما في ذلك  

 ورسوم خطوط األنابيب. QBAونظام المضافة على طلبات اإلمداد النقدي 

  

 الصادر عن ديلويت في هذا الشأن.  اإلشعار يد من التفاصيل بشأن التوضيحات المقدّمة، يُرجى االطالع على للحصول على المز 

  

تقدّم، يجب على األعمال المشاركة في قطاع النفط والغاز في عُمان االطالع على التوضيح ومراجعة عملياتها الحالية بناًء على ما  

 وهيكل المعامالت لتحديد مدى حاجتها إلى إجراء أي تغييرات الزمة الستيفاء متطلبات االمتثال.

  
 

 

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

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

https://www.taxathand.com/article/18754/Oman/2021/VAT-treatment-of-key-transactions-for-oil-and-gas-sector-clarified

