النشرة األسبوعية للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي
١٥سبتمبر ٢٠٢٠
آخر المستجدّات في دولة اإلمارات العربية المتحدة
االتحادية للضرائب تصدر نشرة جديدة بشأن التعليم العالي
أصدرت الهيئة االتحادية للضرائب ("الهيئة") في اإلمارات العربية المتحدة ("الدولة") نشرة معلوما جديدة بشأن قطاع التعليم
العالي.
ويحدد هذا المستند القواعد األساسية لضريبة القيمة المضافة المتعلقة باألنشطة والمعامالت التي تبرمها عادةً الجامعات
ومؤسسات التعليم العالي األخرى.
والجدير بالذكر أنه تتشابه نشرة المعلومات هذه مع نشرة المعلومات المنشورة سابقا ً عن دور الحضانة ،ومؤسسات التعليم ما
قبل األساسي والمدارس ،مع تقديم معلومات إضافية تتعلق بصفة خاصة بمؤسسات التعليم العالي.
ويحدد هذا المستند التوريدات التالية كتوريدات خاضعة للضريبة بالنسبة الساسيةأسيةأساسية:






تأجير القاعات؛
الدورات المقدمة إلى موظفي الشركات والتي ال تتفق مع المنهاج الدراسي المعترف به من قبل الجهة الحكومية
االتحادية أو المحلية المختصة؛
الثياب التي يجب ارتداؤها كمعاطف المختبرات ،سواء ت ّم تقديمها من خالل مؤسسة التعليم العالي كجزء من
توريد الخدمات التعليمية أم ال؛
رسوم طلب التسجيل قبل االلتحاق بالمؤسسة التعليمية؛ و
الرسوم المتعلقة بإجراء أبحاث لجهات خارجية.

باإلضافة إلى ذلك ،توضح نشرة المعلومات الجديدة ّ
أن الرحالت الميدانية المقدمة للطالب بتكلفة إضافية من الممكن أن تخضع
لنسبة الصفر فقط إذا تم استيفاء الشرطين التاليين:



أن ترتبط الرحالت الميدانية مباشرة بالمنهاج الدراسي؛ و
ّأال تكون الرحالت الميدانية ترفيهية في أغلبها.

آخر المستجدّات في مملكة البحرين
الجهاز الوطني يقوم بتفعيل استرداد ضريبة القيمة المضافة من قبل األشخاص المقيمين على موقعه اإللكتروني
الجهاز الوطني لإليرادات في مملكة البحرين ("الجهاز الوطني") يضيف قس ًما جديدًا إلى موقعه اإللكتروني بشأن نظام ردّ
ضريبة القيمة المضافة لألشخاص غير المقيمين ،ونموذج طلب االسترداد المقابل وجدول بيانات الفواتير والمعامالت.
بموجب المادة ( )90من الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة في البحرين ،يكون األشخاص غير المقيمين مؤهلين السترداد
الضريبة المتكبدة على نفقات معينة في البحرين في حال استيفائهم المتطلبات اآلتية:







أن يكون طالب االسترداد غير مسجالً وغير ملزما ً بالتسجيل ألغراض القيمة المضافة في البحرين؛
أن يكون طالب االسترداد مسجل ألغراض القيمة المضافة أو أية ضريبة أخرى مماثلة في بلد إقامته؛
أن توجد لدى بلد إقامة طالب االسترداد إجراءات السترداد القيمة المضافة إلى األشخاص المسجلين ألغراض
القيمة المضافة بمملكة البحرين؛
لطالب االسترداد الحق في استرداد القيمة المضافة المسددة إن كان إجمالي القيمة المضافة المطالب باستردادها
تعادل  200دينار بحريني أو أكثر؛
أن تكون القيمة المضافة المطالب باستردادها متكبدة لغايات النشاط االقتصادي لطالب االسترداد؛
ّأال يكون طالب االسترداد قد تقدم بطلب استرداد سابق عن ذات السنة الميالدية.

وتكون نافذة الطلب لكل سنة ميالدية ما بين  1يناير و 31مارس من العام التالي (أي ّ
أن طلبات استرداد القيمة المضافة المتكبدة
خالل السنة الميالدية  2020يجب تقديمها ما بين  1يناير  2021و 31مارس .)2021

آخر المستجدّات في سلطنة عُمان
تنظيم سلسلة من الندوات الضريبية عبر شبكة االنترنت في السلطنة
يسرنا أن نبلغكم بأننا سنستضيف سلسلة من الندوات الضريبية عبر شبكة اإلنترنت على مدار ما تبقى من العام  ،2020حيث
سيناقش خبراؤنا آخر التطورات الضريبية في السلطنة .انقر هنا لمعرفة المزيد والتسجيل.

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.

