
 

 

 النشرة الخاّصة بالضرائب غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي

 ١٧ فبراير ٢٠٢٢ 

 
  

 آخر المستجّدات في المملكة العربية السعودية 

 الزكاة والضريبة والجمارك تنشر الدليل اإلرشادي إلعادة تصنيف المخالفات الميدانية لضريبة القيمة المضافة

 

ريبة أصدر مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( مؤخًرا قراًرا بشأن إعادة تصنيف المخالفات الميدانية لض

 القيمة المضافة. 

يناير   30من الدليل اإلرشادي المبّسط لقرار إعادة التصنيف الذي دخل حيز التنفيذ في  العربيةو اإلنجليزيةوقد تّم نشر النسخة 

2022 . 

وفي هذا الشـأن، يقدّم الدليل ملخًصا عن الغرامات المطبّقة على مجموعة متنّوعة من المخالفات الميدانية، والتي تشمل )على 

لتزام بإصدار فواتير ضريبية صحيحة أو عدم حفظ الفواتير والسجالت والمستندات  سبيل المثال ال الحصر( مخالفة عدم اال

المحاسبية أو احتساب الضريبة المستحقة بشكل خاطئ أو منع موظفي الهيئة من أداء واجباتهم الوظيفية. كما تشمل المخالفات  

 الميدانية تلك المتعلقة بالفوترة اإللكترونية.

ها ستقوم كخطوة أولى بإخطار دافعي الضرائب بشأن المخالفات المرتكبة ومنحهم مهلة زمنية تصل إلى أن  وقد أشارت الهيئة

إلى ثالثة أشهر لتصحيح المخالفة )باستثناء مخالفة منع / إعاقة موظفي الهيئة عن أداء مهامهم(، على أن يتّم بعدها تطبيق  

 الغرامات على النحو الُمشار إليه في الدليل.

إضافة إلى ما تقدّم، تجدر اإلشارة إلى أّن الدليل يتضمن العديد من األمثلة التوضيحية على قرار إعادة تصنيف المخالفات  

 الميدانية لضريبة القيمة المضافة. 

أو جهة االتصال الُمعتادة في  مايكل كامبرنللمزيد من المعلومات حول ضريبة القيمة المضافة في المملكة، يُرجى التواصل مع 

 ديلويت. 

 

 الزكاة والضريبة والجمارك تطلق التطبيق الجديد للهواتف الذكية

 

المتواصل إلى تنفيذ أجندة التحّول الرقمي، أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( تطبيقًا جديدًا  في إطار سعيها 

للهواتف الذكية تحت اسم "زاتكا". ويهدف التطبيق إلى استكمال الخدمات المقدّمة حاليًا في فروع الهيئة ومن خالل موقعها  

 اإللكتروني. 

https://zatca.gov.sa/en/HelpCenter/guidelines/Documents/VAT%20Violations%20Penalties_EN.pdf
https://zatca.gov.sa/ar/HelpCenter/guidelines/Documents/Reclassifies_VAT_Penalties.pdf
mailto:mcamburn@deloitte.com


يق كاًل من خاصيّة الدفع اإللكتروني واالطالع على كشوف الحساب وتقديم البيانات الجمركية.  وتشمل أبرز ميّزات هذا التطب 

ومن المتوقع أن يُحدث تطبيق "زاتكا" ثورة من حيث تعامل دافعي الضرائب مع الهيئة وتسهيل تنفيذ الخدمات المقدّمة لهم من  

 كفاءة.خالل الحلول الرقمية التي تساهم في خفض التكاليف وزيادة ال

 . الرابطللمزيد من المعلومات حول تطبيق "زاتكا"، يُرجى االطالع على هذا 

 

 

 العامة للموانئ تعيّن شركة مقّرها في هونغ كونغ لمزاولة نشاط الوكاالت البحرية في المملكة العربية السعودية الهيئة 

 

"، وهي شركة لوجستية OOCLمنحت الهيئة العامة للموانئ )"موانئ"( ترخيًصا لشركة "أورينت أوفرسيز كارجو الين" "

 االت البحرية. يقع مقّرها في هونغ كونغ، بهدف مزاولة نشاط الوك

وتأتي هذه الخطوة كأساس داعم لعملية تطوير موانئ المملكة العربية السعودية )"المملكة"( وجعلها مركًزا لوجستيّا جذّابًا  

وحيويًا. ومن المتوقّع أن يؤدي ذلك إلى جذب المزيد من األنشطة التجارية )االستيراد والتصدير( إلى موانئ المملكة وتعزيز 

ت في هذا القطاع. ويهدف ازدياد األنشطة في موانئ المملكة إلى تعزيز المستقبل االقتصادي بما يتماشى مع رؤية  االستثمارا

 .2030المملكة 

 .الرابطللمزيد من المعلومات حول هذه التطّورات، يُرجى االطالع على هذا 

    

 المستجّدات في سلطنة ُعمانآخر 

 جهاز الضرائب ينشر أدلة إرشادية جديدة بشأن ضريبة القيمة المضافة 

 

مع اقتراب مرور سنة واحدة على تطبيق ضريبة القيمة المضافة في ُعمان بحلول شهر أبريل، يواصل جهاز الضرائب )"الجهاز"( جهوده  

صحيح لضريبة القيمة المضافة، وذلك من خالل إصدار المزيد من األدلة اإلرشادية  الرامية إلى تسهيل اإلدارة السليمة واالمتثال ال

 )الّصادرة باللغة العربية فقط حاليًا( في هذا الشأن.

 . الرابطونعرض فيما يلي ملخًصا عن هذه األدلة الجديدة والُمتاحة عبر هذا 

 

 لمحة عن األدلة اإلرشادية الجديدة 

 

 رشادي العام لضريبة القيمة المضافة الدليل اإل

 

يحدّد هذا الدليل المبادئ العامة واألساسية لضريبة القيمة المضافة في ُعمان، كما أنه يقدّم لمحة عامة عن القواعد واإلجراءات 

 ذات الصلة، باإلضافة إلى أساسيات تحديد المعاملة الضريبية المطبّقة على مختلف أنواع التوريدات. 

هذا المستند الشامل مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك )على سبيل المثال ال الحصر( التسجيل في ضريبة  ويتناول 

القيمة المضافة والمعامالت ضمن نطاق ضريبة القيمة المضافة ومكان التوريد والمعاملة الضريبية للتوريدات )مع تناول  

https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/content/news/newsDetails/CONT-news-070220223/!ut/p/z1/jZBbC4JAEIV_kezMulqvpnZZ0k28ZPsSPqQZtUlJQb--RSKoyBrmZeA7hzmHSJITqYpLXRVtfVTFXt8raa_5YsjQARRDiHyIXA_nJk0AhE2WHRCiD1NkKIDRMUSe54RWghwzm8h_9E9AmNZIA8FAOHGGANZ_evgyDvzS81-AboCeAjeoiGyKdmvUqjyS3BVhYqjN9WzAACjVa-pX5KuZmHCmzTClFs8AXPYA-tp6c_isowN68sYbRZpDmua3eRnPduwOIJ5wLg!!/dz/d5/L0lHSkovd0RNQU5rQUVnQSEhLzROVkUvYXI!/
https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/content/news/newsDetails/CONT-news-100220222
https://tms.taxoman.gov.om/portal/web/taxportal/vat-tax/-/document_library/wVoP4BukmXf0/view/1381148?_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_wVoP4BukmXf0_navigation=home&_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_wVoP4BukmXf0_curFolder=&_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_wVoP4BukmXf0_deltaFolder=&_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_wVoP4BukmXf0_deltaEntry=20&_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_wVoP4BukmXf0_orderByCol=modifiedDate&_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_wVoP4BukmXf0_orderByType=asc&p_r_p_resetCur=false&_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_wVoP4BukmXf0_curEntry=2
https://tms.taxoman.gov.om/portal/documents/20126/1381148/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85.pdf/79ae49ef-c56f-fd32-5599-39582c404674?download=true
https://tms.taxoman.gov.om/portal/documents/20126/1381148/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85.pdf/79ae49ef-c56f-fd32-5599-39582c404674?download=true
https://tms.taxoman.gov.om/portal/documents/20126/1381148/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85.pdf/79ae49ef-c56f-fd32-5599-39582c404674?download=true


لضريبة والفواتير الضريبية واسترداد ضريبة المدخالت واإلقرار الضريبي  مسائل متعلقة بقطاعات معيّنة( والقيمة الخاضعة ل

 وعملية السداد وحفظ السجالت والتقييم الضريبي.

والجدير بالذكر أنه على غرار دول مجلس التعاون الخليجي األخرى التي قامت بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، يوضح الدليل  

أيًا من الدول األعضاء األخرى في مجلس التعاون الخليجي بأنها دول مطبّقة ألغراض ضريبة أّن سلطنة ُعمان ال تعتبر حاليًا 

القيمة المضافة، وعلى هذا النحو ستُعامل هذه الدول على أنها دول غير مطبّقة حتى إشعار آخر . ويعني ذلك بأّن صادرات  

ن تُعامل بذات الطريقة التي تُعامل بها الصادرات إلى  السلع والخدمات إلى الدول األعضاء في مجلس التعاون الخليجي يجب أ

 وجهة خارج مجلس التعاون الخليجي.

 

 قطاع النقل  –الدليل اإلرشادي لضريبة القيمة المضافة 

 

يقدّم الدليل لمحة عامة عن معاملة ضريبة القيمة المضافة للنقل الدولي والمحلي في السلطنة، ويتناول تحديدًا الموضوعات  

 :ليةالتا

 .النقل الدولي وبعض الخدمات المرتبطة به •

 .خدمات النقل المحلي •

 وسائل النقل المؤهلة.   •

 خصم ضريبة المدخالت على النفقات المتعلقة بالنقل المحلي والدولي. •

•  

ا دور في  وعليه، يجب على المعنيين في قطاع السفر والنقل االطالع على هذا الدليل، واألمر سيّان بالنسبة لألعمال التي له

 عملية النقل ضمن سلسلة التوريد الخاّصة بها.

 

   األشخاص المرتبطون -اإلرشادي لضريبة القيمة المضافة الدليل 

 

يوضح هذا الدليل تفسير الجهاز وموقفه من تطبيق ضريبة القيمة المضافة على معامالت األشخاص المرتبطين، كما يتضمن  

يما بينهم، توضيحات بشأن معاملة ضريبة القيمة المضافة على توريد السلع والخدمات إلى األشخاص المرتبطين ومنهم وف

 باإلضافة إلى االلتزامات الضريبية التي قد تنشأ. 

إضافة إلى ذلك، يتطّرق الدليل إلى المجموعات الضريبية والتقييم )بما في ذلك التوريدات المقدّمة للموظفين( وتاريخ التوريد  

 وموضوعات أخرى مثل ضريبة القيمة المضافة على تعديالت تسعير المعامالت. 

 

 آلية االحتساب العكسي  -الدليل اإلرشادي لضريبة القيمة المضافة 

 

تُعتبر آلية االحتساب العكسي واحدة من المفاهيم الضريبية األكثر تعقيدًا، ولذلك فإّن هذا الدليل يهدف إلى مساعدة األعمال في  

 ُعمان والتي تتلقى توريدات من موّردين غير مقيمين في تحديد االلتزامات المترتبة عليها من منظور ضريبة القيمة المضافة. 

 

 مسائل التالية:ويتناول هذا الدليل ال

https://tms.taxoman.gov.om/portal/documents/20126/1381148/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89.pdf/45ecc560-491f-6b5e-6033-7dcd5ffe1f4d?download=true
https://tms.taxoman.gov.om/portal/documents/20126/1381148/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A+%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%86.pdf/bf7b5739-eabb-e160-c7e6-091d62f1e997?download=true
https://tms.taxoman.gov.om/portal/documents/20126/1381148/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A+%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9+-+%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%83%D8%B3%D9%8A.pdf/8087793a-98b7-1f3e-c465-9ee0f9bd070f?download=true


 نطاق تطبيق آلية االحتساب )التكليف( العكسي والحاالت التي ال تُطبّق فيها هذه اآللية.  -

تاريخ استحقاق الضريبة الُمحتسبة وفقًا آللية االحتساب العكسي ومتطلبات اإلقرار عن الضريبة بموجب   -

 اإلقرارات الضريبية الدورية. 

 قواعد خصم ضريبة المدخالت.  -

 

 وآراء مالحظات 

 

ال شّك في أّن إصدار هذه األدلة اإلرشادية يهدف إلى زيادة الوعي بشأن ضريبة القيمة المضافة في ُعمان ال سيما وأنّه تقع على 

 عاتق األعمال ودافعي الضرائب مسؤولية االمتثال لضريبة القيمة المضافة بشكل صحيح.  

فة في عُمان، والتي تُعتبر بمثابة مرحلة انتقالية، فإننا نتوقع اآلن أن  ومع مضي السنة األولى على تطبيق ضريبة القيمة المضا

يتّم اتخاذ إجراءات تقييمية وتنفيذية أكثر صرامة من قبل الجهات المعنيّة مع دخول ضريبة القيمة المضافة سنتها الثانية على 

 التوالي.  

الضرائب من خالل اإلقرارات الضريبية صحيحة إلى أكبر قدر   وعليه، ال بدّ أن تكون المعلومات/البيانات التي يقدّمها دافعو

وذلك بهدف تجنّب عمليات التدقيق والخضوع لغرامات والتزامات ضريبية إضافية. لذلك، يجب مراعاة القيام  –ممكن 

 بالمراجعات أو إجراءات التحقق الالزمة لضمان االمتثال لضريبة القيمة المضافة على أكمل وجه. 

 

 آخر المستجّدات في مصر 

 مصلحة الجمارك المصرية تنشر معلومات مبّسطة بشـأن نظام التسجيل الُمسبق للشحنات 

 

 (. ACIبشـأن نظام التسجيل الُمسبق للشحنات )نشرت مصلحة الجمارك المصرية مستندًا مبّسًطا  

 وينّص هذا المستند على العمليات واإلجراءات المطلوبة من المستورد المسّجل والمصدّر المسّجل والمخلّص الجمركي. 

 ويتضّمن المستند كاًل من الخطوات التالية:

 

 (:  ACIالتسجيل للمرة األولى في نظام التسجيل الُمسبق للشحنات )  •

علومات المطلوبة من المستورد المسّجل والمّخلص الجمركي )أي رقم التسجيل والعنوان والبريد اإللكتروني  الم -

 .وما إلى ذلك(

 المعلومات المطلوبة من المصدّر )األجنبي( المسّجل )أي معلومات الشركة والبيانات الشخصية(. -

 

 :قبل استيراد السلع إلى مصر •

 .المعلومات المطلوبة من المستورد المسّجل أو المخلّص الجمركي بشأن البيانات األساسية للشحنة -

 . PDFالمعلومات المطلوبة من المصدّر )األجنبي( المسّجل )أي الفاتورة التجارية وتحميل كافة المستندات بصيغة   -

ئمة الشحنات بما في ذلك البيانات الخاّصة  المعلومات المطلوبة من المخلّص الجمركي أو وكيل الشحن )أي إرسال قا -

 بكل شحنة(. 

 

 :بعد وصول السلع إلى مصر •



وأمر التسليم وشهادة المنشأ    ACIسيُطلب من المستورد المسّجل أو المخلص الجمركي تقديم المستندات )أي بيان  -

 . في حال كانت السلع ُمعفاة(

 

 


