
 

 

 النشرة األسبوعية للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي

 ١٧ ديسمبر ٢٠١٨     

 

 البحرين: إصدار الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة باللغة العربية

 .بعد طول انتظار، تم إصدار الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة باللغة العربية في البحرين

للمرسوم بقانون تنص الالئحة التنفيذية على المبادئ التوجيهية لتنفيذ قانون ضريبة القيمة المضافة في البحرين، الصادر وفقاً 

. حيث يشير قانون ضريبة القيمة المضافة على نطاق واسع 2018في أكتوبر  بشأن ضريبة القيمة المضافة 2018لسنة  48رقم 

 إلى الالئحة. 

، وسيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في 2019يناير  1ة القيمة المضافة والئحته التنفيذية اعتباًرا من يسري قانون ضريب

 .2019يناير  1البحرين في تاريخ 

للمزيد من المعلومات حول متطلبات االمتثال التي يجب استيفاؤها من قبل المنشآت واالجراءات الالزمة، يرجى االطالع على 

  .ادر بهذا الشأنتنويه ديلويت الص

 .تعمل ديلويت حاليًا على إصدار ترجمة إنجليزية غير رسمية لالئحة التنفيذية وسيتم نشرها متى تم اإلنتهاء منها

 

 الزكاة والدخل: األسبوع الجاري هو الموعد النهائي لتسجيل المنشآت في ضريبة القيمة المضافة 

، دعوتها للمنشآت التي تتجاوز توريداتها بيان صحفيلعربية السعودية في جددت الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة ا

 م. 2018ديسمبر  20م ضريبة القيمة المضافة قبل لاير إلى المسارعة للتسجيل في نظا 375,000السنوية 

وأشارت الهيئة إلى أن التخلّف عن التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في الموعد المحدد سيُعّرض المنشأة إلى جملة من 

 .العقوبات والغرامات التي نص عليها النظام، إضافة إلى إيقاف العديد من الخدمات

، فإنه يعفى من االلتزام الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعوديةمن  79 ( من المادة9وفقًا للفقرة )

لاير دون أن تزيد عن  375,000مي بقيمة اإللزا  بالتسجيل في المملكة أي منشأة تزيد قيمة توريداتها السنوية عن حد التسجيل

 . 2019مبلغ مليون لاير وذلك قبل األول من شهر يناير لعام 

 .2018ديسمبر  20يجب على المنشآت الُملزمة بالتسجيل تقديم طلب التسجيل للهيئة في أو قبل موعد أقصاه 

 

 االتحادية للضرائب: رسميًا تنفيذ نظام رد الضريبة للسائح في اإلمارات

ديسمبر  16تم تنفيذ نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسائح في اإلمارات العربية المتحدة، وسيتم تنفيذ المرحلة الثانية بتاريخ 

  بشأن نظام رد الضريبة للسائح. 2018( لسنة 2للمرسوم بقانون اتحادي رقم )، وذلك وفقًا 2018
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متحدة بتقديم طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة للسلع المؤهلة ويسمح نظام رد الضريبة للسائح القادم لإلمارات العربية ال 

 . 2018نوفمبر  18التي تم شراؤها من تجار التجزئة المسجلين في النظام، والذي عمل به من تاريخ 

  ال يمكن حاليًا التحقق من عمليات رد الضريبة إال عند مغادرة مطارات أبوظبي ودبي والشارقة.

  حيث يتضمن الدليل أيًضا المطارات والموانئ والحدود البرية، خدمة الشراء بدون ضريبة،دليلها حول وقد أطلقت الهيئة  

 نلخصها لكم فيما يلي:  

 المطارات:

 مطار أبو ظبي 

o  المنطقة المشتركة بين جميع البوابات 

  مطار دبي 

o  درجة األعمال(. 3و  2و  1البوابة( 

 .مطار الشارقة 

 .مطار آل مكتورم 

 .مطار العين 

 .مطار رأس الخيمة 

   
  

 الموانئ البحرية:  

  أبو ظبي –ميناء زايد 

  دبي  –ميناء راشد 

   
 

 الحدود البرية: 

  السعودية.حدود المملكة العربية  –الغويفات 

  حدود عمان. –العين 

  حدود عمان.  –حتا  

 

 

 قطر: اإلعالن عن قانون الضريبة االنتقائية

)قد ال يمكن الوصول إليه من مواقع معينة(، عن قانون الضريبة االنتقائية على  بيان صحفيأعلنت وزارة المالية في قطر في 

% على 50% على التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة وضريبة بنسبة 100بعض السلع الضارة، والذي يتضمن ضريبة بنسبة 

 عبر الجريدة الرسمية. ، حيث سيتم إصدار التشريع 2019المشروبات المحالة. يتوقع بدء التطبيق في بداية عام 

 

 

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

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