
 

 

 النشرة الخاّصة بالضرائب غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي
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 اإلمارات العربية المتحدة  آخر المستجّدات في

 

 األجنبية في الدولة من قبل األعمالفتح باب تقديم الطلبات السترداد ضريبة القيمة المضافة 

 

، أصبح بإمكان األعمال غير الُمقيمة في اإلمارات العربية المتحدة )"الدولة"( التقدّم بطلب استرداد  2022مارس  1اعتباًرا من 

 . 2021ضريبة القيمة المضافة إلى الهيئة االتحادية للضرائب )"الهيئة"( عن السنة التقويمية 

ح الهيئة إمكانية تقديم طلبات االسترداد بموجب نظام ردّ  ، ستُتي 2022أغسطس  31حتى  2022مارس  1خالل الفترة من 

ضريبة القيمة المضافة لألعمال األجنبية في الدولة. وعليه، يجب على األعمال غير الُمقيمة في الدولة النظر فيما إذا كانت قد 

من اإلشارة إلى أّن الهيئة قد وضعت تكبّدت ضريبة القيمة المضافة في الدولة وكانت مؤهلة السترداد تلك الضريبة. وهنا ال بدّ 

متطلبات صارمة واشترطت تقديم المستندات الداعمة مع طلبات االسترداد، وبالتالي يتعيّن على األعمال اتخاذ اإلجراءات  

 الالزمة في أقرب وقت ممكن. 

سابقة، فهي تقوم في بعض الحاالت  وبما أّن الهيئة تعيد النظر حاليًا في طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة عن السنوات ال

بطلب الحصول على المزيد من المعلومات بشأن الطلبات المتوقّفة سابقًا، األمر الذي يشّكل بمثابة فرصة للحصول على  

 موافقتها على تلك الطلبات.

التحقّق مما إذا كانت قد تلقّت  وعليه، يجب على األعمال التي تقدّمت بطلبات استرداد في فترات سابقة، ولم تتّم الموافقة عليها، 

مؤخًرا أي مراسالت إلكترونية من الهيئة )من المفروض أن يكون طلب الحصول على المعلومات قد أُرسل إلى جهة االتصال  

للردّ  الُمعتمدة عندما تّم التقدّم بطلب االسترداد األساسي(. وفي هذا السياق، تجدر اإلشارة إلى أّن الهيئة قد حددت مواعيد نهائية

 على أي معلومات قد ترد في هذا الشأن. 

 اإلشعاروللمزيد من التفاصيل حول متطلبات األهلية أو المستندات المطلوبة بموجب نظام ردّ الضريبة، يُرجى االطالع على 

 الّصادر عن ديلويت في هذا الشأن.

 

 

 إطالق الصفحة اإللكترونية الخاّصة بضريبة الشركات في الدولة

 

 المعلومات المتعلّقة بتطبيق ضريبة الشركات في الدولة. يُسعدنا إطالق صفحة إلكترونية جديدة تهدف إلى تزويدكم بكافة 

https://www2.deloitte.com/xe/en/pages/tax/articles/vat-refund-for-foreign-businesses-in-the-uae.html


الفترة االنتقالية، كما يتضمن إمكانية االطالع على المواد  ويقدّم المحتوى الوارد في هذه الصفحة معلومات إرشادية متعلقة بهذه 

المقدّمة، بما في ذلك اإلشعار المتعلق باإلعالن األول الّصادر عن الهيئة االتحادية للضرائب في هذا الشأن والنسخة الُمسّجلة  

الشائعة، باإلضافة إلى جهات االتصال  للندوة اإللكترونية األخيرة التي ُعقدت بشأن ضريبة الشركات والمستند الخاّص باألسئلة

المتخّصصة في مجال ضريبة الشركات لدى ديلويت وغير ذلك. كما يُرجى العلم بأنه سيتّم تحديث الصفحة اإللكترونية بالتزامن 

 مع المواد الجديدة الُمعدّة من قبل ديلويت والمستجدّات الّصادرة عن الجهات المعنيّة.

 .الرابطكترونية، يُرجى استخدام هذا لالطالع على الصفحة اإلل

 

 آخر المستجّدات في سلطنة ُعمان

 توسيع قائمة السلع الغذائية الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر 

تّم توسيع قائمة المواد الغذائية  2022مارس    13جهاز الضرائب بتاريخ  الّصادر عن رئيس    89/2022بموجب القرار رقم    ،

الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر بالمائة لتشمل، من جملة أمور أخرى، كاًل من الشعير والذرة والقمح وفول الصويا وبذور القطن  

صنيف المنتجات المؤهلة للخضوع للضريبة بنسبة وجوز الهند أو اللب )كوبرا( وأغذية الطيور والدواجن. والجدير بالذكر أنه تّم ت

 .الرابطالصفر وفقًا للنظام المنّسق للتعرفة الجمركية في ُعمان. لالطالع على القرار الّصادر باللغة العربية، يُرجى استخدام هذا 

     

 

 

ألغراض إعالمية فقط وال ينبغي أخذ المشورة بها، كما أنها ال تغطي بالضرورة كافة الجوانب الخاصة   هذه النشرة مخّصصة

  على مشورة رسمية في هذا الشأن. بالمواضيع التي تتناولها. لذلك، يُرجى عدم التصّرف بناًء على محتوياتها دون الحصول

 

https://www2.deloitte.com/xe/en/pages/tax/topics/corporate-tax.html
https://tms.taxoman.gov.om/portal/web/taxportal/vat-tax

