
 

 

 النشرة األسبوعية للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي

٢٠١٩ مارس   ١٩ 

 

 أحدث التطورات في عمان 

 الضريبة االنتقائية 

مارس  13الصادر بتاريخ  23/2019أعلنت الحكومة العمانية الموافقة على نظام الضريبة االنتقائية عبر المرسوم الملكي رقم 

2019 . 

 يوم من تاريخ نشره.  90ويعمل بالنظام بعد انتهاء مدة  2019مارس  17نشر المرسوم في الصحف الرسمية بتاريخ تم 

%، وقد يعلن 50% والمشروبات الغازية بنسبة 100وتنطبق الضريبة االنتقائية على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة  

 المشروبات الكحولية. الوزير عن تطبيق الضريبة على منتجات أخرى مثل 

 للمزيد من المعلومات حول الضريبة االنتقائية في عمان، يرجى االطالع على التنويه الصادر بهذا الشأن. 

 ضريبة القيمة المضافة

ه أعلن مسؤول في وزارة المالية ألحد الصحف المحلية في عمان أنه يتم حاليًا مراجعة نظام ضريبة القيمة المضافة وسيتم تطبيق

سبتمبر  1وقد أضاف أن السلطنة في طور اإلعداد لتطبيق النظام، حيث تنوي تطبيق الضريبة بتاريخ  في أقرب وقت ممكن. 

 وما تزال النقاشات قائمة حول ذلك.  2019

م السلطنة سلعة. ووفقًا لالتفاقية الموحدة، ستقو 94% على السلع والخدمات وتنطبق بنسبة الصفر على 5تنطبق الضريبة بنسبة  

 بإعفاء بعض السلع من الضريبة أو تطبيقها بنسبة الصفر. 

ويدل ذلك أن الوزارة في طور اإلعداد لتطبيق النظام في عمان ويتوقع تطبيقه في أقرب وقت. ومن واقع خبرتنا مع النظام في 

 باقي دول مجلس التعاون، فإننا ننصح الشركات باإلعداد المبكر لتطبيق الضريبة.

 

 رات الهيئة العامة للزكاة والدخلإصدا

 األدلة اإلجرائية حول خدمات ضريبة القيمة المضافة والضريبة االنتقائية

 ضريبة القيمة المضافةأصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية أدلة إرشادية حول إجراءات خدمات 

 في المملكة.  والضريبة االنتقائية

فيها التسجيل وإلغائه واإلقرارات والدفع واالسترداد واالعتراض، باإلضافة إلى متطلبات تتضمن األدلة العديد من الخدمات بما 

 استخدام البوابة وشروطه ومتطلبات التوثيق لكل خدمة. 

 
 

https://www.gazt.gov.sa/sites/default/files/2019-02/VALUE_ADDED_TAX_GL.pdf
https://www.gazt.gov.sa/sites/default/files/2019-02/VALUE_ADDED_TAX_GL.pdf
https://www.gazt.gov.sa/sites/default/files/2019-02/EXCISE_TAX_GL.pdf


 أحدث التطورات في البحرين

 افتتاح مكتب استرداد ضريبة القيمة المضافة في مطار البحرين الدولي

 الجهاز الوطني لإليرادات افتتاح مكتب استرداد ضريبة القيمة المضافة للسياح الزائرين في مطار البحرين الدولي.  أعلن

وزارة المالية واالقتصاد المحلي توقيع عقدها مع نظام بالنيت للسداد للعمل على نظام رد الضريبة  إعالنويأتي ذلك بعد 

 للسياح. 

ويهدف نظام رد الضريبة إلى السماح للسائح باسترداد نسبة من الضريبة المدفوعة عن السلع المؤهلة في البحرين، حيث تم 

 . 2018تطبيقه مسبقًا في اإلمارات في 

 

 

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. 

https://twitter.com/BahrainNBR/status/1107296518954995716
https://www.nbr.gov.bh/releases/31
https://www.nbr.gov.bh/releases/31

