النشرة األسبوعية للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي
 ٢٠أبريل ٢٠٢١
آخر المستجدّات في سلطنة عُمان
تطبيق ضريبة القيمة المضافة في  16أبريل 2021

بدأت سلطنة عُمان بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في  16أبريل  .2021ومع دخول أحكام التشريعات الضريبية حيز التنفيذ
ابتدا ًء من التاريخ المذكور ،فقد أصبح بإمكان األعمال التي كانت ُملزمة بالتسجيل في  16أبريل  2021فرض ضريبة القيمة
المضافة حسب مقتضى الحال ،باإلضافة إلى إصدار الفواتير الضريبية واستيفاء كافة االلتزامات األخرى المترتبة عليها فيما
يتعلق بضريبة القيمة المضافة.

أما بالنسبة لألعمال التي تكون توريداتها السنوية أق ّل من مليون لاير عماني ،فيتعيّن عليها استيفاء التزاماتها بحلول تاريخ
التسجيل المحدّّ د حسب الجدول التالي:
في حال كانت قيمة التوريدات السنوية
(الفعلية أو المتوقعة)

فترة تقديم طلب التسجيل

تاريخ التسجيل

أكثر من  1,000,000لاير عماني

من  1فبراير  2021إلى  15مارس
2021

 16أبريل 2021

تتراوح بين  500,000لاير عماني
و 1,000,000لاير عماني

من  1أبريل  2021إلى  31مايو
2021

 1يوليو 2021

تتراوح بين  250,000لاير عماني
و 499,000لاير عماني

من  1يوليو  2021إلى  31أغسطس
2021

 1أكتوبر 2021

تتراوح بين  38,500لاير عماني
و 249,999لاير عماني

من  1ديسمبر  2021إلى  28فبراير
2022

 1أبريل 2022

جهاز الضرائب ينشر إرشادات/توضيحات إضافية بشأن ضريبة القيمة المضافة

نشر جهاز الضرائب في سلطنة عُمان إرشادات/توضيحات إضافية بشأن ضريبة القيمة المضافة على النحو التالي:

•

الموافقة على إصدار فواتير ضريبية مبسّطة – حيث سمح جهاز الضرائب للمسجّلين لضريبة القيمة المضافة بإصدار
فواتير ضريبية مبسّطة ابتدا ًء من  16أبريل  ،2021وذلك وفقا ً لشروط معيّنة.

•

دليل إجراءات التسجيل لألشخاص الذين ليس لديهم محل إقامة  -يقدّم هذا الدليل إرشادات بشأن إجراءات التسجيل من
قبل شخص غير مقيم عن طريق تعيين شخص مسؤول مقيم أو ممثل ضريبي أو من خالل تعيين شخص ليس لديه
محل إقامة كشخص مسؤول.

•

استمرار جهاز الضرائب في قبول طلبات التسجيل – حيث أوضح جهاز الضرائب بأنه مع بدء المرحلة الثانية من
التسجيل لضريبة القيمة المضافة (أي لألعمال التي تتراوح توريداتها الخاضعة للضريبة بين  500ألف لاير عماني
يستمر جهاز الضرائب في قبول طلبات التسجيل المقدّمة من األعمال التي تتجاوز توريداتها
ومليون لاير عماني)،
ّ
الخاضعة للضريبة مليون لاير عماني ،والتي كانت ُملزمة بالتسجيل في المرحلة األولى.

صل حول اإلرشادات/التوضيحات الجديدة.
وفي هذا الشأن ،تجدر اإلشارة إلى أنّ ديلويت ستقوم قريبا ً بنشر إشعار مف ّ

آخر المستجدّات في مملكة البحرين
الجهاز الوطني لإليرادات ينشر الدليل اإلرشادي لوكالء وممثلي القيمة المضافة

نشر الجهاز الوطني لإليرادات ("الجهاز") دليالً إرشاديا ً بشأن وكالء وممثلي ضريبة القيمة المضافة.

ويكمن الهدف من الدليل في توضيح القواعد المتعلقة بوكالء ضريبة القيمة المضافة الذين يت ّم تفويضهم من قبل الجهاز
للتصرف نيابةً عن دافعي الضرائب باسمهم ،ولمساعدتهم في استيفاء التزامات االمتثال المترتبة عليهم .كما يهدف الدليل إلى
ّ
توضيح القواعد المتعلقة بممثلي ضريبة القيمة المضافة ،والذين يجوز تعيينهم من قبل غير المقيمين ليحلوا مح ّل دافع الضرائب
بشكل أساسي ،وذلك فيما يتعلق بالتزاماتهم تجاه الجهاز.

والتصرف كوكيل/ممثل ضريبة القيمة
كما يوضح الدليل العملية والمتطلبات الالزمة لحصول الشخص على تصريح العمل
ّ
المضافة ،باإلضافة إلى تعيينه من قبل دافع الضرائب من أجل تولي هذا الدور .وعليه ،يُرجى من الراغبين بالعمل كوكالء أو
ممثلي ضريبة القيمة المضافة ،أو من يرغب بتعيين هؤالء األشخاص للعمل نيابة عن أعمالهم ،االطالع على الدليل.

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.

