النشرة األسبوعية للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي
 ٢١يناير٢٠١٩

أحدث التطورات في البحرين
الجهاز الوطني للضرائب الخليجية ينشر عالمات مميزة للسلع والخدمات المعفاة من الضريبة
أعلن الجهاز الوطني للضرائب الخليجية عن توزيع عالمات "معفاة من الضريبة" لبعض الشركات لوضعها على المنتجات
والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة.
وتنطبق عالمة "معفى من الضريبة" على التوريدات الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر أو التوريدات خارج نطاق الضريبة.
وقد أكد الجهاز على أهمية التزام الشركات بمعايير استخدام العالمات حيث يجب وضعها بشكل واضح للعمالء .وال تنص
التشريعات الضريبية البحرينية الحالية على وضع العالمات ،لكن يتوقع إضافة ذلك الحقًا.
الجهاز الوطني للضرائب الخليجية يطلق بعض األدلة اإلرشادية لضريبة القيمة المضافة
أطلق الجهاز الوطني للضرائب الخليجية نسخا ً محدثة من الدليل اإلرشادي العام ودليل التسجيل لضريبة القيمة المضافة ،حيث
تم تعديل معايير تسجيل المجموعة الضريبية لتحديد إمكانية التصويت أو الفائدة السوقية بشكل مباشر أو غير مباشر .وتنطبق
هذه المعايير اآلن على اتفاقيات الشراكة الرسمية نفسها وليس لكل فرد بحد ذاته.

إصدارات الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية
أصدرت الهيئة العامة للزاكة والدخل في المملكة العربية السعودية النسخ االنجليزية لبعض األدلة اإلرشادية الصادرة باللغة
العربية.
الدليل اإلرشادي الخاص بالفحص والتقييم والتصحيح واالعتراض على قرارات الهيئة (باللغة االنجليزية)
يهدف هذا الدليل إلى تقديم نبذة عامة حول الجوانب اإلجرائية واإلدارية للتواصل مع الهيئة بشأن مسائل االمتثال لضريبة القيمة
المضافة.
يتضمن الدليل بعض المواضيع مثل الحاالت التي تقوم فيها الهيئة بتقييم ضريبة القيمة المضافة المستحقة والظروف التي يجب
فيها على األشخاص الخاضعين للضريبة بتصحيح اإلقرارات وإجراءات التصحيح الالزمة وعملية فحص الهيئة وطلبات
المعلومات وعملية االعتراض على التقييم.
يتضمن الدليل مخط ً
صل الحاالت المحتملة في االعتراض واالستئناف ألغراض ضريبة القيمة المضافة.
طا يف ّ

الدليل اإلرشادي الخاص بالوكالء (باللغة االنجليزية)
يهدف هذا الدليل إلى تقديم المزيد من التوضيح لألشخاص الخاضعين للضريبة حول االلتزامات الضريبية الناشئة عن
المعامالت التي تشمل الوكالء أو الحاالت التي تتضمن تصرف شخص بالنيابة عن شخص آخر.
ويتضمن الدليل بعض المواضيع مثل تعريف الوكالة ألغراض ضريبة القيمة المضافة والمعاملة الضريبية في حال تصرف
وكيل بالنيابة عن األصيل والمعاملة الضريبية في حال تصرف الوكيل بإسمه والتكاليف الالحقة من قبل الوكالء والمقابل في
بعض القطاعات (مثل تطبيقات النقل والفنادق).
الدليل اإلرشادي الخاص بالكهرباء والخدمات العامة (باللغة االنجليزية)
هذا الدليل موجه للموردين في قطاع الكهرباء والخدمات العامة ،حيث يتضمن بعض المواضيع مثل أحكام مكان التوريد لتوريد
الكهرباء والنفط والغاز والمياه عبر نظام توزيع خطوط أنابيب واالستيراد والتصدير عبر نظام التوزيع والمعاملة الضريبية
لقطاع الكهرباء المحلي والقضايا العامة في عقود التوزيع وخدمات البيع بالتجزئة (مثل الخصومات والضمان والديون
المعدومة).

أحدث التطورات في قطر
أطلقت الهيئة العامة للجمارك في قطر عددًا من األدلة اإلرشادية الخاصة بتطبيق نظام الضريبة االنتقائية في قطر بما فيها دليل
الشخص الخاضع للضريبة حول كيفية تقديم اإلقرارات االنتقالية للضريبة االنتقائية عبر مخزنّي السلع االنتقائية والتي تستحق
في نهاية شهر يناير.
ّ
المخزنين ممن يمتلكون سلعا ً انتقائية في  31ديسمبر  ) 23:59( 2018بقيمة ما يزيد
وفقًا لنظام الضريبة االنتقائية ،يتعين على
عن  50,000لاير قطري ،أن يقوموا بإجراء عمليات التدقيق من قبل طرف خارجي قبل تقديم اإلقرار الضريبي االنتقالي .ولم
تحديد شروط المدقق في النظام أو في األدلة اإلرشادية الصادرة عن الهيئة.
نفيدكم أننا في ديلويت قد قمنا بتطوير عملية تسهيل تدقيق المخزون لمساعدة الشركات على االمتثال لنظام الضريبة االنتقائية

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.

