
 

 

 آخر المستجّدات في المملكة العربية السعودية 

 

 رقمنة إجراءات االمتثال الجمركي والتزامات اإلقرار في المملكة 

 

نتيجةً لنمّو التجارة العالمية وزيادة التهديدات األمنية للحركة الدولية للسلع، قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة( في 

 المملكة العربية السعودية )"المملكة"( بتطبيق برنامج المشغّل االقتصادي الُمعتمد، أو ما يُعرف أيًضا ببرنامج "أولوية".

 

وعليه، فإّن كافة الكيانات التجارية المشاركة في قطاع الخدمات اللوجستية مدعّوة لالنضمام إلى برنامج المشغّل االقتصادي  

 يد من المزايا للمشاركين المعتمدين ويساهم في خفض تكاليف التجارة الدولية.الذي يقدّم العد  الُمعتمد

 

وفي هذا الشأن، تجدر اإلشارة إلى أّن ديلويت حرصت على تطوير أداة معدّة ألغراض التقييم الذاتي عبر شبكة اإلنترنت، وذلك 

 بهدف دعم األعمال في المشاركة واالستفادة من هذا البرنامج. 

 

 .الرابطللمزيد من المعلومات حول هذه المسألة، يُرجى االطالع على هذا 

 

 الندوة اإللكترونية بشأن اإلعفاء الضريبي في المملكة ُمتاحة اآلن باللغتين اإلنجليزية والعربية 

 

إعادة إطالق مبادرة اإلعفاء من الغرامات المفروضة على  ، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن 2022يونيو  1بتاريخ 

ضرائب معيّنة، بما في ذلك ضريبة دخل الشركات وضريبة االستقطاع وضريبة القيمة المضافة وضريبة التصّرفات العقارية،  

 باإلضافة إلى األخطاء المتعلقة بالفوترة اإللكترونية.

 

 . 2022نوفمبر   30، على أن تنتهي بتاريخ 2022يونيو  1اإلعفاء في وفي هذا الشأن، فقد بدأت فترة التقدّم بطلب 

 

يونيو   23والخميس  2022يونيو   22ولهذه الغاية، نّظمت ديلويت ندوة إلكترونية باللغتين اإلنجليزية والعربية يومي األربعاء 

 جرى خاللها مناقشة الموضوعات التالية:  2022

 

 أحدث التطّورات الضريبية في المملكة  •

 أبرز ما تضّمنته المبادرة والحاالت غير المضّمنة فيها  •

 االستفادة من المبادرة شروط وآلية  •

 اعتبارات أخرى وتوصياتنا  •

 

خاّص الالموقع اإللكتروني لالطالع على النسخة المسّجلة للندوة اإللكترونية الُمتاحة باللغتين اإلنجليزية والعربية، يُرجى زيارة 

 بديلويت. 

 

https://www2.deloitte.com/xe/en/pages/tax/articles/authorized-economic-operators-ksa.html?id=me:2sm:3li:4ksa-aeobrochure-jun-2022::6tax:20220719060000:me-link:7205387942:5&utm_source=li&utm_campaign=ksa-aeobrochure-jun-2022&utm_content=tax&utm_medium=social&linkId=172095265
https://www2.deloitte.com/xe/en/events/middle-east-events/2022/business-impacts-ksa-tax-authority-amnesty-initiative.html


 

 آخر المستجّدات في سلطنة ُعمان 

 

 2022بنهاية يوليو  2022استحقاق تقديم اإلقرار الضريبي للربع الثاني من 

 

في إطار االمتثال لاللتزامات الضريبية المترتّبة على األعمال، قام جهاز الضرائب، من خالل إحدى الصحف المرموقة في  

األعمال المسّجلة في ضريبة القيمة المضافة لتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة للربع الثاني من سنة  سلطنة ُعمان، بدعوة كافة 

 . 2022بحلول نهاية يوليو  2022

 

في ظّل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في سلطنة ُعمان منذ أكثر من سنة ومع انتهاء المرحلة االنتقالية، يبدو أّن جهاز الضرائب  

 أكثر صرامةً لضمان االمتثال لضريبة القيمة المضافة على النحو الصحيح. يتبنّى نهًجا 

 

وعليه، من الضروري أن تلتزم األعمال بالمهل الزمنية المحددة في تشريعات ضريبة القيمة المضافة والتأكد من أّن المعلومات  

يقة، وذلك لتجنّب أي التزامات وغرامات التفاصيل الواردة في اإلقرارات الضريبية المقدّمة لجهاز الضرائب كاملة ودق /

 ضريبية إضافية. 

 


