
 

 

 النشرة األسبوعية للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي

 ٢٠٢٠أكتوبر ٢١

 

 آخر المستجّدات في سلطنة ُعمان

 

 قانون ضريبة القيمة المضافة في الجريدة الرسميةنشر 

 

بعد اإلعالن عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في ُعمان في وقت سابق من األسبوع الماضي، نشرت الحكومة قانون ضريبة 

. وبموجب 2020أكتوبر  18( بتاريخ 1362في عدد الجريدة الرسمية رقم )القيمة المضافة العماني )"القانون"( باللغة العربية 

. وفي هذا السياق، تجدر 2021أبريل  16القانون المذكور، فإّن ضريبة القيمة المضافة ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 

ى مبادئ معيّنة يجب أن تتّبعها اإلشارة إلى أّن القانون المذكور هو بمثابة أساس لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وينّص عل

األعمال في ُعمان. وبحسب ما توّصل إلى فهمنا، فإّن القانون المذكور يتوافق مع االتفاقية الموّحدة لضريبة القيمة المضافة 

لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما تضّم بعض القطاعات/المعامالت التي سيتم إعفاؤها من الضريبة أو خضوعها 

وقع أن تتضمن تلنسبة الصفر كالً من الخدمات المالية وخدمات التعليم وخدمات الرعاية الصحية والنقل وما إلى ذلك. ومن الم

 الالئحة التنفيذية التي سيتّم إصدارها في غضون شهرين من اآلن المزيد من التفاصيل في هذا الشأن. 

 

 آخر المستجّدات في اإلمارات العربية المتحدة 

 تحادية للضرائب تتيح اإلصدار الجديد للدرهم اإللكتروني اال

 

اإلمارات العربية المتحدة )"الدولة"( عن إطالق إصدار جديد للدرهم الهيئة االتحادية للضرائب )"الهيئة"( في  أعلنت

 اإللكتروني بهدف سداد المستحقات الضريبية في الدولة. 

. وقد بدأت الهيئة 2020وفي هذا السياق، تجدر اإلشارة إلى أّن العمل بالنظام الجديد سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من نوفمبر 

مدى شهر أكتوبر الجاري لتمكين المسّجلين من التحّول بسهولة تامة إلى سداد التزاماتهم الضريبية تنفيذ خطة انتقالية على 

 عبر اإلصدار الجديد قبل إيقاف التعامل باإلصدار القديم من بداية نوفمبر المقبل.

 لة باإلضافة إلى تميّزه بأعلى معايير األمان.وقد أشارت الهيئة أّن اإلصدار الجديد من الدرهم اإللكتروني سيوفّر خيارات أكثر تنوعاً وسهو

يُرجى إرسال بريد إلكتروني إلى أّي من الجهات الواردة معلوماتها أدناه أو جهة االتصال للمزيد من المعلومات في هذا الشأن، 

 المعتادة في "ديلويت".

 

 

 

https://tax.gov.ae/ar/press-releases/The%20Federal%20Tax%20Authority%20introduces%20new%20version%20of%20the%20eDirhams


 2020نوفمبر  3اإللكترونية للضريبة غير المباشرة في قطاع المستهلكين بتاريخ الندوة 

 

على الصعيد االقتصادي واالجتماعي، وقد انعكس ذلك بشكل خاّص على كبيرة شهدت األشهر القليلة الماضية اضطرابات 

التوريد وسلوك المستهلكين، ناهيك عن قيام الهيئة االتحادية للضرائب على صعيد سالسل قطاع المستهلكين الذي يواجه تحديات 

 بإجراء المزيد من عمليات التدقيق والرقابة على االمتثال الضريبي لألعمال.

 

قطاع المستهلكين، والتي ستُعقد يوم في  وعليه، فإنه يسعدنا دعوتكم لالنضمام إلى الندوة اإللكترونية للضريبة غير المباشرة

 ظهراً )بتوقيت اإلمارات العربية المتحدة(. 12:00الساعة  2020نوفمبر  3الثاء الث

 

وخالل هذه الندوة اإللكترونية، سيستعرض فريق المتخصصين في مجال الضرائب غير المباشرة الموضوعات التالية التي 

 لقطاع المستهلكين:أهمية خاّصة بالنسبة  تشّكل

 

 إقامة الموظفين؛ بإجراءاتة المضافة فيما يتعلق اآلثار المترتبة على ضريبة القيم 

 التشريعية األخيرة التي تؤثر على المعاملة الضريبية لتصدير الخدمات؛ التعديالت 

 .القواعد المتعلقة بالمناطق المحددة ألغراض ضريبة القيمة المضافة والمسائل المرتبطة بسلسلة التوريد 

 فة فيما يتعلق بالعروض الترويجية والخصومات والتخفيضات؛اآلثار المترتبة على ضريبة القيمة المضا 

  المنازعات الضريبية وإجراءات الطعن؛ و 

 .مستجدّات الرسوم الجمركية 

 

 هناالتسجيل، يُرجى الضغط نتطلع إلى انضمامكم إلى هذه الندوة، وفي حال أردتم في الختام، 

 

ف ألغراض إعالمية فقط وال ينبغي أخذ المشورة به. وال يغطي بالضرورة كافة الجوانب الخاصة بالمواضيع التي ناقشها. لذا، نرجو عدم التصر هذا الملخص مخصص

 بناًء على محتوياته دون تلقي مشورة رسمية. 

https://deloitte.zoom.us/webinar/register/WN_Jcf_TaVzS1WnUrCxM1PyOQ
https://deloitte.zoom.us/webinar/register/WN_Jcf_TaVzS1WnUrCxM1PyOQ

