
 

 

للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي النشرة األسبوعية  
 ٢٠١٩أكتوبر  ٢٢

 

 آخر المستجدات في اإلمارات العربية المتحدة 
 الهيئة االتحادية للضرائب تنشر نسخة محدثة من دليل رّد ضريبة القيمة المضافة لألعمال األجنبية الزائرة

استرداد ضريبة القيمة   دليل)الدولة( نسخة محدثة من أصدرت الهيئة االتحادية الضرائب )الهيئة( في اإلمارات العربية المتحدة 

 المضافة لألعمال األجنبية الزائرة.

 مشار إليها بجمهورية كوريا )كوريا الجنوبية(.وقد تّم تحديث قائمة الدول المؤهلة لتشمل "كوريا"، وال

يهدف نظام ردّ ضريبة القيمة المضافة لألعمال الزائرة إلى السماح للشركات األجنبية باسترداد ضريبة القيمة المضافة على 

 بعض النفقات المتكبدة في اإلمارات العربية المتحدة مع مراعاة استيفاء الشروط ذات الصلة.

 وتكون األعمال األجنبية مؤهلة السترداد الضريبة المدفوعة في الدولة عند استيفائها الشروط التالية: 

 .أاّل يكون لديها مقر تأسيس أو منشأة بتة في الدولة 

 .أاّل تكون خاضعة للضريبة في الدولة 

 .أاّل تمارس أي أعمال في الدولة 

 ة المختصة في الدولة التي تأسست فيها. أن تمارس أعمالها وتكون مسجلة كمنشأة لدى الجه 

قد انقضى، أما  2018وتجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أّن الموعد النهائي لتقديم طلبات استرداد الضريبة المدفوعة خالل 

غير  ، فلم يتّم تحديدها بعد. ومع ذلك، يتوجب على األعمال2019الفترة الزمنية المخصصة لتقديم طلبات االسترداد لسنة 

المقيمة االطالع بشكل مستمر على الضريبة المدفوعة خالل السنة من أجل ضمان تجميع وتقديم طلبات االسترداد مباشرة فور 

 فتح باب تقديم طلبات استرداد الضريبة.

 

لية. مجال ضريبة القيمة المضافة في المنطقة ويمكنهم مساعدتكم خالل هذه العم  فريق من المتخصصين في "ديلويت"لدى 

األشخاص الواردة معلوماتهم   وللمزيد من المعلومات في هذا الشأن، يرجى التحدث إلى جهة التواصل المعتادة في ديلويت أو

 أدناه.

 

 

 آخر المستجدات في المملكة العربية السعودية

تصدر دليالً حول توسيع نطاق الضريبة االنتقائية والتسجيل ألغراض الضريبة االنتقائية وترخيص الهيئة العامة للزكاة والدخل 

 المستودعات الضريبية

أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية دليالً جديداً حول الضريبة االنتقائية والذي تناولت الهيئة من 

باللغة العربية فقط في الوقت  الدليلبة االنتقائية وترخيص المستودعات الضريبية. وقد تّم نشر هذا خالله عملية التسجيل للضري

 الحالي.

https://tax.gov.ae/-/media/Files/EN/PDF/Guides/Refund-Guide-for-Business-Visitors---EN---16-10-2019.pdf
https://gazt.gov.sa/ar/HelpCenter/guidelines/Documents/KSA%20Excise%20Tax%20-%20ARB_2019%5B2%5D.pdf
https://gazt.gov.sa/ar/HelpCenter/guidelines/Documents/KSA%20Excise%20Tax%20-%20ARB_2019%5B2%5D.pdf


ا في ذلك التعديالت على التسجيل القائم أو إلغاء التسجيل وكذلك المتطلبات اإلدارية ويشرح الدليل اإلرشادي عملية التسجيل بم

 والتزامات المسجل للضريبة االنتقائية.

كما يقدم الدليل معلومات حول األوضاع المعلقة للضريبة االنتقائية وتفاصيل الحصول على ترخيص المستودع الضريبي والتي 

للضريبة. إضافة إلى ذلك، يناقش الدليل متطلبات نقل السلع االنتقائية تحت وضع معلق  تكون فيه السلع تحت وضع معلق

   للضريبة وفي حاالت فقدان السلع االنتقائية من المستودع الضريبي.

مساعدتكم خالل عملية التحضير لتوسيع فريق من المتخصصين في مجال الضريبة االنتقائية في المنطقة ويمكنهم " لدى "ديلويت

نطاق الضريبة االنتقائية في المملكة العربية السعودية لتشمل المشروبات المحالة والسجائر اإللكترونية، باإلضافة إلى إدارة 

اصل المعتادة التزاماتكم باالمتثال للضريبة على نحو مستمّر. للمزيد من المعلومات في هذا الشأن، يُرجى التحدث إلى جهة التو

 أو أي من األشخاص الواردة معلوماتهم أدناه. "في "ديلويت

 

 

 آخر المستجدات في عمان

 تأسيس جهاز الضرائب 

 إلغاء "األمانة العامة للضرائب" واستبدالها بـ "جهاز الضرائب". 

، تّم إنشاء كيان جديد تحت 2019أكتوبر  20والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ  66/2019بموجب المرسوم السلطاني رقم 

مسّمى "جهاز الضرائب" ليحل محّل األمانة العامة للضرائب الحالية ويتبع مجلس الوزراء مباشرة. سيترأس جهاز الضرائب 

 سعادة سلطان بن سالم الحبسي.

أن األعمال بحاجة إلى وإذ يُعتبر هذا اإلعالن بياناً واضحاً بأن الضرائب في سلطنة عمان أصبحت على قدر من األهمية و

ضمان االمتثال والجاهزية لتطبيق الضرائب الجديدة فور تقرير العمل بها. وهنا تجدر اإلشارة إلى أّن الضريبة التالية المتوقع 

تطبيقها في عمان هي ضريبة القيمة المضافة، ونأمل أن يتمكن جهاز الضرائب من نشر بعض المعلومات حول الجداول 

 ة حتى تكون األعمال مستعدة لهذه المسألة.الزمنية المتوقع

العمل المسؤول عن الضريبة غير المباشرة في عمان أو جهة   فريقللمزيد من المعلومات في هذا الشأن، يرجى التواصل مع 

 التواصل المعتادة في ديلويت.

 

 

 

 

ألغراض إعالمية فقط وال ينبغي أخذ المشورة به. كما أنه ال يغطي بالضرورة كافة الجوانب الخاّصة بالمواضيع ذات الصلة.  هذا الملخص مخّصص 

 .وعليه، نرجو عدم التصّرف بناًء على محتوياته دون الحصول على مشورة رسمية


