النشرة األسبوعية للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي
 ٢٣فبراير ٢٠٢١
تطورات المملكة العربية السعودية
الهيئة العامة للزكاة والدخل تنشر الئحة الفوترة اإللكترونية باللغة اإلنجليزية
نشرت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية النسخة اإلنجليزية من الئحة الفوترة اإللكترونية في خطوة هي األولى من
نوعها بعدما كانت جميع اللوائح تصدر باللغة العربية فقط.

عالوة على ذلك ،أضافت الهيئة قسما على موقعها اإللكتروني مخصصا للفواتير اإللكترونية كما يشكل هذا القسم مصدرا موحدا للمعلومات
حول هذه الالئحة بما في ذلك مواد توعوية ،ومجموعة من الخطوط اإلرشادية ،واألسئلة الشائعة التي سبق للهيئة نشرها بالعربية فقط.

وكانت الهيئة قد نشرت الئحة الفوترة اإللكترونية في  4ديسمبر  ،2020وأوضحت أنه يتعين على كل مكلف خاضع لضريبة القيمة
المضافة في المملكة إصدار الفاتورة اإللكترونية وحفظها إلكترونيا اعتبارا من تاريخ صدور الالئحة في  4ديسمبر .2020

تطورات عُمان
دخول ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ بعد أقل من  60يوما
مع اقتراب تطبيق سلطنة عُمان لضريبة القيمة المضافة في  16أبريل  ،2021يتعين على جميع المؤسسات واألفراد التأكد من
التسجيل في هذه الضريبة والحصول على رقم التسجيل الضريبي من أجل االلتزام بها منذ اليوم األول لدخولها حيز التنفيذ وذلك
خالل هذه الفترة القصيرة المتبقية على موعد سريان الضريبة.

وكانت عملية التسجيل في ضريبة القيمة المضافة قد بدأت في سلطنة عمان في األول من فبراير  2021حيث يتعين على جميع
المؤسسات التي تحقق أو من المتوقع أن تحقق دخال سنويا يبلغ مليون لاير عماني فما فوق أن تبادر للتسجيل والحصول على
رقم التسجيل الضريبي اعتبارا من األول من فبراير ولغاية  15مارس  .2021ويجوز للمؤسسات التسجيل في ضريبة القيمة

المضافة على أساس طوعي إذا كانت وارداتها  /نفقاتها تبلغ أو من المتوقع أن تبلغ  19,250لاير .وقد تقرر اعتبار  16أبريل
 2021هو تاريخ سريان التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

لالطالع على مزيد من التفاصيل حول الحدود الدنيا للدخل التي يصبح التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إلزاميا ،وحول كيفية
االمتثال ألحكام هذه الضريبة ،يُرجى الرجوع إلى رسالتنا التذكيرية األخيرة.

هذا الملخص مخصص ألغراض إعالمية فقط وال ينبغي أخذ المشورة به .وال يغطي بالضرورة كافة الجوانب الخاصة
بالمواضيع التي ناقشها .لذا ،نرجو عدم التصرف بناء على محتوياته دون تلقي مشورة رسمية.

