
 

 

التعاون الخليجي  النشرة األسبوعية للضريبة غير المباشرة في دول مجلس  

 ٢٣ مارس ٢٠٢١   
 

 

 آخر المستجّدات في المملكة العربية السعودية 

  

 الهيئة العاّمة للزكاة والدخل تنشر المواصفات الفنية والقواعد اإلجرائية لتنفيذ أحكام الئحة الفوترة اإللكترونية 

( السعودية  العربية  المملكة  في  )"الهيئة"(  والدخل  للزكاة  العاّمة  الهيئة  الفوترة  "المملكة "نشرت  الئحة  تنفيذ  قرار  مسودّة   )

. وسيكون القرار جزءاً من الئحة الفوترة اإللكترونية الّصادرة  2021مارس    18في    اإلنجليزيةو  العربيةاإللكترونية باللغتين  

 ، ويتضّمن شرحاً للمتطلبات الوظيفية والفنية لتنفيذ الئحة الفوترة اإللكترونية. 2020ديسمبر  4بتاريخ 

  

، في  2021ديسمبر  4هناك مرحلتان رئيسيتان، حيث ستبدأ المرحلة األولى في كما جرى اإلعالن عنه في وقت سابق، ستكون و

. وبالنسبة للمرحلة الثانية، فقد ذكرت الهيئة أنه سيتّم اإلعالن 2022يونيو    1حين تدخل المرحلة الثانية حيز التنفيذ اعتباراً من  

  1نه قد ال تُطالب جميع األعمال باالمتثال بحلول تاريخ  والتنفيذ في قرار منفصل، مّما قد يعني ضمناً بأالتطبيق المرحلي  عن  

 . 2022يونيو 

  

، األمر الذي  2021أبريل    17يمكن من خاللها تقديم التعليقات حتى تاريخ    منّصة استطالعإضافة إلى ذلك، أعلنت الهيئة عن  

نية األخرى من تقديم آرائهم بشأن سيمّكن دافعي الضرائب ومزّودي خدمات الفوترة اإللكترونية والمستشارين واألطراف المع

 مشروع القرار والمالحق والمواصفات الفنية ذات الصلة. 

  

  

  رّد ضريبة القيمة لألعمال غير المقيمة في المملكة العربية السعودية 

هلة السترداد غير المقيمة التي تزاول أنشطة اقتصادية خارج المملكة العربية السعودية )"المملكة"( أن تكون مؤيمكن لألعمال  

 ضريبة القيمة المضافة المدفوعة في المملكة. 

  

هو    2020وفي هذا السياق، تجدر اإلشارة إلى أّن الموعد النهائي لتقديم طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة المتكبّدة في العام  

لرسمية المحددة لنظام االسترداد، إال أّن  اتنشر التفاصيل  وعلى الرغم من أّن الهيئة العاّمة للزكاة والدخل لم    .2021يونيو    30

ذلك ال ينبغي أن يحول دون قيام الشركات بتقديم طلب ردّ وقائي خالل هذه الفترة ريثما يتّم تطبيق إجراءات االسترداد بشكل  

 رسمّي.  

https://gazt.gov.sa/ar/RulesRegulations/UnderConsultations/Pages/implementing-E-invoicing.aspx
https://gazt.gov.sa/en/RulesRegulations/UnderConsultations/Documents/E-Invoicing%20Implementation%20Resolution%20-%20English%20Version_vPublicConsultation.pdf
https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Finance/GAZT/ElectronicBilling/Pages/default.aspx


 

 

 

 آخر المستجّدات في سلطنة عُمان  

  

يهدف إلى توضيح أهّم ما يجب معرفته بشأن  )باللغة العربية فقط(    مستنداً نشر جهاز الضرائب )"الجهاز"( في سلطنة عُمان  

ويقدّم هذا المستند إرشادات لمساعدة المستهلك ومجتمع األعمال استعداداً لتطبيق ضريبة القيمة المضافة    .ضريبة القيمة المضافة

 في عُمان الشهر القادم. 

  

 زاً عن مضمون هذا المستند:  ونعرض فيما يلي موج

  

مقدّمة عن ضريبة القيمة المضافة وموقف عُمان من االتفاقية الموّحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون  •

لدول الخليج العربية. كما تضّمن المستند إشارة إلى قانون ضريبة القيمة المضافة في عُمان والئحته التنفيذية )مع رابط  

 يها(. لالطالع عل

 (.2021أبريل  16-2020البرنامج الزمني لتطبيق ضريبة القيمة المضافة )أكتوبر  •
 كيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة.  •
 آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة )سلسلة التوريد(  •

 معلومات تهّم المستهلك، وتتضمن توضيحات لما يلي: •
o  5التوريدات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل،% 
o   السلع والخدمات المعفاة من الضريبة: الخدمات المالية وخدمات الرعاية الصحية والسلع والخدمات المرتبطة

 وخدمات التعليم واألراضي غير المطّورة وخدمات النقل المحلي وتأجير العقارات السكنية، وغير ذلك.
o  بالمائة.السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر 
o  كيف يحفظ المستهلك حقّه: التحقق من رقم التعريف الضريبي والتأكد من استالم الفاتورة الضريبية واإلبالغ

 عن حاالت الغش أو حالة التجاوزات ألحكام قانون ضريبة القيمة المضافة. 
 تدابير جهاز الضرائب تجاه الغش واالحتيال •

 األعمال(، وتتضمن توضيحات لما يلي:معلومات تهّم الخاضع للضريبة )مجتمع  •

o  .متطلبات التسجيل وكيفية التسجيل والجدول الزمني للتسجيل 
o   بارز مكان  في  التسجيل  شهادة  من  نسخة  وجوب عرض  المضافة:  القيمة  لتطبيق ضريبة  االستعداد  كيفية 

 وإصدار الفواتير الضريبية. 
o المضافة ةالقيم قانون ضريبة بمخالفة اإلدارية المتعلقة الجزاءات . 

 

 

 

ألغراض إعالمية فقط وال ينبغي أخذ المشورة به. وال يغطي بالضرورة كافة الجوانب الخاصة   هذا الملخص مخصص

 بالمواضيع التي ناقشها. لذا، نرجو عدم التصرف بناًء على محتوياته دون تلقي مشورة رسمية. 
 

https://tms.taxoman.gov.om/portal/documents/20126/865015/%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9.pdf/df35dfc0-c0ce-674d-be93-f2ff0ce3c1af?download=true

