
 

 

للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي النشرة األسبوعية  

٢٠١٩  أبريل  ٢٣  

 

 أحدث التطورات في المملكة العربية السعودية

 الزكاة والدخل تصدر تحديثًا حول أعضاء مجالس إدارات الشركات

 إلعالنهاوفقًا  دليل مزايا الموظفينو الدليل اإلرشادي الخاص بالنشاط اإلقتصاديقامت الهيئة للزكاة والدخل بتحديث كل من 

 الصادر مؤخًرا المتعلق بإعفاء أعضاء مجالس إدارات الشركات من الضريبة والتكاليف المدفوعة لهم. 

لسياسة الجديدة، حيث خلصت الهيئة في هذا البند إلى أن من دليل األنشطة االقتصادية تحديثًا يتوافق مع ا 5.1تضمن البند 

 3.2أعضاء مجلس اإلدارة أو اللجان المنبثقة عنها ليسوا مستقلين تماًما عن الشركة التي يقومون بتمثيلها. وقد تم تحديث البند 

 من دليل مزايا الموظفين أيًضا ليوضح هذا اإلجراء.

هؤالء األعضاء ال يعدون أشخاصاً خاضعين للضريبة عند القيام بواجباتهم وفق هذه  وتضمن دليل النشاط االقتصادي أيًضا أن

الصفة وال يجب عليهم التسجيل وعليه لن يكون لزاماً على هؤالء األعضاء التسجيل ألغراض ضريبة لقيمة المضافة أو 

 دارات.فرضها أو إصدار فواتير ضريبية بما يخص قيامهم بمهامهم الوظيفية كأعضاء مجالس إ

بينما وضحت الهيئة عبر هذا الدليل أنه في حال كان الشخص يقوم بنشاط مستقل مثل االستشارات، قد يتوجب عليه التسجيل 

 ألغراض الضريبة.

 الزكاة والدخل تصدر تحديثًا حول متطلبات اللغة في الفواتير

، حيث أصدرت التحديثات دليل الفواتير الضريبية والسجالتقامت الهيئة العامة للزكاة والدخل بتحديث النسخة االنجليزية من 

 . باللغة العربيةمسبقًا 

يجب إصدار الفواتير الضريبية في المملكة باللغة العربية )باإلضافة إلى أي لغة مترجمة(، أي يجب أن تكون المعلومات  

 العربية.األساسية باللغة 

بينما يسمح الدليل المحدث بتقديم بعض المعلومات األساسية بإحدى اللغات األجنبية أو الالتينية، تجدون المزيد من المعلومات  

 من الدليل.  4.2.1واألمثلة في البند 

 

 أحدث التطورات في اإلمارات العربية المتحدة 

 العالمات المميزة على التبغ ومتطلباته االتحادية للضرائب تعلن عن البرنامج الزمني لنظام

عن البرنامج الزمني لنظام العالمات المميزة ومتطلباته، ويهدف لتتبع عبوات  بيان صحفيأعلنت الهيئة االتحادية لضرائب في  

مان االلتزام الكامل بسداد الضريبة االنتقائية المستحقة عليها، مما يدعم جهود الدولة في مكافحة التجارة السجائر إلكترونياً لض

 غير المشروعة بمنتجات التبغ في األسواق المحلية.
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تي ال تحمل ووفقاً للبرنامج الزمني المعلن فإنه اعتباراً من األول من شهر مايو المقبل سيُمنع استيراد جميع أنواع السجائر ال

"الطوابع الضريبية الرقمية" إلى دولة اإلمارات، واعتباراً من األول من شهر أغسطس المقبل لن يسمح ببيع أو استيراد أو 

 إنتاج أي سجائر في الدولة مالم تحمل"الطوابع الضريبية الرقمية".

لعبوات التبغ ومنتجاته التي يسمح بتداولها  واعتمدت الهيئة نوعين من "الطوابع الضريبية الرقمية": طوابع حمراء مخصصة

 داخل دولة اإلمارات وللقادمين عبر األسواق الحرة، والطوابع الخضراء المخصصة للمغادرين عبر األسواق الحرة.

 

 الندوة الضريبية في عمان 

 2019مايو  1ديلويت تعقد الندوة الضريبية في عمان 

، حيث نهدف في هذه الندوة 2019مايو  1عمان يوم األربعاء الموافق  –إفادتكم أننا سنقوم بعقد ندوة ضريبية في مسقط يسرنا  

 لمناقشة التغيرات الصادرة مؤخًرا في المنطقة واإلصالحات الضريبية على وجه التحديد في عمان.

في الندوة أحدث التطورات الضريبية والشركات المتأثرة بهذه القرارات وتطبيق نظام الضريبة االنتقائية في عمان. نناقش  

باإلضافة إلى التطورات المتعلقة بالضريبة المباشرة والضرائب على الشركات وضريبة االستقطاع والضرائب الدولية في 

 عمان، ويتضمن الحدث فقرة األسئلة واألجوبة.

 

 :لتفاصيلا

 التاريخ

 2019مايو  1األربعاء 

 الوقت

 مساًءا )مع تناول طعام الغداء( 12:30 –صباًحا  08:30

 الموقع

 يتم إرساله مع إيميل التأكيد

 الرسوم

 لاير عماني لكل مشترك 60

 التسجيل

 في حال رغبتكم التسجيل لحضور الندوة. الرابط التالييرجى اتباع 

 في حال رغبتكم إرسالكم األسئلة قبل الندوة الرابط التاليونرجو التواصل معنا عبر 
 

 

 

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

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