
 

 

 النشرة األسبوعية للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي

 ٢٦ أغسطس ٢٠١٨ 

 

  2018ديلويت تطلق دليل استرداد ضريبة القيمة المضافة في أوروبا للعام 

غير المسجلة لنظام ضريبة القيمة يمكن للشركات التي تقوم بسداد ضريبة القيمة المضافة على التكاليف في الدول األوروبية 

المضافة )الشركات غير المقيمة( بوجه عام أن تتكبد مبالغ كبيرة من ضريبة القيمة المضافة المحلية دون وجود طريقة واضحة 

 السترداد هذه التكاليف. وقد تكون الشركات الخليجية غير مدركة لوجود فرص تقديم مطالبات السترداد ضريبة القيمة المضافة

 التي تدفعها تلك الشركات على التكاليف المتكبدة في أوروبا.

وتتطلب عملية استرداد الضريبة في العديد من الدول األوروبية أن يتم تأسيس الشركة في نطاق سلطة قضائية ونظام ضريبة  

كات في دول مجلس التعاون القيمة المضافة أو ضريبة مماثلة )مثل ضريبة المبيعات(. وعليه، أصبح بإمكان العديد من الشر

الخليجي التي لم تكن مؤهلة في السابق لتقديم طلبات االسترداد تقديم تلك الطلبات اآلن. في حين أنه لم يتضح حتى اآلن ما إذا 

ات كانت دول االتحاد األوروبي ستعتبر كل من اإلمارات العربية المتحدة أو المملكة العربية السعودية على أنها قد نفذت ترتيب

عملية استرداد الضرائب بالكامل )وهي شرط آخر السترداد األموال في العديد من دول االتحاد األوروبي(، حيث يوصى بأن 

 تبدأ الشركات في النظر في قيمة الضريبة التي تم تكبدها اآلن ألن هذا قد يساهم في خفض تكاليف الضرائب.

 لشركات غير المقيمة بسداد ضريبة القيمة المضافة عنها:تتضمن األمثلة التالية بعض الخدمات التي تقوم ا

 سفر الموظفين ومسكنهم 

 رسوم الخدمة من البائعين 

 تكاليف الموقع 

 ضريبة االستيراد على نقل السلع بين الدول 

  التجارب السريرية 

 المشتريات المحلية 

  

والذي يتناول األحكام واإلجراءات  2018دليل استرداد ضريبة القيمة المضافة في الدول األوروبية للعام قامت ديلويت بإطالق  

دول من رابطة  3دول( و 28الواجب اتخاذها لتقديم طلب استرداد الضريبة في كل من الدول األعضاء لالتحاد األوروبي )

 التجارة الحرة األوروبية )ايسلندا والنرويج وسويسرا(. 

 

 

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

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

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-european-vat-refund-guide.pdf

