
 

 

 النشرة الخاّصة بالضرائب غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي

 ٢٨ أبريل  ٢٠٢٢ 

 
 آخر المستجّدات في اإلمارات العربية المتحدة 

 االتحادية للضرائب تنشر دليل نظام الُمخبرين عن المخالفات والتهّرب الضريبي 

الخاّص بنظام الُمخبرين عن    دليل الُمستخدم نشرت الهيئة االتحادية للضرائب )"الهيئة"( في اإلمارات العربية المتحدة )"الدولة"(  

 المخالفات والتهّرب الضريبي )"رقيب"(. 

بطريقة آمنة وسرية، وذلك فيما يتعلق بإخطار  ويكمن الهدف من هذا الدليل في مساعدة الُمخبرين على تقديم المعلومات والبالغات  

 الهيئة بحاالت التهّرب الضريبي أو المخالفات الضريبية األخرى التي يرتكبها أي شخص طبيعي أو اعتباري.

قبل  إضافة إلى ما تقدّم، تشير الهيئة في الدليل إلى أّن نظام الُمخبرين عن المخالفات والتهّرب الضريبي هو آلية ُمستحدَثة من  

مجلس الوزراء، وهي تحتّم على الهيئة تلقّي البالغات المتعلقة بعدم االمتثال للتشريعات الضريبية ومعالجتها، باإلضافة إلى منح 

 الُمخبرين مكافأة مالية عند استيفاء شروط معيّنة، وذلك على النحو المفّصل في الدليل. 

مول بها وعملية تقديم نموذج اإلبالغ والمعلومات اإلضافية التي قد تطلبها الهيئة كما يقدّم الدليل تفاصيالا حول تدابير السريّة المع

 .في هذا الشأن

 

 آخر المستجّدات في سلطنة ُعمان

 جهاز الضرائب ينشر الدليل اإلرشادي لضريبة القيمة المضافة بشأن قطاع الخدمات المالية  

أصدر جهاز الضرائب في سلطنة ُعمان النسخة اإلنجليزية من الدليل اإلرشادي لضريبة القيمة المضافة بشأن قطاع الخدمات 

 المالية.  

ويقدّم الدليل المزيد من التفسيرات واإلرشادات المتعلقة بتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة والئحته التنفيذية، ويتناول كالا من  

 علقة بالخدمات المصرفية والتأمين باإلضافة إلى خدمات التمويل اإلسالمي. المسائل المت

والتي تُعتبر من األساليب المقبولة   –كما ينّص الدليل على عدد من "الممارسات اإلدارية" التي تقتضي قراءتها على نحو دقيق  

 .الرابطالجديد، يُرجى استخدام هذا ف تسهيل امتثال دافعي الضرائب. لالطالع على الدليل دلدى جهاز الضرائب به

   والجدير بالذكر أّن الدليل يتناول الموضوعات التالية المتعلقة بالخدمات المالية:

 متطلبات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة لمزّودي الخدمات المالية غير المقيمين •

 المعاملة الضريبية للخدمات المالية )بما في ذلك المنتجات اإلسالمية( •

 الرسوم التعويضية أو الجزائية وضريبة القيمة المضافة  •

 الممارسات اإلدارية لضريبة القيمة المضافة  •

 المعاملة الضريبية لخدمات التأمين •

https://tax.gov.ae/ftatacsoft5cms/DataFolder/Files/Pdf/2022/AR/USEGWB001%20-%20Whistleblowing%20User%20Guide%20-%2014%2004%202022%20-%20AR.pdf
https://tms.taxoman.gov.om/portal/web/taxportal/vat-tax/-/document_library/wVoP4BukmXf0/view/1381148?_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_wVoP4BukmXf0_navigation=home&_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_wVoP4BukmXf0_curFolder=&_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_wVoP4BukmXf0_deltaFolder=&_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_wVoP4BukmXf0_deltaEntry=20&_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_wVoP4BukmXf0_orderByCol=modifiedDate&_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_wVoP4BukmXf0_orderByType=asc&p_r_p_resetCur=false&_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_wVoP4BukmXf0_curEntry=2


 ضريبة المدخالت القابلة للخصم أو االسترداد •

 

 األخير الّصادر عن ديلويت في هذا الشأن.   اإلشعارللحصول على المزيد من التفاصيل حول ما ورد أعاله، يُرجى االطالع على 

 

 آخر المستجّدات في مصر 

 ردة من باقي دول العالم  الجمارك المصرية تعلن عن برنامج تجريبي لنظام التسجيل الُمسبق للشحنات الجوية الوا

 .أعلنت الجمارك المصرية عن إطالق البرنامج التجريبي لنظام التسجيل الُمسبق للشحنات الجوية الواردة من باقي دول العالم

على أن يصبح إلزامياا   2022مايو    15والجدير بالذكر أّن تطبيق نظام التسجيل الُمسبق للشحنات سيدخل مرحلته التجريبية في  

ا من األول أكتوبر   . 2022اعتبارا

 

 

  ألغراض إعالمية فقط وال ينبغي أخذ المشورة بها، كما أنها ال تغطي بالضرورة كافة الجوانب الخاصة هذه النشرة مخّصصة

  بالمواضيع التي تتناولها. لذلك، يُرجى عدم التصّرف بناءا على محتوياتها دون الحصول على مشورة رسمية في هذا الشأن.

  

 

 

 
  

 

 

https://www2.deloitte.com/xe/en/pages/tax/articles/the-ota-has-published-its-financial-services-vat-guide.html

