النشرة األسبوعية للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي
 ٢٩أبريل ٢٠١٩
أحدث إصدارات الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية
الدليل اإلرشادي الخاص بنقل األعمال (باللغة االنجليزية)
أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل الدليل اإلرشادي الخاص بنقل األعمال باللغة اإلنجليزية ،حيث قامت بنشره مسبقًا باللغة
العربية.
تكمن أهمية هذا الدليل في تقديم المزيد من التوضيحات فيما يتعلّق بنقل النشاط المؤهل الذي يقع خارج نطاق ضريبة القيمة
المضافة وفقًا للشروط المنصوص عليها في المادة  17من الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة في المملكة.
يوضح الدليل أيضًا وجه المقارنة بين نقل األعمال عن طريق الحصص ونقل األعمال عن طريق األصول والمعاملة الضريبية
الخاصة بكل حالة.
ويقدم الدليل المزيد من المعلومات لدافعي الضرائب فيما يتعلق بخصم ضريبة المدخالت باإلضافة إلى االلتزامات واآلثار
الضريبية المتعلقة بنقل األعمال والحاالت الخاصة مثل نقل األعمال داخل مجموعة ضريبية ونقل العقارات.

أحدث التطورات في البحرين
موعد تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة للربع األول من سنة  2019قبل نهاية شهر أبريل الحالي
دعا الجهاز الوطني لإليرادات جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة في البحرين إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن
الربع األول من سنة  2019بقبل نهاية شهر أبريل الجاري.
وأشار الجهاز أنه يتوجب على المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة  5مليون دينار
بحريني تقديم إقراراتها الضريبية كل ربع سنة.
وإننا ننصح هذه المنشآت بإتخاذ اإلجراءات الالزمة بأقرب وقت للتأكد من امتثالها للتشريع الضريبي في المملكة وصحة
إقراراتها الضريبية وتقديمها في الموعد النظامي.

أحدث التطورات في عمان
األمانة العامة للضرائب تقيم ندوات تعريفية حول ضريبة القيمة المضافة
عقدت األمانة العامة للضرائب في عمان ندوات تعريفية خاصة بجميع القطاعات حول ضريبة القيمة المضافة ،وقد تضمنت
مؤخرا قطاعي النفط والغاز واالتصاالت ،وتنوي األمانة عقد ندوات أخرى تتضمن قطاع الخدمات المالية.
الندوات
ً

وإننا ننصح المنشآت التي لم تبدأ بعد باإلعداد المبكر لتطبيق النظام الضريبي أو قامت بإيقاف عمليات اإلعداد مؤقتًا ،بأخذ
اإلجراءات الالزمة في أقرب وقت ممكن ،وندعوكم لحضور الندوة التعريفية حول ضريبة القيمة المضافة في مسقط كما هو
موضح أدناه.
ديلويت تعقد الندوة الضريبية في عمان  1مايو 2019
يسرنا إفادتكم أننا سنقوم بعقد ندوة ضريبية في مسقط – عمان يوم األربعاء الموافق  1مايو  ،2019حيث نهدف في هذه الندوة
مؤخرا في المنطقة واإلصالحات الضريبية على وجه التحديد في عمان.
لمناقشة التغيرات الصادرة
ً
نناقش في الندوة أحدث التطورات الضريبية والشركات المتأثرة بهذه القرارات وتطبيق نظام الضريبة االنتقائية في عمان.
باإلضافة إلى التطورات المتعلقة بالضريبة المباشرة والضرائب على الشركات وضريبة االستقطاع والضرائب الدولية في
عمان ،ويتضمن الحدث فقرة األسئلة واألجوبة.
التفاصيل:
التاريخ
األربعاء  1مايو 2019
الوقت
 08:30صبا ًحا –  12:30مسا ًءا (مع تناول طعام الغداء)
الموقع
يتم إرساله مع إيميل التأكيد
الرسوم
 60لاير عماني لكل مشترك
التسجيل
يرجى اتباع الرابط التالي في حال رغبتكم التسجيل لحضور الندوة.
ونرجو التواصل معنا عبر الرابط التالي في حال رغبتكم إرسالكم األسئلة قبل الندوة

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

