
 

 

التعاون الخليجي النشرة األسبوعية للضريبة غير المباشرة في دول مجلس  

 ٢٩    ٢٠٢٠سبتمبر
 

 آخر المستجّدات في المملكة العربية السعودية

   سبتمبر 30انتهاء مبادرة ضريبة القيمة المضافة وبرنامج التصحيح الذاتي للبيانات الجمركية في 

، فإننا ندعو العمالء ودافعي الضرائب 2020سبتمبر  30المملكة المتعلقة بضريبة القيمة المضافة يوم األربعاء  مبادرةمع انتهاء 

قرارات اإلفي إجراء التعديالت الالزمة أو التسجيل المتأخر أو إجراء التصحيحات على  إلى اتخاذ قرارهم اآلن بشأن المضي قدما  

 الضريبية المقدّمة سابقا . 

من أجل منح مهلة ستة أشهر للمستوردين إضافة إلى ما تقدّم، فقد تقّرر تمديد مبادرة التصحيح الذاتي للبيانات والتي تتعلق ب

الجمارك  أعلنت، وقد سبق وأن 2020سبتمبر  30تصحيح بياناتهم الجمركية الّسابقة دون الحاجة إلى دفع أي غرامات، حتى 

 . 2020يناير  1في ة عن هذه المبادرة السعودي

وعليه، يجب على المستوردين اغتنام هذه الفرصة إلجراء التصحيح الالزم في حال التصريح عن السلع المستوردة بأقّل من 

ية قيمتها، أو عدم سداد الرسوم الجمركية المستحقة عن قيمها، أو عدم تصنيف السلع بشكل صحيح مما أدّى إلى دفع رسوم جمرك

 وسيكون على المستوردين فقط تسوية المستحقات المدفوعة بأقّل مما يجب.  -أقّل، و/أو عدم االمتثال لشروط اإلعفاء 

ومع بناء  على ما تقدّم، ال تترددوا في التواصل معنا لمناقشة التأثير المحتمل والمسائل التي قد تكون األعمال بحاجة إلى تناولها. 

لقة بضريبة القيمة المضافة والتصحيح الذاتي للبيانات الجمركية في هذا األسبوع، لم يعد هناك الوقت انتهاء المبادرة المتع

 .وبالتالي فإننا نوصي باتخاذ إجراءات فورية في هذا الصدد، الكافي لضمان مراعاة كافة التدابير

 

 آخر المستجّدات في سلطنة ُعمان 

 جهاز الضرائب يصدر إعالناً للتذكير بتوسيع نطاق الضريبة االنتقائية 

 -االنتقائية بموجب إعالن صادر عن جهاز الضرائب )"الجهاز"( في سلطنة ُعمان، تّم تذكير دافعي الضرائب بتطبيق الضريبة 

 . 2020أكتوبر  1على المشروبات المحالة اعتبارا  من الخميس  -في نطاقها الموّسع 

وعليه، يتعيّن على من يحتفظ بمخزون من المشروبات المحالة لألغراض التجارية إجراء عملية جرد للمخزون القائم وتقديم 

، باإلضافة إلى سداد أي ضريبة انتقائية 2020سبتمبر  30السلع الموجود لديه في نهاية مخزون اإلقرار الضريبي اإلنتقالي عن 

 إلعالن عنها في وقت سابق.ضمن الجداول الزمنية التي تّم ا

للمزيد من التفاصيل، يُرجى االطالع على اإلشعارات والتحديثات السابقة الصادرة عن "ديلويت". كما تجدر اإلشارة إلى أّن 

جهاز الضرائب يتوقّع القيام بالتصنيف الصحيح للسلع، والذي يجب أن يكون مدعوما  بتقارير/شهادات خبراء أو تقارير/شهادات 

 رية عند الضرورة.مخب
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فة الجوانب الخاصة ألغراض إعالمية فقط وال ينبغي أخذ المشورة به. وال يغطي بالضرورة كا هذا الملخص مخصص

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

 

 

 

 


