
 

 

التعاون الخليجي  النشرة األسبوعية للضريبة غير المباشرة في دول مجلس  

 ٣١ مارس ٢٠٢١   
 

 

    آخر المستجّدات في سلطنة عُمان

  

 جهاز الضرائب ينشر النسخة اإلنجليزية من الالئحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة 

 

 ضريبة القيمة المضافة. لقانون لالئحة التنفيذية  الترجمة اإلنجليزية غير الرسميّةنشر جهاز الضرائب في سلطنة عُمان 

 

والجدير بالذكر أنه تّم نشر الالئحة التنفيذية باللغة العربية في وقت سابق من هذا الشهر، وهي تقدّم إرشادات تنفيذية لقانون  

 .2021أبريل  16سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من  ضريبة القيمة المضافة الذي
 

النهج المتّبع   وعليه، يتعيّن على األعمال التي تقوم بتوريدات في عُمان مراعاة اآلثار المترتبة على الالئحة التنفيذية ومراجعة

االعتبار األحكام الواردة في الالئحة التنفيذية  بالتزامات االمتثال. وعلى وجه التحديد، يجب على األعمال أن تأخذ في فيما يتعلق  

والمرتبطة باإلعفاءات وتطبيق الضريبة بنسبة الصفر بالمائة واالمتثال والسداد/ردّ الضريبة وإصدار الفواتير وحفظ السجالت 

 والطعون والغرامات.

 

 

 

 آخر المستجّدات في اإلمارات العربية المتحدة 

 

  عاما  بشأن خصم الديون المعدومة االتحادية للضرائب تنشر توضيحا  

 

نشرت الهيئة االتحادية للضرائب )"الهيئة"( في اإلمارات العربية المتحدة )"الدولة"( توضيحاً عاماً لضريبة قيمة المضافة  

 بشأن التسوية على أساس خصم الديون المعدومة. 

 

التي يجب استيفاؤها لالستفادة من نظام خصم الديون المعدومة. وعليه، فقد يكون  الشروط  VATP024 ويتناول التوضيح العامّ 

مبلغ السداد من العميل تسوية ضريبة القيمة المضافة المتكبّدة على الديون المعدومة. وهنا ال بدّ من  يستلم بإمكان الموّرد الذي لم 

 مة، يجب استيفاء المتطلبات التالية:اإلشارة إلى أنه ألغراض االستفادة من نظام خصم الديون المعدو

 

 أن يكون قد تّم احتساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة على التوريد وسدادها؛ •

 أن يكون قد تّم شطب مقابل التوريد كلياً أو جزئياً؛ •

https://tms.taxoman.gov.om/portal/documents/20126/865015/VAT+Regulation+unofficial+english+version.pdf/346cd78b-970b-2487-8c0c-33ea6e84fa2d?download=true
https://tax.gov.ae/-/media/Files/FTA/links/Public-Clarification/VATP024---Adjustment-on-account-of-Bad-Debts---17-03-2021.pdf


 أن تكون قد انقضت أكثر من ستة أشهر من تاريخ التوريد؛ و •

 التوريد الذي تّم شطبه.أن يكون الموّرد قد أبلغ العميل بقابل  •

 

أّن خصم الديون المعدومة ال يمكن أن يؤخذ إال في حدود المقابل المشطوب في حسابات الموّرد.  كما يشير التوضيح العاّم إلى 

 كما تتوقع الهيئة أن يقوم الموّرد بالتعامل مع العميل خالل األشهر الستة السترداد الديون. 

 

 

الهيئة أّن التبليغ الّصادر للعميل يجب أن يتضمن على األقل كالً من رقم وتاريخ الفاتورة الضريبية التي لم  إضافة إلى ذلك، ترى 

يتّم سدادها، باإلضافة إلى مبلغ المقابل الذي تّم شطبه. كما أنه يجوز إرسال التبليغ من خالل خطاب أو بريد إلكتروني أو بريد 

 أو أي من وسائل التواصل المماثلة. 

 

بموجب التوضيح العاّم، وفي حين أّن اإلقرار من العميل ليس ضرورياً قبل تسوية الدين المعدوم، إال أنه يجب على الموّرد  و

 االحتفاظ بما يثبت اتخاذ التدابير الالزمة لتبليغ العميل.  

 

 

 

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

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

 

 

 


