
 

 

 النشرة الخاّصة بالضرائب غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي

 ٣١ مارس  ٢٠٢٢ 
  

 

 آخر المستجّدات في سلطنة ُعمان

 جهاز الضرائب يصدر الدليل اإلرشادي آللية هامش الربح

الضرائب في ُعمان مؤخراً الدليل اإلرشادي لضريبة القيمة المضافة الخاّص بآلية هامش الربح، والذي ينطبق بشكل  أصدر جهاز  

 أساسي على األعمال المنخرطة في مجال شراء السلع الُمستعَملة وبيعها.  

تمّكن بائع السلع الُمستعَملة من سداد ضريبة  وتُعدّ آلية هامش الربح من الطرق الخاّصة الحتساب ضريبة القيمة المضافة، والتي  

المخرجات على الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء )أي هامش الربح(. أما في السيناريو العادي، فتكون األعمال بحاجة إلى  

 احتساب ضريبة القيمة المضافة على المبلغ الكامل للمقابل الُمستَلم من العميل.

الس أنواع  الدليل  يتناول  األعمال  كما  على  يتوجب  التي  الشروط  إلى  باإلضافة  الربح،  هامش  آلية  بموجب  بيعها  يمكن  التي  لع 

استيفاؤها بهدف تطبيق اآللية المذكورة. إضافة إلى ذلك، يتطّرق الدليل إلى المتطلبات المتعلقة بإصدار فاتورة ضريبية خاّصة  

المضافة والحاال القيمة  الهامش ومبلغ ضريبة  الجزئي/ وطريقة احتساب  التبادل  الُمباعة بموجب  السلع  التي تشمل  الخاّصة  ت 

 . الرابطالمقايضة. لالطالع على الدليل الّصادر باللغة العربية، يُرجى استخدام هذا  

 

 الدليل اإلرشادي لقطاع التعليم  جهاز الضرائب يصدر 

والذي  أصدر جهاز الضرائب الدليل اإلرشادي لضريبة القيمة المضافة الخاّص بقطاع التعليم،  إضافة إلى الدليل المذكور أعاله،  

 يسري على األشخاص المشاركين في تقديم خدمات التعليم والخدمات أو السلع المرتبطة.

" من ضريبة القيمة المضافة.  ووفقًا لقانون ضريبة القيمة المضافة في ُعمان، تُعفى الخدمات التعليمية والسلع والخدمات "المرتبطة

وتحديدًا متطلبات التسجيل للمؤسسات التعليمية، بما في ذلك تلك المتعلقة بخدمات التعليم    –الدليل المعاملة الضريبية يوضح كما 

 عن بُعد، والتي تقدّمها الكيانات أو الجهات الموجودة في ُعمان وخارجها. 

يمة المضافة في سيناريوهات خاّصة تشمل الخدمات المقدّمة من قبل المدارس الحكومية كما يتطّرق المستند إلى تطبيق ضريبة الق

في ُعمان والمدارس العالمية في ُعمان، باإلضافة إلى أمثلة محددة للسلع والخدمات المرتبطة بقطاع التعليم والتي قد تُعفى من  

 . الرابطبية، يُرجى استخدام هذا ضريبة القيمة المضافة. لالطالع على الدليل الّصادر باللغة العر

 

 ة الجديدة في ُعمان ّّ المناطق الحر

، بشأن توسيع 2022مارس   27بتاريخ  10/2022أصدر جاللة السلطان هيثم بن طارق، سلطان ُعمان، المرسوم السلطاني رقم 

 توقّعات بإنشاء مناطق أخرى قريبًا(: نطاق المناطق الحّرة في السلطنة. وقد تّم اإلعالن عن إنشاء المناطق الثالث التالية )مع 
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 منطقة حّرة في مطار مسقط الدولي تُسّمى "المنطقة الحرة في مطار مسقط الدولي". .1

 منطقة حّرة في مطار صحار تُسّمى "المنطقة الحرة في مطار صحار". .2

 منطقة حّرة في مطار صاللة تُسّمى "المنطقة الحرة في مطار صاللة".  .3

 

ن والشركات العاملة في هذه المناطق الحّرة حوافز ومزايا وتسهيالت على النحو المنصوص عليه في قانون  وعليه، يُمنح المشغّلو

الحدّ األدنى لرأس المال بموجب  يشمل ذلك اإلعفاء من شرط  (. و56/2002المناطق الحّرة )الّصادر بالمرسوم السلطاني رقم  

ير وتداول وتحويل العمالت األجنبية، وإعفاء السلع الُمستوَردة إلى المناطق قانون الشركات التجارية، واإلعفاء من القيود على توف

 الحّرة من الرسوم الجمركية.

 

إضافة إلى ما تقدّم، تُعفى الجهات العاملة في المناطق الحّرة )باستثناء المصارف والمؤسسات المالية وغيرها( من ضريبة الدخل 

( سنوات إضافية. ومن المتوقع أن تمتدّ 5ومع ذلك، فإنه يمكن تجديدها لمدة )  -على حدة  ( سنة لكل مشروع  15لمدة ال تتجاوز )

المزايا والتسهيالت المطبّقة بموجب ضريبة القيمة المضافة والممنوحة للشركات العاملة في المناطق الخاّصة إلى تلك المناطق 

 المضافة. الحّرة بمجرد االعتراف بها كمناطق خاّصة ألغراض ضريبة القيمة 

 

 

 آخر المستجّدات في اإلمارات العربية المتحدة  

 االتحادية للضرائب تطلق موقعها اإللكتروني الجديد  

الجديد الذي يوفّر تجربة    موقعها اإللكتروني )"الدولة"( أطلقت الهيئة االتحادية للضرائب )"الهيئة"( في اإلمارات العربية المتحدة

 رقمية مبتكرة.  

الّصادر في هذا الشأن، أشارت الهيئة إلى أّن موقعها اإللكتروني المطّور يهدف إلى تسهيل الوصول إلى    بيانها الصحفيوفي  

المعلومات ذات الصلة مثل األدلة اإلرشادية والتشريعات، كما يتضّمن مجموعة من الخصائص المتقدّمة لتمكين الوصول إلى  

 لمعلومات المطلوبة بسهولة تاّمة.ا

البحث عن الوكالء الضريبيين وشركات التخليص من خالل  أّن الموقع الجديد يتضّمن ميزة  إضافة إلى ذلك، أوضحت الهيئة 

 االسم والموقع الجغرافي. 

 

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

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