
أكثر 10 أسئلة شائعة بشأن ضریبة القیمة 
المضافة في دول مجلس التعاون الخلیجي 

تحتاج الشركات إلى إیالء أھمیة كبیرة تحتاج الشركات إلى إیالء أھمیة كبیرة 
لبرنامج الجاھزیة لضریبة القیمة المضافة 
لدیھا من خالل التركیز على سیاسة ضریبة 
القیمة المضافة وتحدیث ملف المخاطر، 

وتقییم نظم تكنولوجیا المعلومات، واألخذ في 
االعتبار النطاق الكامل للعناصر األخرى 
استعدادًا لاللتزامات الضریبیة الجدیدة. 

یجیب بیر أرمان، رئیس تطویر السوق یجیب بیر أرمان، رئیس تطویر السوق 
للضرائب والمحاسبة بشركة تومسون 

رویترز الشرق األوسط وشمال أفریقیا، عن 
أكثر 10 أسئلة شیوعًا لدى الشركات بشأن 
تطبیق ضریبة القیمة المضافة في دول مجلس 
التعاون الخلیجي ویقدم نصائح للشركات بشأن 
الخطوات التي یتعین علیھم اتخاذھا لمواجھة 
التحدیات باإلضافة إلى توضیح عواقب عدم التحدیات باإلضافة إلى توضیح عواقب عدم 

الجاھزیة. 

تنزیل اآلن 

مركز المعرفة لشركة تومسون رویترز الشرق األوسط وشمال أفریقیا 

عرض المستند یمكنك قراءة الدلیل اإلرشادي باللغة العربیة من خالل الرابط التالي: 

عرض المستند یُرجى اإلطالع على الدلیل اإلرشادي باللغة العربیة من ھنا: 

عرض المستند یمكن الوصول إلى النموذج من خالل الرابط: 

عرض المستند یمكن الوصول إلى األمثلة العشرة من ھنا:  

عرض المستند یُرجى اإلطالع على الدلیل اإلرشادي من ھنا: 

عرض المستند للمزید من المعلومات، یُرجى زیارة: 

البیان الصحفي بشأن ضریبة القیمة المضافة في البحرین متوفر 
من خالل الرابط التالي:  

عرض المستند 

نشرت الھیئة العامة للزكاة والدخل دلیالً لشرح ما الذي یشكلھ المصطلح "وكالة" ألغراض ضریبة 
القیمة المضافة إلى جانب مقتضیات ضریبة القیمة المضافة بشأن المعامالت التي تشتمل على 

وكالء. 

ووفقًا للدلیل، تنشأ عالقات الوكالة في الظروف التالیة: 

  أي شخص یتصرف بالنیابة عن المُورد األصلي. 

   تصرفات الفرد الذي یُنشئ التزامات قانونیة على المورد األصلي. 

یقدم الدلیل تفاصیل بشأن المعاییر التي یمكن استخدامھا لمعرفة ما إذا كان الشخص یتصرف بصفتھ یقدم الدلیل تفاصیل بشأن المعاییر التي یمكن استخدامھا لمعرفة ما إذا كان الشخص یتصرف بصفتھ 
وكیالً أم موكالً. یُرجى مالحظة أن طریقة الدفع ال تؤخذ في االعتبار عند تحدید حالة الشخص.  

مسؤولیة ضریبة القیمة المضافة في حالة العالقة بین الموكل والوكیل 

  الوكیل المُفصح عنھ 

إذا تصرف الوكیل كوكیل مُفصح عنھ بالنیابة عن الموكل فإنھ یصبح المورد األصلي المسؤول عن 
تحصیل أو دفع ضریبة القیمة المضافة على ھذه المعاملة. ومع ذلك، یتحمل الوكیل مسؤولیة تحصیل 

أو دفع ضریبة القیمة المضافة على العمولة المُستلمة مقابل الخدمات التي یقدمھا. 

  الوكیل غیر المُفصح عنھ   الوكیل غیر المُفصح عنھ 

إذا تصرف الوكیل باسمھ، فإنھ یكون مسؤوالً عن تحصیل ضریبة القیمة المضافة من العمالء بشأن 
ھذه المعامالت ویدفع ضریبة القیمة المضافة التي تم تحصیلھا إلى الھیئة العامة للزكاة والدخل. 

الدلیل اإلرشادي الخاص بالوكالء 

في نوفمبر 2018، نشرت الھیئة العامة للزكاة والدخل دلیالً یوضح المعاییر التي اتبعتھا الھیئة من 
أجل تدقیق وتقییم اإلقرارات الضریبیة المُقدمة من المكلفین.  

یوضح ذلك أن المُكلفین یقومون بإیداع اإلقرارات الضریبیة بواسطة التقییم الذاتي ولكن ال یتم 
اعتبارھا نھائیة إال بعد اعتمادھا من الھیئة. إذا أخفق أي مكلف في إیداع إقرارات ضریبة القیمة 
المضافة، تُقیّم الھیئة العامة للزكاة ضریبة القیمة المضافة المستحقة على ھذا الشخص بناءً على 

المعلومات المتاحة. 

كیفیة تصحیح إقرار ضریبة القیمة المضافة 

إذا أدّى أي خطأ إلى احتساب صافي ضریبة قیمة مضافة غیر صحیح مستحق عن الفترة السابقة، یتم إذا أدّى أي خطأ إلى احتساب صافي ضریبة قیمة مضافة غیر صحیح مستحق عن الفترة السابقة، یتم 
تصحیح ذلك الخطأ في الحقل رقم 14 من إقرار ضریبة القیمة المضافة، شریطة أال یتجاوز مقدار 
الخطأ في المبلغ 5.000 لایر سعودي. وإذا تجاوز المبلغ غیر الصحیح 5.000 لایر سعودي، یجب 
على المكلف إجراء تصحیحات في حقول التعدیل المتضمنة في إقرار ضریبة القیمة المضافة، على 

النحو التالي: 

   خفض مبلغ ضریبة القیمة المضافة المستحق في الفترة الضریبیة الحالیة؛ و/ أو   

   زیادة ضریبة المدخالت بالمبلغ الذي تم إدراجھ على سبیل الخطأ في إقرار ضریبة القیمة         زیادة ضریبة المدخالت بالمبلغ الذي تم إدراجھ على سبیل الخطأ في إقرار ضریبة القیمة      
   المضافة السابق. 

إجراءات الفحص/ التقییم من جانب الھیئة العامة للزكاة والدخل 

تتم عملیة الفحص التي تجریھا الھیئة العامة للزكاة والدخل إما في مقر الشخص الخاضع للضریبة 
أو الھیئة أو في أي مكان آخر تحدده الھیئة خالل ساعات العمل الرسمیة.. 

ویتعین على جمیع األشخاص الخاضعین للضریبة تزوید الھیئة بأي معلومات تطلبھا لغرض إثبات ما 
إذا كان الشخص یمتثل اللتزاماتھ الضریبیة. 

تقوم الھیئة بإرسال إخطار مسبق مدتھ 20 یومًا للمكلف یتضمن تفاصیل المعلومات والمستندات  یومًا للمكلف یتضمن تفاصیل المعلومات والمستندات 
المطلوبة ویحدد الفترات الضریبیة التي ستتم مراجعتھا. كما یجوز للھیئة أن تُجري فحصًا دون 

إخطار مسبق إذا كان لدیھا أسباب منطقیة تدعوھا إلى الشك في وجود مخالفة ألنظمة ولوائح ضریبة 
القیمة المضافة. 

وتصدر الھیئة إخطارًا باإلجراءات األخرى التي یلزم على المُكلف اتخاذھا. 

تقدیم اعتراض على قرارات الھیئة العامة للزكاة والدخل 

في حالة عدم موافقة الشخص الخاضع للضریبة على قرار الھیئة العامة للزكاة والدخل، فلھ في حالة عدم موافقة الشخص الخاضع للضریبة على قرار الھیئة العامة للزكاة والدخل، فلھ 
االعتراض رسمیاً على قرارات الھیئة في غضون 30 یومًا من تاریخ صدور إخطار التقییم. 

وتوجد ثالث طرق یمكن من خاللھا لألشخاص الخاضعین للضریبة تقدیم طلب للمراجعة وتسویة 
النزاع المتعلق بالتقییم: 

1. المراجعة الداخلیة من قبل قسم االعتراضات في الھیئة. 

2. اللجنة الداخلیة لتسویة النزاعات. 

3. االستئناف إلى اللجان الخارجیة: اللجنة الرئیسیة لضریبة القیمة المضافة ولجنة طلبات االستئناف       . االستئناف إلى اللجان الخارجیة: اللجنة الرئیسیة لضریبة القیمة المضافة ولجنة طلبات االستئناف       
   بشأن ضریبة القیمة المضافة.  

الدلیل اإلرشادي الخاص بالفحص والتقییم والتصحیح  

بموجب نظام ضریبة القیمة المضافة المطبق في المملكة العربیة السعودیة، فإن جمیع المُكلفین الذین 
تتجاوز قیمة توریداتھم السنویة الخاضعة للضریبة حد التسجیل اإللزامي البالغ 375.000 لایر 

سعودي مطالبون بالتسجیل في الضریبة قبل 20 دیسمبر 2018. 

وعلى الرغم من ذلك، فإن الكیانات التي تقل توریداتھا السنویة الخاضعة للضریبة عن حد التسجیل 
اإللزامي البالغ 375.000 لایر سعودي، یجوز لھا تقدیم طلب إلثبات عدم أھلیتھا للتسجیل من خالل 

النموذج المتاح على موقع الھیئة العامة للزكاة والدخل. 

إقرار عدم األھلیة للتسجیل اإللزامي في ضریبة القیمة المضافة 

یقدم موقع الھیئة العامة للزكاة والدخل عشر أمثلة لملء إقرار ضریبة القیمة المضافة للقطاعات 
المختلفة. یتیح ذلك للكیانات فرصة التدرب على تقدیم إقرار ضریبة القیمة المضافة وحسابھا.  

أمثلة تقدیم إقرار ضریبة القیمة المضافة 

KSA
VAT

المملكة العربیة السعودیة 

لتحدید متى یجب على شركتك التسجیل في ضریبة القیمة المضافة، تحتاج إلى حساب قیمة 
توریداتك السنویة. تشیر التوریدات السنویة إلى كافة توریدات البضائع أو الخدمات التي تكون 
خاضعة بنسبة 5% أو 0% لضریبة القیمة المضافة باإلضافة إلى جمیع الواردات والخدمات 

المُستلمة من خارج البالد حیث یكون المُكلف ملزمًا بالمحاسبة الذاتیة عن ضریبة القیمة المضافة. 
یُرجى مالحظة أن التوریدات السنویة ال تشمل التوریدات المُعفاة. 

سیتم السماح ألي شركة تتجاوز توریداتھا السنویة 18.750 دینار بحریني بالتسجیل طوعًا في أي 
وقت. 

الفواتیر الضریبیة الفواتیر الضریبیة 

   من المقرر أن تتضمن الالئحة التنفیذیة المتطلبات الخاصة بالفاتورة الضریبیة (عند نشرھا). 

   ویمكن إصدار فاتورة مبسطة للتوریدات األقل من 500 دینار بحریني. 

   ویمكن معاملة البیانات المصرفیة كفواتیر ضریبیة صالحة في حالة وجود معامالت متعلقة   
   بضریبة القیمة المضافة. 

توضیحات بشأن معاملة ضریبة القیمة بحسب الصناعة 

یوفر الموقع اإللكتروني بوابة على اإلنترنت تتیح للمكلفین التسجیل في ضریبة القیمة المضافة. 
تتمثل خطوات عملیة التسجیل فیما یلي: 

1. یجب على الشركات انشاء حساب خاص في موقع الجھاز الوطني للضرائب الخلیجیة ویقدم 
المعلومات التالیة: 

تفاصیل الشركة: االسم القانوني والتموذج القانوني والعنوان وتفاصیل االتصال وتاریخ أھلیة 
ضریبة القیمة المضافة. 

عرض المستند استمارة التسجیل متاحة على الرابط التالي: 

اقرأ المزیدیمكنك الوصول إلى الموقع اإللكتروني من خالل الرابط التالي: 

اقرأ المزید

2. یجب على المُكلف إرفاق المستندات التالیة إلتمام عملیة التسجیل: 

3. بعد ذلك، یُرسل المُكلف استمارة التسجیل ویتلقى بناءً على موافقة الجھاز شھادة ضریبة القیمة 
المضافة بجانب رقم حساب لھا.  

شھادة السجل التجاري 

شھادة التسجیل الجمركي 

القوائم المالیة المدققة  

رقم المُسجل 

تفاصیل التسجیل التجاري: رقم السجل التجاري وتاریخ السجل التجاري وتفاصیل الشركات 
الفرعیة والقطاع. 

المعلومات المالیة: القیمة السنویة للتورید و النفقات و االستیراد والتصدیر 

تفاصیل المُسجل: االسم ورقم الھویة وتاریخ المیالد والمُسمّى الوظیفي. 

تحدیثات أخرى مھمة 

      80008001   vat@mof.gov.bh

یُرجى مالحظة أن الالئحة التنفیذیة لدى صدورھا ستوفر المزید من الوضوح بشأن المسائل السابقة 
والمزید من المعلومات بشأن ضریبة القیمة المضافة في البحرین.  

تم تحدیث األدلة اإلرشادیة لمستخدم ضریبة القیمة المضافة وللمجموعات الضریبیة لتتضمن عملیة 
تغییر لعنوان البرید اإللكتروني الخاص بالشخص المكلف وذلك من خالل بوابة الخدمات 

اإللكترونیة. 

وفیما یلي الخطوات الواجب تطبیقھا: 

1. إضافة عنوان البرید اإللكتروني الجدید في عالمة التبویب "حسابي" وتأكید البرید اإللكتروني   
    الجدید. 

2. تقدیم طلب تغییر عنوان البرید اإللكتروني إلى الھیئة االتحادیة للضرائب عن طریق تحمیل   . تقدیم طلب تغییر عنوان البرید اإللكتروني إلى الھیئة االتحادیة للضرائب عن طریق تحمیل   
    الوثائق الداعمة التالیة في عالمة التبویب "حسابي": 

   خطاب موقع علیھ ومختوم من المفوض بالتوقیع عن الشركة لطلب تغییر البرید اإللكتروني -           
    والذي یقدم تفاصیل (االسم، عنوان البرید اإللكتروني، رقم جواز السفر، وغیر ذلك) ألصحاب  

   عناوین البرید اإللكتروني القدیمة والجدیدة. .  

    صور من جوازات السفر الخاصة بأصحاب عناوین البرید اإللكتروني القدیمة والجدیدة. 

   صور من بطاقات الھویة اإلماراتیة ألصحاب عناوین البرید اإللكتروني القدیمة والجدیدة (عند     صور من بطاقات الھویة اإلماراتیة ألصحاب عناوین البرید اإللكتروني القدیمة والجدیدة (عند  
    االقتضاء). 

3. انقر على زر  "التقدیم للموافقة". 

تقوم الھیئة االتحادیة للضرائب باالطالع على الطلب واتخاذ إجراء بشأنھ في غضون خمسة أیام 
عمل. في حالة طلب الھیئة االتحادیة للضرائب المزید من المعلومات، یتم إرسال إشعار على البرید 

اإللكتروني یوضح البیانات المطلوبة على نحوٍ مفصل.  

وعند الموافقة على الطلب، یتم إرسال إشعار على عنوان البرید اإللكتروني الجدید وتحدیث ھذه وعند الموافقة على الطلب، یتم إرسال إشعار على عنوان البرید اإللكتروني الجدید وتحدیث ھذه 
المعلومات في النظام. 

 تغییر عنوان البرید اإللكتروني في بوابة الخدمات اإللكترونیة 
UAE
VAT

اإلمارات العربیة المتحدة 

نشرت الھیئة االتحادیة للضرائب القرار رقم (3) بشأن وضع عالمات ممیزة على منتجات التبغ. 
یسمح ھذا النظام للھیئة االتحادیة للضرائب بتتبع إجراء دفع الضریبة االنتقائیة على التبغ ومنتجاتھ، 

بدءًا من اإلنتاج إلى المستھلك النھائي. 

ویتعین على كل من مستوردي ومنتجي السلع االنتقائیة مراعاة التواریخ التالیة: 

   بدءًا من 1 ینایر 2019، ستكون ھذه العالمات متاحة من أجل تقدیم طلب بشأنھا من قبل المستورد  
   أو المنتج للسلع االنتقائیة المحددة. 

   بدءًا من 1 مایو 2019، لن یُسمح باستیراد السلع االنتقائیة المحددة غیر الحاملة للعالمات الممیزة  ، لن یُسمح باستیراد السلع االنتقائیة المحددة غیر الحاملة للعالمات الممیزة  
   إلى اإلمارات العربیة المتحدة. 

   بدءًا من 1 أغسطس 2019، لن یُسمح بتورید السلع االنتقائیة المحددة غیر الحاملة للعالمات   
   الممیزة إلى اإلمارات العربیة المتحدة. 

ملحوظة: ألغراض ھذا القرار، تشمل "السلع االنتقائیة المحددة" جمیع أنواع السجائر. 

رسوم شراء ھذه العالمات الممیزة ھي 0.084 درھم إماراتي لكل عالمة. وتدفع ھذه الرسوم 
بواسطة المستورد أو المنتج قبل إصدار العالمات.  

یجب تخزین ھذه العالمات بطریقة آمنة، ویجب تقدیم أي معلومات بشأن تخزینھا متى طلبت الھیئة یجب تخزین ھذه العالمات بطریقة آمنة، ویجب تقدیم أي معلومات بشأن تخزینھا متى طلبت الھیئة 
االتحادیة للضرائب ذلك.  

قرار بشأن وضع عالمات ممیزة على منتجات التبغ 
UAE
VAT

اإلمارات العربیة المتحدة 

في 13 دیسمبر 2018 ، أصدرت وزارة المالیة البحرینیة القرار رقم 12 عن الالئحة التنفیذیة 
لقانون ضریبة القیمة المضافة رقم 48 في الجریدة الرسمیة العدد 3379. ھذه الالئحة متاحة 

باللغة العربیة فقط. 

تنص الالئحة التنفیذیة على مفاھیم وأحكام قانون ضریبة القیمة المضافة التي ستسري اعتبارًا من 
1 ینایر 2019. 

یمكنك الوصول الى الجریدة الرسمیة من ھنا: 

الالئحة التنفیذیة لضریبة القیمة المضافة 

یُعد الجھاز الوطني للضرائب الخلیجیة ھو الھیئة المسؤولة في مملكة البحرین عن إدارة الضرائب 
وتنفیذھا. وقد أطلق الجھاز موقعًا إلكترونیًا لتزوید المكلفین بمزیدٍ من المعلومات بشأن ضریبة القیمة 

المضافة وتمكینھم من الوصول إلى بوابة الخدمات اإللكترونیة من أجل التسجیل. 

بدء عمل الموقع اإللكتروني للجھاز الوطني للضرائب الخلیجیة 

طریقة التسجیل الخاصة بالشركات في البحرین 

نظمت وزارة المالیة البحرینیة بالمشاركة مع الجھاز الوطني للضرائب ورش عمل بشأن ضریبة 
القیمة المضافة لتقدیم المزید من المعلومات والمبادئ التوجیھیة حول تنفیذھا والمقرر أن یبدأ في 1 

ینایر 2019. 

وأبرز ما تناولتھ ورشة العمل: 

مراحل تنفیذ التسجیل في ضریبة القیمة المضافة 

یتم تسجیل كافة الشركات التي تتجاوز التوریدات السنویة لھا 5 مالیین دینار بحریني (13,25  
ملیون دوالر أمریكي) في ضریبة القیمة المضافة بحلول 20 دیسمبر 2018. ویكون تاریخ سریان 

تسجیل ھذه الشركات ھو 1 ینایر 2019. 

یجب على غیر المقیمین الذین یقدمون توریدات خاضعة للضریبة في البحرین التسجیل بصرف 
النظر عن رقم األعمال الذي یحققھ المُكلف. 

الجدول الزمني للتسجیل في ضریبة القیمة المضافة بناءً على قیمة التوریدات السنویة 

آخر المستجدات بشأن ضریبة القیمة المضافة في مملكة البحرین 

BAHRAIN
VAT

البحرین 

ضریبة القیمة المضافة 

الضریبة االنتقائیة 

فیما یلي آخر التطورات المتعلقة بالضریبة غیر المباشرة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا. 

مستجدات الضرائب والمحاسبة لمنطقة الشرق 
األوسط وشمال أفریقیا، دیسمبر ۲۰۱۸

اشترك الیوم

الصناعة 

العقارات 

النفط والغاز 

التأمین 

التعلیم 

الصحة 

تكلفة الكھرباء 

السلع الغذائیة األساسیة 

یتمنى فریق تومسون رویترز للضرائب والمحاسبة لمتابعیھ عامًا جدیدًا سعیدًا وحافالً بالنجاحات! 
سنعود في عام 2019 برؤى أكثر خبرة وتحلیالت أكثر عمقًا وتحدیثات ذات صلة لتمكینكم من 
مواكبة أحدث التطورات في عالم الضرائب والمحاسبة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا.  

یجب دفع ضریبة القیمة المضافة على استیراد البضائع ذات المعدل القیاسي. ویتم العمل في 
الوقت الحالي على تحدیث الوثائق الجمركیة إلدراج متطلبات ضریبة القیمة المضافة.  

وسیكون باإلمكان تأجیل ضریبة القیمة المضافة على االستیراد عند التطبیق. 

یمكن حفظ سجالت وحسابات ضریبة القیمة المضافة إلكترونیًا باللغتین العربیة أو اإلنجلیزیة. 

سیطلق الجھاز الوطني للضرائب أداة تقییم الجاھزیة. 

سیتم تعیین مدیري عالقات لكبار المكلفین. 

یتم التخطیط لعقد سلسة من ورش العمل للشركات من أجل مساعدتھا في تنفیذ ضریبة القیمة یتم التخطیط لعقد سلسة من ورش العمل للشركات من أجل مساعدتھا في تنفیذ ضریبة القیمة 
المضافة. 

قدمت وزارة المالیة البحرینیة تفاصیل االتصال التالیة لمن یرغب في طلب المزید من 
المعلومات عن ضریبة القیمة المضافة: 

HAPPY
 NEW  YEAR!

معاملة ضریبة القیمة المضافة 

سیكون بیع وتأجیر العقارات السكنیة والتجاریة 
معفىً من ضریبة القیمة المضافة. 

وسیخضع تشیید المباني الجدیدة للمعدل الصفري. 

سیكون البترول في محطات الوقود 
ذات معدل صفري. 

سیكون التأمین على الحیاة معفىً من الضریبة. 

ستكون خدمات التعلیم الخاص ذات معدل صفري. 

ستكون الرعایة الصحیة الخاصة الوقائیة 
واألساسیة ذات معدل صفري. 

ستكون بعض األدویة والمعدات الطبیة ذات معدل 
صفري. 

خاضعة بنسبة 5% لضریبة القیمة المضافة. 

تم تحدید 94 سلعة غذائیة أساسیة ستكون ذات 
معدل صفري.  

الدلیل العملي إلدارة ضریبة القیمة المضافة في 
دول مجلس التعاون الخلیجي 

كیف تدیر ضریبة القیمة المضافة وتمتثل لھا 
بشكلٍ فعّال؟ اقرأ الدلیل العملي لشركة تومسون 
رویترز وتواصل مع أحد متخصصینا لمعرفة 

المزید 

تنزیل اآلن 

اتصل بنا

توفر برامج وخدمات تومسون رویترز في مجال الضرائب والمحاسبة التكنولوجیا والمحتوى 
والمشروع الذي تحتاج إلیھ. 

للمزید من المعلومات عن حلول تومسون رویترز في مجال الضرائب والمحاسبة، یُرجى االتصال 
بأحد أعضاء الفریق. 

كیف تعثر على حلول األبحاث والبرامج المالئمة الحتیاجاتك بشأن الضرائب والمحاسبة؟ 

حلول تومسون رویترز

اشترك الیوم

لالشتراك في نشرة "مستجدات الضرائب والمحاسبة في الشرق األوسط وشمال أفریقیا"، یُرجى  
استیفاء النموذج المتاح عبر الرابط أدناه. 

اشترك الیوم

ھالل الرفاعي في فریق خبراء الضرائب غیر المباشرة لشركة تومسون 
رویترز الشرق األوسط وشمال أفریقیا، والمسؤول عن تقدیم أحدث 
محتوى للضرائب والمحاسبة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا 

ومراقبة المحتوى بالنسخة العربیة. 

مؤلف ممیز 
ھالل الرفاعي 
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