
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

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 

اشترك الیوم

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

اشترك الیوم

اتصل بنا الیوم 

ھل تشعر أن العملیات الیدویة البطیئة وقضایا تكنولوجیا المعلومات تعوق قدراتك فیما یتعلق باالمتثال 
لضریبة القیمة المضافة؟ من خالل حلٍ یعمل على التكامل بسالسة مع األنظمة المالیة القائمة وأتمتة 
المھام المتعلقة باحتساب ضریبة القیمة المضافة واالمتثال لھا، یمكنك حل ھذه التحدیات - والوفاء 

بالتزاماتك الضریبیة بدقة ودون عناء طوال الوقت. 

تبسیط التزاماتك المتعلقة 
بضریبة القیمة المضافة 

 البیان الصحفي یمكنك االطالع على البیان الصحفي عبر الرابط التالي:  

یمكنك االطالع على قانون الضریبة االنتقائیة (باللغة العربیة) 
عبر الرابط التالي:  

عرض المستند 

ضریبة 100% على التبغ ومشتقاتھ 
ضریبة 100% على مشروبات الطاقة 
ضریبة 50% على المشروبات الغازیة 

ضریبة 100% على السلع ذات الطبیعة الخاصة 

أعلنت وزارة المالیة بدولة قطر في بیان صحفي أن الھیئة العامة للضرائب تم تأسیسھا باعتبارھا 
كیانًا مستقالً یخضع إلشراف وزارة المالیة. وستضطلع الھیئة العامة للضرائب بالمسؤولیة عن تنفیذ 

جمیع قوانین الضرائب. 

كما ذكر البیان الصحفي أن وزارة المالیة أعلنت إصدار قانون الضریبة االنتقائیة رقم 25 بتاریخ 13 
دیسمبر 2018. وقد تم تصمیم القانون لفرض ضرائب على بعض السلع الضارة بالصحة؛ وتم تنفیذه 

من بدایة عام 2019. وفیما یلي نسب الضریبة المطبّقة: 

QATAR
EXCISE TAX

قطر 

الضریبة االنتقائیة 

للحصول على مزید من المعلومات، یُرجى الرجوع إلى 
مسودة تعلیمات تسعیر المعامالت: 

عرض المستند 

الوثائق التي یتعین 
متى یتعیّن تقدیمھا األشخاص الملزمون بذلك تقدیمھا 

1. ملف رئیسي یتضمن 
معلوماتٍ حول 

العملیات التجاریة 
العالمیة. 

2. ملف محلي یتضمن 
تفاصیل المعامالت 

الموجّھة. 

تقریر خاص بكل دولة تقریر خاص بكل دولة 

نموذج اإلفصاح عن 
المعامالت بین 

األشخاص المرتبطین 

األشخاص الخاضعون للضریبة الذین 
یُجرون معامالت بین أشخاص مرتبطین 
تتجاوز قیمتھا 6 ملیون لایر سعودي 
خالل أي فترة تبلغ 12 شھرًا. یُعفى من 
ذلك األشخاص الطبیعیون والمشاریع 

الصغیرة. 

األعضاء في مجموعة شركات متعددة األعضاء في مجموعة شركات متعددة 
الجنسیات تتجاوز إیراداتھا الموحدة 3.2 

ملیار لایر سعودي. 

ینطبق على جمیع الكیانات الخاضعة 
للضریبة وفقا لقانون ضریبة الدخل. 

یجب تقدیمھا عند الطلب. 

في غضون 12 شھرًا بعد 
الیوم األخیر من سنة إعداد 

التقاریر. 

في غضون 120 یومًا من 
نھایة السنة المالیة.  

طریقة السعر المقارن 

طریقة سعر إعادة البیع 

طریقة التكلفة اإلجمالیة مضافًا إلیھا ھامش الربح 

طریقة صافي ھامش الربح للمعاملة 

طریقة تقسیم األرباح 

1

2

3

4

5

متطلبات االمتثال 

مسوّدة الالئحة التعلیمات للتسعیر المعامالت: 
المملكة العربیة السعودیة 

KSA
TPR

المملكة العربیة السعودیة 

تعلیمات تسعیر المعامالت 

للحصول على مزید من المعلومات، یُرجى االطالع على الدلیل 
االرشادي عبر الرابط التالي:  

عرض المستند 

في وقت الشراء، یجب خصم ضریبة المدخالت وفقًا الستخدام األصول الرأسمالیة على 
نحوٍ خاضع للضریبة. 

إذا كانت األصول الرأسمالیة تُستخدم بالكامل لتوریداتٍ خاضعة للضریبة، فعندئذ یمكن 
خصم ضریبة المدخالت بالكامل. وإذا كانت األصول الرأسمالیة تُستخدم لكلٍ من التوریدات 
الخاضعة للضریبة والمعفاة منھا، فعندئذ یمكن خصم النسبة المرتبطة بالتوریدات الخاضعة 

للضریبة. 

إذا تغیر االستخدام الفعلي لألصول الرأسمالیة على مدى العمر اإلنتاجي لھذه األصول، إذا تغیر االستخدام الفعلي لألصول الرأسمالیة على مدى العمر اإلنتاجي لھذه األصول، 
فعندئذ یلزم إجراء تعدیالت على ضریبة المدخالت المخصومة سابقًا وفقًا لمتطلبات معیّنة 

یتم تناولھا في القسم 6 من الدلیل. 

یمكن خصم ضریبة المدخالت المفروضة على شراء األصول الرأسمالیة المُشتر 
اة قبل تاریخ التسجیل لضریبة القیمة المضافة إذا تم استیفاء الشروط الواردة في 

 القسم 7 من الدلیل.   

شراء األصول الرأسمالیة 

یجب تحمیل ضریبة القیمة المضافة على بیع األصول الرأسمالیة إذا تم شراؤھا كجزء من 
النشاط االقتصادي لدافع الضریبة. 

ال یتم تحمیل ضریبة القیمة المضافة على بیع األصول الرأسمالیة التي لم یتم شراؤھا كجزء 
من النشاط االقتصادي لدافع الضریبة (على سبیل المثال، السیارات الخاصة).  

كما أن التصرف في األصول الرأسمالیة دون مقابل یستلزم تحمیل ضریبة القیمة المضافة 
على قیمة أو تكلفة الشراء. 

بیع األصول الرأسمالیة 

أصدرت الھیئة العامة للزكاة والدخل دلیالً جدیدًا یوضح معاملة ضریبة القیمة المضافة لألصول 
الرأسمالیة واآلثار المترتبة على بیع وشراء األصول الرأسمالیة. 

وفقًا للمادة 1 من اتفاقیة ضریبة القیمة المضافة لدول مجلس التعاون الخلیجي، تُعّرف األصول 
الرأسمالیة بأنھا "األصول المادیة وغیر المادیة التي تشكّل جزءًا من أصول العمل والمخصصة 

لالستخدام الطویل األمد كأداة عمل أو وسیلة استثمار." 

كما یقدم الدلیل أمثلة على األصول الرأسمالیة والبنود التي ال تعتبر أصوالً رأسمالیة. 

 النقاط الرئیسیة: 

معاملة ضریبة القیمة المضافة لألصول 

KSA
VAT

المملكة العربیة السعودیة 

للحصول على مزیدٍ من المعلومات، یُرجى االطالع على 
المبادئ التوجیھیة عبر الرابط التالي:  

عرض المستند 

یجب أن تكون فترة االسترداد لكل طلب سنة میالدیة واحدة (مثال 1 ینایر 2018 - 31 
دیسمبر 2018) 

یمكن تقدیم أي مطالبات بخصوص السنة المیالدیة 2018 من 1 أبریل 2019

سیكون تاریخ بدء تقدیم طلبات االسترداد في السنوات المیالدیة التالیة ھو 1 مارس 
(على سبیل المثال، بالنسبة للسنة المیالدیة 2019: سیتم قبول الطلبات اعتبارًا من 1 

مارس 2020) 

یجب أن یكون الحد األدنى لمبلغ كل مطالبة مُقدمة السترداد ضریبة القیمة المضافة ھو یجب أن یكون الحد األدنى لمبلغ كل مطالبة مُقدمة السترداد ضریبة القیمة المضافة ھو 
2,000 درھم إماراتي. وقد یشمل ذلك عملیة شراء واحدة أو عملیات شراء متعددة  









النقاط اإلجرائیة الرئیسیة: 

لیس لھا مقر تأسیس أو منشأة ثابتة في الدولة 
لیست خاضعة للضریبة في الدولة 

مُسجلة كمنشأة لدى الجھة المختصة في الدولة الذي تأسست فیھا. 
تنتمي إلى بلد لدیھ نظامٌ مُطبّق لضریبة القیمة المضافة؛ وینص ھذا النظام أیضًا على استرداد 

ضریبة القیمة المضافة بواسطة الكیانات اإلماراتیة في الظروف المماثلة 

ذكرت الھیئة أن الشركات األجنبیة قد یحق لھا التقدم بطلب السترداد ضریبة القیمة المضافة، 
شریطة أن تستوفي المعاییر التالیة.  

یتعین أن تكون الشركة:  

استرداد ضریبة القیمة المضافة من قبل الزوار من رجال األعمال 

نموذج الطلب یتوافر نموذج الطلب على الرابط التالي: 

للحصول على مزید من المعلومات، یُرجى االطالع على 
االطالع على الدلیل االرشادي الدلیل االرشادي عبر الرابط التالي: 

مُتاحة لالستخدام بواسطة نسبة االسترداد اآللیة الخاصة  

اآللیة القائمة على 
المُخرجات 

اآللیة القائمة على عدد 
المعامالت 

الطریقة القائمة على 
المساحة األرضیة 

اآللیة القائمة على القطاع 

التوریدات الخاضعة للضریبة  
/إجمالي التوریدات 

 (الخاضعة للضریبة + المعفاة من 
الضریبة + غیر المتعلقة بسیاق 

ممارسة األعمال)  

عدد المعامالت الخاضعة عدد المعامالت الخاضعة 
للضریبة/إجمالي عدد المعامالت 

المساحة األرضیة (بالمتر المربع) 
المستخدمة في النشاط الخاضع 

للضریبة/إجمالي المساحة األرضیة 
(بالمتر المربع) 

یتم توزیع ضریبة المدخالت یتم توزیع ضریبة المدخالت 
المتبقیة على كل قطاع أو قسم 

في الشركة 

تحدید ضریبة المدخالت المتبقیة 
التي تُنسب بالكامل لكل قطاع 

توزیع ضریبة المدخالت توزیع ضریبة المدخالت 
المتبقیة المتعلقة بأكثر من قطاع 
واحد باستخدام آلیات التوزیع 
القطاعي (عدد الموظفین أو 

طریقة المخرجات) 

سیُعین لكل قطاع آلیة سیُعین لكل قطاع آلیة 
التخصیص الخاصة بھ على 
النحو الذي یتوافق مع ذلك 

القطاع المحدد (اآللیة األساسیة 
أو اآللیة القائمة على المخرجات 

أو اآللیة القائمة على عدد 
المعامالت أو اآللیة القائمة على 

المساحة األرضیة) المساحة األرضیة) 

 شركات التأمین (اإلسالمیة وغیر 
اإلسالمیة) 

البنوك التي تقدم الخدمات المصرفیة 
لألفراد (اإلسالمیة وغیر اإلسالمیة) 

البنوك التي تزاول جوانب معینة من البنوك التي تزاول جوانب معینة من 
الخدمات المصرفیة للمؤسسات 

والشركات و/أو الخدمات المصرفیة 
االستثماریة (اإلسالمیة وغیر 

اإلسالمیة) 

مقدمو خدمات نقل الركاب المحلیة 

البنوك (اإلسالمیة وغیر اإلسالمیة) التي البنوك (اإلسالمیة وغیر اإلسالمیة) التي 
تزاول أنشطة معینة من الخدمات 

المصرفیة للمؤسسات والشركات وأنشطة 
التداول االستثماریة. 

الشركات التي تتعامل في توریدات 
العقارات التجاریة والسكنیة (بالبیع 

والتأجیر) 

البنوك وشركات التأمین الكبیرة والمعقّدة البنوك وشركات التأمین الكبیرة والمعقّدة 
التي تعمل من خالل أقسام مختلفة - على 
سبیل المثال، البنوك التي لدیھا أقسام 

للخدمات المصرفیة لألفراد واالستثمار؛ 
أو شركات التأمین التي تكتتب في عقود 
التأمینات على الحیاة والتأمینات العامة 

اآللیات الخاصة 

إذا لم توفّر اآللیة األساسیة نتیجةً تعكس االستخدام الفعلي للسلع أو الخدمات المُشتراة، فعندئذ 
تسمح الھیئة للشخص الخاضع للضریبة باستخدام واحدة من اآللیات البدیلة التالیة لتخصیص 

ضریبة المدخالت.  

القیمة اإلجمالیة لضریبة المدخالت التي تُنسب مباشرةً إلى 
التوریدات التي تكون ضریبة القیمة المضافة علیھا قابلة لالسترداد  

القیمة اإلجمالیة لضریبة المدخالت التي تُنسب مباشرةً إلى 
التوریدات التي تكون ضریبة القیمة المضافة علیھا قابلة لالسترداد 

وغیر قابلة لالسترداد 

= %

نشرت الھیئة دلیالً مفصالً حول الطرق الخاصة لتقسیم ضریبة المدخالت، فیما یتعلق بالحاالت التي 
یمكن فیھا للشخص الخاضع للضریبة استرداد ضریبة المدخالت عندما یكون ھناك مزیج من كلٍ من 

التوریدات الخاضعة للضریبة والتوریدات المعفاة من الضریبة.  

اآللیة األساسیة 

تسمح المادة 55(6) إلى (10) من الالئحة التنفیذیة للشخص الخاضع للضریبة بالتوصّل إلى الجزء  من الالئحة التنفیذیة للشخص الخاضع للضریبة بالتوصّل إلى الجزء 
القابل لالسترداد عن طریق تطبیق النسبة المئویة الواردة أدناه على "ضریبة المدخالت المتبقیة". 
"ضریبة المدخالت المتبقیة" ھي ضریبة المدخالت التي تُستخدم جزئیًا في تقدیم كلٍ من التوریدات 

الخاضعة للضریبة والتوریدات المعفاة من الضریبة/غیر المتعلقة بسیاق ممارسة األعمال. 

اآللیات الخاصة لتقسیم ضریبة المدخالت 

عرض المستند یمكنك االطالع على ھذا التشریع عبر الرابط التالي: 

یكون القرار ساریًا بأثر رجعي ابتدءًا من 1 ینایر 2018.  

وصف السلع أو الخدمات الموردة 

إجمالي المقابل ومبلغ الضریبة المفروضة 

تاریخ التورید 







في 17 دیسمبر 2018، نشرت الھیئة االتحادیة للضرائب قرارلجدید رقم (4) لسنة 2018. وھذا 
القرار یؤكد أنھ إذا قام دافع الضریبة بتوریدٍ لسلع أو لخدمات من خالل أجھزة البیع، فلن تكون ھناك 

حاجة إلى إصدار فاتورة ضریبیة فیما یتعلق بھذا التورید.  

على الرغم من ذلك، یتعیّن على الشركات االحتفاظ بسجالت كافیة, والتي تتضمن المعلومات التالیة 
(كحد أدنى من المتطلبات): 

الفاتورة الضریبیة غیر ضروریة للتوریدات التي تتم عن 
طریق أجھزة البیع  

UAE
VAT

اإلمارات العربیة المتحدة 

  التحقق من رقم الحساب

بالنسبة لدافعي الضریبة الراغبین في التحقق من رقم حساب ضریبة القیمة المضافة، قام الجھاز 
بتوفیر الرابط التالي:  

كیفیة فحص رقم حساب ضریبة القیمة المضافة 

قائمة األصناف الخاضعة لضریبة القیمة المضافة 

قائمة األصناف الغذائیة الخاضعة للضریبة لنسبة الصفر (باللغة العربیة) 

أعلن الجھاز عن قائمة األصناف الخاضعة لضریبة القیمة المضافة. لالطالع على ھذه القائمة 
والحصول على مزیدٍ من التفاصیل من السلطات األخرى بشأن األصناف الخاضعة للضریبة بالنسبة 

الصفریة، یرجى استخدام الروابط أدناه: 

األصناف الخاضعة لضریبة القیمة المضافة 

للحصول على مزید من المعلومات، یُرجى االطالع على الدلیل 
عرض المستند عبر الرابط التالي:  

یوفر ھذا المنشور الصادر عن الجھاز توجیھات حول الكیفیة التي بھا یمكن للشخص الخاضع 
للضریبة التسجیل لضریبة القیمة المضافة من أجل الحصول على الشھادة ورقم حساب ضریبة 

القیمة المضافة.  

دلیل التسجیل لضریبة القیمة المضافة 

للحصول على مزید من المعلومات، 
یُرجى الرجوع إلى الدلیل والالئحة عبر 

الرابطین التالیین: 

الدلیل العام لضریبة القیمة المضافة  

الالئحة التنفیذیة لضریبة القیمة المضافة 

اسم وعنوان ورقم تسجیل البنك الخاضع للضریبة في المملكة. 
اسم وعنوان العمیل 

تاریخ إصدار كشف الحساب البنكي 
نسبة الضریبة القیمة المضافة المطبقة على كل تورید 

مبلغ ضریبة القیمة المضافة على كل تورید 

یُعامل أیضًا كشف الحساب البنكي كفاتورة ضریبیة صالحة شریطة أن یتضمن المعلومات اآلتیة: 

الفاتورة الضریبیة المعلومات 
 المفصّلة 

الفاتورة الضریبیة 
 المبسطة 

عبارة "فاتورة ضریبیة" 

االسم والعنوان ورقم التسجیل للمورد 

اسم وعنوان العمیل 

تاریخ إصدار الفاتورة الضریبیة 

تاریخ التورید أو تاریخ السداد، إذا كان مختلفًا 
عن تاریخ إصدار الفاتورة الضریبیة 

رقم الفاتورة الضریبیة التسلسلي رقم الفاتورة الضریبیة التسلسلي 

وصف السلع أو الخدمات الموردة 

كمیة السلع الموردة 

قیمة التورید، مع بیان سعر الوحدة دون 
ضریبة القیمة المضافة، بالدینار البحریني. 

قیمة التخفیضات في حال وجودھا؛ وقیمة 
التورید الصافیة بالدینار البحریني 

نسبة ومقدار الضریبة المطبقة  نسبة ومقدار الضریبة المطبقة  

المبلغ اإلجمالي المستحق عن التورید متضمنا 
ضریبة القیمة المضافة بالدینار البحریني. 

سعر الصرف المطبق في حال تم استخدام 
عملة غیر الدینار البحریني 

اإلشارة صراحة عند احتساب الضریبة على 
أساس آلیة ھامش الربح،  

اإلشارة صراحةً عند استثناء أو إعفاء المعاملة اإلشارة صراحةً عند استثناء أو إعفاء المعاملة 
من ضریبة القیمة المضافة 





























































متطلبات الفاتورة الضریبیة والفاتورة الضریبیة المبسطة 

إذا لم یكن العمیل مسجالً ألغراض ضریبة القیمة المضافة 
إذا لم یتجاوز المقابل 500 دینار بحریني 

وفقاً للمادة 38 من قانون ضریبة القیمة المضافة، یجب على الشخص الخاضع للضریبة أن یصدر 
فواتیر ضریبیة فیما یتعلق بتوریدات السلع والخدمات (بما في ذلك التوریدات المُفترضة) التي یتم 

 تقدیمھا، بغض النظر عما إذا كانت ھذه التوریدات قد تم تقدیمھا للمقیمین أو غیر المقیمین.  

ویجب إصدار الفاتورة الضریبیة في موعد أقصاه الیوم الخامس عشر من الشھر التالي للشھر الذي 
تم خاللھ تحمیل نقطة استحقاق الضریبة المضافة؛ ویجب تسلیمھا إلى العمیل. 

ویجوز للشخص الخاضع للضریبة إصدار فاتورة ضریبیة مبسطة في أي من الحاالت التالیة: 

الفاتورة الضریبیة 

في حال الموافقة على الطلب، ُیصدر الجھاز شھادة بحیث یمكن للشخص الخاضع للضریبة 
احتساب الضریبة المستحقة والمطالبة بھذا المبلغ في إقرار ضریبة القیمة المضافة عند الشراء 
المحلي للسلع والخدمات. في ھذه الحاالت، یجب على المورد عدم فرض ضریبة القیمة المضافة. 

أن یكون شخص خاضعًا للضریبة 

أن تكون ضریبة القیمة المضافة على المدخالت قابلة لالسترداد بالكامل 

أن یتجاوز إجمالي حجم الصادرات 50% من إجمالي قیمة التوریدات 

أن یتم تقدیم دلیل إلى الجھاز یفید بأن صافي الضریبة سیكون قابالً لالسترداد بشكل دائم؛ 
وأن یكون المبلغ ذو تأثیر بالغ على الوضع المالي للشخص الخاضع للضریبة 









تسمح المادة 66 من الالئحة التنفیذیة للشخص الخاضع للضریبة الذي یباشر بشكل أساسي تصدیر 
السلع باستخدام آلیة االحتساب العكسي المحلیة، شریطة تقدیم طلب إلى الجھاز باستخدام النموذج 
المحدد لھذا الغرض. یساعد ھذا الشرط في تخفیف أثر التدفق النقدي السلبي لضریبة القیمة 
المضافة على عملیات شراء معیّنة للسلع والخدمات الخاضعة للضریبة بالنسبة األساسیة.  

ال یكون مقدم الطلب مؤھالً لتقدیم الطلب إال إذا استوفى المعاییر التالیة: 

آلیة االحتساب العكسي المحلیة 

إذا صادف الموعد النھائي یوم عطلة رسمیة، فسیتم تمدید الموعد النھائي إلى یوم العمل التالي. 

الفترات الضریبیة التوریدات السنویة 

شھریًا  أكثر من 3,000,000 دینار بحریني 

بصورة ربع سنویة  أقل من 3,000,000 دینار بحریني 

الفترات الضریبیة من 2020 فصاعدًا 

تسري التفاصیل الواردة أدناه بدءًا من 1 ینایر 2020

تاریخ االستحقاق الفترات الضریبیة تواریخ التسجیل التوریدات السنویة 

أكثر من 5,000,000 
نوفمبر - دیسمبر 2018دینار بحریني 

ینایر - مارس - 2019
أبریل - یونیو 2019
یولیو - سبتمبر 2019
أكتوبر - دیسمبر 2019

30 أبریل 2019
31 یولیو 2019
31 أكتوبر 2019
31 ینایر 2020

من 18,750 دینار 
بحریني إلى 

5,000,000 دینار 
بحریني 

ینایر - یونیو 2019
ینایر - یونیو 2019
یولیو - سبتمبر 2019
أكتوبر - دیسمبر 2019

31 یولیو 2019
31 أكتوبر 2019
31 ینایر 2020

یولیو - سبتمبر 2019یولیو - سبتمبر 2019
أكتوبر - دیسمبر 2019

31 أكتوبر 2019
31 ینایر 2020

31 ینایر 2020أكتوبر - دیسمبر 2019أكتوبر - دیسمبر 2019

نشر الجھاز الوطني للضرائب الخلیجیة دلیالً عامًا لتقدیم نظرة عامة على القواعد واإلجراءات 
المتعلقة بضریبة القیمة المضافة في البحرین. 

األُطُر الزمنیة لتقدیم اإلقرارات والدفع  

تُستحق مدفوعات وإقرارات ضریبة القیمة المضافة في الیوم األخیر من الشھر التالي لنھایة الفترة تُستحق مدفوعات وإقرارات ضریبة القیمة المضافة في الیوم األخیر من الشھر التالي لنھایة الفترة 
الضریبیة. فبحلول ھذا التاریخ، یجب على كل شخص خاضعٍ للضریبة أن یقدم إقرارًا ضریبیًا 
باستخدام بوابة الجھاز على اإلنترنت. وتُستحق مدفوعات ضریبة القیمة المضافة أیضًا في ھذا 
التاریخ - مما یعني أنھ یتعیّن على دافعي الضریبة السماح بوقت كافٍ عند معالجة المدفوعات، 

لضمان استالمھا من جانب الجھاز في تاریخ االستحقاق. ویجوز للجھاز السماح بدفع الضریبة على 
أقساط بناءً على طلب دافع الضریبة. 

الفترات الضریبیة االنتقالیة خالل عام 2019

BAHRAIN
VAT

البحرین 

ضریبة القیمة المضافة 

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

مستجدات الضرائب والمحاسبة للشرق 
2019األوسط وشمال أفریقیا، ینایر 

اشترك الیوم

http://onesource.tax.thomsonreuters.com/Subscribe_MENA
https://www.nbt.gov.bh/pdf/20190116_VAT_General_Guide_v1_2.pdf
https://www.nbt.gov.bh/pdf/20181219_bah_bilingual.pdf
https://www.nbt.gov.bh/pdf/20190116_VAT_Registration_Guide_v1_2.pdf
https://www.nbt.gov.bh/items_subject_to_vat
https://www.nbt.gov.bh/storage/media/fg8phkO5twUOAYFlNS68Hx1OXH8sZUoQj1vCI8h4.pdf
https://www.nbt.gov.bh/vat/tp/ms
https://www.tax.gov.ae/pdf/Decision%204%20-%20Vending%20Machines.pdf
mailto:InputTaxMethod@tax.gov.ae
https://www.tax.gov.ae/pdf/Input%20Tax%20Apportionment%20Form_EN.pdf
https://www.tax.gov.ae/pdf/Input%20Tax%20Apportionment%20Guide%20EN%20December%202018.pdf
https://www.tax.gov.ae/ar/pdf/VAT%20Refund%20User%20Guide-Business%20Visitors_AR.pdf
https://www.vat.gov.sa/sites/default/files/2018-12/VAT_Capital_Assets_Guideline.pdf
https://www.gazt.gov.sa/sites/default/files/2018-12/180911_BYLAWS_TP_AR_PCV_v.012%20%2812.5%29.pdf
https://www.mof.gov.qa/ar/Pages/NewsDetails.aspx?ItemID=104
http://www.customs.gov.qa/tax/law.pdf
https://mena.thomsonreuters.com/en/vat-tax-gcc.html?utm_source=Eloqua&utm_medium=email&utm_campaign=menatrtanewsletterjanuary
http://onesource.tax.thomsonreuters.com/Subscribe_MENA
http://onesource.tax.thomsonreuters.com/Contact_Us_MENA

