
 

 

 إطالق الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة في البحرين باللغة العربية

 

  بعد طول انتظار، تم إطالق الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة باللغة العربية في البحرين. 

 

المرسوم بقانون رقم الئحة التنفيذية على المبادئ التوجيهية لتنفيذ قانون ضريبة القيمة المضافة في البحرين، تنص ال

لقيمة المضافة على بشأن ضريبة القيمة المضافة، والذي أصدر في أكتوبر. ويشير قانون ضريبة ا 2018لسنة  48

  نطاق واسع إلى الالئحة.

 

، وسيتم تطبيق ضريبة القيمة 2019يناير  1يسري قانون ضريبة القيمة المضافة والئحته التنفيذية اعتباًرا من 

 .2019يناير  1المضافة في البحرين في تاريخ 

 

تنفيذية وسيتم تعميمها متى تم اإلنتهاء تعمل شركة ديلويت حالياً على إصدار ترجمة إنجليزية غير رسمية لالئحة ال 

 منها.

 

 

 متطلبات االمتثال

 

 تناقش الالئحة بعض التفاصيل الهامة وتتوسع في المفاهيم واألحكام الواردة في قانون ضريبة القيمة المضافة. 

 

متثال التام للمتطلبات يمثل إطالق الالئحة تطوراً هاماً في نظام ضريبة القيمة المضافة البحريني، وننصح المنشآت باال

 .2019يناير  1المنصوص عليها في قانون الضريبة على القيمة المضافة والالئحة التنفيذية بحلول 

 

ء متطلبات االمتثال توفر الالئحة لدافعي الضرائب معلومات كافية الستيفا للجهاز الوطني للضرائب الخليجية،وفقًا  

لضريبة القيمة المضافة، حيث أنه يجب على دافعي الضرائب االلتزام بكافة متطلبات ضريبة القيمة المضافة وإال 

 سوف تعرضهم مخالفة التعليمات لفرض العقوبات.

 

دة والمملكة وتسعى الحكومة البحرينية إلى وضع نظام عقوبات أكثر صرامة مقارنة بكل من اإلمارات العربية المتح

 . 2018يناير  1العربية السعودية بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في هذه الدول اعتباًرا من 

 

 اإلعداد المبكر للتنفيذ

 

 اإلجراءات الالزمة 

 

لتقديم أول إقرار  2019يوليو  31على الرغم من توفر الوقت الكافي للشركات )المسجلة أو المطلوبة للتسجيل( حتى 

يناير، مثل القدرة على إصدار فواتير  1ضريبي، إال أن هناك عددًا من األنشطة الهامة التي يجب إجراؤها بحلول 

متوافقة مع ضريبة القيمة المضافة، خاصةً إذا كانت تعمل في قطاع التجزئة أو األعمال المقدمة للمستهلك. باإلضافة 

وهذا يعني انطباق  -فهم التزاماتها الضريبية فيما يتعلق بعقود الموردين والعمالء  إلى ذلك، يجب على الشركات

 القواعد االنتقالية أو الحاجة إلى إجراء تعديالت على األسعار.
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ويسرنا إفادتكم أن خبراؤنا في ديلويت على أتم االستعداد لتقديم خدماتهم لتنفيذ ضريبة القيمة المضافة للمنشآت في 

حيث اكتسبنا خبرة واسعة من خالل تقديم خدمات تنفيذ ضريبة القيمة المضافة على نطاق واسع لمئات  البحرين.

المنشآت في منطقة الشرق األوسط على مدى السنوات الثالث الماضية، منها العديد من أكبر الشركات في المنطقة. 

 يمكنم التواصل معنا في حال رغبتكم في االستفادة من تلك الخدمات.
 


