
 

 

 النشرة األسبوعية للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي

يناير  ٢٠١٩ ٧ 

 

  أحدث التطورات في البحرين

، مع 2019يناير 1البحرين ثالث دول مجلس التعاون الخليجي تقوم بتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة، وذلك بتاريخ أصبحت 

دخول نظام ضريبة القيمة المضافة والئحته التنفيذية حيز التنفيذ في البحرين )"تشريع ضريبة القيمة المضافة في البحرين"(. 

 ويجب على جميع الشركات التي تقوم بالتوريدات الخاضعة للضريبة في البحرين االلتزام التام بهذه التشريعات.

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في البحرين تطلق حمالت تفتيشية للشركات 

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في البحرين أنها قد باشرت تكثيف حمالتها التفتيشية عبر مركز التفتيش الشامل 

. وقد أكدت اطق وأسواق مملكة البحرين، وذلك للتأكد من التطبيق الصحيح والقانوني لضريبة القيمة المضافةبالوزارة لكافة من

بأن أنظمة وقوانين مملكة البحرين تتضمن جزاءات رادعة للمخالفين تشمل غرامات مالية والغلق اإلداري واإلحالة الوزارة 

 للنيابة العامة. 

 

ينية نظام عقوبات أشد مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي األخرى التي قامت بتطبيق نظام وقد لوحظ اعتماد الحكومة البحر

 ضريبة القيمة المضافة.

 

ص لمنصوالضريبي ب التهرت اتكب حالة من حاالاركل من من قانون ضريبة القيمة المضافة البحريني، يعاقب  64وفقًا للمادة 

 63قم تتضمن المادة رلمستحقة. الضريبة امة ال تقل عن مثل قيمة ابغرات، وسنو ثال تقل عن ثالدة بالحبس لمدة لمااعليها في 

 من القانون األفعال التي تعد تهرًبا ضريبيَا كما يلي: 

 عدم التقدم للتسجيل خالل ستين يوًما من تاريخ انقضاء المدة المقررة 

 يخ انقضاء المدة المقررةعدم تقديم اإلقرار أو سداد الضريبة المستحقة خالل ستين يوًما من تار 

 مخالفة قواعد خصم ضريبة المدخالت المقررة 

 .استرداد الضريبة دون وجه حق مع العلم بذلك 

 تقديم مستندات أو سجالت أو فواتير مزورة أو مصطنعة بقصد التخلص من سداد الضريبة 

 عدم إصدار الفواتير الضريبية كما ينص القانون 

 خاضعة للضريبة. تطبيق الضريبة على توريدات غير 

 عدم االحتفاظ بطريقة منتظمة بالسجالت والفواتير الضريبية . 
 

دينار بحريني بسبب أفعال مثل عدم  5000من قانون ضريبة القيمة المضافة، تفرض غرامة إدارية ال تتجاوز  60ووفقًا للمادة 

"مخالفة أي حكم آخر من قانون ضريبة القيمة المضافة أو اللوائح. " االمتثال لشروط وإجراءات إصدار فاتورة ضريبية، أو  

https://www.nbt.gov.bh/pdf/20181219_bah_bilingual.pdf
https://www.nbt.gov.bh/pdf/20181219_bah_bilingual.pdf
https://www.nbt.gov.bh/pdf/81129_Bahrain_VAT_Law.pdf
https://www.nbt.gov.bh/pdf/81129_Bahrain_VAT_Law.pdf
https://www.instagram.com/p/BsOC6NRhATU


 الجهاز الوطني للضرائب الخليجية يطلق دليل التسجيل لضريبة القيمة المضافة

أطلق الجهاز الوطني للضرائب الخليجية دليل التسجيل لضريبة القيمة المضافة في البحرين. يقدم الدليل نظرة عامة على 

األحكام المتعلقة بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة في البحرين واإلجراءات المطلوبة من قبل الشركات لالمتثال لهذه األحكام 

مة المضافة.والتوجيهات بشأن كيفية استكمال طلب التسجيل لضريبة القي  

يتناول الدليل تعريف الشخص الخاضع للضريبة والمعايير المحددة الستيفاء المنشأة هذا التعريف. ويقدم الدليل أيًضا المزيد من 

التوضيحات حول شروط التسجيل اإللزامي واالختياري لضريبة القيمة المضافة مع تحديد المواعيد النهائية للشركات الملزمة 

  على قيمة التوريدات السنوية.بالتسجيل بناءً 

وكما نوقش أعاله، سيفرض الجهاز غرامات مالية وجنائية لعدم االمتثال ألحكام التسجيل لضريبة القيمة المضافة، وبالتالي فإننا 

 ننصح الشركات بالتأكد من تحديد التزاماتها الضريبية واآلثار المترتبة عليها.

 الجمارك: إعفاء المستوردات الشخصية من ضريبة القيمة المضافة

أفادت شئون الجمارك بأنه لن يتم استيفاء ضريبة القيمة المضافة على المستوردات الشخصية والهدايا لألفراد بما ال يتجاوز 

مبلغ الــ 300 دينار بحريني. مؤكدةً بأن ذلك يأتي بالتنسيق والتعاون مع الجهاز الوطني للضرائب الخليجية، وذلك وفقًا لوكالة 

 .أنباء البحرين

يبة القيمة المضافة في البحرين، التي تحدد شروط )أ( من الالئحة التنفيذية لضر 83ننصح باالطالع على اإلعالن مع المادة 

 إعفاء المستوردات الشخصية من ضريبة القيمة المضافة.

خدمة حكومية من ضريبة القيمة المضافة 1400مجلس الوزراء يقرر إعفاء   

قرر مجلس الوزراء إعفاء 1400 خدمة حكومية من ضريبة القيمة المضافة واعتماد المذكرة المرفوعة بهذا الشأن من معالي 

 وزير المالية واالقتصاد الوطني. 

ي وتنميته، واعتمد المذكرة % لتحفيز القطاع السياح5% إلى 10كما قرر المجلس خفض رسوم الخدمات الفندقية من  

المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، فيما وجه مجلس الوزراء وزارة الصناعة والتجارة 

 والسياحة إلى تكثيف حمالت التفتيش لمراقبة األسواق وحماية المستهلكين والتعامل الفوري مع كافة المخالفين.

   من التفاصيل بشأن الخدمات الحكومية التي سيتم إعفاؤها.ولم يتم تقديم المزيد 

 

 

 األدلة اإلرشادية للهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية 

والخدمات الكهرباء و االتصاالتأطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية أدلة جديدة باللغة العربية حول 

 . األنشطة الترفيهيةو العامة

 الدليل اإلرشادي الخاص بقطاع االتصاالت

تصاالت فيما يتعلّق بتعريف مصطلح يهدف هذا الدليل إلى تقديم المزيد من التوضيحات للموردين العاملين في قطاع اال

االتصاالت والخدمات االلكترونية. ويتضمن األقسام المتعلقة بالتطبيق الفعلي ألحكام مكان التوريد ومكان توريد لالتصاالت 

استيراد الشرائية وأحكام تاريخ التوريد و والخدمات االلكترونية والمعاملة الضريبية للخدمات المقدمة لغير المقيمين والقسائم

 السلع.

https://www.nbt.gov.bh/pdf/20190106%20-%20VAT%20Registration%20Guide%20v1.1.pdf
https://www.nbt.gov.bh/pdf/20190106%20-%20VAT%20Registration%20Guide%20v1.1.pdf
https://www.bna.bh/PersonalimportsworthlessthanBD300exempted.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2bDg4Be5O6%2b3dNEB2NY9yaHw4%3d
https://www.bna.bh/PersonalimportsworthlessthanBD300exempted.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2bDg4Be5O6%2b3dNEB2NY9yaHw4%3d
https://www.bna.bh/PersonalimportsworthlessthanBD300exempted.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2bDg4Be5O6%2b3dNEB2NY9yaHw4%3d
https://www.bna.bh/HRHCrownPrincechairsCabinetsession.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2bDo%2bv0wWDs%2bWXuwm8q1pTtUU%3d
https://www.vat.gov.sa/sites/default/files/2018-12/Telecommunications%D9%80brochure%D9%80V2.pdf
https://www.vat.gov.sa/sites/default/files/2018-12/Telecommunications%D9%80brochure%D9%80V2.pdf
https://www.vat.gov.sa/sites/default/files/2019-01/Electricity_and_Utilities_Guideline_AR_v04.pdf
https://www.vat.gov.sa/sites/default/files/2019-01/Electricity_and_Utilities_Guideline_AR_v04.pdf
https://www.vat.gov.sa/sites/default/files/2018-12/VAT_Recreation_and_Entertainment.pdf
https://www.vat.gov.sa/sites/default/files/2018-12/VAT_Recreation_and_Entertainment.pdf


تشمل التوريدات ضمن قطاع االتصاالت عادةً التوريدات المتعددة المكونة من السلع والخدمات )"التوريدات المتعددة"(، والتي 

قد تؤثر على المعاملة الضريبية لهذه التوريدات. ويركز الدليل أيًضا على العوامل المهمة للتمييز بين التوريد المتعدد والفردي 

 ن مختلفين من السلع أو الخدمات(.)نوعي

 الدليل الخاص بالكهرباء والخدمات العامة 

يهدف هذا الدليل إلى تقديم المزيد من التوضيحات الموجهة إلى الموردين في قطاع الكهرباء والخدمات العامة المتعلقة بأحكام 

نظام توزيع خطوط األنابيب والواردات والصادرات عبر التوريد الخاصة بتوريد الكهرباء أو الغاز أو النفط أو الماء من خالل 

نظام التوزيع و المعاملة الضريبية لقطاع توليد الكهرباء المحلي والمسائل الشائعة في عقود التوزيع والخدمات الخاصة بالتجارة 

  )مثل الخصومات وتعديل ودائع التأمين والديون المعدومة(.

توريد ووقته الخاصة بالتوريدات في قطاع الكهرباء والخدمات العامة، باإلضافة إلى ويلخص الدليل أيًضا أحكام مكان ال

 الترتيبات المشتركة في قطاع الكهرباء المحلي وآثارها الضريبية في المملكة العربية السعودية.

 الدليل اإلرشادي الخاص باألنشطة الترفيهية

ت األنشطة الترفيهية، بما في ذلك أحكام مكان التوريد والمعاملة الضريبية يتناول هذا الدليل المواضيع المتعلقة بموردي خدما

لرسوم حضور الفعاليات والحاالت الخاصة )مثل األندية الرياضية والرعاية واإلعالن والتبرعات وغيرها من الحاالت(، 

 باإلضافة إلى المعالجة الضريبية للفنادق والمطاعم وخدمات تموين األغذية.

 الضريبية واآلثار ا الدليل إلى تقديم المزيد من التوضيحات للموردين في مجال الترفيه فيما يتعلق بااللتزاماتويهدف هذ

للضريبة، خاصة وأن العديد من خدمات الترفيه تندرج تحت  الخاضعون األشخاص بها يقوم التي الترفيهية باألنشطة المتعلقة

 تموين خدمات مثل محددة لمواضيع الضريبية المعاملة ذلك ويتضمن د.معاملة حالة خاصة من حيث أحكام مكان التوري

التي تتضمن ممارسات مختلفة عن القطاعات األخرى )مثل االكراميات(، ويمكن أن يتعاقد مالكي الفنادق مع مشغلي  األغذية

 الفنادق في عالقات الوكيل واألصيل التي تؤثر على المعاملة الضريبية للتوريدات.

 

 

 

 

 

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

 ذا، نرجو عدم التصرف بناًء على محتوياته دون تلقي مشورة رسمية. التي ناقشها. ل

 

 


