
 

 

 النشرة األسبوعية للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي
 ١٣ يناير٢٠١٩

 

 أحدث التطورات في البحرين

 الجهاز الوطني للضرائب الخليجية يعلن عن الجوالت التفتيشية 

قيام وحدة حماية المستهلك التابعة لوزارة الصناعة والتجارة  2019يناير  7الجهاز الوطني للضرائب الخليجية بتاريخ  أعلن

شكوى وقد تم التعامل مع  224( للتأكد من التطبيق السليم للقيمة المضافة. وأفادت بمتابعة 430والسياحة بجوالت تفتيشية )

 مكالمة يوميًا.  1000

لجوالت في األيام القليلة األولى فقط من نظام ضريبة القيمة المضافة الجديد )والتي ال تزال قيد التنفيذ( إلى إتخاذ ويشير إجراء ا

الجهاز الوطني للضرائب الخليجية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة أسلوبًا نشًطا لضمان االلتزام بتظام ضريبة القيمة 

 غرامات المالية والجنائية وفقًا لذلك.المضافة في البحرين، وستقوم بفرض ال

 الجهاز الوطني للضرائب الخليجية يضيف خاصية بحث الخاضعين لضريبة القيمة المضافة للموقع االلكتروني 

لموقعه االلكتروني والتي تسمح  ضافةخاصية بحث الخاضعين لضريبة القيمة المأضاف الجهاز الوطني للضرائب الخليجية 

للمستخدمين للتأكد من حالة التسجيل الضريبي للمنشأة سواء بواسطة رقم حساب ضريبة القيمة المضافة أو رقم السجل التجاري 

 للمنشأة. 

تأكيد صحة وتهدف هذه الخاصية إلى أن يقوم دافعو الضرائب باستخدامها للتحقق من حالة التسجيل الضريبي للموردين، ول

 تفاصيل المورد على الفواتير التي يتم تلقيها.

 نشر قائمة الخدمات الحكومية المعفاة من الضريبة

. يأتي ذلك توريدات الجهات الحكومية المعفاة من ضريبة القيمة المضافةقائمة بشأن نشرت لجنة التشريع والشكاوى القانونية 

من الخدمات الحكومية من  1400بعد موافقة مجلس الوزراء على مذكرة مقدمة من وزارة المالية واالقتصاد الوطني تعفي 

 ضريبة القيمة المضافة.

ية تتعلق بالترخيص وإصدار الوثائق الرسمية وقد تم إعدادها وتتكون القائمة المتوفرة حاليًا باللغة العربية، من خدمات حكوم

 وفقاً لخدمات مقدمة من جهات حكومية محددة.

 استرداد ضريبة القيمة المضافة للمواطنين على الكهرباء والمياه 

رائب الخليجية عن إمكانية استرداد ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء والمياه للمواطنين الجهاز الوطني للض أعلن

وحدة  3000. وحدد اإلعالن الحد األدنى الستهالك الكهرباء وهو محددمكان إقامتهم الرئيسي ضمن حد أقصى في البحرينيين 

 )بينما لم يتم تحديد حد استهالك المياه(. 

 وقد تضمن اإلعالن أيًضا أن وزارة العمل والتنمية االجتماعية تنوي إطالق موقع إلكتروني خاص بعملية االسترداد. 

https://twitter.com/BahrainNBT/status/1082359745896476672
https://www.nbt.gov.bh/vat/tp/ms
http://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/RFDPM4318.pdf
https://twitter.com/BahrainNBT/status/1083063129456758784


 نظام رد الضريبة للسياح في البحرين

للضرائب الخليجية حاليًا لنظام رد الضريبة للسياح والذي سيتم وزارة المالية واالقتصاد الوطني إعداد الجهاز الوطني  أعلنت

. ويتيح النظام للسياح القادمين للبحرين استرداد الضريبة المفروضة على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 2019تطبيقه في 

 أثناء زيارتهم. 

ره بربط المنشآت المسجلة بمنطقة المغادرة في سيتم طرح نظام رد الضريبة للسياح بالشراكة مع مشغل دولي الذي يقوم بدو

 مطار البحرين الدولي، حيث سيعمل نظام رد الضريبة.

   . 2018ويتوقع تشابه النظام في البحرين مع نظام رد الضريبة الذي تم تطبيقه في اإلمارات العربية المتحدة في أواخر عام 

 

 اإلرشادية للهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية األدلة 

 النسخة االنجليزية للدليل االرشادي الخاص باألصول الرأسمالية 

الدليل االرشادي الخاص باألصول أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية النسخة االنجليزية من 

 . باللغة العربية، حيث تم إطالقة مسبقاً الرأسمالية

دليل إلى تقديم المزيد من التوضيحات للخاضعين للضريبة فيما يتعلق بمعاملة األصول الرأسمالية من منظور يهدف هذا ال

ضريبة القيمة المضافة. ويتناول الدليل تعريف األصول الرأسمالية وخصم ضريبة المدخالت على مشتريات األصول 

الناشئة عن تغيير استخدام األصول باإلضافة إلى خصم ضريبة الرأسمالية والتعديالت على قابلية خصم ضريبة القيمة المضافة 

المدخالت على مشتريات األصول الرأسمالية التي تمت قبل سريان تسجيل الخاضع للضريبة في نظام ضريبة القيمة المضافة 

 في المملكة.

يبية الناشئة عنها، فيعد هذا الدليل مفيدًا بالنظر إلى القيمة المرتفعة المعتادة لمشتريات األصول الرأسمالية وااللتزامات الضرو

 للشركات التي تقوم بمثل هذه المشتريات.

 

 

 

 

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

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

 

 

https://www.instagram.com/p/BsYRZU4hUx_/
https://www.vat.gov.sa/sites/default/files/2019-01/VAT_Capital_Assets_Guideline_english.pdf
https://www.vat.gov.sa/sites/default/files/2019-01/VAT_Capital_Assets_Guideline_english.pdf
https://www.vat.gov.sa/sites/default/files/2019-01/VAT_Capital_Assets_Guideline_english.pdf
https://www.vat.gov.sa/sites/default/files/2018-12/VAT_Capital_Assets_Guideline.pdf
https://www.vat.gov.sa/sites/default/files/2018-12/VAT_Capital_Assets_Guideline.pdf

