
 

 

 النشرة األسبوعية للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي

٢٠١٨ديسمبر    ٢٣    

 

  البحرين: إصدار الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة باللغة االنجليزية

 

باللغتين العربية واالنجليزية، والتي  الالئحة التنفيذيةو قانون ضريبة القيمة المضافةأصدر الجهاز الوطني للضرائب الخليجية  

 ية. تم نشرهما مؤخًرا باللغة العرب

إلرشادات . وتتضمن الالئحة ااالنجليزيةو العربيةوقد أصدر الجهاز ملخًصا تنفيذًيا حول ضريبة القيمة المضافة باللغتين  

 التوضيح حول األحكام التي ينص عليها القانون.  التفصيلية لقانون ضريبة القيمة المضافة حيث تقدم المزيد من

، حيث سيتم البدء تطبيق ضريبة القيمة 2019يناير  1يسري قانون ضريبة القيمة المضافة والئحته التنفيذية اعتباًرا من  

 المضافة في البحرين في ذلك التاريخ.

يقوم الملخص بذكر أهم النقاط الرئيسية حول قانون ضريبة القيمة المضافة في البحرين. ويتوقع الجهاز من المنشآت الملزمة 

بتطبيق الضريبة االمتثال للقانون الذي تم نشره سابقًا باللغة العربية اعتباًرا من تاريخ التنفيذ أو تحمل العقوبات المفروضة في 

 حال مخالفة ذلك. 

نظام العقوبات في البحرين أكثر صرامة من نظام اإلمارات العربية المتحدة أو المملكة العربية السعودية حيث قامت  يعد

. ولذلك يجب على الشركات اتخاذ إجراءات سريعة لتحقيق االمتثال لقانون ضريبة 2018يناير  1الدولتين بتطبيق الضريبة في 

 .ل تاريخ التنفيذالقيمة المضافة والئحته التنفيذية بحلو

 

 البحرين: إصدار قائمة السلع الغذائية األساسية الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر

التي تخصع للضريبة بنسبة الصفر عند  قائمة السلع الغذائية األساسية في البحرين أصدر الجهاز الوطني للضرائب الخليجية 

 . 2019يناير  1تنفيذ القانون اعتباًرا من 

االتفاقية الموحدة لضريبة ( من 1) 31بتطبيق المادة التي تقوم مما يجعل البحرين أول دولة من دول مجلس التعاون الخليجي  

 بعض السلع الغذائية. على والتي تسمح للدول األعضاء بتطبيق الضريبة بنسبة الصفر  قيمة المضافة في دول مجلس التعاونال

صنفًا من السلع الغذائية، معظمها من فئة اللحوم/األسماك والخضار  94حاليًا باللغة العربية فقط( على  المتوفرةتحتوي القائمة ) 

 والفواكه. 

المواد الغذائية الواردة في القائمة، على سبيل المثال ، تخضع بعض السلع للضريبة بنسبة هذه خصوصية  جدير بالذكرالو

جراًما، أو  185الصفر فقط في حال كانت طازجة أو مبردة، ولن تخضع لحوم الدجاج لنسبة الصفر إال إذا كانت تزن أكثر من 

 القهوة إال إذا لم تكن خالية من الكافيين.
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كبيًرا حيث يجب تقييم توريداتها بعناية لتطبيق المعاملة  ئاً شركات في قطاع الزراعة أو تجارة الجملة أو المطاعم عبستواجه ال

 الضريبية المناسبة وفقًا للمعايير الواردة في القائمة.

 تقوم ديلويت حاليًا بإعداد النسخة االنجليزية من القائمة، وسنقوم بنشرها حال االنتهاء من ذلك. 

 

 تقارير تفيد احتمالية تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في البحرين

عضو برلماني بتوقيع وثيقة لطلب تأجيل تنفيذ قانون ضريبة القيمة المضافة في البحرين. ولم يصدر بيانًا  38أفادت تقارير بقيام 

. لذلك ، فإننا نقترح على الشركات 2019يناير  1ين في رسميًا ألي تغيير في التنفيذ المقرر لضريبة القيمة المضافة في البحر

 أن تواصل استعداداتها لضمان االمثتال لقانون ضريبة القيمة المضافة والئحته التنفيذية بحلول تاريخ التنفيذ.

 

 

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. 

 

 


