
 

 

 النشرة األسبوعية للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي

 ٢٥  ٢٠١٩فبراير  

 

 أحدث التطورات في البحرين 

 السماح لدافعي الضرائب غير المقيمين بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة دون سجل تجاري

لضريبة القيمة المضافة في البحرين أعلن الجهاز الوطني لإليرادات بأنه أصبح من المسموح لألشخاص غير المقيمين التسجيل 

بشكل مباشر، حيث كان من المطلوب قبل ذلك تعيين ممثل أو وجود سجل تجاري مما يعني وجود فرع محلي للشركة. ولم 

يتمكن دافعي الضرائب األجانب من قبل التسجيل لضريبة القيمة المضافة مباشرة لدى الجهاز حيث لم يمتلك الشخص شركة 

 موجبها سجل تجاري. محلية يمتلك ب

 ويؤكد ذلك على إتخاذ الجهاز نهًجا عمليًا في تعديل القوانين وفقًا آلراء دافعي الضرائب.

ويتماشى هذا التغيير مع قانون تسجيل األشخاص غير المقيمين المتبع في اإلمارات العربية المتحدة حيث ال يستوجب وجود 

 بية السعودية وجود ممثل لتسجيل األشخاص غير المقيمين. ممثل. بينما يتطلب النظام في المملكة العر

 الجهاز الوطني يضيف تفاصيل حول تقديم اإلقرارات الضريبية على الموقع

حول تقديم اإلقرارات وعمليات  موقعه اإللكتروني بتفاصيل صفحة اإلقرار الضريبيقام الجهاز الوطني لإليرادات بتحديث 

 الدفع. 

وتتضمن الصفحة اآلن جدوالً يحدد مواعيد تقديم اإلقرارات والفترات الضريبية واإليرادات السنوية الخاضعة للضريبة، 

وغيره. ويوضح القسم وصف لكل حقل من حقول  2020و 2019باإلضافة ألقسام منفصلة تتضمن الفترات الضريبية لعام 

 لضريبي والغرض منه. اإلقرار ا

وقد أكد الجهاز على أنه سيتم تقديم المزيد من المعلومات حول عملية تقديم نموذج اإلقرار الضريبي اإللكتروني عند اقتراب 

 موعد التقديم. 

 الجهاز الوطني يصدر قائمة بالسلع الغذائية الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر باللغة االنجليزية

الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر بالمائة باللغة االنجليزية  قائمة بالسلع الغذائيةي لإليرادات أصدر الجهاز الوطن

  باللغة العربية.التي تم نشرها مسبقًا 

بيق والتي تسمح بتط االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافةمن  31وتعد البحرين أول دولة تطبق الفقرة األولى من المادة 

 الضريبة بنسبة الصفر على بعض السلع الغذائية. 

وبذلك فإننا ننصح الشركات العاملة في قطاع الزراعة أو البيع بالجملة أو محالت البقالة أو المطاعم باالمتثال للقوانين الضريبية 

 الصادرة وتطبيق الضريبية بما يتفق مع معايير القائمة الصادرة بهذا المجال. 

  2019تطبيق نظام رد الضريبة للسياح في 
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الجهاز الوطني لإليرادات توقيع وزارة المالية واالقتصاد الوطني عقدًا مع شركة بالنيت للسداد إلعداد نظام رد الضريبة  أعلن

 للسياح. 

سترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن السلع المؤهلة في البحرين، حيث يتوقع يسمح النظام للسياح الزوار في البحرين با

 . 2018. ويأتي ذلك عقب تنفيذ النظام في اإلمارات العربية المتحدة في عام 2019تنفيذه في عام 

 

 أحدث التطورات في اإلمارات العربية المتحدة

 ها على زيادة الرسوم الجمركيةإصدار تعديالت بشأن رموز التعرفة الجمركية وتأثير

بشأن زيادة نسبة الرسوم الجمركية على الواردات من حديد  1/2019أصدرت جمارك دبي تعدياًل على اإلعالن الصادر رقم 

تعدياًل لرموز التعرفة  2/2019. يتضمن اإلعالن الجمركي رقم 2019يناير  16مارات بتاريخ التسليح ولفائف الحديد في اإل

 ة. الجمركية ذات العالقة وبالتالي زيادة الرسوم مما أدى إلى تغيير أنواع المنتجات المعني

 . 2019يناير  17وتسري هذه التعديالت اعتباًرا من التاريخ األساسي لزيادة الرسوم، 

 2019يناير  17وتحديد السلع المستوردة إلى اإلمارات اعتباًرا من تاريخ  2/2019ننصح الموردين باإلطالع على اإلعالن 

 للتأكد من صحة تطبيق زيادة الرسوم الجمركية. 

ت المستوردة لهذه السلع بشكل كبير من زيادة الرسوم الجمركية، وبذلك فإننا ننصح الموردين العاملين في هذا وقد تتأثر الشركا

القطاع إلى إجراء تحليل الفوائد والتكاليف لتحديد الطرق الممكنة إلدارة هذه الزيادة )مثل تعديل سلسلة التوريد أو المنشأ 

 يقاف أو التعليق(.التفضيلي أو طلبات اإلعفاء أو ترتيبات اإل

 
 

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. 
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