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القسم  .6إجراءات التسجيل
تفاصيل حول التحديثات على إجراءات التسجيل وإرشادات حول كيفية الوصول
إلى البوابة اإللكترونية وطريقة استخدامها

1

الدليل اإلرشادي للتسجيل للقيمة المضافة – اإلصدار 1.4
مقدمة

.1

مقدمة

.1.1

الغرض من هذا الدليل اإلرشادي

يقدم هذا الدليل إرشادات حول التسجيل لل قيمة المضافة في مملكة البحرين ،حيث أن الهدف األساسي من هذا الدليل هو
تزويد القارئ بما يلي:
•

خلفية عامة حول قواعد القيمة المضافة المتعلقة بالتسجيل في مملكة البحرين؛

•

كيفية االمتثال لهذه القواعد؛ و

•

إرشادات حول كيفية إتمام طلب التسجيل.

إن الهدف من هذا الدليل هو تقديم معلومات عامة فقط ،حيث يحتوي على التوجهات الحالية للجهاز الوطني لإليرادات بشأن
قانونيا ،حيث ال يلزم الجهاز الوطني لإليرادات أو أي شخص خاضع للقيمة
محتواه .ال يعد هذا الدليل اإلرشادي مستند ملزم
ً
بديال عن الحصول على
المضافة فيما يتعلق بأي معاملة يتم إجراؤها .يجب استخدام هذا المستند كدليل إرشادي فقط وال يعد ً
المشورة القانونية من المستشارين المؤهلين عند الحاجة لذلك.

.1.2

عن الجهاز الوطني لإليرادات

إن الجهاز الوطني لإليرادات هو الجهة الحكومية المسؤولة عن إدارة وتطبيق القيمة المضافة في مملكة البحرين .كما أنه الجهة
المسؤولة عن تسجيل األشخاص الخاضعين للقيمة المضافة وتحصيل القيمة المضافة المستحقة عليهم ،وكذلك التحقق من
صحة إقرارات القيمة المضافة المقدمة والتقديرات ذات الصلة ،ورد القيمة المضافة وتحصيل أي مبالغ مستحقة ،باإلضافة إلى
دوره في التدقيق والبت في طلبات التظلمات ذات الصلة ،والرقابة واتخاذ اإلجراءات التنفيذية الالزمة لتعزيز االمتثال للقيمة
المضافة.

.1.3

اإلطار القانوني للقيمة المضافة في مملكة البحرين

يستند اإلطار القانوني للقيمة المضافة في مملكة البحرين على التشريعات التالية:
•

االتفاقية الموحدة للقيمة المضافة لدول الخليج العربية (اإلطار الموحد) والتي تحدد المبادئ والقواعد العامة للقيمة
المضافة المتفق عليها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي .تمت المصادقة على االتفاقية في مملكة البحرين
بموجب المرسوم بقانون رقم ( )47لسنة 2018

•

المرسوم بقانون رقم ( )48لسنة  2018بشأن القيمة المضافة (قانون القيمة المضافة) والذي يحدد القواعد والمبادئ
الرئيسية المتعلقة بالقيمة المضافة في مملكة البحرين

•

القرار رقم ( )12لسنة  2018بشأن إصدار الالئحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم
( )48لسنة ( 2018الالئحة التنفيذية) والذي ينص على مزيد من التفاصيل حول تطبيق قانون القيمة المضافة

يقوم الجهاز الوطني لإليرادات بنشر إصدارات وأدلة وكتيبات تهدف إلى تقديم اإلرشادات وتوضيح نقاط محددة تتعلق بقواعد
القيمة المضافة .ويشمل ذلك األدلة اإلرشادية واإليضاحات العامة والتفسيرات لقانون القيمة المضافة والالئحة التنفيذية.
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الدليل اإلرشادي للتسجيل للقيمة المضافة – اإلصدار 1.4
القيمة المضافة

.2

القيمة المضافة

يتضمن القسمان  2.1و  2.2ملخص للجوانب الرئيسية المتعلقة بالقيمة المضافة .للمزيد من المعلومات ،يرجى االطالع كذلك
على الدليل اإلرشادي العام للقيمة المضافة.

.2.1

خلفية عامة

تطبق القيمة المضافة على االستهالك  ،حيث يتم تحصيلها على توريد السلع والخدمات أو استيرادها إلى مملكة البحرين مع
بعض االستثناءات المحددة في القانون.
وصوال إلى المستهلك النهائي الذي يتحمل مبلغ القيمة
يتم احتساب القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد
ً
المضافة على توريد السلع والخدمات.
وفقا لالتفاقية الموحدة لدول الخليج العربية
ً
مملكة البحرين هي ثالث دول مجلس التعاون الخليجي التي تطبق القيمة المضافة
للعام  2016والتي تحدد أسس النهج المنسق بين الدول األعضاء لتطبيق القيمة المضافة.
النسبة األساسية للقيمة المضافة المتفق عليها في جميع دول مجلس التعاون الخليجي هي .%5

.2.2

آلية عمل القيمة المضافة

إذا قام الشخص المسجل ألغراض القيمة المضافة بتوريدات سلع وخدمات خاضعة للقيمة المضافة ،فيجب عليه تطبيق القيمة
المضافة على هذه التوريدات ودفعها إلى الجهاز الوطني لإليرادات ،وتسمى ب "مخرجات القيمة المضافة".
أما القيمة المضافة التي يقوم الموردون بتطبيقها على مشتريات الخاضع للقيمة المضافة ألغراض مزاولة نشاطه االقتصادي
وكذلك القيمة المضافة على استيراد السلع والخدمات فتسمى ب "مدخالت القيمة المضافة".
يحق للشخص المسجل ألغراض القيمة المضافة خصم مدخالت القيمة المضافة المتكبدة على مشترياته وعلى عمليات
االستيراد من الجهاز الوطني لإليرادات شريطة أن تستخدم هذه النفقات للقيام بتوريدات خاضعة للقيمة المضافة .ال يجوز خصم
القيمة المضافة المتكبدة على النفقات التي يتم استخدامها لنشاط غير اقتصادي أو للقيام بتوريدات معفاة من القيمة المضافة
(على سبيل المثال ،توريدات السلع أو الخدمات غير الخاضعة للقيمة المضافة بسبب إعفاء محدد).
على الشخص المسجل ألغراض القيمة المضافة تقديم إقرار القيمة المضافة للجهاز الوطني لإليرادات بصورة منتظمة وتسديد
صافي القيمة المضافة المستحقة للدفع والناتجة عن الفرق بين مخرجات القيمة المضافة ومدخالت القيمة المضافة .في حال
تجاوزت قيمة مدخالت القيمة المضافة قيمة مخرجات القيمة المضافة ،عندها ينتج فائض قيمة مضافة صافية قابلة لالسترداد.
يحق للمسجل ألغراض القيمة المضافة طلب استرداد الفائض من الجهاز الوطني لإليرادات أو ترحيله إلى فترات الحقة لسداد
أي التزامات مستقبلية.
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القيمة المضافة

الشكل  :1القيمة المضافة عبر سلسلة التوريد
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األشخاص الخاضعين للقيمة المضافة والتسجيل للقيمة المضافة

األشخاص الخاضعين للقيمة المضافة والتسجيل للقيمة المضافة

.3

يجب على األشخاص الذين يستوفون المعايير التي تأهلهم ك "أشخاص خاضعين للقيمة المضافة" التسجيل للقيمة المضافة في
مملكة البحرين ،وتطبيق القيمة المضافة على توريداتهم من السلع والخدمات الخاضعة للقيمة المضافة.

.3.1

من هو الشخص الخاضع للقيمة المضافة

"الشخص الخاضع للقيمة المضافة" هو:
ملزما بالتسجيل لغایات القيمة المضافة
مسجال أو
ً
اقتصادیا بصفة مستقلة بھدف تحقيق الدخل ،ويكون
نشاطا
ً
"الشخص الذي يزاول
ً
ً
وفقا ألحكام القانون".
ً
خاضعا للقيمة المضافة ،يجب عليك تقييم ما إذا كنت تستوفي كافة المعايير المحددة في تعريف
شخصا
من أجل تحديد ما إذا كنت
ً
ً
"الشخص الخاضع للقيمة المضافة":

.1

الشخص
يعرف قانون القيمة المضافة الشخص على أنه أي شخص طبيعي أو اعتباري ،عام أو خاص ،أو أي شكل آخر من أشكال الشراكة.
يشمل تعريف "الشخص" التجار األفراد (مؤسسات فردية) ،الشركات (الخاصة أو العامة) ،الشراكات ،الجمعيات الخيرية والهيئات
الحكومية .باإلضافة إلى ذلك ،يشمل تعريف "الشخص" األفراد المهنيين مثل األطباء ،المحامين ،المهندسين المعماريين
وغيرهم.

.2

اقتصادیا بصفة مستقلة بھدف تحقیق الدخل
نشاطا
ً
يزاول
ً
النشاط االقتصادي هو النشاط الذي يمارس بصورة مستمرة ومنتظمة بهدف تحقيق الدخل ويشمل النشاط التجاري ،الصناعي،
الزراعي ،أو المهني أو الخدمي أو أي استعمال لممتلكات مادية أو غير مادية ،وأي نشاط مماثل آخر.
اقتصاديا بصور ة مستمرة ومنتظمة بهدف تحقيق الدخل .ال يعتبر إجراء معاملة لمرة
نشاطا
ً
يجب عليك تحديد ما إذا كنت تزاول
ً
اقتصاديا ،حيث يكفي أن يتم مزاولة
نشاطا
ً
مربحا لكي يعتبر
اقتصاديا .كذلك ،ليس من الضروري أن يكون النشاط
نشاطا
ً
واحدة
ً
ً
ً
النشاط بهدف تحقيق الدخل.
اقتصاديا عندما تقوم بتوريدات بصفتها السيادية .مع ذلك،
نشاطا
ً
عادة بأنها تزاول
ً
ال تعتبر الهيئات الحكومية والهيئات العامة
ً
منافسا للقطاع الخاص .في مثل هذه الحاالت ،يمكن اعتبار الهيئات
اقتصاديا
نشاطا
ً
نشاطا يعتبر
ً
قد تزاول هذه الجهات
ً
ً
أشخاصا خاضعين للقيمة المضافة في حال استيفاء المعايير األخرى.
الحكومية والهيئات العامة
ً
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اقتصاديا حتى لو لم يكن هدفها تحقيق الربح ،حيث يمكن اعتبار المعامالت التجارية
نشاطا
ً
قد تعتبر الجمعيات الخيرية بأنها تزاول
ً
اقتصاديا .بشكل عام ،ال تعتبر األنشطة الخيرية والتي هي من أهداف
نشاطا
ً
التي تقوم بها الجمعيات الخيرية بهدف تحقيق الدخل
ً
"أشخاصا خاضعين
الجمعيات أنشطة اقتصادية ،حيث ال تفي هذه الجمعيات التي تزاول مثل هذه األنشطة بالشروط الواجبة العتبارها
ً
للقيمة المضافة".
قد تعتبر الجمعيات الخيرية التي تقوم بمعامالت تجارية بطبيعتها (على سبيل المثال ،جمع المالبس المستعملة وإعادة تدويرها
اقتصاديا وقد تكون مؤهلة ك "أشخاص خاضعين للقيمة المضافة" ،شريطة استيفاء
نشاطا
ً
وبيعها في المتاجر الخيرية) بأنها تزاول
ً
كافة المعايير األخرى ،بغض النظر عن كون أن الهدف الرئيسي من هذه األنشطة ليس تحقيق الربح أو جمع األموال.
يجب مزاولة النشاط االقتصادي بشكل مستقل .يستثني هذا الشرط الموظفين (واألشخاص ذوي عالقة أو خصائص مشابهة) من
اقتصاديا بشكل مستقل عند القيام بواجباتهم
نشاطا
ً
تعريف الشخص الخاضع للقيمة المضافة .ال يعتبر الموظفين بأنهم يزاولون
ً
أشخاصا خاضعين
وفقا لتعليمات وتوجيهات صاحب العمل .وبالتالي ال يعتبر الموظفين
ً
بموجب عقد العمل ،حيث أنهم يتصرفون
ً
للقيمة المضافة عندما يتصرفون بصفتهم كموظفين.
يمكن لألشخاص الخاضعين للقيمة المضافة التسجيل بشكل إلزامي أو اختياري كما هو موضح في القسمين  4و  5على التوالي.

.3.2

من الملزم بالتسجيل للقيمة المضافة

اقتصاديا ،االلتزام بالتسجيل للقيمة المضافة.
نشاطا
ً
على األشخاص المقيمين وغير المقيمين في مملكة البحرين والذين يزاولون
ً
إن التسجيل للقيمة المضافة سوف يساعد في تحديد هوية هؤالء األشخاص لدى الجهاز الوطني لإليرادات على أنهم "أشخاص
خاضعين للقيمة المضافة" والمسم وح لهم بتطبيق القيمة المضافة في مملكة البحرين ودفعها للجهاز الوطني لإليرادات.
كذلك يسمح لهؤالء "األشخاص الخاضعين للقيمة المضافة " المطالبة باسترداد القيمة المضافة المطبقة على نفقاتهم (في حال
يحق لهم ذلك).
ملزما بالتسجيل ،فعليه التقدم بطلب ال تسجيل إلى الجهاز الوطني لإليرادات عبر الموقع اإللكتروني للجهاز (للمزيد
إذا كان الشخص
ً
ملزما بالتسجيل للقيمة
من المعلومات ،يرجى االطالع على القسم  .)6تقع على عاتق الشخص المسؤولية في تحديد إذا ما كان
ً
تلقائيا
المضافة ومنذ متى يجب عليه التسجيل .قد يقوم الجهاز الوطني لإليرادات بتسجيل األشخاص الخاضعين للقيمة المضافة
ً
في حال تخلفهم عن التسجيل في اإلطار الزمني المحدد في تشريع القيمة المضافة ،بحيث قد تفرض غرامات تأخر في التسجيل في
مثل هذه الحاالت.
ملزما بالتسجيل للقيمة المضافة ،يمكنك التسجيل بشكل اختياري (للمزيد من المعلومات ،يرجى االطالع على القسم .)5
إذا لم تكن
ً
شخصا
إذا لم تستوف شروط التسجيل اإللزامي أو االختياري ،ال يمكنك التسجيل للقيمة المضافة في مملكة البحرين .وبالتالي ،تعتبر
ً
قادرا على تطبيق القيمة المضافة على توريداتك من السلع والخدمات وكذلك لن يسمح
غير خاضع للقيمة المضافة ،بحيث لن تكون
ً
لك باسترداد القيمة المضافة المحملة على نفقاتك (حيث تعتبر "مستهلك نهائي").
إلزاميا في مملكة البحرين ،بحيث تعتمد شروط
يبين قانون القيمة المضافة والالئحة التنفيذية الحاالت التي يكون فيها التسجيل
ً
مقيما في مملكة البحرين أم ال.
شخصا
التسجيل على ما إذا كنت
ً
ً
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الدليل اإلرشادي للتسجيل للقيمة المضافة  -اإلصدار 1.4
التسجيل اإللزامي

التسجيل اإللزامي

.4

مقيما في مملكة البحرين أم ال .يتضمن القسمان  4.1و 4.2
بناء على ما إذا كان الشخص
ً
تطبق قواعد مختلفة متعلقة بالتسجيل ً
مزيدا من التفاصيل حول هذه القواعد.
ً

.4.1

الشخص المقيم في مملكة البحرين

.4.1.1

التسجيل خالل المرحلة االنتقالية ()2019

يعتبر العام  2019المرحلة االنتقالية في تطبيق القيمة المضافة في مملكة البحرين ،حيث تم وضع قواعد محددة في هذا الصدد.
عتبارا من  1يناير .2019
يهدف هذا القسم إلى تزويدك باألدوات الالزمة لتجهيز عملك لالمتثال للقيمة المضافة ا ً
سوف يكون التسجيل اإللزامي خالل المرحلة االنتقالية على ثالث مراحل مع ثالثة مواعيد للتسجيل 20 :ديسمبر  20 ،2018يونيو
 2019و 20ديسمبر  ،2019حيث تم تحديد متطلبات التسجيل اإللزامي على النحو اآلتي:
التسجيل اإللزامي في  1يناير 2019
•

يجب على األشخاص الخاضعين للقيمة المضافة والذين تزيد قيمة توريداتهم السنوية أو من المتوقع أن تزيد عن 5,000,000
اعتبارا من  1يناير 2019
دينار ،التسجيل للقيمة المضافة
ً

•

يجوز لألشخاص الخاضعين للقيمة المضافة والذين تزيد أو من المتوقع أن تزيد قيمة توريداتهم السنوية عن  18,750دينار وال
اعتبارا من  1يناير 2019
تتجاوز  5,000,000دينار ،التسجيل للقيمة المضافة
ً

كاف العتبار
يجب تقديم طلب التسجيل للجهاز الوطني لإليرادات في موعد أقصاه  20ديسمبر  .2018إن تقديم الطلب بحد ذاته غير ٍ
الشخص خاضع للقيمة المضافة  .يتعين على الجهاز الوطني لإليرادات مراجعة الطلب ،حيث يعتبر الشخص خاضع للقيمة المضافة
فقط عندما تتم الموافقة على الطلب وإصدار شهادة التسجيل.
التسجيل اإللزامي في  1يوليو 2019
•

يجب على األشخاص الخاضعين للقيمة المضافة والذين تزيد أو من المتوقع أن تزيد قيمة توريداتهم السنوية عن 500,000
اعتبارا من  1يوليو 2019
دينار وال تتجاوز  5,000,000دينار ،التسجيل للقيمة المضافة
ً

•

يجوز لألشخاص الخاضعين للقيمة المضافة والذين تزيد أو من المتوقع أن تزيد قيمة توريداتهم السنوية عن  18,750دينار وال
اعتبارا من  1يوليو 2019
تتجاوز  500,000دينار ،التسجيل للقيمة المضافة
ً

يجب تقديم طلب التسجيل للجهاز الوطني لإليرادات في موعد أقصاه  20يونيو .2019
التسجيل للقيمة المضافة خالل العام 2019
•

يجب على األشخاص الخاضعين للقيمة المضافة الذين تجاوزوا حد التسجيل البالغ  5,000,000دينار خالل العام ( 2019ولم
يتوقعوا تجاوز هذا الحد) التسجيل للقيمة المضافة
–

يوما محسوبة من آخر يوم من الشهر الذي تجاوزوا فيه حد التسجيل اإللزامي
خالل ثالثين ً

–

يوما تسبق اليوم األول من الشهر المتوقع خالله أن يتجاوزوا فيه حد التسجيل اإللزامي
خالل ثالثين ً
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الدليل اإلرشادي للتسجيل للقيمة المضافة  -اإلصدار 1.4
التسجيل اإللزامي

•

يجب على األشخاص الخاضعين للقيمة المضافة الذين تجاوزوا حد التسجيل البالغ  500,000دينار بعد  1يوليو ( 2019ولم
يتوقعوا تجاوز هذا الحد) التسجيل للقيمة المضافة

•

–

يوما محسوبة من آخر يوم من الشهر الذي تجاوزوا فيه حد التسجيل اإللزامي
خالل ثالثين ً

–

يوما تسبق اليوم األول من الشهر المتوقع خالله أن يتجاوزوا فيه حد التسجيل اإللزامي.
خالل ثالثين ً

يجوز لألشخاص الخاضعين للقيمة المضافة الذين تتجاوز قيمة توريداتهم السنوية أو المتوقع أن تتجاوز  18,750دينار ولكن تقل
اعتبارا من أي تاريخ خالل
عن  5,000,000دينار خالل العام ( 2019ولم يتوقعوا تجاوز هذا الحد) التسجيل للقيمة المضافة
ً
.2019

التسجيل للقيمة المضافة من  1يناير 2020
•

يجب على األشخاص الخاضعين للقيمة المضافة الذين تجاوزوا حد التسجيل اإللزامي البالغ  37,500دينار في  1يناير ( 2020خالل
اعتبارا من  1يناير .2020
شهرا الالحقة) التسجيل للقيمة المضافة
شهرا السابقة أو الـ 12
الـ 12
ً
ً
ً

يجب تقديم طلب التسجيل للجهاز الوطني لإليرادات في موعد أقصاه  20ديسمبر .2019
تم تلخيص المعلومات السابقة في الشكل .2

الشكل  :2مراحل التسجيل اإللزامي

يجوز لألشخاص الذين تقل توريداتهم عن حدود التسجيل اإللزامية في العام  2019ولكن تتجاوز حد التسجيل االختياري البالغ 18,750
اعتبارا من  1يناير  2019أو خالل العام  2019إذا رغبوا في ذلك .للمزيد من المعلومات عن التسجيل
دينار ،التسجيل للقيمة المضافة
ً
االختياري ،يرجى االطالع على القسم .5

.4.1.2

التسجيل في  2020وما بعدها

مقيما في مملكة البحرين وتستوفي كافة المعايير التي تؤهلك كشخص خاضع للقيمة المضافة ،يتعين عليك التسجيل
إذا كنت
ً
للقيمة المضافة إذا:
•

شهرا السابقة الحد األدنى البالغ  37,500دينار؛ أو
تجاوزت توريداتك السنوية خالل الـ 12
ً

•

شهرا الالحقة الحد األدنى البالغ  37,500دينار.
كان من المتوقع أن تتجاوز توريداتك السنوية خالل الـ 12
ً
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التسجيل اإللزامي

سابقا ،يجب عليك تقديم طلب تسجيل للقيمة المضافة للجهاز
ً
وفقا للحاالت المذكورة
ً
إذا تجاوزت الحد األدنى للتسجيل اإللزامي
يوما تسبق اليوم األول
يوما من آخر يوم من الشهر الذي تجاوزت فيه حد التسجيل اإللزامي أو خالل ً 30
الوطني لإليرادات خالل ً 30
من الشهر المتوقع خالله أن تتجاوز حد التسجيل اإللزامي .قد تفرض غرامات تأخر في تقديم طلب التسجيل تصل إلى  10,000دينار.

.4.1.3

كيفية احتساب حد التسجيل اإللزامي

يجب مراعاة ما يلي عند تحديد ما إذا كنت تتجاوز حد التسجيل اإللزامي:
التوريدات الخاضعة للقيمة المضافة باستثناء توريدات األصول الرأسمالية
قيمة توريدات السلع والخدمات الخاضعة للقيمة المضافة بالنسبة األساسية ونسبة الصفر بالمئة في مملكة البحرين ،بما في ذلك
قيمة التوريدات المفترضة باستثناء قيمة توريدات األصول الرأسمالية.
التوريدات البينية
يجب إضافة قيمة التوريدات البينية ضمن دول مجلس التعاون الخليجي الخاضعة للقيمة المضافة عندما تعترف مملكة البحرين
بالدول األخرى كدول مطبقة ألغراض ا لقيمة المضافة للتوريدات أعاله ،وذلك الحتساب ما إذا كنت تتجاوز حد التسجيل اإللزامي.
مع ذلك ،ال يطبق هذا حتى إشعار آخر عندما تعترف مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي ببعضها البعض كدول مطبقة
ألغراض القيمة المضافة.
قي مة توريدات السلع والخدمات الخاضعة للقيمة المضافة التي تقوم بها أطراف مرتبطة
يجب كذلك إضافة قيمة توريدات السلع والخدمات التي تقوم بها أطراف مرتبطة عند احتساب حد التسجيل اإللزامي.
يعتبر األشخاص مرتبطين ألغراض القيمة المضافة عندما يكون ألحدهم سلطة توجيه وإشراف على اآلخرين ،بحيث تكون له سلطة
إدارية تمكنه من التأثير على عمل األشخاص اآلخرين من الناحية المالية ،االقتصادية أو التنظيمية .ويشمل ذلك ،األشخاص الخاضعين
لسلطة شخص ثالث تمكنه التأثير على أعمالهم من الناحية المالية ،االقتصادية أو التنظيمية .للمزيد من المعلومات حول شروط
السيطرة ،يرجى االطالع على القسم .7
إذا تجاوزت القيمة اإلجمالية حد التسجيل اإللزامي في الحاالت التي يتم فيها فصل األعمال لتجنب التسجيل اإللزامي للقيمة
المضافة ،عندها يجب على جميع األطراف المرتبطة التسجيل للقيمة المضافة (حتى في حالة مزاولة كل منهم نشاط بشكل مستقل
ال يتجاوز حد التسجيل اإللزامي).
وفقا آللية االحتساب العكسي
ً
ملزما بسداد القيمة المضافة عنها
السلع والخدمات الموردة لك والتي تكون
ً
وفقا آللية االحتساب العكسي.
ً
ملزما بسداد القيمة المضافة عنها
قيمة السلع والخدمات الموردة لك والتي تكون
ً
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التسجيل اإللزامي

.4.1.4

االستثناء من التسجيل اإللزامي

ملزما
إذا كنت تقوم بتوريد سلع أو خدمات خاضعة للقيمة المضافة بنسبة الصفر بالمئة فقط ،وال تتلقى خدمات أو سلع تكون
ً
وفقا آللية االحتساب العكسي ،عندها يمكنك التقدم بطلب االستثناء من التسجيل للجهاز الوطني
ً
بسداد القيمة المضافة عنها
لإليرادات إذا تجاوزت قيمة توريداتك الخاضعة لنسبة الصفر بالمئة حد التسجيل اإللزامي.
إذا قمت بتقديم طلب االستثناء من التسجيل للقيمة المضافة وتمت الموا فقة عليه من قبل الجهاز الوطني لإليرادات ،عندها لن
قادرا على استرداد القيمة
خاضعا للقيمة المضافة ،حيث ال يحق لك تطبيق القيمة المضافة على توريداتك ولن تكون
شخصا
تعتبر
ً
ً
ً
المضافة المحملة على نفقاتك (حيث تعتبر "مستهلك نهائي").
إذا تم استثنائك من التسجيل ،يجب ع ليك التقدم بطلب التسجيل للقيمة المضافة للجهاز الوطني لإليرادات في حال تخلف في حقك
يوما من تاريخ عدم استيفاء شروط االستثناء .قد تفرض غرامات تأخر في تقديم طلب التسجيل
أحد شروط االستثناء ،وذلك خالل ً 30
تصل إلى  10,000دينار.

.4.2

الشخص غير المقيم في مملكة البحرين

الشخص غير المقيم هو الشخص الذي ليس له مكان إقامة في مملكة البحرين من خالل مقر العمل ،منطقة ثابتة أو محل اإلقامة
المعتاد ،على النحو المحدد في قانون القيمة المضافة.
خاضعا للقيمة المضافة غير مقيم ،يجب عليك التسجيل للقيمة المضافة من تاريخ أول توريد خاضع للقيمة المضافة
شخصا
إذا كنت
ً
ً
في مملكة البحرين ال يكون فيه شخص آخر ملزم بسداد القيمة المضافة عنه .بشكل عام ،يكون ذلك عند قيامك بتوريدات سلع
وخدمات خاضعة للقيمة المضافة لعمالء غير مسجلين للقيمة المضافة ولمستهلكين نهائيين.
ال يوجد حد أدنى للتسجيل لألشخاص غير المقيمين .حيث أن توريد بقيمة دينار واحد إلى عميل غير مسجل سوف يؤدي إلى االلتزام
بالتسجيل.
االستعانة بممثل عن القيمة المضافة
إذا قررت التسجيل للقيمة المضافة من خالل ممثل عن القيمة المضافة ،يجوز لك تعيين شخص مقيم في مملكة البحرين بعد
ممثال عن القيمة المضافة عن طريق توكيل رسمي.
موافقة الجهاز الوطني لإليرادات ليكون
ً
مسؤوال بالتضامن عن جميع التزامات القيمة المضافة مع الشخص الخاضع للقيمة المضافة .على
يكون الممثل عن القيمة المضافة
ً
سبيل المثال ،إذا لم يتم تقديم إقرار القيمة المضافة أو سداد القيمة المضافة في الوقت المحدد ،عندها يتحمل الممثل عن القيمة
المضافة مسؤولية التأخر في تقديم اإلقرار وسداد القيمة المضافة المستحقة والغرامات للجهاز الوطني لإليرادات.
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التسجيل االختياري

التسجيل االختياري

.5

وفقا للقانون (ألن
ً
يمكن لألشخاص الخاضعين للقيمة المضافة وغير الملزمين بالتسجيل للقيمة المضافة في مملكة البحرين
توريداتهم ال تتجاوز حد التسجيل اإللزامي) ،التسجيل بشكل اختياري للقيمة المضافة إذا:
•

2

1

تجاوزت قيمة توريداتهم السنوية أو مصروفاتهم السنوية في مملكة البحرين حد التسجيل االختياري البالغ  18,750دينار في
شهرا السابقة؛ أو
الـ 12
ً

•

1

2

كان من المتوقع أن تتجاوز توريداتهم السنوية أو مصروفاتهم السنوية في مملكة البحرين حد التسجيل االختياري البالغ
شهرا الالحقة.
 18,750دينار في الـ 12
ً

عندما تتقدم بطلب التسجيل للقيمة المضافة بشكل اختياري ،فإن تاريخ نفاذ تسجيلك هو تاريخ الموافقة على التسجيل من قبل
شهرا قبل التمكن من تقديم طلب إلغاء التسجيل
مسجال لفترة زمنية ال تقل عن 24
الجهاز الوطني لإليرادات .يجب عليك البقاء
ً
ً
االختياري.
ال يحق لألشخاص تطبيق القيمة المضافة على توريداتهم وال يمكنهم استرداد القيمة المضافة المحملة على مصاريفهم حتى تقديم
طلبهم للتسجيل االختياري للقيمة المضافة (حيث يعتبرون "مستهلك نهائي") .قد يتم فرض غرامات على أي شخص يقوم بتطبيق
فعليا للقيمة المضافة.
القيمة المضافة دون أن يتم تسجيله أو قبل تسجيله
ً

 1يتم احتساب التوريدات السنوية بنفس الطريقة المستخدمة في احتساب حد التسجيل اإللزامي.
 2تشمل المصروفات السنوية المصاريف المتعلقة بالنشاط االقتصادي الخاضعة للقيمة المضافة بنسبة  %5أو .%0
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إجراءات التسجيل

.6

إجراءات التسجيل

يرجى االطالع على الخطوات أدناه عند التسجيل للقيمة المضافة في مملكة البحرين.
.1

قم بإنشاء ملف تعريف في موقع الجهاز الوطني لإليرادات عبر الرابط . https://www.nbr.gov.bh/ :يرجى المالحظة أنه من
المفضل استخدام متصفح  Google Chromeللوصول إلى بوابة التسجيل.

الشكل  :3إنشاء ملف تعريف

.2

سوف يطلب منك تسجيل الدخول إلنشاء حساب.

الشكل  :4إنشاء حساب
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بمجرد ملء التفاصيل الخاصة بك وتأكيدها ،سوف تصلك رسالتين منفصلتين من الجهاز الوطني لإليرادات عبر البريد اإللكتروني:
األولى لتأكيد اسم المستخدم والثانية سوف تزودك بكلمة سر مؤقتة حيث سوف يطلب منك تغييرها عند تسجيل الدخول بطريقة
صحيحة.

الشكل  :5تسجيل الدخول

.3

بعد تسجيل الدخول ،تبدأ عملية التسجيل.

الشكل  :6التسجيل
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الدليل اإلرشادي للتسجيل للقيمة المضافة  -اإلصدار 1.4
إجراءات التسجيل

بعد مراجعة شروط التسجيل للقيمة المضافة مع الجهاز الوطني لإليرادات (أو إلنشاء حساب مع الجهاز الوطني لإليرادات) ،يجب

عليك الموافقة عليها؛ بعدها يمكنك مواصلة ملء البيانات المطلوبة.
الشكل  :7تعليمات

كما هو مبين في الشكل  ،7يتضمن طلب التسجيل األقسام الستة اآلتية:
•

معايير األهلية – استبيان يستخدم للتوصية بالخيارات المناسبة للتسجيل للقيمة المضافة للخاضعين للقيمة المضافة

•

بيانات الخاضع للقيمة المضافة – االسم القانوني ،نوع ورقم الهوية ،العنوان الفعلي وعنوان البريد

•

بيانات االتصال – رقم الهاتف ،البريد اإللكتروني ،تأكيد المعلومات

•

األنشطة االقتصادية – أنشطة االستيراد والتصدير ،تفاصيل النشاط التجاري

•

البيانات البنكية – رقم الحساب المصرفي الدولي ،اسم البنك ،اسم صاحب الحساب ،رمز التحويل المالي

•

البيانات المالية – القيمة السنوية للتوريدات والمصروفات خالل اإلثني عشر شهر ًا الماضية واإلثني عشر شهر ًا الالحقة ،قيمة
الصادرات والواردات ،الفترات الزمنية وحدود التسجيل ،البيانات المحاسبية

سوف يطلب منك تحميل الوثائق المطلوبة في كل قسم .في حال تبين عدم تحميل الوثائق المطلوبة و/أو عدم ملء المعلومات
الصحيحة ،لن تتمكن من إتمام طلبك .يرجى كذلك تذكر حفظ الطلب.
بمجرد االنتهاء من ملء البيانات ،سوف تتمكن من مراجعة وإرسال الطلب ،ثم ملء وحفظ التعهد والتأكيد على إتمام عملية التسجيل.
سوف يتم توجيهك بعد ذلك إلى صفحة تؤكد نجاح تقديم طلب التسجيل ؛ حيث يمكنك االطالع على الطلب وإشعار نجاح تقديم
الطلب .سوف يتم كذلك إرسال رسالة نصية قصيرة وبريد إلكتروني لتأكيد ذلك.
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الدليل اإلرشادي للتسجيل للقيمة المضافة  -اإلصدار 1.4
إجراءات التسجيل

الشكل  :8إشعار بنجاح تقديم طلب التسجيل

.4

بعد مراجعة الجهاز الوطني لإليرادات لطلب تسجيلك والموافقة عليه ،سوف تصلك رسالة نصية قصيرة وبريد إلكتروني يؤكد
تسجيلك .يمكنك تحميل شهادة التسجيل في القيمة المضافة عبر الضغط على "مستنداتي" في الصفحة الرئيسية للموقع.

الشكل  :9الصفحة الرئيسية للموقع
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الدليل اإلرشادي للتسجيل للقيمة المضافة  -اإلصدار 1.4
إجراءات التسجيل

تعتبر الشهادة ورقم حساب القيمة المضافة (وهو عبارة عن خمسة عشر رقم ًا) تأكيد على تسجيلك للقيمة المضافة .يجب كذلك
عرض الشهادة في مكان ظاهر بمنشأتك.

الشكل  :10شهادة التسجيل

إذا لم يوافق الجهاز الوطني لإليرادات على طلب التسجيل ،سوف تصلك رسالة نصية قصيرة وبريد إلكتروني إما لطلب معلومات
إضافية متعلقة بطلبك (حيث يمكن عندها إعادة إرساله) أو رفض طلبك.
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الدليل اإلرشادي للتسجيل للقيمة المضافة – اإلصدار 1.4
تسجيل مجموعة ألغراض القيمة المضافة

.7

تسجيل مجموعة ألغراض القيمة المضافة

.7.1

معايير وشروط االنضمام وتشكيل مجموعة ألغراض القيمة المضافة

يمكن لشخصين أو أكثر التقدم بطلب لتشكيل مجموعة ألغراض القيمة المضافة شريطة استيفاء كافة الشروط اآلتية:
•

أن يكون كل منهم شخص اعتباري (أي كيان قادر على التعاقد باسمه الخاص)

•

أن يكون كل منهم مقيم في مملكة البحرين

•

اقتصاديا
نشاطا
ً
يزاول كل منهم
ً

•

أن يكون كل منهم مسجل في القيمة المضافة بتاريخ التقدم بطلب التسجيل كمجموعة

•

عضوا في مجموعة أخرى ألغراض القيمة المضافة في مملكة البحرين
أن ال يكون ًأيا منهم
ً

•

أشخاصا مرتبطين (انظر البند أدناه للمزيد من المعلومات)
أن يكونوا
ً

مسؤوال بالتضامن عن
عند تشكيل أو االنضمام إلى مجموعة ألغراض القيمة المضافة ،يكون كل عضو من أعضاء المجموعة
ً
التزامات القيمة المضافة للمجموعة ،ويشمل ذلك أية غرامات مستحقة خالل فترة عضويته في المجموعة.
يجب أن ينسحب العضو من المجموعة في حال تخلف في حقه أحد الشروط الواجبة لالنضمام كعضو في المجموعة.
يجوز ألي عضو االنسحاب من المجموعة بشكل اختياري حتى وإن ما زال يفي بالشروط الواجبة لالنضمام كعضو في المجموعة.
شهرا من تاريخ انضمامه للمجموعة.
ومع ذلك ،ال يجوز االنسحاب بشكل اختياري قبل انقضاء فترة إثني عشر
ً

.7.2

األشخاص المرتبطين

يعتبر األشخاص المتقدمين لتشكيل أو االنضمام إلى مجموعة ألغراض القيمة المضافة "مرتبطين" عندما:
•

يكون ألحدهم سلطة توجيه وإشراف على اآلخرين (أي وجود سيطرة)؛ أو

•

جميعا تحت سلطة وإشراف نفس الشخص (بمعنى أنهم يخضعون لسيطرة نفس الشخص).
أن يكونوا
ً

"نفس الشخص" يعني:
•

شخص اعتباري؛

•

شخص طبيعي؛ أو

•

مجموعة من األشخاص يعملون بشكل مشترك بموجب اتفاقية مساهمين أو اتفاقية شراكة رسمية.

لكي يعتبر وجود سيطرة من خالل نفس مجموعة األشخاص ،يجب أن يعمل هؤالء األشخاص بشكل مشترك بموجب اتفاق
رسمي يكون أحد شروطه ممارسة هؤالء األشخاص لحقوقهم في كل الكيانات التي ترغب بالتسجيل كمجموعة ،كما لو أنهم
شخص واحد .يجب كذلك توثيق االتفاق الرسمي من قبل وزارة العدل .ينطبق هذا كذلك على العائالت ،الشراكات أو أية
مجموع ة من األشخاص االعتباريين والطبيعيين.
يعتبر وجود سيطرة عندما يتصرف ( )iنفس الشخص )ii( ،أو نفس مجموعة األشخاص بشكل مشترك بموجب اتفاق رسمي:
•

يملكون بموجبه بشكل مباشر أو غير مباشر ،أكثر من  %50من حقوق التصويت بصفتهم مساهمين في الكيانات التي ترغب
بالتسجيل كمجموعة
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الدليل اإلرشادي للتسجيل للقيمة المضافة – اإلصدار 1.4
تسجيل مجموعة ألغراض القيمة المضافة

•

يملكون بموجبه  %50أو أكثر من رأس المال أو حقوق الملكية في الكيانات التي ترغب بالتسجيل كمجموعة؛ أو

•

يسيطرون بموجبه على الكيانات التي ترغب بالتسجيل كمجموعة من خالل وسائل أخرى غير حقوق التصويت والمشاركة
في رأس المال.

أسهما أو حقوق تصويت بكيان بدون أي وسطاء (على سبيل
يشير مصطلح الملكية المباشرة للحاالت التي يملك فيها الشخص
ً
المثال ،شركة "أ" تملك  % 55من أسهم شركة "ب") .تعتبر الملكية غير مبا شرة في الحاالت التي تكون فيها العالقة من خالل
طرف ثالث (على سبيل المثال ،شركة "أ" تملك  %100من أسهم شركة "ب" والتي بدورها تملك  %55من أسهم شركة "ج").
يعتبر وجود "سيطرة من خالل وسائل أخرى" عندما يتصرف نفس الشخص أو نفس مجموعة األشخاص بشكل مشترك بموجب
اتفاق ر سمي يسيطرون من خالله على حقوق التصويت أو رأس المال .تعتبر "السيطرة من خالل وسائل أخرى" قائمة عندما
يملك نفس الشخص أو نفس مجموعة األشخاص الذين يتصرفون بشكل مشترك بموجب اتفاق رسمي ،رأس مال في الكيانات
التي ترغب بالتسجيل كمجموعة ،حيث يكون هناك تأثير مهيمن بإحدى الطرق التالية:
 .1يكون لهم الحق في تعيين و/أو عزل أعضاء من الهيئة اإلدارية أو التنظيمية لهذه الكيانات (بدرجة أعضاء مجلس اإلدارة
وليس موظفي اإلدارة اليومية) والذين يملكون أغلبية حقوق التصويت في تلك الهيئة .يجب أن يكون هذا الحق ممنوح
بشكل رسمي بموجب بند في العقود الموقعة ،أو النظام األساسي أو أية وثائق قانونية أخرى تنظم هذه الكيانات أو من
خالل اتفاق آخر؛ أو
 .2يكون لهم سيطرة فردية وفق اتفاق مع المساهمين أو المالكين اآلخرين لهذه الكيانات ،بحيث يملكون بموجبه أغلبية
حقوق التصويت في هذه الكيانات .يجب أن يكون االتفاق موثق من قبل وزارة العدل.
ليس من الضروري:
•

عضوا في المجموعة؛
أن يكون الشخص المسيطر
ً

•

أن يكون مكان تأسيس الشخص المسيطر (للشخص اال عتباري) أو اإلقامة (للشخص الطبيعي) في مملكة البحرين؛ أو

•

خاضعا لسيطرة نفس الشخص.
وجود مساهمة مباشرة لكيان في كيان آخر ضمن المجموعة ،بشرط أن يكون كالهما
ً

مثال  – 1سيطرة من خالل "نفس مجموعة األشخاص"
"أ"" ،ب" و "ج" هم أشخاص طبيعيون يملك كل منهم  %20من حقوق التصويت في الشركة "ي" و " ز" .ال يوجد سيطرة من قبل "أ"" ،ب"
و "ج" على هذه الشركات حتى في حال جمع حقوق التصويت التي يملكونها والتي تصل إلى  %60في كل شركة.
معا أكثر من  %50من حقوق التصويت في كل شركة
لكي يعتبر وجود سيطرة على الشركتين "ي" و "ز" ،يجب أن يملك هؤالء األشخاص ً
بحيث يتصرفون كشخص واحد فيما يتعلق بحقوق التصويت .على سبيل المثال ،من خالل اتفاقية شراكة أو اتفاقية مساهمين (موثقة من
قبل وزارة العدل) يتصرفون بموجبها كشخص واحد فيما يتعلق بحقوق التصويت المرتبطة باألسهم.
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الدليل اإلرشادي للتسجيل للقيمة المضافة – اإلصدار 1.4
تسجيل مجموعة ألغراض القيمة المضافة

مثال  – 2سيطرة مباشرة وغير مباشرة
في الحاالت التي تتبع فيها حقوق التصويت المشاركة في رأس المال ،يعتبر وجود سيطرة عندما (قائمة غير حصرية):
•

يكون ألحد أعضاء المجموعة مساهمة مباشرة بأكثر من  %50بعضو آخر بالمجموعة

•

يكون للشركة األم مساهمة مباشرة في رأس المال بأكثر من  %50بالشركات التابعة ،وذلك بغض النظر عن عدم وجود مساهمة
لشركة تابعة بالشركة التابعة األخرى بشكل مباشر ،إال أنها خاضعة لسيطرة نفس الشخص أي الشركة األم

•

تكون الشركة األم مساهمة ب  %100بالشركة التابعة "أ" ،والتي بدورها مساهمة بشكل مباشر ب  %60بالشركة التابعة "ب" ،بحيث
يكون لدى الشركة األم سيطرة مباشرة على الشركة التابعة "أ" وسيطرة غير مباشرة على الشركة التابعة "ب" ،وكذلك يكون لدى
الشركة التابعة "أ" سيطرة مباشرة على الشركة التابعة "ب"

•

تكون الشركة األم مساهمة ب  %70بالشركة التابعة "أ" ،والتي بدورها مساهمة بشكل مباشر ب  %70بالشركة التابعة "ب" ،بحيث
يكون لدى الشركة األم سيطرة مباشرة على الشركة التابعة "أ" ويكون لدى الشركة التابعة "أ" سيطرة مباشرة على الشركة التابعة
نظرا ألن الشركة األم مساهمة بشكل غير مباشر ب  )%70*%70( %49بالشركة التابعة "ب" ،ال يمكن للشركات الثالث تشكيل
"ب"ً .
مجموعة .يجوز تشكيل مجموعة فقط بين الشركة األم والشركة التابعة "أ" أو بين الشركة التابعة "أ" والشركة التابعة "ب".

مثال  – 3سيطرة من خالل وسائل أخرى
تملك نور  %30من أسهم شركة "س" (سهم واحد = حق تصويت واحد) .بموجب النظام األساسي للشركة "س" ،يحق لنور كمساهمة تعيين
أو عزل أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة (والذين يملكون أغلبية حقوق التصويت في اجتماعات مجلس اإلدارة) .ال توجد لنور سيطرة من خالل
ملكيتها لألسهم (حيث ال تملك أكثر من  %50من األسهم وحقوق التصويت) .مع ذلك ،لنور سيطرة فعلية على الشركة "س" باعتبار وجود
تأثير مهيمن من خالل الحق الممنوح لها لتعيين وعزل أعضاء مجلس اإلدارة الذين يملكون أغلبية حقوق التصويت على مستوى المجلس.

مثال  – 4سيطرة من خالل وسائل أخرى
الشركة "أ" والشركة "ب" يملكون  %21و  % 34من أسهم الشركة "و" على التوالي (سهم واحد = حق تصويت واحد) .تم عقد اتفاقية
مساهمين بين الشركة "أ" والشركة "ب" بحيث تخول الشركة "أ" الشركة "ب" بممارسة حقوق التصويت الخاصة بها بالشركة "و" .في هذه
الحال ،تملك الشركة "ب" سيطرة فعلية بالشركة "و" بموجب اتفاقية المساهمين.
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فيما يلي مثال يوضح تسجيل مجموعة ألغراض القيمة المضافة:

الشكل  :11مثال لوجود سيطرة في مجموعة ألغراض القيمة المضافة
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الدليل اإلرشادي للتسجيل للقيمة المضافة  -اإلصدار 1.4
عدم االمتثال اللتزامات التسجيل

.8

عدم االمتثال اللتزامات التسجيل

ملزما بالتسجيل للقيمة المضافة ،ولكن لم تتقدم بالتسجيل في المواعيد المحددة ،عندها قد يقوم الجهاز الوطني
إذا كنت
ً
مسجال فيه كما هو محدد في قانون القيمة المضافة.
ً
تلقائيا من التاريخ الذي يجب أن تكون
لإليرادات بتسجيلك
ً
يجب عليك كذلك تطبيق القيمة المضافة على توريداتك الخاضعة للقيمة المضافة من تاريخ التسجيل الفعلي.
يوما من تاريخ انتهاء مهلة التسجيل ،قد يقوم الجهاز الوطني لإليرادات بفرض غرامات إدارية بمبلغ
إذا لم تقم بالتسجيل خالل ً 60
ال يتجاوز  10,000دينار.
يوما من تاريخ انتهاء مهلة التسجيل ،قد يتم إدانتك بتهمة التهرب.
إذا لم تقم بالتسجيل خالل ً 120
.
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إلغاء التسجيل

إلغاء التسجيل

.9

يجب عليك إلغاء التسجيل إذا لم تعد تستوف الشروط الواجبة لتسجيلك في القيمة المضافة .يجب تقديم طلب إلغاء التسجيل
عبر البوابة اإللكترونية للجهاز الوطني لإليرادات.
ومسؤوال عن جميع التزاماتك المتعلقة بالقيمة المضافة حتى يتم الموافقة من
خاضعا للقيمة المضافة،
شخصا
سوف تظل
ً
ً
ً
قبل الجهاز الوطني لإليرادات على طلب إلغاء تسجيلك.

.9.1

إلغاء التسجيل اإللزامي

يوما عند حدوث أي
إذا كنت
مسجال للقيمة المضافة في مملكة البحرين ،يجب عليك التقدم بطلب إللغاء تسجيلك خالل ً 30
ً
من الحاالت اآلتية:

القائمة  :1حاالت إلغاء التسجيل
يجب عليك إلغاء التسجيل

إذا كنت

• إذا توقفت عن مزاولة نشاط اقتصادي في مملكة البحرين؛ أو
مقيم  /غير مقيم

شهرا
• إذا توقفت عن القيام بتوريدات خاضعة للقيمة المضافة وذلك خالل أي فترة 12
ً
متتالية
شهرا
• إذا كانت القيمة اإلجمالية لتوريداتك السنوية والمصروفات السنوية في الـ 12
ً
السابقة أقل من حد التسجيل االختياري؛ و

مقيم

.9.2

• من غير المتوقع أن تتجاوز القيمة اإلجمالية لتوريداتك السنوية ومصروفاتك السنوية
شهرا الالحقة
هذا الحد خالل الـ 12
ً

إلغاء التسجيل االختياري

األشخاص المقيمين
يمكنك تقديم طلب إللغاء التسجيل بشكل اختياري إذا:
•

3

شهرا السابقة عن حد التسجيل اإللزامي ( 37,500دينار) ،ولكن مع إضافة
قلت قيمة توريداتك السنوية خالل الـ 12
ً
4

مصاريفك السنوية تتجاوز حد التسجيل االختياري ( 18,750دينار)؛ و
•

شهرا الالحقة عن حد التسجيل اإللزامي ( 37،500دينار) ،ولكن
كان من المتوقع أن تقل قيمة توريداتك السنوية في الـ 12
ً
مع إضافة مصاريفك السنوية من المتوقع أن تتجاوز حد التسجيل االختياري ( 18,750دينار).

شهرا على األقل من تاريخ تسجيله.
اختياريا للقيمة المضافة إلغاء تسجيله قبل انقضاء فترة 24
ال يجوز للشخص المسجل
ً
ً
األشخاص غير المقيمين
ال يجوز للشخص غير المقيم اختيار إلغاء تسجيله على أساس اختياري.

 3يتم احتساب التوريدات السنوية بنفس الطريقة المستخدمة في احتساب حد التسجيل اإللزامي.
 4تشمل المصروفات السنوية المصاريف المتعلقة بالنشاط االقتصادي الخاضعة للقيمة المضافة بنسبة  %5أو .%0
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طلب إصدار رأي توضيحي

.10

طلب إصدار رأي توضيحي

يهدف قانون القيمة المضافة والالئحة التنفيذية واألدلة اإلرشادية واإليضاحات العامة إلى تقديم تفسيرات بشأن آلية عمل القيمة
المضافة في مملكة البحرين ،إال أنه قد تكون هناك بعض الحاالت التي ال يزال فيها قدر من عدم الوضوح بشأن معاملة القيمة
المضافة الصحيحة .في مثل هذه الحاالت ،يجوز للشخص الخاضع للقيمة المضافة (أو ممثله أو وكيله) التقدم بطلب إلى الجهاز
الوطني لإليرادات للحصول على رأي توضيحي بشأن كيفية تفسير وتطبيق أحكام معينة من قانون القيمة المضافة في حال عدم
وضوح ذلك .يجوز التقدم بطلب رأي توضيحي على أن يشمل الطلب على كامل الحقائق المتعلقة بالنشاط المحدد أو المعاملة
المحددة التي ترغب من الجهاز النظر فيها.
بناء على التفسيرات المتاحة لمعاملة
ينصح الشخص الخاضع للقيمة المضافة بتطبيق قانون القيمة المضافة والالئحة التنفيذية ً
القيمة المضافة ،لحين إصدار الجهاز الوطني لإليرادات الرد على طلب الرأي التوضيحي.
سوف يقوم الجهاز الوطني لإليرادات بإصدار إرشادات إلجراءات طلب إصدار رأي توضيحي وتحديد األطر الزمنية المتوقعة لتقديم
الردود.
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