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 مر�شوم بقانون رقم )48( ل�سنة 2018

باإ�شد�ر قانون �شريبة �لقيمة �مل�شافة

ملك مملكة �لبحرين. نحن حمد بن عي�شى �آل خليفة             

بعد الطالع على الد�شتور, وعلى الأخ�س املادة )38( منه,
وعلى قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1971, 

وتعديالته,
وعلى قانون العقوبات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976, وتعديالته,

وعلى قانون التجارة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1987, وتعديالته,
والأحجار ذات  اللوؤلوؤ  الرقابة على  �شاأن  ل�شنة 1990 يف  بقانون رقم )10(  املر�شوم  وعلى 

القيمة, املعدل باملر�شوم بقانون رقم )65( ل�شنة 2014,
وعلى القانون املدين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 2001, املعدل بالقانون رقم 

)27( ل�شنة 2017,
وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001, وتعديالته,
د  املوحَّ )القانون(  النظام  على  باملوافقة   2002 ل�شنة   )10( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

للجمارك لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية,
وعلى املر�شوم بقانون رقم )39( ل�شنة 2002 ب�شاأن امليزانية العامة, وتعديالته,

 ,2002 ل�شنة   )46( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اجلنائية  الإجراءات  قانون  وعلى 
وتعديالته,

وعلى قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم )64( ل�شنة 
2006, وتعديالته,

وعلى القانون رقم )16( ل�شنة 2014 ب�شاأن حماية معلومات ووثائق الدولة,
وعلى املر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 2015 ب�شاأن ال�شجل التجاري,

وعلى القانون رقم )18( ل�شنة 2016 ب�شاأن �شراكات ال�شتثمار املحدودة,
ل�شريبة  املوحدة  التفاقية  على  بالت�شديق  ل�شنة 2018  رقم )47(  بقانون  املر�شوم  وعلى 

القيمة امل�شافة لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية,
وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء,

وبعد موافقة جمل�س الوزراء,
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ر�شمنا بالقانون �الآتي:

�ملادة �الأوىل

ُيعمل باأحكام قانون �شريبة القيمة الم�شافة المرافق لهذا القانون.

�ملادة �لثانية

للوزير بعد موافقة مجل�س الوزراء تحديد الن�شبة التي ُتحجز من ح�شيلة ال�شرائب والغرامات 
الإدارية لغايات تغطية طلبات ال�شترداد ال�شريبي وفقًا للقوانين ال�شريبية المعمول بها في 

المملكة.
وتودع المبالغ المحجوزة في ح�شاب م�شتقل لدى اأحد الم�شارف المعتمدة, ويتم ال�شحب منها 

وفقًا لآلية ال�شترداد المقررة بموجب القوانين ال�شريبية المطبقة بالمملكة.

�ملادة �لثالثة

ي�شدر الوزير – بعد موافقة مجل�س الوزراء – الالئحة التنفيذية لهذا القانون خالل خم�شة 
ع�شر يومًا من تاريخ العمل به.

�ملادة �لر�بعة

على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء – ُكل فيما يخ�شه – تنفيذ هذا القانون, وُيعمل به من 
اأول يناير 2019, وُين�شر في الجريدة الر�شمية, على اأن ُيعمل باأحكام المادة )77( من القانون 

المرافق من اليوم التالي لتاريخ الن�شر.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�شى �آل خليفة

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

خليفة بن �شلمان �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 25 محرم 1440هـ
الموافق: 5 اأكتوبر 2018م
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قانون �شريبة �لقيمة �مل�شافة

�لف�شل �الأول

�أحكام متهيدية

مادة )1(

�لتعاريف

ُكلٍّ  قريَن  املبينَة  املعايَن  التالية  والعبارات  للكلمات  يكون  القانون,  هذا  اأحكام  تطبيق  يف 
منها, ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:

1- �لمملك���ة: اإقليـــم مملكـــة البحرين وي�شمـــل اأرا�شَيها وباطـــن الأر�س فيها والميـــاه الإقليمية 

المال�شقة لها وقاع البحر, وكل ما تماَر�س عليه حقوق ال�شيادة ِوْفقًا لأحكام القانون الدولي. 
2- �لوزير: وزير المالية.

3- �لجه���از: الجهـــاز الوطنـــي لل�شرائب الخليجية الُمن�شـــاأ بموجب المر�شوم رقـــم )45( ل�شنة 

.2018
4- �لمجل���س: مجل�س التعاون لدول الخليج العربية.

ق عليها  دة ل�شريبة القيمـــة الم�شافة لدول المجل�ـــس, والم�شدَّ 5- �التفاقي���ة: التفاقيـــة الموحَّ

بالمر�شوم بقانون رقم )47( ل�شنة 2018.
د للجمارك: المر�شوم بقانون رقـــم )10( ل�شنة 2002 بالموافقة  6- �لنظ���ام )�لقان���ون( �لموحَّ

د للجمارك لدول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية. على النظام )القانون( الموحَّ
7- َمْنف���ذ �لدخ���ول �الأول: اأول نقطة جمركيـــة لدخول ال�شلع اإلى اإقليم دول المجل�س من الخارج 

د للجمارك. ِوْفقًا للنظام )القانون( الموحَّ
8- َمْنف���ذ �لمق�ش���د �لنهائ���ي: النقطة الجمركية لدخـــول ال�شلع اإلى اأية دولة مـــن دول المجل�س 

عندما تكون هذه الدولة هي المق�شد النهائي لل�شلع.
9- �ل�شريبة: �شريبة القيمة الم�شافة التي ٌتفَر�س على ا�شتيراد وتوريد ال�شلع والِخْدمات في كل 

مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع وت�شمل التوريد المفتَر�س.
10- �لتوري���د �لمفتَر����س: العمليات التي ُتعتَبر في حْكـــم توريد ال�شلع والِخْدمات, ِوْفقًا للحالت 

المن�شو�س عليها في هذا القانون.
11- �لتوريد: اأيُّ �شكل من اأ�شكال توريد ال�شلع والِخْدمات بمقابل, ِوْفقًا لأحكام هذا القانون.

12- �لدول �لمطبِّقة: دول المجل�س التي تطبق ال�شريبة ِوْفقًا لقوانينها المحلية.

13- �ل�شخ����س: اأيُّ �شخ�ـــس طبيعـــي اأو اعتبـــاري, عـــام اأو خا�ـــس, اأو اأيُّ �شكل اآخـــر من اأ�شكال 

ال�شراكة.
14- �لخا�ش���ع لل�شريب���ة: ال�شخ�س الذي يزاول ن�شاطًا اقت�شاديًا ب�شفة م�شتقلة بهدف تحقيق 

ْخل, ويكون م�شجاًل اأو ملَزمًا بالت�شجيل لغايات ال�شريبة ِوْفقًا لأحكام هذا القانون. الدَّ



العدد: 3387 – السبت 6 أكتوبر 2018

63

قة ويكون ن�شاطه الرئي�شي  15- �لتاج���ر �لخا�ش���ع لل�شريبة: الخا�شع لل�شريبة في اأية دولة مطبِّ

توزيع الغاز اأو النفط اأو المياه اأو الكهرباء.
ْخل  16- �لن�شاط �القت�شادي: الن�شاط الذي ُيماَر�س ب�شورة م�شتمرة ومنتظمة بهدف تحقيق الدَّ

وي�شمـــل الن�شـــاط التجـــاري, اأو ال�شناعي, اأو الزراعـــي, اأو المهني, اأو الخدمـــي اأو اأيَّ ا�شتعمال 
ممتلكات مادية اأو غير مادية, واأيَّ ن�شاط مماثل اآخر.

17- �ل�شلع: كافة اأنواع الممتلكات المادية )الأ�شول المادية(, وت�شمل المياه وجميع اأنواع الطاقة 

بما في ذلك الكهرباء والغاز والإ�شاءة والحرارة والتبريد وتكييف الهواء.
قة اإلـــى المملكة ِوْفقًا لأحكام  18- ��شتي���ر�د �ل�شل���ع: دخول ال�شلع من خـــارج اأقاليم الدول المطبِّ

د للجمارك. النظام )القانون( الموحَّ
قـــة ِوْفقًا لأحكام  19- ت�شدي���ر �ل�شل���ع: توريـــد ال�شلع من المملكـــة اإلى خارج اأقاليم الدول المطبِّ

د للجمارك. النظام )القانون( الموحَّ
20- �لِخْدمات: كل ما لي�س �شلعة, �شواء كان محليًا اأو م�شتوَردًا.

21- �لتوري���د�ت �لخا�شع���ة لل�شريبة: التوريـــدات التي ُتفَر�س عليها ال�شريبـــة, �شواء بالن�شبة 

م �شريبة الُمْدَخالت المرتبطـــة بها, ِوْفقًا لأحكام  الأ�شا�شيـــة اأو بن�شبة ال�شفر بالمائـــة, وُتخ�شَ
هذا القانون.

لهـــا الخا�شـــع لل�شريبـــة فيما يتعلـــق بال�شلع اأو  22- �شريب���ة �لُمْدَخ���ات: ال�شريبـــة التـــي يتحمَّ

دة له اأو الم�شتوردة لأغرا�س مزاولة الن�شاط القت�شادي. الِخْدمات المورَّ
م  23- �لتوري���د�ت �لمعف���اة م���ن �ل�شريبة: التوريدات التي ل ُتفَر�ـــس عليها ال�شريبة, ول ُتخ�شَ

�شريبة الُمْدخالت المرتبطة بها ِوْفقًا لأحكام هذا القانون.
24- رق���م �لت�شجيل: رقـــم التعريف ال�شريبي الخا�س الذي ُي�شـــِدره الجهاز للم�شجل لأغرا�س 

ال�شريبة.
25- �لمجموعة �ل�شريبية: �شخ�شان اأو اأكثر ُم�شجلون لغايات ال�شريبة ويتم معاملتهم ك�شخ�س 

واحد خا�شع لل�شريبة ِوْفقًا لأحكام هذا القانون.
د الخا�شـــع لل�شريبة من العميل اأو من  26- �لمقاب���ل: كل مـــا ح�شل اأو �شوف يح�شل عليه المورِّ

نًا ال�شريبة. جهة ثالثة لقاء توريد ال�شلع اأو الخدمات مت�شمِّ
27- �لم�شت���ورد: ال�شخ�ـــس الذي ُتظِهـــر ال�شجالت الجمركية اأنـــه م�شتوِرد لل�شلـــع ِوْفقًا لأحكام 

د للجمارك.  النظام )القانون( الموحَّ
28- �لمورد: ال�شخ�س الذي يقوم بتوريد �شلع اأو ِخْدمات.

29- �لعميل: ال�شخ�س الذي يتلقى �شلعًا اأو ِخْدمات.

30- �لمقيم: كل �شخ�س لديه محل اإقامة في المملكة.

31- غير �لمقيم: كل �شخ�س لي�س له محل اإقامة في المملكة.

32- مح���ل �إقام���ة �ل�شخ����س: مكان وجـــود مقر عمل ال�شخ�ـــس اأو الموؤ�ش�شة الثابتـــة, وبالن�شبة 

لل�شخ�س الطبيعي الذي ل يتوافر له مقر عمل اأو موؤ�ش�شة ثابتة, يكون مكان اإقامته المعتاد, وفي 
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حال تواُفر مكان اإقامة لل�شخ�س في اأكثر من دولة, يكون محل اإقامته في المكان الأكثر ارتباطًا 
بالتوريد.

33- مق���ر �لعم���ل: مـــكان تاأ�شي�س العمـــل قانونًا اأو مكان مركـــز الإدارة الفعلية الـــذي ُتتََّخذ فيه 

القرارات الرئي�شية المتعلقة بت�شيير الأعمال حال اختالفه عن مكان التاأ�شي�س.
34- �لموؤ�ش�ش���ة �لثابت���ة: اأيُّ مقـــر ثابت غير مقر العمل, الذي يماَر�س فيـــه العمل ويتميز بوجود 

ي ال�شلع اأو  ن ال�شخ�س مـــن القيام بتوريـــد اأو تَلقِّ مـــوارد ب�شريـــة وتقنية ب�شكل دائـــم وب�شفة تمكِّ
الخدمات.

ل جزءًا مـــن اأ�شول العمل  35- �الأ�ش���ول �لر�أ�شمالي���ة: الأ�شـــول المادية وغيـــر المادية التي ت�شكِّ

�شة لال�شتعمال الطويل الأمد كاأداة عمل اأو و�شيلة ا�شتثمار. والمخ�شَّ
36- �الحت�ش���اب )�لتكلي���ف( �لعك�شي: الآلية التي يكون بموجبها العميل الخا�شع لل�شريبة ملَزمًا 

د, وم�شئوًل عن جميع اللتزامات المن�شو�س عليها في هذا  بال�شريبة الم�شتَحقة نيابة عن المورِّ
القانون.

37- �الأ�شخا����س �لمرتبط���ون: �شخ�شـــان اأو اأكثـــر تكـــون لأحدهم �شلطة توجيـــه واإ�شراف على 

نه من التاأثيـــر على عمل الأ�شخا�ـــس الآخرين من  الآخريـــن, بحيث تكـــون له �شلطة اإداريـــة ُتَمكِّ
الناحية المالية اأو القت�شادية اأو التنظيمية, وي�شمل ذلك الأ�شخا�س الخا�شعين ل�شلطة �شخ�س 

نه من التاأثير على اأعمالهم من الناحية المالية اأو القت�شادية اأو التنظيمية. ثالث ُتَمكِّ
مها من ال�شريبة الم�شتَحقة  38- �ل�شريبة �لقابلة للخ�شم: �شريبة الُمْدَخالت التي يجوز خ�شْ

على التوريدات لكل فترة �شريبية ِوْفقًا لأحكام هذا القانون.
م في المملكة من  39- �ل�شريب���ة �ل�شافية: ال�شريبـــة الناتجة عن طْرح ال�شريبة القابلة للخ�شْ

ا واجبة  ال�شريبـــة الم�شتَحقـــة في المملكة خالل الفترة ال�شريبية, وتكـــون ال�شريبة ال�شافية اإمَّ
ال�شداد اأو قابلة لال�شترداد.

40- ح���د �لت�شجي���ل �الإلز�م���ي: الحـــد الأدنى لقيمـــة التوريدات الفعلية, والـــذي بموجبه ي�شبح 

الخا�شع لل�شريبة ملَزمًا بالت�شجيل لغايات ال�شريبة. 
41- ح���د �لت�شجي���ل �الختي���اري: الحد الأدنى لقيمـــة التوريدات الفعلية, والـــذي بموجبه يجوز 

للخا�شع لل�شريبة طلب الت�شجيل لغايات ال�شريبة.
دة لغايات ال�شريبـــة, والتي يتوجب على  42- �الإق���ر�ر �ل�شريب���ي: البيانـــات والمعلومـــات المحدَّ

الخا�شع  لل�شريبة الإف�شاح عنها ِوْفقًا للنموذج المعد لهذا الغر�س من ِقَبل الجهاز.
م عنها الإقرار  43- �لفترة �ل�شريبية: المدة الزمنية التي ُتحت�َشب ال�شريبة ال�شافية عنها وُيقدَّ

ال�شريبي.
ن  ي اأو اإلكتروني يلتزم الخا�شع لل�شريبة باإ�شداره وتدوَّ 44- �لفاتورة �ل�شريبية: كل م�شتند خطِّ

فيه تفا�شيل التوريد ِوْفقًا لأحكام هذا القانون.
ي اأو اإلكتروني يلتزم الخا�شع لل�شريبة باإ�شداره   45- �إ�شعار د�ئن/مدين �شريبي: كل م�شتَند خطِّ

عند اإجراء اأيِّ تعديل على مقابل التوريد ِوْفقًا لأحكام هذا القانون.
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ية اأو اإلكترونية تعطي لحاملها الحق في الح�شول على �شلع  46- �لق�شائم �ل�شر�ئية: �شكوك خطِّ

م اأو تخفي�س في ثمن  نة عليها, اأو الحق في الح�شـــول على خ�شْ اأو ِخْدمـــات تعـــادل القيمة المدوَّ
تلك ال�شلع اأو الِخْدمات, ول ت�شمل الطوابع البريدية ال�شادرة عن بريد المملكة.

47- �لقيم���ة �ل�شوقي���ة: المبلـــغ الذي يتم تداُول ال�شلع والِخْدمات لقـــاءه في ال�شوق المفتوح بين 

طرفين م�شتقلين ِوْفقًا ل�شروط تناف�شية معيَّنة, ول ي�شمل اأية �شريبة.
48- �لجه���ات �لحكومي���ة: الـــوزارات والأجهـــزة الحكوميـــة والهيئـــات والموؤ�ش�شـــات العامة في 

المملكة.
د مقيم في المملكة اإلى عميل مقيم في دولة  49- �لتوريد�ت �لبينية: التوريدات التي تتم من ُمَورِّ

قة اأخرى, اأو العك�س. مطبِّ
ة  50- �لتوري���د�ت �ل�شيادي���ة: التوريـــدات التـــي تقوم بها الجهـــات الحكومية ب�شفتهـــا المخت�شَّ

وحَدها بمبا�شرتها �شواء كانت بمقابل اأو بدون مقابل.
�س له من الجهاز بتمثيل الخا�شع لل�شريبة غير المقيم  51- �لممثل �ل�شريبي: ال�شخ�س المرخَّ

في كل ما يتعلق بالتزاماته وحقوقه ال�شريبية.
�س له من الجهاز لينوب عن الخا�شع لل�شريبة المقيم  52- �لوكيل �ل�شريبي: ال�شخ�س المرخَّ

في كل ما يتعلق بالتزاماته وحقوقه ال�شريبية.
53- �لائحة: الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

�لف�شل �لثاين

نطاق �ل�شريبة ون�شبتها

مادة )2(

نطاق �ل�شريبة

يف  لل�شريبة  اخلا�شع  بها  يقوم  التي  لل�شريبة  اخلا�شعة  التوريدات  على  ال�شريبة  ٌتفر�س 
اململكة, وتفَر�س كذلك على ال�شلع واخِلْدمات التي يتلقاها العميل اخلا�شع لل�شريبة يف اململكة 
يف احلالت التي تطبَّق فيها اآلية الحت�شاب )التكليف( العك�شي, كما تفر�س عند ا�شترياد ال�شلع, 

وذلك كله ِوْفقًا لأحكام هذا القانون.

مادة )3(

ن�شبة �ل�شريبة

ُتفَر�س ال�شريبة بن�شبة اأ�شا�شية مقدارها )5%( من قيمة التوريد اأو ال�شترياد ما مل يرد 
ها بن�شبة ال�شفر باملائة. ن�س خا�س يف هذا القانون بالإعفاء من ال�شريبة اأو فْر�شِ
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ال�شريبة  قيمة  على  املحلي  ال�شوق  يف  واخِلْدمات  لل�شلع  املعَلن  ال�شعر  ي�شتمل  اأن  ويجب 
دها الالئحة. امل�شتَحقة, وذلك ِوْفقًا لل�شروط وال�شوابط التي حتدِّ

مادة )4(

�الأ�شخا�س �مللزمون ب�شد�د �ل�شريبة

يلتزم ب�شداد ال�شريبة ُكل من:
1- الخا�شع لل�شريبة الذي يبا�شر عمليات توريد ال�شلع والِخْدمات في المملكة.

د غير مقيم فيها,  2- العميل الخا�شع لل�شريبة الذي يتلقى �شلعًا اأو ِخْدمات في المملكة من ُمَورِّ
ِوْفقًا لآلية الحت�شاب )التكليف( العك�شي, وذلك بالإف�شاح عنها �شمن اإقراره ال�شريبي.

د للجمارك  3- كل �شخ�ـــس معيَّن اأو معتَرف به كم�شتـــورد ِوْفقًا لأحكام النظام )القانون( الموحَّ
يكون ملَزمًا ب�شداد ال�شريبة الم�شتَحقة عن ال�شتيراد.

4- كل �شخ�س يذكر مبلغ �شريبة على فاتورة ي�شدرها في المملكة.
د الالئحة قواعد واإجراءات تطبيق اأحكام هذه املادة. وحتدِّ

�لف�شل �لثالث

�لتوريد

مادة )5(

توريد �ل�شلع

اأ- يعدُّ توريدًا لل�شلع نْقل ملكيتها اأو الت�شرف فيها كمالك, وي�شمل ذلك الحالت الآتية:
1-  التنازل عن حيازة ال�شلع بموجب عقد اأو اتفاق يق�شي بنْقلها اأو اإمكانية نْقلها في تاريخ 

لحق لتاريخ العقد اأو التفاق يكون اأق�شاه تاريخ �شداد المقابل كليًا.
2-  مْنح حقوق عينية متفرعة عن حق الملكية تعطي حق ا�شتخدام عقار.

3-  نْقل ملكية ال�شلع بمقابل ب�شورة ق�شرية, وذلك تنفيذًا لقرار �شادر عن ال�شلطات العامة 
اأو لأي قانون نافذ في المملكة.

4-  قيام الخا�شع لل�شريبة بنقل �شلع ت�شكل جزءًا من اأ�شوله, من المملكة اإلى مكان اآخر في 
قة, با�شتثناء الحالت الآتية: دولة مطبِّ

قة الأخرى ب�شفة موؤقتة �شمن �شروط  اأ( ثبوت ا�شتخدام ال�شلع المنقولة في الدولة المطبِّ
د للجمارك. الإدخال الموؤقت المن�شو�س عليها في النظام )القانون( الموحَّ
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قة  المطبِّ الدولة  في  لل�شريبة  خا�شع  اآخر  توريد  �شل�شلة  من  كجزء  ال�شلع  نْقل  حالة  ب( 
الأخرى.

مة  د الالئحـــة قواعد واإجراءات تطبيق اأحـــكام هذه المادة, بما فيهـــا الأحكام المنظِّ وتحـــدِّ ب- 
دة ب�شعـــر واحد, �شواء كانت هذه المكونات �شلعًا اأو  لمعامـــالت التوريد ذي المكونات المتعدِّ

ِخْدمات اأو كليهما.
مادة )6(

توريد �خلدمات

ده الالئحة. ُيعد توريدًا للخدمات اأية معاملة توريد ل ت�شكل توريدًا لل�شلع, وذلك ِوْفقًا مِلا حتدِّ

مادة )7(

�إ�شد�ر �لق�شائم �ل�شر�ئية

ل ُيعترَب توريدًا بيع اأو اإ�شدار الق�شائم ال�شرائية اإل اإذا كان املقابل املَُت�َشلَّم لقاء هذا البيع اأو 
نة عليها, وتخ�شع عملية توريد ال�شلع واخِلْدمات لقاء بدل  الإ�شدار يجاوز قيمتها الأ�شمية املدوَّ

دها الالئحة. الق�شائم ال�شرائية لل�شريبة ِوْفقًا لل�شروط وال�شوابط التي حتدِّ

مادة )8(

�لتوريد بالنيابة

ي �شلع اأو ِخْدمات با�شمه اخلا�س نيابة عن �شخ�س  اإذا قام اخلا�شع لل�شريبة بتوريد اأو تَلقِّ
اأو  ال�شلع  تلك  ي  تَلقِّ اأو  بتوريد  قائمًا  باعتباره   - القانون  هذا  تطبيق  لأغرا�س   - ُيعامل  اآخر؛ 

اخِلْدمات بنف�شه.
وحال اإجراء اخلا�شع لل�شريبة معاملة توريد �شلع اأو ِخْدمات با�شم وحل�شاب �شخ�س اآخر؛ 
ي تلك ال�شلع اأو اخلدمات  ُيعامل - لأغرا�س تطبيق هذا القانون - باعتباره قائمًا بتوريد اأو تَلقِّ

نيابًة عن ال�شخ�س الآخر.

مادة )9(

�لتوريد�ت �ل�شادرة عن �جلهات �حلكومية

تخ�شع لل�شريبة التوريدات التي تقوم بها اجلهات احلكومية مادامت تبا�شرها  ب�شفة غري 
�شيادية من خالل مزاولة ن�شاط اقت�شادي ِوْفقًا لآليات تناف�شية مع القطاع اخلا�س.

وي�شدر بتحديد هذه اجلهات وتوريداتها اخلا�شعة لل�شريبة وطبيعة الإقرارات ال�شريبية 
التي تقدمها واإلغاء ت�شجيلها, قرار من رئي�س جمل�س الوزراء.
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مادة )10(

�لتوريد �ملفرت�س

اأ- ُيَعدُّ الخا�شع لل�شريبة وكاأنه قام بمعاملة توريد في الحالت الآتية:
1-  ا�شتخدام اأو التنازل عن �شلع ت�شكل جزءًا من اأ�شوله, لغير غايات الن�شاط القت�شادي.

2-  تغيير وجه ا�شتخدام ال�شلع بغر�س القيام بتوريدات غير خا�شعة لل�شريبة.
3-  الحتفاظ بال�شلع التي يملكها في تاريخ اإلغاء ت�شجيله رغم التََّوقُّف عن مزاولة الن�شاط 

القت�شادي.
اأو هدايا  نات  كعيِّ ا�شتعمالها  بهدف  يكن ذلك  لم  ما  دون مقابل,  ال�شلع  في  الت�شرف    -4

رمزية لأغرا�س ن�شاطه القت�شادي في حدود المبلغ الذي تحدده الالئحة.
5-  تقديم الخدمات دون مقابل.

ـــق اأحـــكام الفقرة )اأ( من هذه المادة في حال قيام الخا�شـــع لل�شريبة بخ�شم �شريبة  ُتطبَّ ب- 
الُمدَخالت المتعلقة بال�شلع والِخدمات الم�شار اإليها.

مة للتوريد المفتَر�س. د الالئحة الأحكام التف�شيلية المنظِّ تحدِّ ج- 
 

مادة )11(

�لتنازل عن �لن�شاط �القت�شادي

ل يعد تنازل اخلا�شع لل�شريبة عن ن�شاطه القت�شادي اأو عن جزء منه ل�شالح املتناَزل اإليه 
اخلا�شع لل�شريبة يف اململكة كتوريد - لأغرا�س تطبيق هذا القانون - �شواء مت التنازل مبقابل 

اأو دون مقابل.
د الالئحة �شروط و�شوابط تطبيق هذه املادة. وحتدِّ

�لف�شل �لر�بع

تاريخ ��شتحقاق �ل�شريبة

مادة )12(

تاريخ ��شتحقاق �ل�شريبة على توريد �ل�شلع و�خلدمات ب�شفة عامة

اأ- ُت�شتَحق ال�شريبة في تاريخ توريد ال�شلع اأو الِخْدمات اأو في تاريخ اإ�شدار الفاتورة ال�شريبية اأو 
في تاريخ ت�َشلُّم المقابل جزئيًا اأو كليًا وفي حدود المبلغ المَت�َشلَّم, اأيها اأ�شبق.
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ب- يكون تاريخ توريد ال�شلع اأو الِخْدمات الذي ُت�شتَحق على اأ�شا�شه ال�شريبة, على النحو الآتي:
د. 1-  تاريخ بدء نْقل ال�شلع, اإذا كانت ُتنَقل تحت اإ�شراف المورِّ

د. 2-  تاريخ و�شع ال�شلع تحت ت�شرف العميل, اإذا كانت ُتنَقل بغير اإ�شراف من المورِّ
اأو تجميعها, فيما يتعلق بمعامالت التوريد الم�شمولة  3-  تاريخ النتهاء من تركيب ال�شلع 

بالتركيب اأو التجميع.
4-  تاريخ اإتمام تنفيذ الخدمة.

مادة )13(

تاريخ ��شتحقاق �ل�شريبة 

على توريد �ل�شلع و�خِلْدمات يف حاالت معينة

تاريـــخ توريد ال�شلع اأو الِخْدمات بالن�شبة لأيِّ عقـــد يت�شمن دفعات دورية اأو فواتير متتابعة,  اأ- 
هو التاريخ الأ�شبق من التواريخ التالي ذكرها, وب�شرط األ يتجاوز مدة اثني ع�شر �شهرًا من 

تاريخ بدء توريد ال�شلع اأو الِخْدمات:
1-  تاريخ اإ�شدار اأية فاتورة �شريبية اأو اأيِّ م�شتند اآخر مماثل.

د في الفاتورة ال�شريبية. 2-  تاريخ ا�شتحقاق �شداد المبلغ المحدَّ
د. 3-  تاريخ ت�َشلُّم المبلغ الم�شدَّ

تاريـــخ التوريد في الحالت التي يتم فيها ال�شـــداد من خالل اأجهزة البيع هو تاريخ تح�شيل  ب- 
دة من تلك الأجهزة. المبالغ الم�شدَّ

ج- تاريـــخ التوريد المفتَر�س لل�شلع اأو الخدمات هـــو تاريخ توريدها اأو التنازل عنها اأو الت�شرف 
فيهـــا اأو تغيير وجه ا�شتخدامهـــا اأو تاريخ اإلغاء الت�شجيل, وذلك بح�شـــب كل حالة على ِحَدة 

ده الالئحة. ِوْفقًا ِلما تحدِّ
د- تاريـــخ ا�شتحقاق الر�شوم الجمركية اأو التاريخ الذي كان مـــن المفتَر�س اأْن ُت�شتَحق فيه ِوْفقًا 

د للجمارك.  لأحكام النظام )القانون( الموحَّ
يكون تاريخ توريد الق�شائم ال�شرائية هو تاريخ اإ�شدارها اأو تاريخ التوريد فيما بعد. هـ- 
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�لف�شل �خلام�س

مكان �لتوريد

مادة )14(

مكان توريد �ل�شلع

اأ- يكون مكان التوريد في المملكة في الحالت الآتية:
اأو  النقل  دون  للتوريد  بالن�شبة  المملكة  في  العميل  ت�شرف  تحت  ال�شلع  عت  ُو�شِ اإذا    -1

الإر�شال.
2-  اإذا كانت ال�شلع موجودة في المملكة عند بدء نْقلها اأو اإر�شالها بالن�شبة للتوريد مع النقل 

د اأو لح�شاب العميل. اأو الإر�شال, �شواء تم النقل اأو الإر�شال بوا�شطة المورِّ
دة قد تم في المملكة. 3-  اإذا كان تركيب اأو تجميع ال�شلع المورَّ

ب-  بالن�شبة للتوريدات البينية لل�شلع:
اإر�شال  اأو  نْقل  انتهاء  كانت هي مكان  اإذا  المملكة  في  البينية  ال�شلع  توريد  1- يكون مكان 
بالت�شجيل  ملَزمًا  اأو  اًل  د م�شجَّ المورِّ اأو كان  فيها,  لل�شريبة  العميل خا�شعًا  وكان  ال�شلع 

فيها.
2- يكون مكان توريد ال�شلع البينية في المملكة اإذا كانت هي مكان بدء نْقل اأو اإر�شال ال�شلع 
اًل لغايات ال�شريبة في المملكة  د م�شجَّ حال التوريد دون التجميع والتركيب, وكان المورِّ
قة التي ينتهي فيها النْقل اأو الإر�شال, �شريطة األ  والعميل غير م�شجل في الدولة المطبِّ
قة خالل اأية فترة  د الخا�شع لل�شريبة اإلى تلك الدولة المطبِّ تتجاوز قيمة توريدات المورِّ

اثني ع�شر �شهرًا متتالية, حد الت�شجيل الإلزامي.

مادة )15(

مكان توريد �لطاقة و�ملياه

د مكان توريد الغاز والنفط واملياه  ا�شتثناًء من اأحكام املادة )14( من هذا القانون, يتحدَّ
من خالل نظام التوزيع عرب خطوط الأنابيب, وتوريد الكهرباء عرب �شبكات اإنتاج ونقل وتوزيع 

الكهرباء, ِوْفقًا مِلا يلي:
1- اإذا كان التوريـــد من خا�شع لل�شريبة مقر عمله فـــي المملكة اإلى تاجر خا�شع لل�شريبة مقر 
عمله في اإحدى الدول المطبقة, يكون مكان التوريد واقعًا في مكان تاأ�شي�س التاجر الخا�شع 

لل�شريبة.
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2- اإذا كان التوريـــد مـــن �شخ�س خا�شع لل�شريبة اإلى �شخ�س غيـــر تاجر خا�شع لل�شريبة يكون 
مكان التوريد واقعًا في مكان ال�شتهالك الفعلي.

مادة )16(

مكان توريد �خِلْدمات

د اخلا�شع لل�شريبة مقيمًا فيها, �شريطة  يقع مكان توريد اخِلْدمات يف اململكة اإذا كان املورِّ
قة الأخرى,  اًل لغايات ال�شريبة يف اإحدى الدول املطبِّ األ يكون العميل خا�شعًا لل�شريبة وم�شجَّ

واإل كان مكان توريد اخِلْدمات يف حمل اإقامة العميل.

مادة )17(

مكان توريد �خِلْدمات �الأخرى

د مكان توريد اخلدمات الأخرى,  القانون, يتحدَّ اأحكام املادة )16( من هذا  ا�شتثناًء من 
بح�شب احلالت الآتية:

د محل اإقامة في  1-  فـــي مكان اإقامة العميـــل الخا�شع لل�شريبة في الأحوال التي ل يكـــون للمورِّ
المملكة.

ف العميل, اإذا تعلق التوريد بِخْدمات  عت فيه و�شائل النْقل تحت ت�شرُّ 2-  فـــي المكان الـــذي ُو�شِ
د خا�شع لل�شريبة وعميل غير خا�شع لل�شريبة. تاأجير و�شائل النْقل بين مورِّ

3-  في مكان التنفيذ الفعلي للتوريدات الآتية:
دات تقديم الطعام والم�شروبات. اأ(  ِخْدمات المطاعم والفنادق وتَعهُّ

ب(  الِخْدمات الثقافية والفنية والريا�شية والتعليمية والترفيهية.
د خا�شع لل�شريبة وله محل اإقامة  دة من مورِّ ج(  الِخْدمات المرتبطة بال�شلع المنقولة المورَّ

قة. في المملكة اإلى عميل غير خا�شع لل�شريبة مقيم في دولة مطبِّ
ده  4-  فـــي مكان وجود العقـــار اإذا تعلَّق التوريد بِخْدمات مرتبطة بالعقار, وذلـــك ِوْفقًا ِلما تحدِّ

الالئحة.
5-  فـــي مـــكان بدء نْقل ال�شلع والـــركاب والِخْدمات المتعلقة بها اإذا تعلـــق التوريد بِخْدمات نْقل 

ده الالئحة. ال�شلع والركاب, وذلك ِوْفقًا ِلما تحدَّ

مادة )18(

مكان توريد ِخْدمات �الت�شاالت �ل�شلكية و�لا�شلكية

و�خِلْدمات �الإلكرتونية

يكون مكان توريد ِخْدمات الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية واخِلْدمات الإلكرتونية يف اململكة, 
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اإذا مت النتفاع بها وا�شتخدامها يف اململكة وذلك يف حدود هذا النتفاع وال�شتخدام, ب�شرف 
َعاُقد اأو �شداد املقابل. النظر عن مكان التَّ

د الالئحة طبيعة واأنواع ِخْدمات الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية واخِلْدمات الإلكرتونية  وحتدِّ
و�شروط و�شوابط تطبيق هذه املادة.

�لف�شل �ل�شاد�س

�ال�شتري�د

مادة )19(

مكان �ال�شتري�د

يكون مكان ال�شترياد يف اململكة يف احلالتني الآتيتني:
1-  اإذا كانت المملكة َمْنَفذ الدخول الأول لل�شلع الم�شتوَردة اإلى دول المجل�س.

2-  اإذا كانت المملكة مكان الإفراج عن ال�شلع الم�شتوَردة من الو�شع المعلَّق للر�شوم الجمركية, 
عت في اإحـــدى الأو�شاع المعلَّقة للر�شوم الجمركية ِوْفقًا لأحكام النظام )القانون(  متى ُو�شِ

د للجمارك فور اإدخالها اإلى اإقليم دول المجل�س. الموحَّ

�لف�شل �ل�شابع

قيمة �لتوريد و�ال�شتري�د

مادة )20(

قيمة �لتوريد

اأ- ُتحت�شـــب قيمة التوريد علـــى اأ�شا�س قيمة المقابل دون ال�شريبـــة, وت�شمل جميع النفقات التي 
د الخا�شع لل�شريبـــة على العميل وكذلك الر�شـــوم الم�شتِحقة نتيجة التوريد  يفر�شهـــا المورِّ

وجميع ال�شرائب الم�شتَحقة بما فيها ال�شريبة النتقائية, فيما عدا ال�شريبة.
اإذا كان كامـــل المقابل اأو جزء منـــه غير نقدي, ُتحت�َشب قيمة التوريـــد على اأ�شا�س اإجمالي  ب- 
الجـــزء النقدي م�شافًا اإليه القيمة ال�شوقية العادلة للجزء غير النقدي من المقابل, �شاماًل 

جميع النفقات الم�شار اإليها في الفقرة ال�شابقة من هذه المادة فيما عدا ال�شريبة.
ج- بالن�شبـــة لل�شريبة الم�شتَحقة ِوْفقًا لآلية الحت�شـــاب )التكليف( العك�شي, تكون قيمة التوريد 
ر تحديد ثمن ال�شـــراء, ُتعتَمد القيمة ال�شوقية العادلة في تاريخ  هـــي ثمن ال�شراء, وحال تَعذُّ

ح�شول التوريد.
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د- اإذا كان المقابـــل متعلقـــًا باأمور اأخرى بالإ�شافـــة اإلى توريد ال�شلع اأو الِخْدمـــات, ُتعتَبر قيمة 
التوريد م�شاوية للجزء من المقابل الذي يتعلق بهذا التوريد.

د �شروط  مة لتطبيق اأحكـام هذه المـــــادة, كما تحدِّ د الــالئحة الأحكام والقواعد المنظِّ هـ- تحدِّ
و�شوابط تحديد القيمة ال�شوقية.

مادة )21(

قيمة �ل�شلع �مل�شتوَردة

د  ِوْفقًا للنظام )القانون( املوحَّ دة  تكون قيمة ال�شلع امل�شتوَردة هي القيمة اجلمركية املحدَّ
عدا  فيما  اأخرى,  اأعباء  واأية  اجلمركية  والر�شوم  النتقائية  ال�شرائب  اإليها  م�شافة  للجمارك 

ال�شريبة.
يتم  املادة,  هذه  من  ال�شابقة  الفقرة  نته  ت�شمَّ مِلا  ِوْفقًا  ال�شترياد  قيمة  حتديد  ر  تَعذُّ وحال 

د للجمارك. حتديدها طبقًا للقواعد املن�شو�س عليها يف النظام )القانون( املوحَّ

مادة )22(

قيمة �لتوريد بني �الأ�شخا�س �ملرتبطني

اأو  ا�شتثناًء من اأحكام املادتني )20( و)21( من هذا القانون, حُتت�َشب قيمة توريد ال�شلع 
اخلدمات بني الأ�شخا�س املرتبطني على اأ�شا�س القيمة ال�شوقية اإذا كانت قيمة التوريد اأقل من 

القيمة ال�شوقية ومل يكن من حق العميل خ�شم �شريبة املدخالت بالكامل.
د الالئحة �شروط و�شوابط تطبيق هذه املادة. وحتدِّ

مادة )23(

قيمة �لتوريد �ملفرَت�س

حُتت�َشب قيمة التوريد املفرَت�س على اأ�شا�س قيمة ال�شراء اأو التكلفة الفعلية لل�شلع اأو اخلدمات 
حمل التوريد املفرت�س.

وحال تعذر حتديد قيمة ال�شراء اأو التكلفة الفعلية؛ تعتمد القيمة ال�شوقية العادلة لتلك ال�شلع 
اأو اخلدمات.

مادة )24(

قيمة �لتوريد بعد �لتخفي�س

�س قيمة التوريد بالآتي: ُتخفَّ
1- التخفي�شات على الأ�شعار والخ�شومات الممنوحة للعميل.
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2- قيمة الإعانات الممنوحة من الدولة اإلى المورد.
د الخا�شع لل�شريبة با�شم ولح�شـــاب العميل, وفي هذه الحالة ل  دة من المورِّ 3- المبالـــغ الم�شـــدَّ

دة على هذه النفقات.  م ال�شريبة الم�شدَّ د الخا�شع لل�شريبة خ�شْ يجوز للمورِّ
د الالئحة �شروط و�شوابط احت�شاب ال�شريبة بعد التخفي�س. وحتدِّ

مادة )25(

قيمة توريد �لق�شائم �ل�شر�ئية

حُتت�َشب قيمة توريد الق�شائم ال�شرائية على اأ�شا�س قيمة الفارق بني املقابل الذي ح�شل عليه 
نة عليها. د الق�شيمة ال�شرائية والقيمة الأ�شمية املدوَّ مورِّ

مادة )26(

�لقيمة عند �إعادة �ال�شتري�د بعد �لنقل و�لت�شدير �ملوؤقت لل�شلع

قة, اأو ت�شديرها بهدف ا�شتكمال ت�شنيعها اأو  اإذا مت نقل ال�شلع موؤقتًا اإىل اإحدى الدول املطبِّ
اإ�شالحها, حُتت�َشب قيمتها النهائية اخلا�شعة لل�شريبة عند اإعادة ا�شتريادها اإىل اململكة, على 
د  اأ�شا�س قيمة الزيادة التي طراأت عليها ِوْفقًا مِلا هو من�شو�س عليه يف النظام )القانون( املوحَّ

للجمارك.

مادة )27(

قيمة �لتوريد على �أ�شا�س هام�س �لربح

يجوز للخا�شع لل�شريبة يف اأية فرتة �شريبية, وبعد موافقة اجلهاز, احت�شاب قيمة توريدات 
بع�س ال�شلع اخلا�شعة لل�شريبة من خالل ا�شتخدام اآلية هام�س الربح بدًل عن قيمة التوريد.

الربح, وال�شروط وال�شوابط الالزمة  اآلية هام�س  التي تطبَّق عليها  ال�شلع  د الالئحة  وحتدِّ
لتطبيق هذه املادة.

مادة )28(

تعديل قيمة �لتوريد

اأيِّ من احلالت التالية يف تاريخ  يجوز للخا�شع لل�شريبة تعديل قيمة التوريد عند حدوث 
لحق على تاريخ التوريد :

ه كليًا اأو جزئيًا. 1- اإلغاء التوريد اأو رْف�شُ
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2- تخفي�س قيمة التوريد.
قة على الديون المعدومة. 3- عدم تح�شيل المقابل جزئيًا اأو كليًا ِوْفقًا لل�شروط المطبَّ

د. 4- اإرجاع ال�شلع اأو الِخْدمات ب�شرط قبول المورِّ
ويلتزم اخلا�شع لل�شريبة بتعديل قيمة التوريد عند حدوث تغيري اأو تعديل جوهري يف طبيعة 

التوريد مبا من �شاأنه زيادة مبلغ ال�شريبة امل�شتَحقة.
د الالئحة �شروط و�شوابط تطبيق اأحكام هذه املادة. وحتدِّ

�لف�شل �لثامن

�لت�شجيل

مادة )29(

�لت�شجيل �الإلز�مي

اأ- يكـــون حـــدُّ الت�شجيل الإلزامي الحـــدَّ المن�شو�س عليه في الفقرة )2( مـــن المادة )50( من 
التفاقية.

ب- يكون الخا�شع لل�شريبة المقيم, ملَزمًا بالت�شجيل لأغرا�س ال�شريبة في الحالتين الآتيتين:
الثني ع�شر  فترة  المملكة خالل  يبا�شرها في  التي  التوريد  قيمة عمليات  تجاوزت  1- اإذا 

�شهرًا ال�شابقة على نهاية اأي �شهر خالل ال�شنة حد الت�شجيل الإلزامي.
2- اإذا كان من المتوقع اأْن تتجاوز - في اأي وقت - قيمة عمليات التوريد التي يبا�شرها في 

المملكة خالل فترة الثني ع�شر �شهرًا القادمة, حد الت�شجيل الإلزامي.
ج- يكون ال�شخ�س غير المقيم ُملَزمًا بالت�شجيل في المملكة لأغرا�س ال�شريبة, بغ�س النظر عن 
ا اأْن يقوم بالت�شجيل  قيمة توريداته, طالما كان ُملَزمًا ب�شداد ال�شريبة في المملكة, وعليه اإمَّ
مبا�شـــرة اأو من خـــالل تعيين ممثل �شريبي له بعد موافقة الجهـــاز, ويحل الممثل ال�شريبي 
محلـــه في جميع الحقوق واللتزامات طبقًا لالأحكام المن�شو�س عليها في المادة )67( من 

هذا القانون.
د الالئحة القواعد والإجراءات وال�شروط الالزمة لتطبيق اأحكام هذه المادة. د- تحدِّ

مادة )30(

ت�شجيل �ملجموعة �ل�شريبية

يجوز ت�شجيل �شخ�شني اعتباريني اأو اأكرث خا�شَعني لل�شريبة ومقيَمني يف اململكة, كمجموعة 
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دها الالئحة. �شريبية واحدة, بناًء على طلبهم, وبعد ا�شتيفاء ال�شروط والإجراءات التي حتدِّ
ال�شريبية  اللتزامات  عن  بالت�شامن  م�شئولني  ال�شريبية  املجموعة  اأع�شاء  جميع  ويكون 

اخلا�شة بتلك املجموعة, والنا�شئة خالل فرتة ان�شمامهم اإليها.
ويف جميع الأحوال يجوز للجهاز تعديل اأو اإلغاء ت�شجيل املجموعة ال�شريبية ِوْفقًا لل�شروط 

دها الالئحة. والأو�شاع والإجراءات التي حتدِّ

مادة )31(

ت�شجيل �الأ�شخا�س �ملرتبطني من ِقَبل �جلهاز

وال�شروط  للحالت  ِوْفقًا  تلقائيًا  املرتبطني  الأ�شخا�س  بت�شجيل  يقوم  اأْن  للجهاز  يجوز   
والأو�شاع التي حتددها الالئحة.

 
مادة )32(

�ال�شتثناء من �لت�شجيل

للجهاز ا�شتثناُء اخلا�شع لل�شريبة من الت�شجيل الإلزامي – بناًء على طلبه - اإذا كانت كامل 
توريداته خا�شعة لن�شبة ال�شفر باملائة.

ويلتزم اخلا�شع لل�شريبة بعد املوافقة على ا�شتثنائه من الت�شجيل الإلزامي باإخطار اجلهاز 
بالت�شجيل, فور حدوثها, وذلك يف  ن�شاطه وجتعله ملزمًا  اأو تغيريات تطراأ على  باأية تعديالت 

املواعيد والأو�شاع وطبقًا لالإجراءات التي حتددها الالئحة.
على  امل�شتَحقة  الإدارية  والغرامات  ال�شريبة  قيمة  حت�شيل  للجهاز  الأحوال,  جميع  ويف 

اخلا�شع لل�شريبة عن الفرتة التي مت ا�شتثناوؤه خاللها من الت�شجيل دون وجه حق.

مادة )33(

�لت�شجيل �الختياري )�لطوعي(

اأ- يكـــون حـــدُّ الت�شجيل الختياري الحدَّ المن�شو�س عليه فـــي الفقرة )3( من المادة )51( من 
التفاقية.

يحـــق لغير الملَزم بالت�شجيـــل ِوْفقًا لأحكام المادة )29( من هذا القانون, اأن يطلب ت�شجيله  ب- 
اختياريًا لأغرا�س ال�شريبة في الحالتين الآتيتين:

اأو م�شروفاته خالل فترة الثني ع�شر  توريداته  اأن قيمة  اأي �شهر  نهاية  اأثبت في  اإذا   -1
�شهرًا ال�شابقة بلغت حد الت�شجيل الختياري.

2-  في اأيِّ وقت يتوقع اأْن تتجاوز قيمة توريداته اأو م�شروفاته خالل فترة الثني ع�شر �شهرًا 
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القادمة حد الت�شجيل الختياري.
د الالئحة القواعد والإجراءات وال�شروط الالزمة لتطبيق اأحكام هذه المادة. ج-  وتحدِّ

مادة )34(

�إلغاء �لت�شجيل

ل اأن يتقدم اإلى الجهاز بطلب لإلغاء ت�شجيله في اإحدى الحالت الآتية: اأ- يجب على الم�شجِّ
ف عن مزاولة ن�شاطه القت�شادي. 1-  اإذا توقَّ

ف عن القيام بتوريدات خا�شعة لل�شريبة وذلك خالل اأية فترة اثني ع�شر �شهرًا  2-  اإذا توقَّ
متتالية. 

3-  اإذا تبيَّن في نهاية اأيِّ �شهر اأن قيمة توريداته الخا�شعة لل�شريبة العائدة لفترة الثني 
اأن تتجاوز قيمة  ع�شر �شهرًا ال�شابقة انخف�شت عن حد الت�شجيل الختياري, ول يتوقع 

توريداته اأو م�شروفاته خالل فترة الثني ع�شر �شهرًا التالية حد الت�شجيل الختياري.
ـــل اأْن يتقدم اإلى الجهاز بطلب لإلغاء ت�شجيله اإذا انخف�شت قيمة توريداته الخا�شعة  للم�شجِّ ب- 
لل�شريبـــة العائـــدة لفترة الثني ع�شـــر �شهرًا ال�شابقة اإلـــى اأقل من حـــد الت�شجيل الإلزامي 

وتجاُوِزها حد الت�شجيل الختياري.
مة لحالت  د الالئحة اإجـــراءات و�شوابط و�شروط اإلغـــاء الت�شجيل, والقواعـــد المنظِّ ج- وتحـــدِّ

رْف�س اإلغائه.

�لف�شل �لتا�شع

�لفرتة �ل�شريبية و�الإقر�ر �ل�شريبي

مادة )35(

�لفرتة �ل�شريبية

د الالئحة الفرتة ال�شريبية التي يجب على اخلا�شع لل�شريبة احت�شاب و�شداد ال�شريبة  حُتدَّ
كل  الفرتة ح�شب  ونهاية هذه  بداية  مواعيد  تختلف  اأْن  ويجوز  �شهر,  تقل عن  األ  ب�شرط  عنها 
خا�شع لل�شريبة, وكذلك احلالت التي يجوز فيها تعديل الفرتة ال�شريبية بالزيادة اأو النق�شان 

�شواء من جانب اجلهاز اأو بناًء على طلب اخلا�شع لل�شريبة.
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مادة )36(

تقدمي �الإقر�ر �ل�شريبي

�شريبية  فرتة  كل  عن  �شريبيًا  اإقرارًا  اجلهاز  اإىل  م  يقدِّ اأن  لل�شريبة  اخلا�شع  على  يجب 
اها, خالل تلك الفرتة,  ح فيه عن جميع عمليات ال�شترياد والتوريدات التي قام بها اأو تلقَّ ُيف�شِ
وذلك على النموذج املُعد لهذا الغر�س من اجلهاز خالل موعد اأق�شاه اليوم الأخري من ال�شهر 

التايل لنتهاء الفرتة ال�شريبية املعنية.
ويلتزم اخلا�شع لل�شريبة بتقدمي هذا الإقرار ولو مل يُقم باأية معاملة �شراء اأو ا�شترياد اأو 

توريد خالل الفرتة ال�شريبية.
م اخلا�شع لل�شريبة اإقراره ال�شريبي خالل املوعد امل�شار اإليه يف الفقرة الأوىل  واإذا مل يقدِّ
م عنها  من هذه املادة, يكون للجهاز احلق يف تقدير ال�شريبة عن الفرتة ال�شريبية التي مل يقدَّ
د اجلهاز الأ�ش�س التي ا�شتند عليها يف تقديره, وذلك دون الإخالل بامل�شئولية  الإقرار, على اأن ُيحدِّ

اجلنائية للخا�شع لل�شريبة والغرامات الإدارية املن�شو�س عليها يف هذا القانون.
ومع مراعاة اأحكام املادة )61( من التفاقية, تبنيِّ الالئحة البيانات الواجب توافرها يف 

الإقرار ال�شريبي و�شروَطه و�شوابَطه واإجراءات تقدميه.

مادة )37(

تعديل �الإقر�ر �ل�شريبي

مع مراعاة حكم املادة )28( من هذا القانون, يلتزم اخلا�شع لل�شريبة باإخطار اجلهاز اإذا 
التعديل الالزم يف الإقرار لت�شحيحه  اإجراء  اإقراره ال�شريبي, وعليه  طراأ ما ي�شتوجب تعديل 

دها الالئحة. ِطْبقًا لل�شروط وال�شوابط والإجراءات التي حتدِّ

�لف�شل �لعا�شر

�لفاتورة �ل�شريبية

مادة )38(

�إ�شد�ر �لفاتورة �ل�شريبية

قيامه  عند  ال�شريبية  الفاتورة  من  اأ�شلية  ن�شخة  ُي�شِدر  اأْن  لل�شريبة  اخلا�شع  على  يجب 
اأو جزئيًا قبل  كليًا  املقابل  ت�َشلُّمه  اأو عند  املفرَت�س,  التوريد  ال�شلع واخلدمات مبا ذلك  بتوريد 

تاريخ التوريد. 
البيانات  الالئحة  د  حُتدِّ التفاقية,  من   )56( املادة  من   )1( الفقرة  اأحكام  مراعاة  ومع 
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الفواتري  فيها  مبا  اإ�شدارها  واإجراءات  و�شروط  ال�شريبية,  الفاتورة  تت�شمنها  اأْن  الواجب 
ال�شريبية,  الفاتورة  اإ�شدار  من  لل�شريبة  اخلا�شع  فيها  ُي�شتثَنى  التي  واحلالت  الإلكرتونية, 
وتلك التي يجوز مبوجبها اإ�شدار م�شتندات بديلة عن الفاتورة ال�شريبية و�شروطها وبياناتها, 

واحلالت التي يجوز فيها للعميل اأو الغري اإ�شدار الفاتورة ال�شريبية نيابة عن املورد.

مادة )39(

تاريخ �إ�شد�ر �لفاتورة �ل�شريبية

يجب على اخلا�شع لل�شريبة اإ�شدار الفاتورة ال�شريبية يف موعد اأق�شاه خم�شة ع�شر يومًا 
من انتهاء ال�شهر الذي مت فيه التوريد.

مادة )40(

�لُعْملة �مل�شتخَدمة يف �لفاتورة �ل�شريبية

التوريد  كان  اإذا  البحريني  الدينار  اإىل  ال�شريبية  الفاتورة  يف  الوارد  املبلغ  حتويل  يجب 
با�شتخدام ُعْملة اأخرى.

ويتم التحويل على اأ�شا�س �شعر ال�شرف املعتَمد لدى م�شرف البحرين املركزي يف تاريخ 
التوريد.

مادة )41(

تعديل �لفاتورة �ل�شريبية )�إ�شعار د�ئن/مدين(

اأ- يجـــب علـــى الخا�شـــع لل�شريبـــة اأْن يقـــوم بتعديل قيمـــة التوريد عنـــد تواُفر اإحـــدى الحالت 
المن�شو�ـــس عليها في المادة )28( من هذا القانـــون, بعد اإ�شدار الفاتورة ال�شريبية, على 
ح بموجبه الفاتـــورة ال�شريبية الأ�شلية, وذلك ِوْفقًا  اأْن ُيـــدَرج هذا التعديل في م�شتَند ي�شحِّ

ِلما يلي:
1- اإذا كان مبلغ ال�شريبة المثَبت في الفاتورة الأ�شلية ُيجاِوز القيمة الفعلية للتوريد, يتعيَّن 

على الخا�شع لل�شريبة الذي قام بالتوريد اأْن ُي�شِدر اإ�شعار دائن للعميل.
2- اإذا كان مبلغ ال�شريبة المثَبت في الفاتورة الأ�شلية اأقل من القيمة الفعلية للتوريد, يتعيَّن 

على الخا�شع لل�شريبة الذي قام بالتوريد اأْن ُي�شِدر اإ�شعار مدين للعميل.
رة للفاتورة ال�شريبية الأ�شلية. ب- وفي جميع الأحوال ُيعاَمل هذا الم�شتَند ذات المعاملة المقرَّ
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�لف�شل �حلادي ع�شر

م وت�شوية �ل�شريبة خ�شْ

مادة )42(

م �شريبة �ملُْدَخات    خ�شْ

م من ِقَبـــل الخا�شع لل�شريبة عن اأية فترة �شريبية هي مجموع  اأ- تكـــون ال�شريبة القابلة للخ�شْ
دة له اأو الم�شتوردة  دة اأو الم�شتَحقة على ال�شلـــع والِخْدمات المورَّ �شريبـــة الُمْدَخالت الم�شدَّ

منه لغايات القيام بالمعامالت الآتية:
1-  التوريدات الخا�شعة لل�شريبة.

2-  التوريدات التي تتم خارج المملكة متى كانت خا�شعة لل�شريبة فيها.
قـــة اأخرى تكون َمْنَفذ الدخول الأول  دة عند ال�شتيراد لدى دولة مطبِّ تكـــون ال�شريبة الم�شدَّ ب- 

م عندما تكون المملكة َمْنَفذ مق�شد ال�شلع النهائي.  لل�شلع اإلى دول المجل�س قابلة للخ�شْ
م �شريبة الُمدَخالت التي  نته الفقرة )اأ( من هذه المادة, ل يجوز خ�شْ ج- مـــع مراعاة مـــا ت�شمَّ

لها في الحالت الآتية: تم تَحمُّ
للخا�شع  القت�شادي  الن�شاط  غايات  لغير  �شة  مخ�شَّ خدمات  اأو  �شلع  عن  ُدِفعت  اإذا    -1

لل�شريبة.
2-  اإذا ُدِفعت عن �شلع محظوٍر تداُوُلها في المملكة.

3-  اإذا ُدِفعت عن عمليات ا�شتيراد اأو توريد, معفاة من ال�شريبة في المملكة.
م, كما  د الالئحة الحالت الأخرى التي تكـــون فيها �شريبة الُمْدَخالت غير قابلة للخ�شْ د- ُتحـــدِّ

مة لتطبيق اأحكام هذه المادة. د الأحكام وال�شروط وال�شوابط المنظِّ تحدِّ

مادة )43(

م �شريبة �ملُْدَخات �شروط خ�شْ

م �شريبة املُْدَخالت يف اأية فرتة �شريبية, ت�َشلُّم واحتفاظ اخلا�شع لل�شريبة  ُي�شرَتط خل�شْ
اأو  بالتوريد  املتعلقة  لل�شلع  اأنه م�شتوِرد  ُتثِبت  التي  امل�شتندات اجلمركية  اأو  ال�شريبية  بالفاتورة 

ت عنه �شريبة املُْدَخالت. ال�شترياد الذي ا�شُتِحقَّ

مادة )44(

دة قبل تاريخ �لت�شجيل م �شريبة �ملُْدَخات �مل�شدَّ خ�شْ

دة له اأو التي  م �شريبة املُْدَخالت على ال�شلع واخِلْدمات املورَّ يجوز للخا�شع لل�شريبة خ�شْ
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قام با�شتريادها قبل تاريخ الت�شجيل, مبوجب الإقرار ال�شريبي عن الفرتة ال�شريبية الأوىل بعد 
الت�شجيل, اإذا توافرت ال�شروط الآتية:

ي ال�شلع اأو الِخْدمات بغر�س القيام بتوريدات خا�شعة لل�شريبة. 1- تَلقِّ
2- عدم توريد ال�شلع قبل تاريخ الت�شجيل.

3- عدم ا�شتهالك الأ�شول الراأ�شمالية بالكامل قبل تاريخ الت�شجيل. 
ي الِخْدمات خالل مدة ل تزيد على �شتة اأ�شهر �شابقة على تاريخ الت�شجيل. 4- تَلقِّ

م المن�شو�س عليها  5- عـــدم خ�شوع ال�شلع والِخْدمات لأيِّ قيد من القيود المرتبطة بحق الخ�شْ
في التفاقية وهذا القانون.

مادة )45(

م �لنِّ�ْشبي ل�شريبة �ملُْدَخات �خل�شْ

للقيام  ُت�شتخَدم  وِخْدمات  ب�شلع  مرتبطة  املُْدَخالت  �شريبة  فيها  تكون  التي  الأحوال  يف 
م �شريبة املُْدَخالت  بتوريدات خا�شعة لل�شريبة وتوريدات غري خا�شعة لل�شريبة, ل يجوز خ�شْ

اإل يف حدود الن�شبة العائدة للتوريدات اخلا�شعة لل�شريبة.
م وال�شروط وال�شوابط الأخرى لتطبيق اأحكام  د الالئحة طرق احت�شاب ن�شبة اخل�شْ وحتدِّ

هذه املادة.

مادة )46(

م ت�شوية �شريبة �ملُدَخات �لقابلة للخ�شْ

مها عند ا�شتيراد اأو  اأ- يلتـــزم الخا�شع لل�شريبة بتعديل قيمة �شريبة الُمْدَخالت التي �شبق خ�شْ
دة له اإذا زادت اأو نق�شت عن قيمة �شريبة الُمْدَخالت المتاح  ي ال�شلع اأو الِخْدمات المورَّ تَلقِّ

مها, وذلك في الحالت الآتية: له خ�شْ
ها. 1-  اإلغاء معاملة التوريد اأو رْف�شُ

2-  تخفي�س قيمة التوريد بتاريخ لحق لتاريخ التوريد.
3-  عدم �شداد مقابل التوريد كليًا اأو جزئيًا ِوْفقًا ل�شروط الديون المعدومة.

4-  تغيير وجه ا�شتخدام الأ�شول الراأ�شمالية.
ل يلتزم الخا�شع لل�شريبة بتعديل �شريبة الُمْدَخالت في اإحدى الحالتين الآتيتين: ب- 

ِوْفقًا  وذلك  �شرقتها,  اأو  تلفها  اأو  ل�شالحه  دة  المورَّ اأو  الم�شتوَردة  ال�شلع  فقدان  ثبوت    -1
دها الالئحة. لل�شروط وال�شوابط التي تحدِّ
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ِوْفقًا  زهيدة  قيمة  ذات  هدايا  اأو  نات  كعيِّ له  دة  المورَّ اأو  الم�شتوَردة  ال�شلع  ا�شتخدام    -2
للمن�شو�س عليه بالبند )4( من الفقرة )اأ( بالمادة )10( من هذا القانون.

مادة )47(

�شريبة �ملُْدَخات على �الأ�شول �لر�أ�شمالية

م �شريبة املُْدَخالت على الأ�شول الراأ�شمالية ِوْفقًا لقيمتها الدفرتية ال�شافية يف تاريخ  ُتخ�شَ
الت�شجيل.

ومدد  الراأ�شمالية,  الأ�شول  على  املُْدَخالت  �شريبة  وت�شوية  م  خ�شْ اآلية  الالئحة  د  وحتدِّ
الحتفاظ ب�شجالت ودفاتر الأ�شول الراأ�شمالية.

مادة )48(

ت�شوية �ل�شريبة �مل�شتَحقة

مع مراعاة حكم املادة )41( من هذا القانون, يجب على اخلا�شع لل�شريبة القيام بت�شوية 
ال�شريبة امل�شتَحقة عليه يف احلالتني الآتيتني:

1-  توافـــر اإحـــدى الحالت المن�شو�س عليها في المادة )28( مـــن هذا القانون مما ترتب عليه 
تعديل قيمة التوريد.

2-  اإذا تم فْر�س ال�شريبة ب�شكل خاطىء.
د الالئحة ال�شروط وال�شوابط الالزمة لت�شوية ال�شريبة. وحتدِّ

مادة )49(

تقدير �جلهاز لل�شريبة �ل�شافية

يحق للجهاز, يف جميع الأحوال, تقدير مبلغ ال�شريبة امل�شتَحقة, اإذا ثبت عدم �شحة احت�شاب 
ية من واقع  ال�شريبة من جانب اخلا�شع لل�شريبة, ويجب اأْن يكون تقديره قائمًا على اأ�شباب جدِّ

بيانات وم�شتندات متاحة لديه.
مة لتطبيق هذه املادة. د الالئحة الأحكام والقواعد والإجراءات املنظِّ وحتدِّ

�لف�شل �لثاين ع�شر

�شد�د �ل�شريبة

مادة )50(

�شد�د �ل�شريبة �مل�شتَحقة عن �لتوريد

ِطْبقًا  وذلك  ال�شريبي,  اإقراره  رفقة  للجهاز  مبلغها  �شداد  لل�شريبة  اخلا�شع  على  يجب 
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دها الالئحة. للقواعد والإجراءات التي حتدِّ

مادة )51(

�شد�د �ل�شريبة �مل�شتَحقة عند �ال�شتري�د

د الم�شتـــورد ال�شريبة الم�شتَحقة عن ال�شتيراد اإذا كانـــت المملكة َمْنَفذ الدخول الأول,  اأ- ُي�شـــدِّ
ِوْفقـــًا لأحكام هذا القانون, اإلى �شئون الجمارك بوزارة الداخلية, ِطْبقًا لالإجراءات والنُُّظم 

دها الجهاز.  والأو�شاع التي يحدِّ
ا�شتثنـــاًء من حكم الفقـــرة )اأ( من هذه المادة, يجوز للجهـــاز اأْن ي�شمح للم�شتورد الخا�شع  ب- 
لل�شريبـــة تاأجيـــل �شـــداد ال�شريبـــة الم�شتَحقـــة علـــى ال�شلـــع الم�شتـــوَردة لغايـــات الن�شاط 

القت�شادي.
ل �شداُدها  ح عن ال�شريبة الموؤجَّ ويجب على الم�شتورد الخا�شع لل�شريبة في هذه الحالة اأْن ُيف�شِ
ـــح عنها قابلة  ـــل �شداُدها والُمف�شَ فـــي اإقـــراره ال�شريبي. وُتَعـــدُّ ال�شريبة الم�شتَحقة الموؤجَّ

م ِوْفقًا لأحكام هذا القانون.  للخ�شْ
د الالئحة الأحكام والقواعد والإجراءات الالزمة لتطبيق اأحكام هذه المادة. ج- تحدِّ

مادة )52(

تعليق �ل�شريبة

عت ال�شلع امل�شتوَردة يف اأحد الأو�شاع املعلَّقة للر�شوم  ُتعلَّق ال�شريبة عند ال�شترياد اإذا ُو�شِ
د  املوحَّ )القانون(  النظام  يف  عليها  املن�شو�س  وال�شوابط  لل�شروط  ِوْفقًا  وذلك  اجلمركية, 

للجمارك.
قيمة  ي  ُيغطِّ مايل  �شمان  تقدمي  احلالة  هذه  يف  لل�شريبة  اخلا�شع  امل�شتوِرد  على  ويجب 

دها الالئحة. ال�شريبة يتم احت�شابه ِوْفقًا للقواعد وال�شوابط التي حتدَّ

�لف�شل �لثالث ع�شر

فر�س �ل�شريبة بن�شبة �ل�شفر باملئة

مادة )53(

�ل�شلع و�خلدمات �خلا�شعة لل�شريبة بن�شبة �ل�شفر باملئة

ُتطبق ن�شبة ال�شفر باملئة على املعامالت الآتية:
1- ت�شدير ال�شلع اإلى خارج اأقاليم الدول المطبقة.
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2- توريـــد ال�شلـــع اإلى اإحدى الأو�شـــاع المعلقة للر�شوم الجمركية المن�شو�ـــس عليها في النظام 
)القانون( الموحد للجمارك, اأو توريدها �شمن تلك الأو�شاع المعلقة للر�شوم الجمركية.

3- خدمـــات نقل الركاب وال�شلع من اأو اإلى المملكة, الذي يبداأ في المملكة اأو ينتهي فيها اأو يمر 
عبر اأرا�شيها, وما يت�شمنه من خدمات وتوريد و�شائل نقل مرتبطة به.

4- توريد خدمات الرعاية ال�شحية الوقائية والأ�شا�شية وال�شلع والخدمات المرتبطة بها.
5- توريـــد اأو ا�شتيراد الأدوية والتجهيزات الطبيـــة بمراعاة التن�شيق مع الجهات الطبية المعنية 

بالمملكة.
6- اإعـــادة ت�شديـــر ال�شلع المنقولة التي تم ا�شتيرادها موؤقتًا اإلـــى المملكة من اأجل اإ�شالحها اأو 

ترميمها اأو تحويلها اأو معالجتها, وما تت�شمنه من خدمات م�شافة اإليها.
7- توريـــد الخدمـــات من مورد خا�شـــع لل�شريبة مقيم في المملكة ل�شالـــح عميل غير مقيم في 
اإقليم الدول المطبقة ي�شتفيد من الخدمة خارج اإقليم الدول المطبقة, وذلك بمراعاة حكم 

المادة )17( من هذا القانون.
8- توريد اأو ا�شتيراد الذهب والف�شة والبالتين ال�شتثماري, اإذا كان خال�شًا بن�شبة نقاوة ل تقل 
عـــن )99%( وقاباًل للتداول فـــي �شوق ال�شبائك العالمي, بناًء علـــى �شهادة ت�شدرها الجهة 

المعنية بفح�س المعادن والأحجار ذات القيمة بالمملكة. 
9- اأول توريد بعد ا�شتخراج الذهب والف�شة والبالتين لغايات التجارة. 

10- توريـــد وا�شتيـــراد اللوؤلوؤ والأحجار ذات القيمة, بعد الح�شـــول على �شهادة ت�شدرها الجهة 
المعنية بفح�س اللوؤلوؤ والأحجار ذات القيمة بتحديد طبيعتها. 

11- ت�شييد المباني الجديدة.
12- توريـــد خدمـــات التعليـــم وال�شلع والخدمات المرتبطـــة بها لدور الح�شانـــة ومرحلة ما قبل 

التعليم الأ�شا�شي والتعليم الأ�شا�شي والثانوي والعالي.
13- قطاع النقل المحلي.

14- قطاع النفط والم�شتقات النفطية والغاز.
15- توريد وا�شتيراد ال�شلع الغذائية الم�شار اإليها في البند )اأوًل( من المادة )31( من التفاقية.

وحتدد الالئحة ال�شروط وال�شوابط والإجراءات الالزمة لتطبيق اأحكام هذه املادة.
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�لف�شل �لر�بع ع�شر

�الإعفاء�ت

مادة )54(

توريد �خِلْدمات �ملالية

ما  ذلك  من  دها الالئحة, وُي�شتثَنى  حُتدِّ توريد اخِلْدمات املالية التي  ُيعَفى من ال�شريبة 
م جتاري.  د عن اخلدمة �شراحة كر�شم اأو عمولة اأو خ�شْ ُي�شدَّ

وُتبنيِّ الالئحة القواعد وال�شروط الالزمة لتطبيق هذه املادة.

مادة )55(

توريد �الأر��شي �لف�شاء و�ملباين

ُتعَفى من ال�شريبة توريدات الأرا�شي الف�شاء واملباين من خالل بيعها اأو اإيجارها, 
وتبنيِّ الالئحة ال�شروط والقواعد الالزمة لتطبيق هذه املادة.

مادة )56(

�ال�شتري�د �ملُْعَفى من �ل�شريبة

ُتعَفى من ال�شريبة املعامالت الآتية:
د النهائي معفيًا من ال�شريبة اأو  1- معامـــالت ا�شتيراد ال�شلع, اإذا كان توريدها في دولة المق�شَ

خا�شعًا لها بن�شبة ال�شفر بالمائة.
2- معامالت ا�شتيراد ال�شلع المعفاة من الر�شوم الجمركية ِوْفقًا لل�شروط وال�شوابط المن�شو�س عليها في النظام 

د للجمارك وهي كالآتي: )القانون( الموحَّ

الإعفاءات الدبلوما�شية. اأ- 
ب- الإعفاءات الع�شكرية. 

المواطنون  يجُلُبها  التي  الم�شتعملة  المنزلية  والأدوات  ال�شخ�شية  الأمتعة  ا�شتيراد  ج- 
المقيمون في الخارج والأجانب القادمون لالإقامة في المملكة لأول مرة.

ا�شتيراد ال�شلع المعادة. د- 
3- الأمتعة ال�شخ�شية والهدايا التي ترد ب�شحبة الم�شافرين.

4- م�شتلزمات ذوي الحتياجات الخا�شة.
د الالئحة ال�شروط وال�شوابط والإجراءات الالزمة لتطبيق اأحكام هذه املادة. وحتدِّ
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�لف�شل �خلام�س ع�شر

��شرتد�د �ل�شريبة وترحيل �لفائ�س

مادة )57(

��شرتد�د �ل�شريبة

دة  اأ- مـــع مراعـــاة اأحكام المواد من )65( اإلى )69( من التفاقيـــة, للجهاز رد ال�شريبة الم�شدَّ
عن اأيِّ توريد اأو ا�شتيراد �شدر من اأيٍّ من الآتي ذكرهم:

د مبَلغها بالزيادة.    1- الخا�شع لل�شريبة الُم�شدِّ
والع�شكرية  الدبلوما�شية  والبعثات  والهيئات  الدولية  والمنظمات  الأجنبية  2- الحكومات 

دة داخل المملكة. بالن�شبة لل�شلع والِخْدمات المورَّ
قة اأخرى  3- الخا�شع لل�شريبة بالمملكة بالن�شبة لل�شريبة التي قام ب�شدادها لدى دولة مطبِّ

لغايات قيامه بن�شاطه القت�شادي.
4- ال�شياح.

د الالئحة ال�شروط وال�شوابط والإجراءات الالزمة لتطبيق هذه الفقرة. وحتدِّ
ُت�شـــَرف قيمـــة ال�شريبة التي توافـــرت �شروط ا�شتردادهـــا من ح�شاب المبالـــغ المحجوزة  ب- 
مـــن ح�شيلة اإيـــرادات ال�شريبـــة والغرامات الإداريـــة المرتبطة بها لغايـــات تغطية طلبات 

ال�شترداد.

مادة )58(

ترحيل فائ�س �ل�شريبة �لقابلة لا�شرتد�د

للخا�شع لل�شريبة اأْن يطلب من اجلهاز ترحيل فائ�س ال�شريبة ال�شافية القابلة لال�شرتداد 
اإىل فرتات �شريبية لحقة.

غرامات  اأو  �شرائب  واأية  ال�شافية  ال�شريبة  فائ�س  بني  ة  مقا�شَّ اإجراء  احلق يف  وللجهاز 
اإدارية ُت�شتَحق على اخلا�شع لل�شريبة مبوجب اأحكام هذا القانون اأو اأيِّ قانون �شريبي اآخر, يف 

فرتات �شريبية لحقة حتى ا�شتنفاد قيمة الفائ�س.
مة لتطبيق اأحكام هذه املادة. د الالئحة القواعد املنظِّ وحُتدِّ
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�لف�شل �ل�شاد�س ع�شر

ْبطية �لق�شائية �ل�شَّ

مادة )59(

ْبط �لق�شائي �شاحيات ماأموري �ل�شَّ

مع  بالتفاق  العدل  ب�شوؤون  املعِني  الوزير  من  قرار  بنْدبهم  َي�شُدر  الذين  للموظفني  يكون 
وذلك  له,  ذة  املنفِّ والقرارات  القانون  هذا  اأحكام  تنفيذ  الق�شائية يف  ْبطية  ال�شَّ �شفة  الوزير, 
باأعمال وظائفهمز ولهم يف  التي تقع يف دوائر اخت�شا�شاتهم وتكون متعلقة  بالن�شبة للجرائم 
تبا�شر  التي  تلك  واملن�شاآت وغريها من  واملحال  واملخازن  وامل�شانع  املعامل  معاينة  �شبيل ذلك 
ْبط  و�شَ ِظيًا,  حَتفُّ وغْلِقها  لل�شريبة,  خا�شعة  خدمات  اأو  �شلع  ا�شترياد  اأو  بتوريد  يتعلق  ن�شاطًا 
ْكنى يجب احل�شول على  املخالفات, وحترير املحا�شر الالزمةز واإذا كان املحل عقارًا معدًا لل�شُّ

اإذن من النيابة العامة.
ْبط ال�شتعانة برجال ال�شلطة العامة اإذا اقت�شى الأمر ذلك. ويجوز يف حالت ال�شَّ

�لف�شل �ل�شابع ع�شر

�لغر�مات �الإد�رية

مادة )60(

حاالت فْر�س �لغر�مات �الإد�رية

ب ال�شريبي المن�شو�ـــس عليها في المادة )63( مـــن هذا القانون,  َهـــرُّ اأ- فيمـــا عـــدا حالت التَّ
ُتفَر�س غرامة اإدارية على كل َمن ارتكب اأحد الأفعال الآتية:

رة بما ل يجاوز  1-  التاأخر في تقديم الإقرار ال�شريبي اأو �شداد ال�شريبة عن المدة المقرَّ
على  تزيد  ول  تقل عن )%5(,  ل  بن�شبة  الحالة  هذه  في  الغرامة  وُتح�َشب  يومًا,  �شتين 

)25%( من قيمة ال�شريبة التي كان يتعيَّن الإقرار بها اأو �شدادها.
م للت�شجيل خالل مدة �شتين يومًا من تاريخ انتهاء مهلة الت�شجيل المن�شو�س  2-  عدم التقدُّ
عليها في هذا القانون اأو من تاريخ بلوغه حد الت�شجيل الإلزامي, وُتحت�َشب الغرامة في 

هذه الحالة بمبلغ ل يتجاوز ع�شرة اآلف دينار.
3-  تقديم بيانات خاطئة عما يبا�شره من عمليات ا�شتيراد اأو توريد لل�شلع والِخْدمات اإذا 
ظهرت في قيمتها زيادة عما ورد باإقراره. وُتح�َشب الغرامة في هذه الحالة بن�شبة ل تقل 
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دة عن كل �شهر اأو جزء  عن )2.5%( ول تزيد على )5%( من قيمة ال�شريبة غير الُم�شدَّ
د عنه ال�شريبة. منه لم ُت�شدَّ

مع عدم الإخالل باأية غرامة اأ�شد من�شو�س عليها في اأيِّ قانون اآخر, ُتفَر�س غرامة اإدارية  ب- 
ل تجاِوز خم�شة اآلف دينار, على كل َمن ارتكب اأحد الأفعال الآتية:

1-  القيام بمْنع اأو اإعاقة موظفي الجهاز اأو القائمين على تنفيذ اأحكام هذا القانون والقرارات 
ذة له من اأداء واجباتهم اأو ممار�شة اخت�شا�شاتهم في الرقابة والتفتي�س والمعاينة  المنفِّ

والمراجعة وطلب الم�شتندات اأو الطالع عليها.
معلومات  اأو  الت�شجيل  طلب  بيانات  على  طراأت  التي  بالتغييرات  الجهاز  اإخطار  عدم    -2

دة. الإقرار ال�شريبي خالل المواعيد المحدَّ
3-  المتناع عن عْر�س اأ�شعار ال�شلع اأو الِخْدمات �شاملة ال�شريبة طبقًا لحكم المادة )3( 

من هذا القانون.
4-  المتناع عن تقديم المعلومات اأو البيانات التي يطلبها الجهاز.

5-  عدم اللتزام بال�شروط والإجراءات المتعلقة باإ�شدار الفاتورة ال�شريبية.
6-  مخالفة اأيِّ حكم اآخر من اأحكام القانون اأو الالئحة.

ج- يجـــب مع توقيـــع الغرامات الإدارية المن�شو�س عليها في هذه المادة تح�شيل قيمة ال�شريبة 
الم�شتَحقة.

مادة )61(

قر�ر  فر�س �لغر�مة �الإد�رية

يكون فر�س الغرامة الإدارية بقرار من الوزير اأو من يفو�شه يف ذلك مت�شمنًا قيمة ال�شريبة 
ال�شحف  اإحدى  يف  املخالف  نفقة  على  منطوقه  ن�شر  على  القرار  يف  الن�س  ويجوز  امل�شتحقة, 
املحلية, اأو يف اأي و�شيلة اأخرى منا�شبة من و�شائل الن�شر, وذلك بح�شب نوع املخالفة وج�شامتها 

واآثارها, وبعد �شريورة هذا القرار نهائيًا. 
ويعد القرار ال�شادر بتوقيع الغرامة الإدارية من ال�شندات التنفيذية القابلة للتنفيذ اجلربي 
ِوفقًا لأحكام قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1971.

مادة )62(

�لتظلم و�لطعن على قر�ر �لغر�مة �الإد�رية

يجوز ملن �شدر �شده قرار بفر�س غرامة اإدارية التظلم منه اأمام جلنة فح�س التظلمات 
والعرتا�شات ال�شريبية املن�شو�س عليها يف املادة )66( من هذا القانون خالل ذات املواعيد 
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وطبقًا لذات القواعد والإجراءات املقررة لنظر العرتا�شات ال�شريبية اأمامها, وت�شدر اللجنة 
تو�شيتها يف �شاأن التظلم خالل ثالثني يومًا من تاريخ تقدميه اإليها, وترفعها اإىل الوزير اأو من 
يفو�شه على اأن ي�شدر الوزير اأو من يفو�شه قراره باعتماد التو�شية اأو تعديلها اأو اإلغائها خالل 

خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ورودها اإليه. 
وُيخطر املتظلم بالقرار النهائي ال�شادر ب�شاأن تظلمه بالطرق املقررة قانونًا, وُيعترب انق�شاء 

املدد امل�شار اإليها دون اإخطار املتظلم بالنتيجة مبثابة رف�س للتظلم.
ويجوز ل�شاحب ال�شاأن الطعن على قرار رف�س التظلم اأمام املحكمة املخت�شة خالل �شتني 

يومًا من تاريخ اإخطاره بالرف�س اأو من تاريخ اعتبار التظلم مرفو�شًا.  

�لف�شل �لثامن ع�شر

�لتهرب �ل�شريبي

مادة )63(

حاالت �لتهرب �ل�شريبي

ُيعد تهربًا �شريبيًا يف تطبيق اأحكام هذا القانون ارتكاب اأي من الأفعال الآتية:
1- عـــدم التقدم للت�شجيل خالل �شتين يومًا من تاريخ انق�شاء المدة المقررة في البند )2( من 

الفقرة )اأ( من المادة )60( من هذا القانون.
2- عدم تقديم الإقرار اأو �شداد ال�شريبة الم�شتحقة على توريدات اأو ا�شتيراد لل�شلع اأو الخدمات 
الخا�شعـــة لل�شريبـــة خالل �شتين يومًا من تاريخ انق�شاء المـــدة المقررة في البند )1( من 

الفقرة )اأ( من المادة )60( من هذا القانون.
3- خ�شم �شريبة المدخالت واإعادة ت�شوية ال�شريبة الم�شتحقة على هذا الأ�شا�س دون وجه حق 

وبالمخالفة لقواعد خ�شم �شريبة المدخالت المقررة بموجب اأحكام هذا القانون.
4- ا�شترداد ال�شريبة كليًا اأو جزئيًا دون وجه حق مع العلم بذلك.

5- تقديـــم م�شتنـــدات اأو �شجـــالت اأو فواتيـــر مـــزورة اأو م�شطنعـــة بق�شد التخل�ـــس من �شداد 
ال�شريبة كليًا اأو جزئيًا.

6- عـــدم اإ�شدار الخا�شع لل�شريبـــة فواتير �شريبية عن عمليات التوريـــد اأو ال�شتيراد لل�شلع اأو 
الخدمات الخا�شعة لل�شريبة التي يبا�شرها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

7- اإ�شدار فواتير �شريبية محملة بال�شريبة تتعلق بتوريدات غير خا�شعة لل�شريبة.
8- عـــدم الحتفـــاظ بطريقة منتظمـــة بال�شجـــالت والفواتيـــر ال�شريبية والدفاتـــر المحا�شبية 
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المتعلقـــة بعمليات ا�شتيراد اأو توريد ال�شلع اأو الخدمـــات بالمخالفة لحكم المادة )69( من 
هذا القانون.

مادة )64(

�لعقوبات

اأ- ُيعاقـــب كل من ارتكب حالة من حالت التهـــرب ال�شريبي المن�شو�س عليها في المادة )63( 
مـــن هذا القانـــون بال�شجن مدة ل تقل عن ثالث �شنوات ول تجـــاوز خم�س �شنوات, وبغرامة 
ل تقـــل عن مثل قيمة ال�شريبـــة الم�شتحقة ول تجاوز ثالث اأمثالهـــا, وُيحكم على الجاني اأو 

الجناة المتعددين مت�شامنين ب�شداد قيمة ال�شريبة الم�شتحقة.
ت�شاعـــف العقوبـــة المن�شو�ـــس عليها بالفقرة )اأ( مـــن هذه المادة في حـــال تكرار ارتكاب  ب- 

الجريمة خالل ثالث �شنوات من تاريخ �شدور الحكم النهائي بالإدانة.
ج- مع عدم الإخالل بالم�شئولية الجنائية لل�شخ�س الطبيعي, ُيعاقب ال�شخ�س العتباري جنائيًا 
اإذا ارتكبت با�شمه اأو لح�شابه اأو لمنفعته اأية جريمة من جرائم التهرب ال�شريبي المن�شو�س 
عليها في هذا القانون ب�شعف الحد الأق�شى للغرامة المقررة بالفقرة )اأ( من هذه المادة.
د- للمحكمة اأن تحكم بم�شادرة و�شائل النقل والأدوات والمواد والأجهزة الم�شتخدمة في جرائم 
التهـــرب ال�شريبـــي, فيما عدا ال�شفن والطائرات, ما لم تكن قـــد اأُعدت اأو اأُجرت خ�شي�شًا 

بمعرفة مالكيها ل�شتخدامها في اأغرا�س التهريب.
ُتنظـــر ق�شايا التهـــرب ال�شريبي عنـــد اإحالتها للمحاكـــم على وجه ال�شتعجـــال وفى جميع  هـ- 

الأحوال تعد جريمة التهرب ال�شريبي من الجرائم الُمخلة بال�شرف والأمانة.
و- ل يجـــوز رفع الدعوى الجنائيـــة اأو اتخاذ اأية اإجراءات في جرائم التهـــرب ال�شريبي اإل بناًء 

على طلب من الوزير اأو من يفو�شه.
ز- مـــع عـــدم الإخالل بـــاأي عقوبة اأ�شد من�شو�س عليهـــا في اأي قانون اآخر, يجـــوز الت�شالح في 
كل اأو بع�ـــس الجرائـــم المن�شو�س عليها في هـــذه المادة, وللوزير اأو مـــن يفو�شه بناًء على 
طلـــب كتابي من المتهم اأو وكيلـــه قبول الت�شالح في ق�شايا التهرب ال�شريبي �شواء قبل رفع 
الدعوى اأو خالل النظر فيها وقبل �شدور حكم بات فيها, وذلك اإذا قام المتهم ب�شداد مبلغ 
رة للجريمة ف�شاًل عن قيمة ال�شريبة الم�شتَحقة, ويترتب  ُيعـــاِدل الحد الأدنى للغرامة المقرَّ

على الت�شالح انق�شاء الدعوى الجنائية.
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�لف�شل �لتا�شع ع�شر

�أحكام عامة

مادة )65(  

مرور �لزمن )�لتقادم(

ل ت�شمع عند الإنكار دعوى املطالبة بال�شرائب امل�شتحقة للجهاز, وفقًا لأحكام هذا القانون, 
مب�شي خم�س �شنوات حم�شوبة من نهاية الفرتة ال�شريبية التي ا�شتحقت عنها ال�شريبة.

ال�شرائب امل�شددة بغري وجه حق مب�شي خم�س  وكذلك ل ت�شمع دعوى املطالبة با�شرتداد 
�شنوات من تاريخ ال�شداد.

املن�شو�س  التقادم  قطع  اأ�شباب  من  �شبب  باأي  الدعوى  �شماع  لعدم  املقررة  املدة  وتنقطع 
اأو  اأو بالتنبيه على اخلا�شع لل�شريبة بال�شداد  اأو بالأخطار بال�شريبة  عليها يف القانون املدين 

بالعر�س على جلنة فح�س التظلمات والعرتا�شات ال�شريبية اأو بتقدمي طلب ال�شرتداد.

مادة )66(

جلنة فح�س �لتظلمات و�العرت��شات �ل�شريبية

التظلمات  فح�س  »جلنة  ت�شمى  جلنة  يفو�شه,  من  اأو  الوزير  من  ي�شدر  بقرار  ُت�شكل 
والعرتا�شات ال�شريبية«, ت�شكل من رئي�س ل تقل درجته عن مدير باجلهاز وعدد ل يقل عن 

خم�شة اأع�شاء من ذوي اخلربة يف الأمور ال�شريبية واملالية واملحا�شبية والقانونية.
القانون بفح�س  باملادة )62( من هذا  الواردة  اللجنة ف�شاًل عن اخت�شا�شاتها  وتخت�س 
ونظر كافة العرتا�شات وجميع اأوجه اخلالف بني اخلا�شعني لل�شريبة واجلهاز ب�شاأن ال�شريبة.
ويقدم اخلا�شع لل�شريبة العرتا�س اإىل اللجنة خالل ثالثني يومًا من تاريخ اإخطاره بالقرار 
العرتا�س  تو�شيتها يف  اللجنة  وُت�شدر  املقرر,  الر�شم  �شداد  بعد  العرتا�س  الإجراء حمل  اأو 
خالل ثالثني يومًا من تاريخ تقدميه اإليها, وترفعها اإىل الوزير اأو من يفو�شه, على اأن ي�شدر 
الوزير اأو من يفو�شه قراره باعتماد التو�شية اأو تعديلها اأو اإلغائها خالل خم�شة ع�شر يومًا من 

تاريخ ورودها.
وُيخطر مقدم العرتا�س بالقرار النهائي ال�شادر ب�شاأن اعرتا�شه بالطرق املقررة قانونًا, 

ويعترب انق�شاء املدد امل�شار اإليها دون اإخطاره بنتيجة اعرتا�شه مبثابة رف�شًا �شمنيًا له.
ويجوز ل�شاحب ال�شاأن الطعن على قرار الوزير اأو من يفو�شه برف�س العرتا�س اأمام املحكمة 
اأو من تاريخ اعتبار اعرتا�شه  اإخطاره برف�س اعرتا�شه  املخت�شة خالل �شتني يومًا من تاريخ 

مرفو�شًا, ول مينع الطعن على هذا القرار اأمام املحكمة املخت�شة من حت�شيل ال�شريبة.
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وحُتدد الالئحة نظام واإجراءات عمل اللجنة و�شوابط انعقاد اجتماعاتها.

مادة )67(

�ملمثل �ل�شريبي و�لوكيل �ل�شريبي و�الأ�شخا�س �ملعينون

�شريبيني  وكالء  اأو  كممثلني  الت�شرف  يف  الراغبني  لالأ�شخا�س  يرخ�س  اأن  للجهاز  يجوز 
الر�شوم  �شداد  بعد  وذلك  اململكة,  يف  ال�شريبية  بالتزاماتهم  يتعلق  فيما  لل�شريبة  للخا�شعني 
املقررة للرتخي�س, وُي�شدر اجلهاز قوائم باأ�شماء الأ�شخا�س املعتمدين لديه كممثلني اأو وكالء 

�شريبيني. 
اأي  �شداد  عن  لل�شريبة  اخلا�شع  ال�شخ�س  مع  بالت�شامن  م�شئوًل  ال�شريبي  املمثل  ويكون 

�شريبة حتى التاريخ الذي ُيعلن فيه اجلهاز توقفه عن متثيل اخلا�شع لل�شريبة. 
ويظل اخلا�شع لل�شريبة م�شئوًل ب�شفة �شخ�شية اأمام اجلهاز عن كافة التزاماته ال�شريبية 

رغم قيامه بتعيني وكياًل �شريبيًا عنه. 
وحتدد الالئحة ال�شروط الواجب توافرها يف املمثل ال�شريبي والوكيل ال�شريبي للرتخي�س 

لهم مببا�شرة مهامهم, والتزاماتهم الأخرى قبل اجلهاز.  
ويجب على ال�شخ�س املعني اإداريًا اأو كممثاًل �شخ�شيًا اأو منفذًا لو�شية اأو حار�شًا ق�شائيًا اأو 

م�شفيًا للخا�شع لل�شريبة اأن يخطر اجلهاز كتابة بتعيينه خالل ثالثني يومًا من تاريخ التعيني.

مادة )68(

�شرية �ملعلومات

اأحكام هذا القانون بعدم الإف�شاح عن  يلتزم موظفو اجلهاز وجميع القائمني على تنفيذ 
املعلومات التي ح�شلوا اأو اأطلعوا عليها بحكم وظائفهم اأو ب�شببها, اأثناء اخلدمة اأو بعد انتهائها, 
اإل للغاية التي �شرعت من اأجل اطالعهم عليها اأو بناًء على ت�شريح من اجلهاز اأو تنفيذًا لطلب 

من ال�شلطات الق�شائية باململكة.

مادة )69(

�الحتفاظ بال�شجات و�لفو�تري �ل�شريبية

ال�شريبية  والفواتري  بال�شجالت  منتظمة  بطريقة  بالحتفاظ  لل�شريبة  اخلا�شع  يلتزم 
والدفاتر املحا�شبية املتعلقة بعمليات ا�شترياد اأو توريد ال�شلع اأو اخلدمات, وعليه تزويد اجلهاز 

بتلك ال�شجالت والفواتري والدفاتر عند الطلب.
وحُتدد الالئحة اأنواع تلك ال�شجالت والدفاتر واملدد وال�شوابط وال�شروط الواجب توافرها 

عند الحتفاظ بها.



العدد: 3387 – السبت 6 أكتوبر 2018

93

مادة )70(

�إدر�ج رقم �لت�شجيل

على اخلا�شع لل�شريبة اأو ممثله القانوين اأن ُيدرج رقم الت�شجيل ال�شريبي اخلا�س به على 
كل اإقرار واإخطار وفاتورة �شريبية واإ�شعار )دائن/مدين( �شريبي, واأي م�شتند �شريبي اآخر, 

بالإ�شافة اإىل جميع مرا�شالته مع اجلهاز.
وللجهاز اأن ي�شدر للخا�شع لل�شريبة �شهادة ت�شجيل �شريبي تت�شمن رقم الت�شجيل ال�شريبي 
اخلا�س به وبياناته ال�شريبية, وذلك بعد قيامه ب�شداد الر�شوم املقررة ل�شتخراج هذه ال�شهادة.

مادة )71(

�لنظام �الإلكرتوين لتح�شيل و�شد�د �ل�شريبة

على اخلا�شع لل�شريبة ا�شتيفاء وتقدمي طلبات الت�شجيل ال�شريبي, والإقرارات ال�شريبية, 
ال�شريبة  بال�شريبة, وكذلك �شداد  املتعلقة  اأو العرتا�شات  التظلمات  اأو  الطلبات  وغريها من 
ال�شافية امل�شتحقة والغرامات الإدارية املرتبطة بها, من خالل النظام الإلكرتوين املعتمد لدى 

اجلهاز.

مادة )72(

�التفاقيات �لدولية �ملتعلقة باالأمور �ل�شريبية

ل ُتخل اأحكام هذا القانون باللتزامات الدولية للمملكة النا�شئة مبوجب اتفاقيات مربمة بني 
حكومة اململكة والدول الأجنبية واملنظمات الدولية اأو الإقليمية, اأو اأية معاهدات اأو بروتوكولت 

دولية اأو ثنائية الأطراف تكون اململكة طرفًا فيها.

مادة )73( 

�لتن�شيق مع �جلهات �حلكومية

القانون  هذا  اأحكام  تنفيذ  ب�شاأن  اململكة  مع جميع اجلهات احلكومية يف  التن�شيق  للجهاز 
والالئحة, وعلى جميع اجلهات احلكومية تزويده بالبيانات واملعلومات وامل�شتندات التي يطلبها 

لأغرا�س تطبيق ال�شريبة.
مادة )74( 

ر�شوم �لرت�خي�س و�ل�شهاد�ت �ل�شريبية

اإ�شدار ال�شهادات ال�شريبية وتراخي�س املمثلني والوكالء ال�شريبني, ور�شوم  حُتدد ر�شوم 
تقدمي العرتا�شات ال�شريبية, بناًء على قرار ي�شدر من الوزير بعد موافقة جمل�س الوزراء.
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�لف�شل �لع�شرون

�أحكام �نتقالية

مادة )75( 

تاريخ �لتوريد بعد نفاذ �لقانون

اأ- اإذا �شـــدرت الفاتـــورة اأو تم �شداد مقابل ال�شلع والخدمات قبل تاريخ نفاذ هذا القانون اأو قبل 
تاريـــخ الت�شجيل, وتم التوريد بعد هـــذا التاريخ, ُيعد مورد ال�شلع اأو الخدمات قد قام بتوريد 
خا�شـــع لل�شريبة فـــي تاريخ التوريد الفعلـــي لل�شلـــع اأو الخدمات, وعلى الخا�شـــع لل�شريبة 
فـــي هـــذه الحالة اإ�شدار فاتـــورة �شريبية تت�شمـــن ال�شريبة الم�شتحقة عن توريـــد ال�شلع اأو 
الخدمـــات ما لم تكـــن الفاتورة ال�شادرة قبل تاريخ نفاذ القانون قد ت�شمنت قيمة ال�شريبة 

الم�شتحقة بالفعل.
لأغرا�ـــس تطبيـــق هذه المادة, ُيعد تاريخ التوريد بعد تاريخ نفـــاذ هذا القانون في الحالتين  ب- 

الآتيتين:
1- اإذا كان تاريخ ت�شليم ال�شلع لحقًا لتاريخ نفاذ هذا القانون.

2- اإذا كان تاريخ اكتمال تاأدية الخدمة لحق لتاريخ نفاذ هذا القانون.

مادة )76( 

�لعقود غري �مل�شمولة بال�شريبة �ملربمة قبل نفاذ �لقانون

اأ- تطبـــق ال�شريبة بالن�شبة للتوريـــدات المتعلقة بالعقود التي تم اإبرامهـــا قبل نفاذ اأحكام هذا 
القانون على التوريد الذي يتم ب�شكل كلي اأو جزئي بعد تاريخ نفاذ القانون.
وما مل يت�شمن العقد ن�شًا يتعلق بال�شريبة, تعامل تلك التوريدات كالآتي: 

1- يعتبر المقابل مت�شمنًا لل�شريبة اإذا كانت مفرو�شة بموجب هذا القانون.
في  اأخذها  تم  قد  كان  اإذا  عما  النظر  ب�شرف  التوريد  على  ال�شريبة  احت�شاب  يجب   -2

العتبار عند تحديد المقابل لقاء التوريد.
3- تحدد الالئحة الأحكام الخا�شة بتطبيق اأحكام هذه الفقرة.

با�شتثنـــاء مـــا ورد فـــي الفقرة )اأ( مـــن هذه المـــادة, تطبـــق ال�شريبة بن�شبـــة ال�شفر على  ب- 
التوريـــدات التي تتعلق بالعقود مـــع الحكومة التي يتم اإبرامها قبل تاريـــخ نفاذ هذا القانون 
ويقـــوم بتوريدها ب�شكل كلـــي اأو جزئي بعد تاريخ نفاذ هذا القانـــون, اإلى حين تاريخ تجديد 

العقد اأو انق�شاء العقد اأو حلول تاريخ 31 دي�شمبر 2023, اأيها اأ�شبق.
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مادة )77(

مهل �لت�شجيل الأغر��س �ل�شريبة

اأ- يجـــب علـــى كل �شخ�س مقيـــم اأو يمار�س ن�شاطـــًا اقت�شاديًا في المملكة قبـــل تاريخ نفاذ هذا 
القانون, القيام بما يلي:

1- اإجراء تقدير مبدئي لإيراداته ال�شنوية المتوقعة لل�شنة التي تبداأ في الأول من يناير عام 
.2019

2- التقدم بطلب اإلى الجهاز للت�شجيل لأغرا�س ال�شريبة اإذا كان من المتوقع اأن تزيد قيمة 
عمليات التوريد التي يبا�شرها في ال�شنة التي تبداأ في الأول من يناير عام 2019 عن حد 

الت�شجيل الإلزامي.
وحُتدد بقرار من الوزير املراحل الزمنية ملواعيد بدء الت�شجيل بح�شب قيمة عمليات التوريد 

التي يبا�شرها اخلا�شع لل�شريبة.  
مـــع عدم الإخالل بحكـــم المادة )63( من هـــذا القانون, يترتب على فـــوات مهل الت�شجيل  ب- 
الم�شار اإليها في الفقرة )اأ( من هذه المادة, دون اإتمام اإجراءات الت�شجيل, اعتبار الخا�شع 
لل�شريبة الذي يثبت بلوغ عمليات ال�شتيراد اأو التوريد التي با�شرها في ال�شنة التي تبداأ في 

الأول من �شهر يناير عام 2019 حد الت�شجيل اللزامي, م�شجاًل بحكم القانون. 

مادة )78(

�لتوريد�ت �لبينية

لأغرا�س المتثال حلكم املادة )71( من التفاقية, تعامل التوريدات البينية التي تنطوي 
على نقل �شلع من اململكة اإىل دولة مطبقة اأخرى, وحلني بدء تطبيق نظام اخلدمة الإلكرتوين يف 

جميع دول املجل�س, كمعاملة ت�شدير لل�شلع.

مادة  )79(

معاملة �لدول غري �ملطبقة

لأغرا�س تطبيق اأحكام هذا القانون, ُتعامل اأي دولة ع�شو باملجل�س كدولة غري مطبقة اإذا 
ت�شمن ت�شريعها ال�شريبي املحلي معاملة اململكة كدولة غري مطبقة, ومل متتثل بالكامل لأحكام 
التفاقية, ويتم معاملتها يف هذه احلالة كدولة خارج نطاق اإقليم دول املجل�س, كما ُيعامل توريد 
ال�شلع واخلدمات من هذه الدولة على اأنه اأجري يف دولة خارج نطاق اإقليم دول املجل�س, وُيعامل 

الأ�شخا�س املقيمني فيها معاملة املقيمني يف دولة خارج نطاق اإقليم دول املجل�س.


