Indirect Tax Services
The Indirect Tax team at KPMG in Bahrain supports clients administer their value-added tax (VAT)
and help them ensure efficient VAT management in the immediate and long-term.

Advisory

VAT

Compliance

Process and Technology
To maintain operations excellence,
organizations must utilize resources
and control costs when handling VAT
and excise tax. We can assist clients
in determining and implementing
automated solutions for their transaction
tax compliance processes and risk
management.
Data and Analytics
We can apply our knowledge of data
and analytics to identify opportunities to
recover tax, improve cash flow and overall
financial processes.
We also provide KPMG-developed Indirect
Tax Data & Analytics tools to extract data
from the client’s ERP systems and present
real time tax exposures and opportunities.
Trade and Customs
We can help clients maintain efficient
cross-border operations and manage
compliance risks associated with supply
chains and domestic, regional and global
trade operations.
Indirect Tax Litigation Services
We combine a global mindset and our
understanding of the local regulations to
provide clients with guidance and support in
relation to tax audits, dispute and defenses.

VAT
Our Bahrain Centre of Excellence for VAT
compliance will be able to assist clients with
the preparation and filing of VAT returns. This
could take the form of outsourcing, on-site
assistance or other types of co-sourcing.
Excise Tax Compliance
We can support clients ensure compliance
with excise tax regulations and provide
administrative guidance, including advice and
assistance on return and claim filings.
VAT Refund
Our dedicated VAT refund professionals will
leverage their technical knowledge to support
clients with their VAT refund applications,
domestically and internationally (as applicable).
Indirect Tax Technology
We have tailored technology solutions for VAT
to support on-site and cloud based end-to-end
compliance and reporting processes. This
would be tailored to each client overall digital
strategy.
Managed Services
A complete end-to-end solution of not only
managing your indirect tax compliance,
but managing your overall tax function. A
dedicated team will be allocated to cover
all your indirect tax requirements (from tax
planning, regulator interaction and overall
indirect tax compliance).
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خدمات الضرائب غير المباشرة
يستطيع فريق الضرائب غير المباشرة في شركة «كي بي إم جي» في البحرين دعم العمالء إلدارة ضريبة القيمة المضافة ومساعدتهم على
ضمان فعالية إدارتها على المديين القريب والبعيد.

االستشارات

VAT

االمتثال

اإلجراءات والتقنيات
حفاظاً على فعالية عملياتها ،يجب على الشركات أن ّ
توظف
مواردها وتراقب التكاليف التي تتكب ّدها بأفضل صورة ممكنة
لدى التعامل مع ضريبة القيمة المضافة والضريبة اإلنتقائية.
وفي هذا اإلطار ،بوسعنا مساعدة عمالئنا على تحديد وتطبيق
الحلول التقنية التلقائية الواجب اعتمادها في إطار إجراءات
امتثال المعامالت التي يقومون بها للوفاء بالمتطلبات
الضريبية وإدارة المخاطر.
البيانات والتحليالت
إننا قادرون على توظيف معرفتنا وخبراتنا لتحديد فرص
استرداد الضرائب ،وتحسين التدفق النقدي واإلجراءات
المالية.
كما أننا نق ّدم البيانات واألدوات التحليلية التي طوّرناها في
شركة كي بي إم جي المتعلقة بالضرائب غير المباشرة،
للحصول على البيانات من نظم تخطيط موارد المؤسسة
الخاصة بالعمالء واستعراض الحاالت التي ستُفرض فيها
الضريبة والفرص ذات الصلة كذلك.
العمليات التجارية واإلجراءات الجمركية
بوسعنا مساعدة العمالء على المحافظة على فعالية العمليات
التجارية العابرة للحدود ،وإدارة مخاطر االمتثال المرتبطة
بسالسل التوريد وبمتطلبات العمليات المحلية واإلقليمية
والعالمية.
خدمات المساءلة القانونية الخاصة بالضرائب غير المباشرة
إننا نجمع مهاراتنا العالمية مع إلمامنا باألنظمة المحلية في هذا
المجال لتزويد عمالئنا بالتوجيه والدعم الالزم في ما يتعلّق بعمليات
التدقيق الضريبيّ ،
وفض النزاعات والمرافعات في هذا اإلطار.

ضريبة القيمة المضافة
ّ
إن مركز التميّز في البحرين الخاص بشؤون ضريبة القيمة
المضافة ،قادر على مساعدة العمالء على تجهيز إقرارات ضريبة
القيمة المضافة وتسليمها .يمكن لهذه الخدمة أن تتم في موقع العمل
ً
أشكاال أخرى من التعاون.
أو أن تتخذ
االمتثال لمتطلبات الضرائب اإلنتقائية
نستطيع دعم عمالئنا في الحرص على االمتثال ألنظمة الضريبة
اإلنتقائية كما أننا قادرون على تقديم التوجيهات اإلدارية بما في ذلك
المشورة والمساعدة المتعلقة باسترداد الضريبة وتجهيز اإلقرارات
الضريبية ذات الصلة.
استرداد ضريبة القيمة المضافة
ّ
سيوظف فريقنا من المحترفين في مجال استرداد ضريبة القيمة
المضافة ،كافة مهاراتهم ومعرفتهم لتقديم الدعم إلى العمالء فيما
يتعلّق بطلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة على المستويين
المحلي والدولي (حيث ينطبق).
تكنولوجيا الضرائب غير المباشرة
لقد قمنا بتصميم حلول تقنية لضريبة القيمة المضافة لدعم عمليات
االمتثال واإلبالغ .ويمكن تصميم هذه التكنولوجيا وفقاً لالستراتيجية
الرقمية للعمالء.
االسناد الخارجي للخدمات الضريبية
توفير حل متكامل ليس فيما يتعلق بإدارة االمتثال للضرائب غير
المباشرة فحسب ،وإنما إدارة كافة الشئون الضريبية .حيث يمكن
تخصيص فريق عمل مُختص لتغطية جميع المتطلبات المتعلقة
بالضرائب غير المباشرة ( ويشمل ذلك التخطيط الضريبي،
التواصل والتنسيق مع الجهات الرقابية ،واالمتثال الضريبي بشكل
عام).
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