
If not already, from 1 July 2019, businesses in Bahrain with annual supplies threshold of BD 
500,000 and above will need to register for value-added tax (VAT). This will then trigger multiple 
obligations. The same will apply to smaller entities with an annual supplies threshold less than 
BD 500,000, effective from 1 January 2020. Our Tax team at KPMG in Bahrain can provide 
efficient and timely VAT assistance at the most competitive fees in the market for the return on 
investment.

VAT registration

VAT training

VAT readiness health check
We work with the business to review and 
assess their registration requirements 
based on the company’s turnover. This 
includes individual and group registrations. 

We provide a roadmap on the necessary 
documentation and course of action 
required to administer and register for VAT. 

We can help the business to register for 
VAT. This includes the creation of a user ID 
on the National Bureau for Revenue (NBR) 
portal, the preparation and submission of 
the VAT registration application. 

We can help follow up on the registration 
application and respond to all follow-up 
queries received from the NBR.

We will share KPMG’s newsletter and 
industry update to keep the business 
updated with the compliance calendar and 
the market’s updates. 

We can deliver tailored training sessions based on the health check findings and actions 
(roles,  responsibilities, practical approach, etc.) 

We offer offsite or onsite VAT readiness 
health check and action plan report. 

We review systems and provide 
recommendatory actions for core readiness 
by July 2019 for large and medium 
enterprises, and January 2020 for small and 
medium enterprises. 

We develop the documentary framework 
to help the business ensure accurate 
implementation of VAT in line with Bahrain’s 
regulations.

We review contracts to help the business 
ensure that they are in line with Bahrain’s 
VAT law. 

We map transactions to review and advise 
on the applicable VAT treatment. 

VAT Assistance
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التسجيل لضريبة القيمة المضافة

التسجيل لضريبة القيمة المضافة

التحقق من الجاهزية لضريبة 
القيمة المضافة

©2019 شركة كي بي إم جي فخرو هي شركة تضامنية بحرينية مسّجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين، وهي شركة عضو من الشركات 
األعضاء المستقلة في شبكة كي بي إم جي التابعة لشركة كي بي إم جي التعاونية الدولية )“كي بي إم جي الدولية”(، وهي شركة سويسرية. جميع الحقوق محفوظة.

يتوّجب على كافة شركات البحرين التي تبلغ توريداتها السنوية قيمة 500,000 دينار بحريني كحّد أدنى والتي لم تتسّجل بعد لضريبة القيمة 
المضافة، أن تحرص على التسجيل بدًءا من األول من يوليو 2019. وسينجم عن هذه الخطوة عدد من االلتزامات. كما سُيفرض المثل على 
الشركات األصغر حجًما التي تبلغ توريداتها السنوية قيمًة أقل من 500,000 دينار بحريني، وذلك بدًءا من األول من يناير 2020. بوسع 

فريق خدمات الضرائب في شركة »كي بي إم جي« في البحرين أن يقّدم المساعدة بشكل فّعال وضمن األطر الزمنية المناسبة في كافة 
شؤون ضريبة القيمة المضافة، وذلك باألسعار األكثر تنافسية من حيث العائد على االستثمار.
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المساعدة في إدارة ضريبة القيمة المضافة
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مدير

قسم الضرائب وخدمات الشركات
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نك فايزيمان أفندي
مدير

قسم الضرائب وخدمات الشركات
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فيليب نوريه
شريك

قسم الضرائب وخدمات الشركات
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مدير رئيسي

قسم الضرائب وخدمات الشركات
هاتف: 17201459 973+
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مدير
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جهات االتصال

العمل مع الشركة لمراجعة وتقييم متطلبات التسجيل الخاصة 
بها باالستناد إلى المبيعات التي تحققها. ويشمل ذلك عمليات 

التسجيل الفردية والجماعية. 

وضع مخطًطا تنفيذًيا ألسس التوثيق الالزمة وللخطوات 
الواجب اتخاذها للتسجيل لضريبة القيمة المضافة وإدارة 

شؤونها. 

إننا قادرون على مساعدة الشركات على التسجيل لضريبة 
القيمة المضافة. ويشمل ذلك استحداث هوية مستخدم على 

بوابة الجهاز الوطني لإليرادات، إضافًة إلى إعداد وتقديم طلب 
التسجيل لضريبة القيمة المضافة. 

باستطاعتنا المساعدة على متابعة طلب التسجيل والرّد على 
كافة األسئلة التي يطرحها الجهاز الوطني في ما يتعّلق بشؤون 

ضريبة القيمة المضافة.

نحن نشارك نشرات شركة كي بي إم جي وكافة تطّورات 
القطاع مع عمالئنا حرًصا على بقائهم على اطالع بكافة 

المستجدات المرتبطة بمتطلبات االمتثال وبالسوق. 

تنظيم وتقديم دورات تدريبية مصممة وفق االحتياجات الخاصة لعمالئنا بناًء على عمليات التحقق التي نقوم بها والنتائج التي نتوّصل 
إليها والخطوات التي نوصي بها )األدوار، والمسؤوليات، والنهج العملي، الخ(.

تقديم خدمات التحقق الميدانية وغير الميدانية من الجاهزية 
لنظام ضريبة القيمة المضافة ونرفع تقريًرا بهذا الشأن وبأي 

خطوات يتعّين اتخاذها كذلك. 

مراجعة النظم ونقّدم التوصيات الالزمة بشأن الخطوات 
األساسية الالزمة التي تحرص على الجاهزية بحلول يوليو 
2019 للشركات الكبيرة والمتوسطة، وبحلول يناير 2020 

للشركات الصغيرة والمتوسطة. 

وضع إطارعمل مناسب للتوثيق بما يساعد الشركات على 
الحرص على التطبيق الدقيق لضريبة القيمة المضافة بما 

يتماشى مع أنظمة مملكة البحرين.

مراجعة العقود لصالح الشركات حرًصا على توافقها مع قانون 
ضريبة القيمة المضافة البحريني. 

التتحقق من العمليات ذات الصلة لغرض مراجعتها وتقديم 
المشورة حول إجراء نظام ضريبة القيمة المضافة الواجب 

اتباعه. 
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