
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). The same will apply to smaller 
entities with annual supplies threshold less than BD 500,000, effective from 1 January 2020. 

With VAT registration comes VAT compliances and reporting obligations, which are often very 
complex and therefore require critical processes and skills. KPMG in Bahrain offers a tailored 
methodology enabled by best-in-class technology to provide robust, cost-effective compliance 
services at the most competitive prices in the market for return on investment.

Possible options 

1. Core outsourcing of return preparations
Regardless of the size of the company, we 
work with each client to decide on how to 
manage compliance obligations. We receive 
data from the client and prepare the tax return 
(end-to-end). This is in addition to filing, where 
possible, and handling routine questions 
related to VAT compliance. from the National 
Bureau for Revenue (NBR).

Core compliance: This involves receiving and 
processing data in the format agreed with 
the client. This further includes transforming 
data into standard templates, reviewing  
the treatment and reconciliations of VAT 
transactions, and advising the client on the 
relevant corrections needed. We can also help 
companies prepare and review VAT return 
and finalize them for submission. This will be 
followed by ongoing follow up on payment 
made and handling of any NBR questions 
related to the submitted  return.

Compliance management: This involves 
keeping the client up-to-date with the 
compliance calendar, highlighting any changes 

that could have an impact on the business or 
the compliance requirements. Our data and 
client management collaboration space allows 
seamless communications on feedback and 
action points on process improvements, in 
addition to our monthly/quarterly call/meeting 
with the client on the compliance file.

Data verification: This involves reconciling 
declaration to source data with audit trail of 
changes, agreed checks on data and provision 
of findings to investigate issues and provide 
guidance on the appropriate course of actions.
 
2. In-house assistance with compliance
This involves performing periodical health 
checks on the client’s compliance deliverables, 
i.e. returns and reports, in the following 
manner:

on-site with clients 
office review of data reconciling against tax 
return, using our tax technology analytical 
tool. At the end of the review, that client 
will be provided with a full report with 
recommendations.  

VAT Compliance

kpmg.com/bh
©2019 KPMG Fakhro, a Bahrain partnership registered with Ministry of Industry, Commerce and Tourism (MOICT), Kingdom of Bahrain and a member firm of the 
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Contact details: 

Philippe Norré
Partner 
Tax and Corporate Services 
T: +973 17201400
E: pnorre@kpmg.com

Maciej Turzanski
Manager 
Tax and Corporate Services 
T: +973 17224388
E: maciejturzanski@kpmg.com

Adria Bugeac
Manager
Tax and Corporate Services 
T: +973 17201403
E: abugeac@kpmg.com

Ali AlMahroos
Senior Manager
Tax and Corporate Services
T: +973 17201459
E: aalmahroos@kpmg.com

Nik Faiziman Affandi
Manager 
Tax and Corporate Services
T: +973 17201457
E: naffandi@kpmg.com



الخيارات المتاحة 

©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. سُيفرض المثل على الشركات األصغر حجًما التي تبلغ توريداتها 

السنوية قيمًة أقل من 500,000 دينار بحريني، وذلك بدًءا من األول من يناير 2020. 

الجدير بالذكر أن التسجيل لضريبة القيمة المضافة سيكون مرفًقا بمتطلبات امتثال للضريبة وبالتزامات من حيث رفع التقارير كذلك، وغالًبا 
ما تكون هذه المتطلبات محفوفًة بالتعقيدات وتستوجب بالتالي إجراءات ومهارات ُمحكمة وأساسية. من هنا، تقّدم شركة »كي بي إم جي« 
في البحرين لعمالئها منهجية عمل مصممة وفق احتياجاتهم الخاصة، قوامها التكنولوجيا األكثر تطّورا لتوفير خدمات امتثال فعالة ومجدية 

من حيث التكلفة، وبأكثر األسعار تنافسية في السوق من حيث العائد على االستثمار.
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جهات االتصال

1. االستعانة بنا لتوّلي اإلجراءات الرئيسية إلعداد اإلقرارات
نحن نعمل بالتعاون مع عمالئنا، مهما كان حجم الشركة، التخاذ 
قرار حول الطريقة األمثل إلدارة متطلبات االمتثال. وإننا نتلّقى 

البيانات من العميل ونعّد اإلقرارات الضريبية )من األلف إلى الياء(. 
كما أننا نتوّلى إجراءات اإليداع حيث أمكن، إضافًة إلى الرّد على 

األسئلة الروتينية المتعّلقة باالمتثال لمتطلبات ضريبة القيمة المضافة 
المطروحة من قبل الجهاز الوطني لإليرادات.

متطلبات االمتثال األساسية: تلّقي البيانات ومعالجتها بالصيغة 
المتفق عليها مع العميل. ويشمل ذلك تحويل البيانات إلى نماذج 

معيارية، ومراجعة معالجة وتسوية عمليات ضريبة القيمة المضافة، 
إلى جانب تقديم المشورة إلى العميل حول التصحيحات الالزمة. 

يمكننا أيًضا مساعدة الشركات على إعداد ومراجعة إقرارات ضريبة 
القيمة المضافة والحرص على جاهزية تقديمها. نقوم من ثّم بمتابعة 

مستمرة للدفعات المسددة كما نتوّلى الرّد على أي أسئلة يطرحها 
الجهاز الوطني لإليرادات في ما يتعّلق باإلقرارات المقّدمة.

إدارة االمتثال: الحرص على إبقاء العميل على اطالع بكافة 
التحديثات والمجريات الخاصة باالمتثال، وإلقاء الضوء على أي 

تغييرات يمكن أن تؤثر على سير العمل أو على متطلبات االمتثال. 

يوّفر لنا حّيز التعاون الذي نخصصه إلدارة العميل وبياناته، قنوات 
تواصل ميّسرة نتبادل عبرها التغذية الراجعة والخطوات الالزمة 

إلحداث التحسينات على اإلجراءات، كما أننا نعقد اجتماًعا/ اتصااًل 
شهرًيا/ فصلًيا مع العميل حول شؤون االمتثال، ما يعزز جسور 

التواصل كذلك.

التحقق من البيانات: تسوية اإلقرار مع البيانات المصدر ووضع 
سجل بالتغييرات وبعمليات التحقق من البيانات الموافق عليها، 

وتوفير المدخالت للتحّري من المسائل وتقديم اإلرشاد حول 
الخطوات المناسبة التي يتعّين اتخاذها. 

2. المساعدة الميدانية على شؤون االمتثال
التحقق الدوري من التزام العميل بمتطلبات االمتثال على مستوى 
كافة منجزاته، أي اإلقرارات والتقارير، وذلك على النحو التالي:

العمل ميدانًيا مع العمالء 
المراجعة في مكتب العميل لتسوية البيانات مقارنًة باإلقرار 
الضريبي، وذلك باالستناد إلى التكنولوجيا التي تمنحنا إياها 

أداتنا التحليلية لشؤون الضرائب. في ختام عملية المراجعة، يتم 
تزويد العميل بتقرير مفّصل يشتمل على توصياتنا. 


