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Decree-Law no. 48 for the year 2018 

Regarding Value Added Tax 
  

 
 2018 لسنة) 48( رقم بقانون مرسوم

 المضافة القیمة ضریبة بشأن
  

 

 We, Hamad Bin Isa Al Khalifa                                                                             
King of the Kingdom of Bahrain 

                      خلیفة آل عیسى بن حمد نحن
 البحرین مملكة ملك 

 

 Having reviewed the constitution, and in 
particular Article 38 thereof, 

  المادة األخص وعلى الدستور، على االطالع بعد
 منھ،) 38(

 

 Based on the Civil and Commercial Procedures 
Law promulgated by Legislative Decree No. 12 
of the year 1971, and its amendments, 

 الصادر والتجاریة المدنیة المرافعات قانون وعلى
 ، وتعدیالتھ،1971لسنة ) 12( رقم بقانون بالمرسوم

 

 And Legislative Decree No. 15 of the year 1976 
promulgating the Penal Law, and its 
amendments, 

  رقم بقانون بالمرسوم الصادر العقوبات قانون وعلى
 ، وتعدیالتھ،1976لسنة ) 15(

 

 And Legislative Decree No. 7 of the 1987 Trade 
Law, and its amendments, 

    رقم بقانون بالمرسوم الصادر التجارة قانون وعلى
 ، وتعدیالتھ،1987لسنة ) 7(

 

 And Decree-Law No. 10 of the year 1990 on 
the control of pearls and stones with a value 
adjusted by Legislative Decree No. 65 For the 
year 2014, 

 في 1990 لسنة) 10( رقم بقانون المرسوم وعلى
 القیمة، المعدل ذات واألحجار اللؤلؤ على الرقابة شأن

 ،2014لسنة ) 65( رقم بقانون بالمرسوم

 

 And Civil Law No. 19 of the year 2001 
promulgating the Civil Law, adjusted by 
Legislative Decree No. 27 for the year 2017, 

   رقم بقانون بالمرسوم الصادر المدني القانون وعلى
لسنة ) 27( رقم بالقانون ، المعدل2001لسنة ) 19(

2017، 

 

 And Legislative Decree No. 21 of the year 2001 
promulgating the Commercial Companies 
Law, and its amendments, 

 بالمرسوم الصادر التجاریة الشركات قانون وعلى
 ، وتعدیالتھ،2001لسنة ) 21( رقم بقانون

 

 And Decree-Law No. 10 of the year 2002 to 
approve the Common Customs Law of the 
Cooperation Council for the Arab States of the 
Gulf, 

 2002 لسنة) 10( رقم بقانون المرسوم وعلى
د) القانون( النظام على بالموافقة  لدول للجمارك الموحَّ

 ة،العربی الخلیج لدول التعاون مجلس

 

 And Decree-Law No. 39 of 2002 on the 
general budget, and its amendments, 

 بشأن 2002 لسنة) 39( رقم بقانون المرسوم وعلى
 العامة، وتعدیالتھ، المیزانیة

 

 And Legislative Decree No. 46 of the year 
2002 promulgating Criminal Procedures Law, 
and its amendments, 

 بالمرسوم الصادر الجنائیة اإلجراءات قانون وعلى
 ، وتعدیالتھ،2002لسنة ) 46( رقم بقانون
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 And Legislative Decree No. 64 of 2006, for  the 
Central Bank of Bahrain and Financial 
Institutions, and its amendments, 

 والمؤسسات المركزي البحرین مصرف قانون وعلى
، 2006لسنة ) 64( رقم بالقانون الصادر المالیة

  وتعدیالتھ،

 

 And Legislative Decree No. 16 of 2014 on the 
Protection of State Information, and 
Documents, 

 حمایة بشأن 2014 لسنة) 16( رقم القانون وعلى
 الدولة، ووثائق معلومات

 

 And Decree-Law No. 27 of 2015 Concerning 
the Commercial Register, 

 بشأن 2015 لسنة) 27( رقم بقانون المرسوم وعلى
 التجاري، السجل

 

 And Legislative Decree No. 18 of the year 2016 
on Investment Partnerships Limited, 

 شراكات بشأن 2016 لسنة) 18( رقم القانون وعلى
 المحدودة، االستثمار

 

 And Legislative Decree No. 47 of the year 2018 
on the ratification of the Unified Agreement 
for Value Added Tax of the Corporation 
Council for the Arab States of the Gulf, 

 بالتصدیق) 2018( لسنة) 47( رقم القانون وعلى
 لدول المضافة القیمة لضریبة الموحدة االتفاقیة على

 العربیة، الخلیج لدول التعاون مجلس

 

 And according to the presentation of the Prime 
Minister, 

  الوزراء، مجلس رئیس عرض وبناًء على

 And upon the approval of the Cabinet, الوزراء، مجلس موافقة وبعد  

 Have promulgated the following Law: اآلتي بالقانون رسمنا:  

  



 
 

8 

 
Chapter One: Preliminary 

Provisions 

 تمھیدیة أحكام :األول الفصل
 

 
Article 1: Definitions التعاریف): 1( مادة  

 

 Words and phrases contained in this Law shall 
have the meanings ascribed to each of them in 
the Law unless the context requires otherwise. 

 التالیة والعبارات للكلمات القانون، یكون ھذا أحكام تطبیق في
 :یقتِض سیاُق خالَف ذلك لم المبینةَ قریَن ُكّل منھا، ما المعاني

 

1. The Kingdom: The territory of the Kingdom 
of Bahrain including its lands and territorial 
waters, and where the Kingdom of Bahrain 
practices its rights of sovereignty, in accordance 
with international law. 

 وباطن أراضیھا ویشمل البحرین مملكة أقلیم: المملكة
البحر،  وقاع لھا المالصقة اإلقلیمیة والمیاه فیھا األرض

 القانون وفقاً ألحكام السیادة حقوق علیھ تمارس ما وكل
 .الدولي
 

1- 

2. The Minister: The Minister of Finance.  2 المالیة وزیر: الوزیر- 

3. The Bureau: The National Bureau for 
Taxation established by Decree No. 45 for the 
year 2018. 

 بموجب الُمنشأ الخلیجیة للضرائب الوطني الجھاز: الجھاز
  .2018 لسنة) 45( رقم المرسوم

3- 

4. Council: The Cooperation Council for the Arab 
States of the Gulf. 

 -4  .العربیة الخلیج لدول التعاون مجلس: المجلــس

5. The Framework: The Unified Agreement for 
Value Added Tax of the Cooperation Council for 
the Arab States of the Gulf ratified by Decree- 
Law No. 47 for the year 2018. 

 المضافة القیمة لضریبة الموحدة االتفاقیة: االتفاقیة
 رقم بقانون بالمرسوم علیھا المجلس، والمصادق لدول

 .2018 لسنة) 47(

5- 

6. Customs Law: The Common Customs Law for 
the Cooperation Council for the Arab States of 
the Gulf issued under Decree-Law 10 for the 
year 2002. 

 بقانون المرسوم: للجمارك الموحد) القانون( النظام
) القانون( النظام على بالموافقة 2002 لسنة) 10( رقم

د  الخلیج لدول التعاون مجلس لدول للجمارك الموحَّ
 .العربیة

6- 

7. First Point of Entry: First customs point of 
entry through which Goods enter the council 
states territory from abroad in accordance with 
the Customs Law 

 السلع لدخول جمركیة نقطة أول: األول الدخول منفذ
) القانون( وفقاً للنظام الخارج من المجلس دول إقلیم إلى

 .للجمارك الموحد

7- 

8. Final Destination Point of Entry: Customs 
point of entry through which Goods enter the 
final destination State within the Council states.  

 السلع لدخول الجمركیة النقطة: النھائي المقصد منفذ
 الدولة ھذه تكون عندما المجلس دول من دولة أي إلى
 .للسلع النھائي المقصد ھي

8-  
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9. Tax: Value Added Tax levied on imports and 
on Supplies of Goods and Services at each stage 
of the production and distribution chain 
including on Deemed Supplies. 

 على تٌفرض التي المضافة القیمة ضریبة: الضریبة
 من مرحلة كل في والخدمات السلع وتورید استیراد
 .المفترض التورید وتشمل والتوزیع اإلنتاج مراحل

9- 

10. Deemed Supply: Transactions which are 
considered to be a Supply of Goods and 
Services in accordance with the cases provided 
in this Law. 

 تورید حكم في تعتبر التي العملیات: المفترض التورید
 في علیھا المنصوص والخدمات، وفقاً للحاالت السلع

 .القانون ھذا

10- 

11. Supply: Any form of Supply of Goods or 
Services in exchange for Consideration in 
accordance with the provisions of this Law. 

بمقابل،  والخدمات السلع تورید أشكال من شكل أي: التورید
 .القانون ھذا وفقاً ألحكام

11- 

12. Implementing States: Member states which 
have implemented Tax in accordance with the 
Framework. 

وفقاً  الضریبة تطبق التي المجلس دول: المطبقة الدول
 .المحلیة لقوانینھا

12- 

13. Person: Any natural or legal person, whether 
public or private, or any other form of a 
partnership. 

 أو اعتباري، عام أو طبیعي شخص أي: الشخص
 .الشراكة أشكال من آخر شكل أي خاص، أو

13- 

14. Taxable Person: A Person carrying out an 
Economic Activity independently for the 
purpose of generating income, and who is 
registered or obliged to register for Tax 
purposes in accordance with the provisions of 
this Law. 

نشاطاُ اقتصادیاً  یزاول الذي الشخص: للضریبة الخاضع
ملزماً  مسجالً أو الدخل، ویكون تحقیق بھدف مستقلة بصفة

 .القانون ھذا وفقاً ألحكام الضریبة لغایات بالتسجیل

14- 

15. Taxable Trader: A Taxable Person in any 
Implementing State, and whose primary 
activity is the distribution of gas, oil, water or 
electricity. 

 أي في للضریبة الخاضع: للضریبة الخاضع التاجر
 أو الغاز توزیع الرئیسي نشاطة ویكون مطبقة دولة
 .الكھرباء أو المیاه أو النفط

15- 

16. Economic Activity: An activity that is 
conducted in an ongoing and regular manner 
for the purpose of generating income, and 
includes commercial, industrial, agricultural or 
professional activities or Services or any use of 
tangible or intangible assets, and any other 
similar activity. 

 بصورة یمارس الذي النشاط: االقتصادي النشاط
 النشاط ویشمل الدخل تحقیق بھدف ومنتظمة مستمرة

 المھني، أو الزراعي، أو الصناعي، أو التجاري، أو
مادیة،  غیر أو مادیة ممتلكات استعمال أي أو الخدمي

 .آخر مماثل نشاط وأي

16- 

17. Goods: All forms of tangible property (physical 
assets), including water and all forms of energy, 
including electricity, gas, lighting, heating, 
cooling and air conditioning. 

المادیة)،  األصول( المادیة الممتلكات أنواع كافة:  السلع 
 الكھرباء ذلك في بما الطاقة أنواع وجمیع المیاه وتشمل
 .الھواء وتكییف والتبرید والحرارة واإلضاءة والغاز

17- 
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18. Import of Goods: The entry of Goods from 
outside the territory of the Implementing States 
into the Kingdom, in accordance with the 
provisions of the Customs Law. 

 الدول أقالیم خارج من السلع دخول: السلع استیراد
ً  المملكة إلى المطبقة ) القانون( النظام ألحكاموفقا
 .للجمارك الموحد

18- 

19. Export of Goods: A Supply of Goods from the 
Kingdom to outside the territory of the 
Implementing States in accordance with the 
provisions of the Customs Law.  

 أقالیم خارج إلى المملكة من السلع تورید: السلع تصدیر
 الموحد) القانون( النظام وفقاً ألحكام المطبقة الدول

 .للجمارك

19- 

20. Services: Everything which is not a Good, 
regardless of whether local or imported. 

 محلیاً أو كان سلعة، سواء لیس ما كل: الخدمات 
 مستورداً.

20- 

21. Taxable Supplies: Supplies on which Tax is 
imposed, whether at the standard or zero rate, 
and from which related Input Tax may be 
deducted, in accordance with the provisions of 
this Law. 

 تفرض التي التوریدات: للضریبة الخاضعة التوریدات
 الصفر بنسبة أو األساسیة بالنسبة الضریبة، سواء علیھا

بھا، وفقاً  المرتبطة المدخالت ضریبة بالمائة، وتخصم
 .القانون ھذا ألحكام

21- 

22. Input Tax: The Tax borne by a Taxable Person 
in relation to Goods or Services supplied to him 
or imported for the purpose of carrying out an 
Economic Activity. 

 الخاضع یتحملھا التي الضریبة: الُمدخالت ضریبة
 أو لھ الموردة الخدمات أو بالسلع یتعلق فیما للضریبة

 .االقتصادي النشاط مزاولة ألغراض المستوردة

22- 

23. Exempt Supplies: Supplies on which Tax is 
not imposed, and from which related Input Tax 
incurred may not be deducted in accordance 
with the provisions of this Law. 

 ال التي التوریدات: الضریبة من المعفاة التوریدات
 المدخالت ضریبة تخصم الضریبة، وال علیھا تفرض

 .القانون وفقاً ألحكام بھا المرتبطة

23- 

24. Registration Number: A unique Tax 
identification number issued by the Bureau to a 
Person who is registered for Tax purposes. 

 یصدره الذي الخاص الضریبي التعریف رقم: التسجیل رقم
 .الضریبة ألغراض للمسِجل الجھاز

24- 

25. Tax Group: Two or more Persons registered 
for Tax purposes which are treated as a single 
Taxable Person in accordance with the 
provisions of this Law. 

 ُمسجالن أكثر أو شخصان: الضریبیة المجموعة
 خاضع واحد كشخص معاملتھم ویتم الضریبة لغایات

 .القانون ھذا وفقاً ألحكام للضریبة

25- 

26. Consideration: All that is received or 
expected to be received by the taxable Supplier 
from the Customer or from a third party in 
exchange for a Supply of Goods or Services, 
inclusive of Tax. 

 المورد علیھ یحصل سوف أو حصل ما كل: المقابل
 لقاء ثالثة جھة من أو العمیل من للضریبة الخاضع

 .متضمناُ الضریبة الخدمات أو السلع تورید

26- 

27. Importer: The Person shown on the customs 
documentation as the importer of the Goods in 
accordance with the provisions of the Customs 
Law. 

 أنھ الجمركیة السجالت تُظھر الذي الشخص: المستورد
 الموحد) القانون( النظام وفقاً ألحكام للسلع مستورد
 .للجمارك

 

27- 
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28. Supplier: The Person making a Supply of 
Goods or Services. 

 -28 .خدمات أو سلع بتورید یقوم الذي الشخص: المورد

29. Customer: The recipient of Goods or Services. 29 .خدمات أو سلع یتلقى الذي الشخص: العمیل- 

30. Resident Person: Any Person who has a 
Place of Residence in the Kingdom. 

 -30 .المملكة في إقامة محل لدیھ شخص كل: المقیم

31. Non-Resident Person: Any Person who does 
not have a Place of Residence in The Kingdom. 

 -31 .المملكة في إقامة محل لھ لیس شخص كل: المقیم غیر

32. Place of Residence of a Person: The 
location of the Place of Business of a Person or 
the Fixed Establishment. For a natural Person 
who does not have a Place of Business or a 
Fixed Establishment, it shall be his usual place 
of residence. If a Person has a Place of 
Residence in more than one country, the Place 
of Residence shall be considered as the place 
most closely connected with the Supply.        

 أو الشخص عمل مقر وجود مكان: الشخص إقامة محل
 ال الذي الطبیعي للشخص الثابتة، وبالنسبة المؤسسة

 إقامتھ مكان ثابتة، یكون مؤسسة أو عمل مقر لھ یتوفر
 أكثر في للشخص إقامة مكان توافر حال في المعتاد، و

ارتباطاً  األكثر المكان في إقامتھ محل دولة، یكون من
 .بالتورید

32- 

33. Place of Business: The place where the 
business is legally established, or the place of its 
actual management where the key decision 
relating to the business operations are taken, 
when different from the place of establishment.        

 مركز مكان قانوناً أو العمل تأسیس مكان: العمل مقر
 المتعلقة الرئیسیة القرارات فیھ تتخذ الذي الفعلیة اإلدارة
 .التأسیس مكان عن اختالفھ حال األعمال بتسییر

33- 

34. Fixed Establishment: Any fixed location for 
the business other than the Place of Business, 
where business is conducted, and is 
characterised by the permanent presence of 
human and technical resources in a capacity 
that enables the Person to supply or receive 
Goods or Services.        

 العمل، الذي مقر غیر ثابت مقر أي: الثابتة منطقةال
 وتقنیة بشریة موارد بوجود ویتمیز العمل فیھ یمارس

 أو بتورید القیام من الشخص تمكن وبصفة دائم بشكل
 .الخدمات أو السلع تلقي

34- 

35. Capital Assets: Tangible or intangible assets 
which constitute part of the assets of the 
business, and which are assigned for long term 
use as a business instrument or as a means of 
investment. 

 التي المادیة وغیر المادیة األصول: الرأسمالیة األصول
 الطویل لالستعمال لمخصصةوا العمل أصول من جزء تشكل
 .استثمار وسیلة أو عمل كأداة األمد

  

35- 

36. Reverse Charge Mechanism: The 
mechanism whereby the taxable Customer is 
obliged to pay the Tax due on behalf of the 
Supplier, and is required to meet all the 
obligations stipulated in this Law. 

 یكون التي اآللیة: العكسي) التكلیف( االحتساب
 بالضریبة ملزما للضریبة الخاضع العمیل بموجبھا

 جمیع المورد، ومسئوالً عن عن نیابة المستحقة
 .القانون ھذا في علیھا المنصوص االلتزامات

36- 
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37. Related persons: Two or more Persons 
where one has the authority to direct and 
supervise the other Person(s), where he holds 
an administrative authority enabling him to 
influence the work of the other Person(s) from a 
financial, economic or organisational point of 
view. This includes Persons under the authority 
of a third Person, who may influence their work 
from a financial, economical or organisational 
point of view. 

 ألحدھم یكون أكثر أو شخصان: المرتبطون األشخاص
 لھ تكون اآلخرین، بحیث على وإشراف توجیھ سلطة
 األشخاص عمل على التأثیر من تُمكنھ إداریة سلطة

التنظیمیة،  أو االقتصادیة أو المالیة الناحیة من اآلخرین
 ثالث شخص لسلطة الخاضعین األشخاص ذلك ویشمل
 أو المالیة الناحیة من أعمالھم على التأثیر من تمكنھ

 .التنظیمیة أو االقتصادیة

37- 

38. Deductible Tax: Input Tax which can be 
deducted from the Tax due on Supplies for each 
Tax Period, in accordance with the provisions of 
this Law. 

 یجوز التي المدخالت ضریبة: للخصم القابلة الضریبة
 لكل التوریدات على المستحقة الضریبة من خصمھا

 .القانون وفقاً ألحكام ضریبیة فترة

38- 

39. Net Tax: The Tax resulting from subtracting 
the Deductible Tax in the Kingdom from the 
Tax due in the Kingdom during the Tax Period, 
and the Net Tax shall be either payable or 
refundable. 

 الضریبة طرح عن الناتجة الضریبة: الصافیة الضریبة
 المملكة في المستحقة الضریبة من المملكة في للخصم القابلة
 متوجبة إما الصافیة الضریبة الضریبیة، وتكون الفترة خالل
 .لالسترداد قابلة أو السداد

39- 

40. Mandatory Registration Threshold: The 
minimum value of actual Supplies as a result of 
which a Taxable Person becomes obliged to 
register for Tax purposes. 

الفعلیة،  التوریدات لقیمة األدنى الحد: اإللزامي التسجیل حد
ً بالتسجیل للضریبة الخاضع یصبح بموجبھ والذي  ملزما
 .الضریبة لغایات

40- 

41. Voluntary Registration Threshold: The 
minimum value of actual Supplies, as a result of 
which a Taxable Person may request 
registration for Tax purposes. 

 الفعلیة التوریدات لقیمة األدنى الحد: االختیاري التسجیل حد
 لغایات التسجیل طلب للضریبة للخاضع یجوز بموجبھ والذي

 .الضریبة

41- 

42. Tax Return: The data and information 
specified for Tax purposes which the Taxable 
Person shall disclose in accordance with a form 
prepared for such purpose by the Bureau.  

 لغایات المحددة والمعلومات البیانات: الضریبي اإلقرار
 عنھا اإلفصاح للضریبة الخاضع على یتوجب والتي الضریبة

 .الجھاز قبل من الغرض لھذا المعد وفقاً للنموذج

42- 

43. Tax Period: The time period for which the Net 
Tax shall be calculated and the Tax Return 
submitted. 

 الضریبة تُحتسب التي الزمنیة المدة: الضریبیة الفترة
 .الضریبي اإلقرار عنھا ویُقدم عنھا الصافیة

43- 

44. Tax Invoice: Any written or electronic 
document containing the details of a Supply, 
that the Taxable Person is obliged to issue in 
accordance with the provisions of this Law. 

 یلتزم إلكتروني أو خطي مستند كل: الضریبة الفاتورة
وفقاً  التورید تفاصیل فیھ وتدون بإصداره للضریبة الخاضع
 .القانون ھذا ألحكام

44- 

45. Credit/Debit Tax Note: Any written or 
electronic document that the Taxable Person is 
obliged to issue when making any amendments 
to the Consideration for the Supply, in 
accordance with the provisions of this Law.  

 إلكتروني أو خطي مستند كل: ضریبي مدین/دائن إشعار
 على تعدیل أي إجراء عند بإصداره للضریبة الخاضع یلتزم
 .القانون ھذا ألحكام وفقا التورید مقابل

45- 
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46. Vouchers: Electronic or written instruments 
which grant the holder the right to receive 
Goods or Services equivalent to their face value, 
or the right to receive a discount or reduction 
on the value of such Goods or Services, 
excluding postage stamps issued by the 
Kingdom’s post office. 

 لحاملھا تعطي ةإلكترونی أو خطیة صكوك: الشرائیة القسائم
 المدونة القیمة تعادل خدمات أو سلع على الحصول في الحق

 ثمن في تخفیض أو خصم على الحصول في الحق علیھا، أو
 الصادرة البریدیة الطوابع تشمل الخدمات، وال أو السلع تلك
 .المملكة برید عن

46- 

47. Market Value: The value for which Goods 
and Services are traded in the open market 
between two independent parties under 
competitive conditions, excluding Tax. 

 لقاءه والخدمات السلع تداول یتم الذي المبلغ: السوقیة القیمة
 تنافسیة وفقاً لشروط مستقلین طرفین بین المفتوح السوق في

 .ضریبة أیة یشمل معینة، وال

47- 

48. Government Bodies: Ministries, government 
agencies, institutions and public bodies in the 
Kingdom. 

 والھیئات الحكومیة واألجھزة الوزارات: الحكومیة الجھات
 .المملكة في العامة والمؤسسات

48- 

49. Intra-GCC Supplies: Supplies made by a 
Supplier Resident in the Kingdom to a 
Customer Resident in an Implementing State, 
or vice versa. 

 مقیم مورد من تتم التي التوریدات: البینیة التوریدات
 أخرى، أو مطبقة دولة في مقیم عمیل إلى المملكة في

 .العكس

49- 

50. Sovereign Supplies: Supplies made by 
Government Bodies in their own capacity, 
whether in exchange for Consideration or not. 

 الجھات بھا تقوم التي التوریدات: السیادیة التوریدات
 كانت سواء بمباشرتھا وحدھا المختصة بصفتھا الحكومیة

 .مقابل بدون أو بمقابل

50- 

51. Tax Representative: A Person authorised by 
the Bureau to represent a Non-Resident 
Taxable Person in all matters relating to his Tax 
obligations and rights.  

 بتمثیل الجھاز من لھ المرخص الشخص: الضریبي الممثل
 بالتزاماتھ یتعلق ما كل في المقیم غیر للضریبة الخاضع
 .الضریبیة وحقوقھ

51- 

52. Tax Agent: A Person authorised by the Bureau 
to act on behalf of a Resident Taxable Person in 
all matters relating to his Tax obligations and 
rights. 

 لینوب الجھاز من لھ المرخص الشخص: الضریبي الوكیل
 بالتزاماتھ یتعلق ما كل في المقیم للضریبة الخاضع عن

 .الضریبیة وحقوقھ
  

52- 

53. Regulations: The Executive Regulations of 
this Law. 

 -53 .القانون لھذا التنفیذیة الالئحة: الالئحة
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Chapter Two: Scope of Tax 

and rate 
 ونسبتھا الضریبة نطاق: الثاني الفصل

 

 
Article 2: Scope of Tax الضریبة نطاق): 2( مادة  

 

 Tax shall be imposed on Taxable Supplies made 
by a Taxable Person in the Kingdom, and shall 
also be imposed on Goods and Services that a 
taxable Customer receives in the Kingdom 
where the Reverse Charge Mechanism applies, 
and on the Import of Goods, in accordance with 
the provisions of this Law. 

 للضریبة الخاضعة التوریدات على الضریبة تٌفرض
 المملكة، وتفرض في للضریبة الخاضع بھا یقوم التي

 الخاضع العمیل یتلقاھا التي والخدمات السلع على كذلك
 آلیة فیھا تطبق التي الحاالت في المملكة في للضریبة

 استیراد عند تفرض العكسي، كما) التكلیف( االحتساب
 .القانون ھذا وفقاً ألحكام كلھ السلع، وذلك

 

 
Article 3: Tax Rate الضریبة نسبة): 3( مادة  

 

 Tax shall be imposed at a standard rate of 5% 
on the value of a Supply or import, unless a 
provision is made in the Law to exempt from 
Tax or to impose Tax at a zero rate. 
 
The displayed price in the local market shall 
include the amount of Tax due in accordance 
with the conditions and controls specified by 
the Regulations. 

 قیمة من (%5) ھامقدار أساسیة بنسبة الضریبة تفرض
 ھذا في خاص نص یرد لم ما االستیراد أو التورید
 الصفر بنسبة فرضھا أو الضریبة من باإلعفاء القانون
  .بالمائة

 
 على المحلي السوق في المعلن السعر یشتمل أن ویجب

 والضوابط وفقاً للشروط وذلك المستحقة، الضریبة قیمة
 .الالئحة تحددھا التي

 

 
Article 4: Persons Liable to Pay 

Tax 
 بسداد الملزمون األشخاص): 4( مادة

 الضریبة

 

 The following shall be obliged to pay Tax: 
 
1. A Taxable Person who engages in the 

Supply of Goods or Services in the 
Kingdom. 
 

2. A taxable Customer who receives Goods or 
Services in the Kingdom from a Supplier 
who is a Non-Resident Person, in 
accordance with the Reverse Charge 
Mechanism by declaring it on the Tax 
Return. 
 

3. Every Person appointed or recognised as an 
Importer in accordance with the Customs 
Law shall be obliged to pay the Tax due on 

 :یلتزم بسداد الضریبة ُكل من
 

الخاضع للضریبة الذي یباشر عملیات تورید  -1
 السلع والخدمات في المملكة.

 
العمیل الخاضع للضریبة الذي یتلقى سلعاً أو  -2

خدمات في المملكة من مورد غیر مقیم فیھا، 
العكسي، ) التكلیف(وفقاً آللیة االحتساب 

وذلك باإلفصاح عنھا ضمن إقراره 
 .الضریبي

 
كل شخص معین أو معترف بھ كمستورد  -3

الموحد للجمارك ) القانون(وفقاً ألحكام النظام 
یكون ملزماً بسداد الضریبة المستحقة عن 

 .االستیراد
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Imports. 
 

4. Every Person who includes an amount of 
Tax on an invoice issued in the Kingdom. 

 
The Regulations shall specify the rules and 
procedures of applying this Article. 

كل شخص یذكر مبلغ ضریبة على فاتورة  -4
 .یصدرھا في المملكة

 
 .ت تطبیق ھذه المادةوتحدد الالئحة قواعد وإجراءا

 
Chapter Three: Supply التورید: الثالث الفصل 

 

 
Article 5: Supply of Goods السلع تورید): 5( مادة 

 

A. A transfer of ownership of Goods or the right to 
use Goods as an owner shall be considered as a 
Supply of Goods, including: 
 
1. A disposal of Goods under an agreement 

that provides for the transfer of ownership 
of the Goods or the possibility of 
transferring them at a date subsequent to 
the date of the agreement, which shall be no 
later than the date on which the 
Consideration is paid in full; 
 

2. The grant of rights in rem deriving from 
ownership giving the right to use real 
estate; 

 
3. The forcible transfer of ownership of Goods 

for Consideration in accordance with a 
decision by the public authorities or any 
laws in force in the Kingdom. 

 
4. The transfer of Goods by a Taxable Person 

that form part of his assets from the 
Kingdom to another place within an 
Implementing State, except in the following 
cases:  

 
a) If it is proven that the use of the Goods 

transferred to the other Implementing 
State is temporary and in accordance 
with the temporary entry conditions 
stipulated in the Customs Law, 

 
b) When the transport of Goods is part of 

another Taxable supply chain in the 

یعد توریداً للسلع نقل ملكیتھا أو التصرف فیھا 
 :ذلك الحاالت اآلتیة كمالك، ویشمل

 
التنازل عن حیازة السلع بموجب عقد أو  -1

اتفاق یقضي بنقلھا أو إمكانیة نقلھا بتاریخ 
الحق لتاریخ العقد أو االتفاق یكون أقصاه 

 تاریخ سداد المقابل كلیاً.
 

منح حقوق عینیة متفرعة عن حق الملكیة  -2
 .تعطي حق استخدام عقار

 
قسریة، وذلك نقل ملكیة السلع بمقابل بصورة  -3

تنفیذاً لقرار صادر عن السلطات العامة أو 
 .ألي قانون نافذ في المملكة

 
قیام الخاضع للضریبة بنقل سلعاً تشكل جزءاً  -4

من أصولھ، من المملكة إلى مكان آخر في 
 :دولة مطبقة، باستثناء الحاالت اآلتیة

 
ثبوت استخدام السلع المنقولة في الدولة  ) أ

ؤقتة ضمن المطبقة األخرى بصفة م
شروط اإلدخال المؤقت المنصوص 

الموحد ) القانون(علیھا في النظام 
 .للجمارك

 
حال نقل السلع كجزء من سلسلة تورید  ) ب

آخر خاضع للضریبة في الدولة المطبقة 
 .األخرى

 -أ
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other Implementing State. 

B. The Regulations shall specify the rules and 
procedures for implementing the provisions of 
this Article, including the provisions regulating 
the Supply of multiple components at a single 
price, whether these components are Goods or 
Services or both. 

وتحدد الالئحة قواعد وإجراءات تطبیق أحكام ھذه المادة، بما 
المكونات  فیھا األحكام المنظمة لمعامالت التورید ذي

المتعددة بسعر واحد، سواء كانت ھذه المكونات سلعاً أو 
 .خدمات أو كلیھما

 

 -ب

 
Article 6: Supply of Services الخدمات تورید): 6( مادة  

 

 A Supply of a Service shall be any Supply that is 
not considered a Supply of Goods, as specified 
in the Regulations. 

یُعد توریداً للخدمات أیة معاملة تورید ال تشكل توریداً للسلع، 
 .وذلك وفقاً لما تحدده الالئحة

 

 
Article 7: Issue of a Voucher  الشرائیة القسائم إصدار): 7( مادة  

 

 The sale or issue of a Voucher shall not be 
considered a Supply unless the Consideration 
received in exchange for its sale or issue exceeds 
the face value shown on the Voucher. The 
Supply of Goods or Services in exchange for the 
Voucher shall be subject to Tax in accordance 
with the controls and conditions specified by 
the Regulations. 

ال یعتبر توریداً بیع أو إصدار القسائم الشرائیة إال إذا كان 
المقابل المستلم لقاء ھذا البیع أو اإلصدار یجاوز قیمتھا 

األسمیة المدونة علیھا، وتخضع عملیة تورید السلع 
والخدمات لقاء بدل القسائم الشرائیة للضریبة وفقاً للضوابط 

 .والشروط التي تحددھا الالئحة

 

 
Article 8: Supply on Behalf of 

Other Persons 

 بالنیابة التورید): 8( مادة
 

 If a Taxable Person supplies or receives Goods 
or Services, using his own name, on behalf of 
another Person, he shall be treated, for the 
purpose of applying the Law, as having 
supplied or received such Goods or Services 
himself. 

إذا قام الخاضع للضریبة بتورید أو تلقي سلعاً أو خدمات 
ألغراض  -باسمھ الخاص نیابة عن شخص آخر، یُعامل 

باعتباره قائماً بتورید أو تلقي تلك السلع  -تطبیق ھذا القانون 
 .أو الخدمات بنفسھ

 

 Where a Taxable Person makes a Supply of 
Goods or Services in the name and on behalf of 
another Person, he shall be treated, for the 
purpose of applying this Law, as having made 
the Supply or received that Good or Service on 
behalf of that other Person. 

ة معاملة تورید سلع أو خدمات وحال إجراء الخاضع للضریب
ألغراض تطبیق ھذا  -باسم ولحساب شخص أخر، یُعامل 

باعتباره قائماً بتورید أو تلقي تلك السلع أو الخدمات  -القانون 
 .نیابةً عن الشخص اآلخر
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Article 9: Supplies made by 

Government Bodies 

): التوریدات الصادرة عن الجھات 9مادة (
 الحكومیة

 

 Supplies made by Government Bodies shall be 
subject to Tax if they are operating an Economic 
Activity in a non-sovereign manner in 
competition with the private sector. 

تخضع للضریبة التوریدات التي تقوم بھا الجھات الحكومیة 
سیادیة من خالل مزاولة نشاط  مادامت تباشرھا بصفة غیر

 .اقتصادي وفقاً آللیات تنافسیة مع القطاع الخاص
 

 

 A decision by the Prime Minister shall be issued 
specifying these Government Bodies, their 
Taxable Supplies, the type of Tax Returns they 
shall submit and their deregistration. 

ویصدر بتحدید ھذه الجھات وتوریداتھا الخاضعة للضریبة 
وطبیعة اإلقرارات الضریبة التي تقدمھا وإلغاء تسجیلھا قرار 

 .من رئیس مجلس الوزراء

 

 
Article 10: Deemed Supply المفترض التورید): 10( مادة 

 

A. A Taxable Person shall be treated as making a 
Supply in the following cases: 
 
1. The use or surrender of Goods which form 

part of his business assets, other than for 
the purposes of his Economic Activity. 
 

2. Changing the use of Goods for the purpose 
of making non-taxable Supplies. 
 

3. Retaining Goods he owns at the date of 
deregistration despite ceasing his 
Economic Activity. 
 

4. Disposing of Goods without Consideration, 
unless for use as samples or low value gifts 
for the purpose of his Economic Activity, 
in accordance with value limits set in the 
Regulations. 
 

5. Providing Services without Consideration. 

یُعد الخاضع للضریبة وكأنھ قام بمعاملة تورید في 
 :الحاالت اآلتیة

 
استخدام أو التنازل عن سلع تشكل جزء  -1

من أصولھ، لغیر غایات النشاط 
 االقتصادي.

 
 القیام بغرض السلع استخدام وجھ تغییر -2

 .للضریبة خاضعة غیر بتوریدات
 

یملكھا في تاریخ االحتفاظ بالسلع التي  -3
إلغاء تسجیلھ رغم التوقف عن مزاولة 

 .النشاط االقتصادي
 

التصرف في السلع دون مقابل، ما لم  -4
یكن ذلك بھدف استعمالھا كعینات أو 

دایا رمزیة ألغراض نشاطھ ھ
االقتصادي في حدود المبلغ الذي تحدده 

 .الالئحة
 

 .مقابل دون الخدمات تقدیم -5

 -أ

B. The provisions of Paragraph A of this Article 
shall apply where the Taxable Person has 
deducted the Input Tax relating to the Goods 
and Services specified. 

من ھذه المادة في حال قیام ) أ(تُطبق أحكام الفقرة 
الخاضع للضریبة بخصم ضریبة المدخالت المتعلقة 

 .إلیھابالسلع والخدمات المشار 

 -ب

C. The Regulations shall specify the detailed 
provisions regulating Deemed Supplies. 

تحدد الالئحة األحكام التفصیلیة المنظمة للتورید 
 المفترض.

 -ج
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Article 11: Surrender of an 

Economic Activity  
 اإلقتصادي النشاط عن التنازل): 11( مادة

 

 A Taxable Person’s surrender of his Economic 
Activity, or part thereof, to another Taxable 
Person in the Kingdom shall not be considered 
a Supply for the purposes of this Law, 
regardless of whether the surrender was done 
in exchange for Consideration.  

 یُعد تنازل الخاضع للضریبة عن نشاطھ االقتصاديال 
أو عن جزء منھ لصالح المتنازل إلیھ الخاضع 

ألغراض تطبیق ھذا  -للضریبة في المملكة كتورید 
 .القانون، سواء تم التنازل بمقابل أو دون مقابل

 

 The Regulations shall specify the terms and 
conditions of applying this Article. 

 .وتحدد الالئحة شروط وضوابط تطبیق ھذه المادة
 

 

 
Chapter Four: Tax Due Date استحقاق تاریخ: الرابع الفصل 

 الضریبة

 

 
Article 12: General Tax Due Date 

on the Supply of Goods and 
Services 

 على الضریبة استحقاق تاریخ): 12( مادة
 عامة بصفة والخدمات السلع تورید

 

A. Tax is due on the earliest of the date of the 
Supply of the Goods or Services, the date of 
issue of a Tax Invoice or the date of receipt of 
Consideration in full or in part, to the extent of 
the amount received. 

السلع أو الخدمات أو تستحق الضریبة في تاریخ تورید  
في تاریخ إصدار الفاتورة الضریبیة أو في تاریخ 
استالم المقابل جزئیاً أو كلیاً وفي حدود المبلغ المستلم، 

 .أیھا أسبق

 -أ

B. The date of Supply of Goods or Services on 
which the Tax is due shall be as follows: 
 
1. The date on which the transport of Goods 

began, if such transport was under the 
supervision of the Supplier. 
 

2. The date on which the Goods were placed at 
the Customer’s disposal, if the transport 
was not supervised by the Supplier. 
 

3. The date on which the installation or 
assembly of the Goods was completed, for 
Goods supplied with installation or 
assembly. 

 
4. The date on which the performance of the 

Service was completed. 

یكون تاریخ تورید السلع أو الخدمات الذي تُستحق 
 :على أساسھ الضریبة، على النحو اآلتي

 
تاریخ بدء نقل السلع، إذا كانت تنقل  -1

 .ت إشراف الموردتح
 

تاریخ وضع السلع تحت تصرف  -2
العمیل، إذا كانت تنقل بغیر إشراف من 

 .المورد
 

تاریخ االنتھاء من تركیب السلع أو  -3
تجمیعھا، فیما یتعلق بمعامالت التورید 

 .المشمولة بالتركیب أو التجمیع
 

 .تاریخ إتمام تنفیذ الخدمة -4

 -ب
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Article 13: Tax Due Date on the 
Supply of Goods and Services in 

certain cases 

 على الضریبة استحقاق تاریخ): 13( مادة
 معینة حاالت في والخدمات السلع تورید

 

A. The date of Supply of Goods or Services in 
relation to any contract containing periodic 
payments or consecutive invoices is the earliest 
date of the following dates, provided that it 
does not exceed twelve months from the date of 
commencement of the Supply of Goods or 
Services: 
 
1. The date of issue of a Tax Invoice or any 

other equivalent document 
 

2. The due date of payment of the amount 
specified in the Tax Invoice. 
 

3. The date of receipt of payment. 

تاریخ تورید السلع أو الخدمات بالنسبة ألي عقد  
یتضمن دفعات دوریة أو فواتیر متتابعة، ھو التاریخ 
األسبق من التواریخ التالي ذكرھا، وبشرط أال 
یتجاوز مدة اثني عشر شھراً من تاریخ بدء تورید 

 :الخدمات السلع أو
  

تاریخ إصدار أیة فاتورة ضریبیة أو أي  -1
 .مستند آخر مماثل

 
تاریخ استحقاق سداد المبلغ المحدد في  -2

 .الفاتورة الضریبیة
 

 تاریخ استالم المبلغ المسدد. -3

 -أ

B. The date of Supply where payment is made 
through a vending machine is the date the 
amount paid is collected from those machines. 

 خالل من السداد فیھا یتم التي الحاالت في التورید تاریخ
 تلك من المسددة المبالغ تحصیل تاریخ ھو البیع أجھزة

 .األجھزة

 -ب

C. The date of a Deemed Supply of Goods or 
Services is the date of their Supply, surrender, 
disposal, or change in the use of the Goods or 
the date of deregistration, on a case-by-case 
basis and in accordance with the Regulations. 

 توریدھا تاریخ ھو الخدمات أو للسلع المفترض التورید تاریخ
 أو استخدامھا وجھ تغییر أو فیھا التصرف أو عنھا التنازل أو

وفقاً  حدة على حالة كل بحسب التسجیل، وذلك إلغاء تاریخ
 .الالئحة تحدده لما
  

 -ج

D. The date the customs duty is due, or the date on 
which it was supposed to be due, in accordance 
with the provisions of the Customs Law. 

 من كان الذي التاریخ أو الجمركیة الرسوم استحقاق تاریخ 
 الموحد) القانون( النظام وفقاً ألحكام فیھ تستحق أن المفترض
 .للجمارك

 -د

E. The date of Supply of a Voucher shall be the 
date of its issue or the date of subsequent 
Supply. 

 أو إصدارھا تاریخ ھو الشرائیة القسائم تورید تاریخ یكون
 .بعد فیما التورید تاریخ

 -ھـ

  



 
 

20 

 
Chapter Five: Place of Supply التورید مكان: الخامس الفصل 

 

 
Article 14: Place of Supply of 

Goods 
 السلع تورید مكان): 14( مادة

 

A. The place of Supply shall be in the Kingdom in 
the following instances:  
 
1. If the Goods were placed at the disposal of 

the Customer in the Kingdom, where the 
Supply is made without transport or 
dispatch. 
 

2. If the Goods were present in the Kingdom 
at the start of their transport or delivery, 
where they are supplied with transport or 
dispatch, whether the transfer was done by 
the Supplier or on behalf of the Customer. 
 

3. If the installation or assembly of the Goods 
supplied was carried out in the Kingdom. 

 :اآلتیة الحاالت في المملكة في التورید مكان یكون
 

إذا وضعت السلع تحت تصرف العمیل  -1
في المملكة بالنسبة للتورید دون النقل أو 

 .اإلرسال
 

إذا كانت السلع موجودة في المملكة عند  -2
بدء نقلھا أو إرسالھا بالنسبة للتورید مع 

النقل أو اإلرسال، سواء تم النقل أو 
اإلرسال بواسطة المورد أو لحساب 

 .العمیل
 

إذا كان تركیب أو تجمیع السلع الموردة  -3
 .قد تم في المملكة

 -أ

B. For Intra-GCC Supplies: 
 
1. The place of Supply of intra-GCC Supplies 

shall be in the Kingdom if the Kingdom was 
the final destination of the transport or 
dispatch of Goods, and the Customer was a 
Taxable Person in the Kingdom, or if the 
Supplier was registered or obliged to register 
for Tax in the Kingdom. 

 
2. The place of Supply of intra-GCC Supplies 

shall be in the Kingdom if the Kingdom was 
the place where the transport or dispatch of 
Goods starts for a Supply without 
installation or assembly, and where the 
Supplier is registered for Tax purposes in the 
Kingdom and the Customer is not registered 
in the Implementing State where the 
transport or dispatch ends, provided that the 
value of the Supplies made by the taxable 
Supplier does not exceed the Mandatory 
Registration Threshold in that Implementing 
State during any twelve consecutive month 
period. 

 :للسلع البینیة للتوریدات بالنسبة
   

یكون مكان تورید السلع البینیة في  -1
المملكة إذا كانت ھي مكان انتھاء نقل أو 

إرسال السلع وكان العمیل خاضعاً 
للضریبة فیھا، أو كان المورد مسجالً أو 

 .ملزماً بالتسجیل فیھا
 

یكون مكان تورید السلع البینیة في  -2
المملكة إذا كانت ھي مكان بدء نقل أو 

ارسال السلع حال التورید دون التجمیع 
والتركیب، وكان المورد مسجالً لغایات 

الضریبة في المملكة والعمیل غیر 
مسجل في الدولة المطبقة التي ینتھي 

فیھا النقل أو اإلرسال، شریطة أال 
ات المورد الخاضع تتجاوز قیمة تورید

للضریبة في تلك الدولة المطبقة خالل 
أیة فترة اثني عشر شھراً متتالیة، حد 

 .التسجیل االلزامي
 

 -ب
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Article 15: Place of Supply of 

Energy and Water 
 والمیاه الطاقة تورید مكان): 15( مادة

 

 Notwithstanding the provisions of Article 14 of 
this Law, the place of the Supply of gas, oil and 
water by a pipeline distribution system, and the 
Supply of electricity through the production, 
transmission and distribution networks, shall 
be determined in accordance with the 
following: 
 
1. If the Supply is from a Taxable Person with 

a Place of Business in the Kingdom to a 
Taxable Trader with a Place of Business in 
an Implementing State, the place of Supply 
shall be Taxable Trader’s place of 
establishment. 
 

2. If the Supply is from a Taxable Person to a 
Person who is not a Taxable Trader, then 
the place of Supply shall be the place of 
actual consumption. 

من ھذا القانون، یتحدد مكان ) 14(استثناًء من أحكام المادة 
تورید الغاز والنفط والمیاه من خالل نظام التوزیع عبر 

خطوط األنابیب، وتورید الكھرباء عبر شبكات إنتاج ونقل 
 :زیع الكھرباء، وفقاً لما یليوتو

 
ا كان التورید من خاضع للضریبة مقر إذ -1

عملھ في المملكة إلى تاجر خاضع 
للضریبة مقر عملھ في إحدى الدول 

المطبقة، یكون مكان التورید واقعاً في 
 .مكان تأسیس التاجر الخاضع للضریبة

 
إذا كان التورید من شخص خاضع  -2

 للضریبة إلى شخص غیر تاجر خاضع
للضریبة یكون مكان التورید واقعاً في 

 .مكان االستھالك الفعلي

 

 
Article 16: Place of Supply of 

Services 
 الخدمات تورید مكان): 16( مادة

 

 The place of Supply of Services shall be the 
Kingdom where the taxable Supplier is resident 
in the Kingdom, provided that the Customer is 
not a Taxable Person and is not registered for 
Tax purposes in any other Implementing State; 
otherwise the place of Supply of Services shall 
be the Customer’s Place of Residence. 

یقع مكان تورید الخدمات في المملكة إذا كان المورد الخاضع 
ً فیھا، شریطة أال یكون العمیل خاضعاً  للضریبة مقیما
للضریبة ومسجالً لغایات الضریبة في إحدى الدول المطبقة 
األخرى، وإال كان مكان تورید الخدمات في محل إقامة 

 .العمیل
 

 

 
Article 17: Place of Supply of 

Other Services 
 األخرى الخدمات تورید مكان): 17( مادة

 

 Notwithstanding the provisions of Article 16 of 
this Law, the place of Supply of other Services 
shall be determined according to the following: 
 
1. The Place of Residence of the taxable 

Customer where the Supplier has no Place 
of Residence in the Kingdom. 
 

یتحدد مكان  من ھذا القانون،) 16(استثناًء من أحكام المادة 
 :تورید الخدمات األخرى، بحسب الحاالت اآلتیة

 
في مكان إقامة العمیل الخاضع للضریبة  -1

في األحوال التي ال یكون للمورد محل 
 .المملكةإقامة في 

 
في المكان الذي وضعت فیھ وسائل  -2
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2. The place where the means of transport are 
placed at the disposal of the customer, 
where the Supply is the rental of a means of 
transport by a taxable Supplier to a non-
taxable Customer. 
 

3. The place of actual performance of the 
following Supplies: 

 
a) Restaurant and hotel Services, as well 

as food and drinks catering services. 
 

b) Cultural, artistic, sporting, educational 
and entertainment Services. 
 

c) Services related to moveable Goods 
which are transferred from a taxable 
Supplier who has a Place of Residence 
in the Kingdom to a non-taxable 
Customer in an Implementing State. 
 

4. The place where the real estate is located, if 
the Supply is related to real estate Services, 
in accordance with the Regulations. 
 

5. The place where transport of Goods, 
passengers, and Services relating to such 
transport commences, in accordance with 
the Regulations. 

النقل تحت تصرف العمیل، إذا تعلق 
التورید بخدمات تأجیر وسائل النقل بین 

مورد خاضع للضریبة وعمیل غیر 
 .خاضع للضریبة

 
 في مكان التنفیذ الفعلي للتوریدات اآلتیة: -3

 
خدمات المطاعم والفنادق وتعھدات  )أ 

 .تقدیم الطعام والمشروبات
 
الخدمات الثقافیة والفنیة والریاضیة   )ب 

 .والتعلیمیة والترفیھیة
 
الخدمات المرتبطة بالسلع المنقولة  )ج 

الموردة من مورد خاضع للضریبة 
ولھ محل إقامة في المملكة إلى 

عمیل غیر خاضع للضریبة مقیم 
 .في دولة مطبقة

 
في مكان وجود العقار إذا تعلق التورید  -4

وذلك وفقاً لما بخدمات مرتبطة بالعقار، 
 .تحدده الالئحة

 
في مكان بدء نقل السلع والركاب  -5

والخدمات المتعلقة بھا إذا تعلق التورید 
بخدمات نقل السلع أوالركاب، وذلك وفقاً 

 .لما تحدده الالئحة
 

 
Article 18: Place of Supply of 

Telecommunications and 
Electronic Services 

 االتصاالت خدمات تورید مكان): 18( مادة
 اإللكترونیة والخدمات والالسلكیة السلكیة

 

 The place of Supply of telecommunications 
Services and electronic Services shall be in the 
Kingdom, if they are used and enjoyed in the 
Kingdom to the extent of such enjoyment and 
use. 

تورید خدمات االتصاالت السلكیة والالسلكیة یكون مكان 
والخدمات اإللكترونیة في المملكة، إذا تم االنتفاع بھا و 
استخدامھا في المملكة وذلك في حدود ھذا االنتفاع 

 . واالستخدام
  

 

 The Regulations shall specify the nature and 
types of telecommunications and electronic 
Services and the conditions and controls 
applying to this Article.  

وتحدد الالئحة طبیعة وأنواع خدمات االتصاالت السلكیة 
ق والالسلكیة والخدمات اإللكترونیة وشروط وضوابط تطبی

 .ھذه المادة
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Chapter Six: Imports االستیراد: السادس الفصل 

 

 
Article 19: Place of import االستیراد مكان): 19( مادة 

 

 The place of import will be the Kingdom in the 
following two cases: 
 
1. If the Kingdom is the First Point of Entry 

for the imported Goods into a Member 
State. 
 

2. If the Kingdom is the place where the 
Goods are released from a customs duty 
suspension regime, where, immediately 
upon their entry into the council state 
territory, they were placed under a customs 
duty suspension regime in accordance with 
the provisions of the Customs Law. 

 :اآلتیتین الحالتین في المملكة في االستیراد مكان یكون
 

إذا كانت المملكة منفذ الدخول األول  -1
 .للسلع المستوردة إلى دول المجلس

 
إذا كانت المملكة مكان اإلفراج عن  -2

السلع المستوردة من الوضع المعلق 
للرسوم الجمركیة، متى وضعت في 

إحدى األوضاع المعلقة للرسوم 
) القانون(الجمركیة وفقاً ألحكام النظام 

الموحد للجمارك فور إدخالھا إلى إقلیم 
 .دول المجلس

 

 

 
Chapter Seven: Value of 

Supply and imports 
 واالستیراد التورید قیمة: السابع الفصل

 

 
Article 20: Value of Supply التورید قیمة): 20( مادة 

 

A. The value of a Supply is calculated based on the 
Consideration, exclusive of Tax. The value of 
the Supply shall include all expenses imposed 
by the taxable Supplier on the Customer as well 
as the fees due as a result of the Supply and all 
taxes due, including excise tax, but excluding 
Tax.  

تُحتسب قیمة التورید على أساس المقابل دون الضریبة، 
وتشمل جمیع النفقات التي یفرضھا المورد الخاضع للضریبة 

على العمیل وكذلك الرسوم المستحقة نتیجة التورید وجمیع 
الضرائب المستحقة بما فیھا الضریبة االنتقائیة، فیما عدا 

 .الضریبة
 

 -أ

B. If all or part of the Consideration is non-
monetary, the value of the Supply shall be 
calculated as the total of the cash portion and 
the fair Market Value of the non-monetary 
portion of the Consideration, inclusive of all the 
expenses referred to in the previous paragraph 
of this Article, excluding Tax. 

إذا كان كامل المقابل أو جزء منھ غیر نقدي، 
تُحتسب قیمة التورید على أساس إجمالي الجزء 
النقدي مضافاً إلیھ القیمة السوقیة العادلة للجزء غیر 
النقدي من المقابل، شامالً جمیع النفقات المشار إلیھا 

 .السابقة من ھذه المادة فیما عدا الضریبةفي الفقرة 

 -ب
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C. For Tax due in accordance with the Reverse 
Charge Mechanism, the value of the Supply 
shall be the purchase price. In the event that the 
purchase price cannot be determined, the fair 
Market Value will be determined at the date of 
receipt of such Supply. 

ً آللیة االحتساب   بالنسبة للضریبة المستحقة وفقا
العكسي، تكون قیمة التورید ھي ثمن ) التكلیف(

الشراء، وإذا تعذر تحدید ثمن الشراء، وفي حال 
تعذر تحدید ثمن الشراء، تعتمد القیمة السوقیة 

 .التوریدالعادلة في تاریخ حصول 

 -ج

D. If the Consideration relates to other matters in 
addition to the Supply of Goods or Services, 
the value of the Supply shall be equal to that 
part of the Consideration relating to the 
Supply. 

ً بأمور أخرى باإلضافة إلى   إذا كان المقابل متعلقا
تورید السلع أو الخدمات، تعتبر قیمة التورید 

 .مساویة للجزء من المقابل الذي یتعلق بھذا التورید
 

 -د

E. The Regulations shall specify the provisions 
and the rules governing the application of the 
provisions of this Article, and the controls and 
conditions for determining Market Value. 

وتحدد الالئحة األحكام والقواعد المنظمة لتطبیق 
أحكام ھذه المادة، كما تحدد شروط و ضوابط تحدید 

 .القیمة السوقیة
 
  

 -ھـ

 
Article 21: Value of Imported 

Goods 
 المستوردة السلع قیمة): 21( مادة

 

 The value of imported Goods shall be their 
customs value determined in accordance with 
the Customs Law, plus excise tax, customs duty 
and any other charges, excluding Tax. 
 
If it is not possible to determine the value of 
imported Goods according to the preceding 
paragraph of this Article, it shall be determined 
according to the rules stipulated in the Customs 
Law. 

تكون قیمة السلع المستوردة ھي القیمة الجمركیة 
ً للنظام (القانون) الموحد للجمارك  المحددة وفقا
ً إلیھا الضرائب االنتقائیة والرسوم الجمركیة  مضافا

 وأي أعباء أخرى، فیما عدا الضریبة.
 

ً لما  وفى حال تعذر تحدید قیمة االستیراد وفقا
تضمنتھ الفقرة السابقة من ھذه المادة، یتم تحدیدھا 

ً للقواعد المنصوص علیھا في النظام  ) القانون(طبقا
 .الموحد للجمارك

 

 

 
Article 22: Value of Supply 
Between Related Persons 

 األشخاص بین التورید قیمة): 22( مادة
 المرتبطین

 

 Notwithstanding the provisions of Articles 20 
and 21 of this Law, the value of a Supply of 
Goods or Services between Related Persons 
shall be calculated on the basis of the Market 
Value if the value of Supply is less than the 
Market Value and the Customer is not entitled 
to deduct the Input Tax in full. 
 
The Regulations shall determine the terms and 
controls necessary for the application of this 

من ھذا القانون، ) 21(و) 20(استثناًء من أحكام المادتین 
تُحتسب قیمة تورید السلع أو الخدمات بین األشخاص 
المرتبطین على أساس القیمة السوقیة إذا كانت قیمة التورید 
أقل من القیمة السوقیة ولم یكن من حق العمیل خصم ضریبة 

 .المدخالت بالكامل
 

 .وتحدد الالئحة األحكام والضوابط الالزمة لتطبیق ھذه المادة
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Article. 

 
Article 23: Value of Deemed 

Supply 
 المفترض التورید قیمة): 23( مادة

 

 The value of a Deemed Supply is calculated on 
the basis of the purchase price or the actual cost 
of the Goods or Services deemed to be supplied. 
 
If it is not possible to determine the purchase 
price or the actual cost, the value of a Deemed 
Supply shall be the fair Market Value of such 
Goods or Services. 

تُحتسب قیمة التورید المفترض على أساس قیمة الشراء أو 
 .التكلفة الفعلیة للسلع أو الخدمات محل التورید المفترض

 
وحال تعذر تحدید قیمة الشراء أو التكلفة الفعلیة؛ تعتمد القیمة 

 .الخدماتالسوقیة العادلة لتلك السلع أو 
 

 

 
Article 24: Value of Supply after 

Discount 
 التخفیض بعد التورید قیمة): 24( مادة

 

 The value of the Supply shall be reduced, as 
follows: 
 
1. By discounts on prices and discounts given 

to the Customer. 
 
2. By the value of subsidies granted by the State 

to the Supplier. 
 
3. By payments made by the taxable Supplier in 

the name and on behalf of the Customer, in 
which case the taxable Supplier shall not 
deduct the Tax paid on such expenses. 

 تُخفض قیمة التورید باآلتي:
 

والخصومات التخفیضات على األسعار  -1
 الممنوحة للعمیل.

 
قیمة اإلعانات الممنوحة من الدولة إلى  -2

 المورد.
 

المبالغ المسددة من المورد الخاضع  -3
للضریبة باسم ولحساب العمیل، وفي 
ھذه الحالة ال یجوز للمورد الخاضع 

للضریبة خصم الضریبة المسددة على 
  ھذه النفقات.

 

 The Regulations shall determine the conditions 
and controls for calculating the Tax after 
discounts. 

وتحدد الالئحة شروط وضوابط احتساب الضریبة بعد 
 .التخفیض

 

 
Article 25: Value of Supply of 

Vouchers 
 الشرائیة القسائم تورید قیمة): 25( مادة

 

 The value of the Supply of Voucher is calculated 
on the basis of the difference between the 
Consideration received by the Supplier of the 
Voucher and the face value shown on the 
Voucher. 

تُحتسب قیمة تورید القسائم الشرائیة على أساس قیمة الفارق 
بین المقابل الذي حصل علیھ مورد القسیمة الشرائیة والقیمة 

 .المدونة علیھااألسمیة 
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Article 26: Value of Goods 

Reimported After Temporary 
Export 

 بعد االستیراد إعادة عند القیمة): 26( مادة
 للسلع المؤقت والتصدیر النقل

 

 If the Goods are temporarily transferred to an 
Implementing State or exported with the aim of 
completing their manufacturing or repair, then 
the final taxable value shall be calculated upon 
re-importation into the Kingdom on the basis of 
the value added to them in accordance with 
what is stipulated in the Customs Law. 

ً إلى إح دى دول المطبقة، أو تصدیرھا إذا تم نقل السلع مؤقتا
بھدف استكمال تصنیعھا أو إصالحھا، تحتسب قیمتھا النھائیة 
الخاضعة للضریبة عند إعادة استیرادھا إلى المملكة، على 
ً لما ھو منصوص  أساس قیمة الزیادة التي طرأت علیھا وفقا

 .علیھ في النظام (القانون) الموحد للجمارك 
 

 

 
Article 27: Value of Supply Based 

on Profit Margin 
 ھامش أساس على التورید قیمة): 27( مادة

 الربح

 

 In any Tax period, the Taxable Person may, 
after approval by the Bureau, calculate the 
value of the Supply of certain taxable Goods 
using the profit margin mechanism instead of 
the value of such Supply. 
 
The Regulations shall specify the Goods in 
respect of which the profit margin mechanism 
may apply, as well as the controls and 
conditions for applying the provisions of this 
Article. 

افقة یجوز للخاضع للضریبة في أي فترة ضریبیة، وبعد مو
الجھاز، احتساب قیمة توریدات بعض السلع الخاضعة 
للضریبة من خالل استخدام آلیة ھامش الربح بدالً عن قیمة 

 التورید.
 

وتحدد الالئحة السلع التي تطبق علیھا آلیة ھامش الربح، 
 .والشروط والضوابط الالزمة لتطبیق ھذه المادة

 

 
Article 28: Adjustment to the 

Value of a Supply 
 التورید قیمة تعدیل): 28( مادة

 

 The Taxable Person may adjust the value of a 
Supply in any of the following cases on a date 
following the date of Supply: 
 
1. Cancelling the Supply or rejecting part or 

all of the Supply. 
 

2. Reducing the value of the Supply. 
 

3. Not collecting the Consideration in whole 
or in part in accordance with the conditions 
applicable to bad debts. 
 

4. Returning the Goods or Services, subject to 
the Supplier’s consent. 

یل قیمة التورید عند حدوث أي یجوز للخاضع للضریبة تعد
 :من الحاالت التالیة في تاریخ الحق على تاریخ التورید

 
1-  ً  .إلغاء التورید أو رفضھ كلیاً أو جزئیا

 
 .تخفیض قیمة التورید -2

 
عدم تحصیل المقابل جزئیاً أو كلیاً وفقاً  -3

 .للشروط المطبقة على الدیون المعدومة
 

إرجاع السلع أو الخدمات بشرط قبول  -4
 .المورد

 
ویلتزم الخاضع للضریبة بتعدیل قیمة التورید عند حدوث 
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The Taxable Person shall be obliged to adjust 
the value of the Supply in the event of a 
modification or a material change in the nature 
of the Supply which would increase the amount 
of Tax due. 
 
The Regulations shall specify the conditions 
and controls for applying the provisions of this 
Article. 

تغییر أو تعدیل جوھري في طبیعة التورید بما من شأنھ زیادة 
 .مبلغ الضریبة المستحقة

 
 .وتحدد الالئحة شروط وضوابط تطبیق أحكام ھذه المادة

 
Chapter Eight: Registration التسجیل: الثامن الفصل 

 

 
Article 29: Mandatory 

Registration 
 اإللزامي التسجیل): 29( مادة

 

A. The Mandatory Registration Threshold shall be 
in accordance with Paragraph 2 of Article 50 of 
the Framework. 

 الفقرة في علیھ المنصوص الحد اإللزامي التسجیل حد یكون
 . االتفاقیة من) 50( المادة من) 2(

  

 -أ

B. The Resident Taxable Person must register for 
Tax purposes in the following two cases: 
 
1. If the value of their Supplies in the 

Kingdom made during the preceding 
twelve-month period exceeds the 
Mandatory Registration Threshold at the 
end of any month during that year. 
 

2. If it is anticipated that the value of their 
Supplies made in the Kingdom will, at any 
time, exceed the Mandatory Registration 
Threshold during the next twelve months. 

 

یكون الخاضع للضریبة المقیم، ملزماً بالتسجیل 
 الحالتین اآلتیتین:ألغراض الضریبة في 

 
إذا تجاوزت قیمة عملیات التورید التي  -1

یباشرھا في المملكة خالل فترة االثني 
عشر شھراً السابقة على نھایة أي شھر 

 خالل السنة حد التسجیل اإللزامي.
 

إذا كان من المتوقع أن تتجاوز في أي  -2
وقت قیمة عملیات التورید التي یباشرھا 

ثني عشر في المملكة خالل فترة اال
 شھراً القادمة، حد التسجیل اإللزامي.

 -ب

C. A Non-Resident Person is required to register 
in the Kingdom for Tax purposes, regardless of 
the value of his Supplies, as long as he is 
obliged to pay the Tax in the Kingdom. As such, 
he must either register directly, or through the 
appointment of a Tax Representative following 
the Bureau’s approval. His Tax Representative 
shall replace him in all his rights and 
obligations in accordance with the provisions 
stipulated in Article 67 of this Law. 

 المملكة في ُملزماً بالتسجیل المقیم غیر الشخص یكون 
 توریداتھ، طالما قیمة عن النظر الضریبة، بغض ألغراض

 یقوم أن إما المملكة، وعلیھ في الضریبة ُملزماً بسداد كان
 بعد لھ ضریبي ممثل تعیین خالل من أو مباشرة بالتسجیل

 جمیع في محلھ الضریبي الممثل الجھاز، ویحل موافقة
 في علیھا المنصوص وطبقاً لألحكام وااللتزامات الحقوق

 .القانون ھذا من) 67( المادة

 -ج
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D. The Regulations shall determine the rules, 
procedures and conditions necessary for the 
application of the provisions of this Article. 

 لتطبیق الالزمة والشروط واإلجراءات القواعد الالئحة تحدد 
 .المادة ھذه أحكام

 -د

 
Article 30: Tax Group 

Registration 
 الضریبیة المجموعة تسجیل): 30( مادة

 

 Two or more legal Taxable Persons who reside 
in the Kingdom may be registered as a Tax 
Group upon their request and after meeting the 
conditions and procedures specified in the 
Regulations. 
 
All members of the Tax Group shall be jointly 
liable for the Tax obligations of that Tax Group 
arising during their registration period. 
 
In all cases, the Bureau may amend or 
deregister the Tax Group in accordance with the 
conditions, cases and procedures specified in 
the Regulations. 

 للضریبة خاضعین أكثر أو اعتباریین شخصین تسجیل یجوز
 واحدة، بناًء على ضریبیة المملكة، كمجموعة في ومقیمین

 تحددھا التي واإلجراءات الشروط استیفاء طلبھم، وبعد
 .الالئحة

 
 مسؤولین الضریبیة المجموعة أعضاء جمیع ویكون

المجموعة،  بتلك الخاصة الضریبیة االلتزامات عن بالتضامن
 .إلیھا انضمامھم فترة خالل والناشئة

 
 تسجیل إلغاء أو تعدیل للجھاز یجوز األحوال جمیع يوف

ً للشروط الضریبیة المجموعة  واإلجراءات واألوضاع وفقا
 .الالئحة تحددھا التي

 

 
Article 31: Registration of Related 

Persons by the Bureau 
 المرتبطین األشخاص تسجیل): 31( مادة

 الجھاز قبل من

 

 The Bureau may register Related Persons 
automatically in accordance with the cases, 
conditions and controls specified in the 
Regulations. 

تلقائیاً  المرتبطین األشخاص بتسجیل یقوم أن للجھاز یجوز
 .الالئحة تحددھا التي واألوضاع والشروط وفقاً للحاالت

 

 
Article 32: Registration Exclusion التسجیل من االستثناء): 32( مادة 

 

 The Bureau may exclude a Taxable Person from 
mandatory registration, upon his request, if all 
his Supplies are subject to the zero rate. 
 
The Taxable Person shall, upon approval of his 
exclusion from mandatory registration, be 
obliged to notify the Bureau of any 
amendments or changes that may occur to his 
activity and oblige him to register immediately, 
in accordance with the dates, cases and 
procedures specified in the Regulations. 
 
In all cases, the Bureau shall be entitled to 

 – اإللزامي التسجیل من للضریبة الخاضع استثناء للجھاز
 لنسبة خاضعة توریداتھ كامل كانت إذا - طلبھ بناًء على

  .بالمائة الصفر
 

 من استثنائھ على الموافقة بعد للضریبة الخاضع ویلتزم
 قد تغیرات أو تعدیالت بأیة الجھاز بإخطار اإللزامي التسجیل

 حدوثھا، ملزماً بالتسجیل، فور وتجعلھ نشاطھ على تطرأ
 تحددھا التي طبقاً لإلجراءات واألوضاع المواعید في وذلك

 .الالئحة
 

 الضریبة قیمة تحصیل للجھاز األحوال، جمیع وفى
 عن للضریبة الخاضع على المستحقة اإلداریة والغرامات

 .حق وجھ دون التسجیل من خاللھا استثناءه تم التي الفترة
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collect the Tax and administrative fines due on 
the Taxable Person for the period in which he 
was unlawfully excluded from registration. 

 

 
Article 33: Voluntary Registration الطوعي( االختیاري التسجیل): 33( مادة( 

 

A. The Voluntary Registration Threshold shall be 
in accordance with Paragraph 3 of Article 51 of 
the Framework. 

 الفقرة في علیھ المنصوص الحد االختیاري التسجیل حد یكون
 .االتفاقیة من) 51( المادة من) 3(

 -أ

B. A Person not obliged to mandatorily register in 
accordance with Article 29 of this Law, may 
voluntarily apply for registration for Tax 
purposes in the following two cases: 
 
1. If at the end of any month it is proven that 

the value of his Supplies or expenses during 
the preceding twelve-month period exceeds 
the Voluntary Registration Threshold. 
 

2. At any time, the value of his Supplies or 
expenses over the next twelve months is 
expected to exceed the Voluntary 
Registration Threshold. 

) من ھذا 29یحق لغیر الملزم بالتسجیل وفقاً ألحكام المادة (
القانون، أن یطلب تسجیلھ اختیاریاً ألغراض الضریبة في 

 الحالتین اآلتیتین:
 

إذا أثبت في نھایة أي شھر أن قیمة  -1
توریداتھ أو مصروفاتھ خالل فترة 

االثني عشر شھراً السابقة بلغت حد 
 التسجیل االختیاري.

 
یتوقع أن تتجاوز قیمة في أي وقت  -2

توریداتھ أو مصروفاتھ خالل فترة 
االثني عشر شھراً القادمة حد التسجیل 

 االختیاري.

 -ب

C. The Regulations shall specify the rules, 
procedures and conditions necessary for the 
application of the provisions of this Article. 

 لتطبیق الالزمة والشروط واإلجراءات القواعد الالئحة وتحدد
 .المادة ھذه أحكام

 -ج

 
Article 34: Deregistration التسجیل إلغاء): 34( مادة 

 

A. The registrant shall apply to the Bureau to 
deregister in any of the following cases: 
 
1. If he has ceased to carry out an Economic 

Activity. 
 

2. If he has ceased to make Taxable Supplies 
for a period of twelve consecutive months. 

 
3. If at the end of any month, the value of his 

Taxable Supplies made during the 
preceding twelve months falls below the 
Voluntary Registration Threshold, and the 
value of these Supplies and his expenses 
during the following twelve months is not 
expected to exceed the Voluntary 

یجب على المسجل أن یتقدم إلى الجھاز بطلب إللغاء تسجیلھ 
 في إحدى الحاالت اآلتیة:

 
إذا توقف عن مزاولة نشاطھ  -1

 االقتصادي.
 

إذا توقف عن القیام بتوریدات خاضعة  -2
للضریبة وذلك خالل أي فترة اثني عشر 

 شھراً متتالیة.
 

نھایة أأيَّ شھر أن قیمة  إذا تبین في -3
توریداتھ الخاضعة للضریبة العائدة 

لفترة االثني عشر شھراً السابقة 
انخفضت عن حد التسجیل االختیاري، 
وال یتوقع أن تتجاوز قیمة توریداتھ أو 

مصروفاتھ خالل فترة االثني عشر 

 -أ
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Registration Threshold. .شھراً التالیة حد التسجیل االختیاري 

B. The registrant may apply to the Bureau to 
deregister if the value of his Taxable Supplies 
during the preceding twelve months falls below 
the Mandatory Registration Threshold and 
exceeds the Voluntary Registration Threshold. 

 إذا تسجیلھ إللغاء بطلب الجھاز إلى یتقدم أن للمسجل
 لفترة العائدة للضریبة الخاضعة توریداتھ قیمة انخفضت

 اإللزامي التسجیل حد من أقل إلى شھراً السابقة عشر االثني
 .االختیاري التسجیل حد وتجاوزھا

 -ب

C. The Regulations shall specify the procedures, 
controls and conditions for deregistration, and 
the rules regulating the cases for rejecting 
deregistration. 

التسجیل،  إلغاء وشروط وضوابط إجراءات الالئحة وتحدد
 .إلغائھ رفض لحاالت المنظمة والقواعد

 -ج

 
Chapter Nine: Tax Period and 

the Tax Return 
 الضریبة الفترة: التاسع الفصل

 الضریبي واإلقرار

 

 
Article 35: Tax Period الضریبیة الفترة): 35( مادة 

 

 The Regulations of this Law shall specify the 
Tax Period in respect of which the Taxable 
Person must calculate and pay Tax, provided 
that it is not less than one month. A Tax Period 
may have a different start and end date for each 
Taxable Person. The Regulations shall also 
specifythe cases when the Tax Period may be 
amended by lengthening or shortening it by 
either the Bureau or at the request of the 
Taxable Person. 

 الخاضع على یجب التي الضریبیة الفترة الالئحة تُحدد
 عن تقل أال بشرط عنھا الضریبة وسداد احتساب للضریبة

 الفترة ھذه ونھایة بدایة مواعید تختلف أن شھر، ویجوز
 فیھا یجوز التي الحاالت للضریبة، وكذلك خاضع كل حسب
 جانب من سواء النقصان أو بالزیادة الضریبیة الفترة تعدیل

 .للضریبة الخاضع طلب بناًء على أو الجھاز

 

 
Article 36: Submitting the Tax 

Return 
 الضریبي اإلقرار تقدیم): 36( مادة

 

 A Taxable Person shall submit to the Bureau a 
Tax Return for each Tax Period, in which he 
discloses all Imports and Supplies he has made 
or received during that Tax Period using a form 
prepared for this purpose by the Bureau, by no 
later than the last day of the month following 
the end of the Tax Period concerned. 
 
A Taxable Person shall be obliged to submit a 
return, even if he has not made any purchase, 
import or Supply during the Tax Period. 
 

إقراراً  الجھاز إلى یقدم أن للضریبة الخاضع على یجب
 عملیات جمیع عن فیھ یفصح یبیةضر فترة كل ضریبیاً عن

 تلك تلقاھا، خالل أو بھا قام التي والتوریدات االستیراد
 الجھاز من الغرض لھذا الُمعد النموذج على وذلك الفترة،
 النتھاء التالي الشھر من األخیر الیوم أقصاه موعد خالل
  .المعنیة الضریبیة الفترة

 
 بأي یقم لم ولو اإلقرار ھذا بتقدیم للضریبة الخاضع ویلتزم
 .الضریبیة الفترة خالل تورید أو استیراد أو شراء معاملة

 
 الموعد خالل الضریبي إقراره للضریبة الخاضع یقدم لم اوإذ

 للجھاز یكون المادة، ھذه من األولى الفقرة في إلیھ المشار
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If a Taxable Person has not submitted his Tax 
Return within the period specified in the first 
paragraph of this Article, the Bureau may 
estimate the Tax for the Tax Period in respect of 
which a Tax Return was not submitted, 
provided that the basis of the Bureau’s 
estimation is determined without prejudice to 
the criminal responsibility of the Taxable 
Person and the administrative fines stipulated 
in this Law. 
 
Subject to the provisions of Article 61 of the 
Framework, the Regulations shall specify the 
data to be included in the Tax Return, its 
conditions, controls and the procedures for its 
submission. 

 یقدم لم التي الضریبیة الفترة عن الضریبة تقدیر في الحق
 علیھا استند التي األسس الجھاز یُحدد أن اإلقرار، على عنھا

 للخاضع الجنائیة بالمسئولیة اإلخالل دون تقدیره، وذلك في
 ھذا في علیھا المنصوص اإلداریة والغرامات للضریبة

 .القانون
 

 الالئحة االتفاقیة،تبین من) 61( المادة أحكام مراعاة ومع
 وشروطھ الضریبي اإلقرار في توافرھا الواجب البیانات

 .تقدیمھ وإجراءات وضوابطھ

 
Article 37: Amending the Tax 

Return 
 الضریبي اإلقرار تعدیل): 37( مادة

 

 Subject to the provisions of Article 28 of this 
Law, the Taxable Person shall be obliged to 
notify the Bureau if his Tax Return requires an 
amendment, and he shall make the necessary 
amendment to the return to rectify it, in 
accordance with the conditions, controls, rules 
and procedures specified by the Regulations. 

 الخاضع القانون، یلتزم ھذا من) 28( المادة حكم مراعاة مع
 إقراره تعدیل یستوجب ما طرأ إذا الجھاز بإخطار للضریبة

 لتصحیحھ اإلقرار في الالزم التعدیل إجراء الضریبي، وعلیھ
 تحددھا التي واإلجراءات والقواعد والضوابط طبقاً للشروط

 .الالئحة

 

 
Chapter Ten: Tax Invoice الضریبیة الفاتورة: العاشر الفصل 

 

 
Article 38: Issue of a Tax Invoice الضریبیة الفاتورة إصدار): 38( مادة 

 

 A Taxable Person must issue an original Tax 
Invoice when making a Supply of Goods and 
Services, including a Deemed Supply, or upon 
receiving partial or complete Consideration 
prior to the date of Supply. 
 
Subject to the provisions of Paragraph 1 of 
Article 56 of the Framework, the Regulations 
shall specify the data required to be included in 
a Tax Invoice, and the conditions and 
procedures for its issue, including electronic 

 من أصلیة نسخة یُصدر أن للضریبة الخاضع على یجب
 ذلك بما والخدمات السلع بتورید قیامھ عند الضریبیة الفاتورة
 جزئیاً قبل كلیاً أو المقابل استالمھ عند أوالمفترض،  التورید
 .التورید تاریخ

 
االتفاقیة،  من) 56( المادة من) 1( الفقرة أحكام مراعاة ومع
 الفاتورة تتضمنھا أن الواجب البیانات الالئحة تُحدد

 الفواتیر فیھا بما إصدارھا وإجراءات الضریبیة، وشروط
 للضریبة الخاضع فیھا یُستثنى التي االلكترونیة، والحاالت

 بموجبھا یجوز التي الضریبیة، وتلك الفاتورة إصدار من
 وشروطھا الضریبة الفاتورة عن بدیلة مستندات إصدار
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invoices, and the cases where a Taxable Person 
is exempt from issuing such invoices, and the 
cases under which alternative documents may 
be issued in place of a Tax Invoice, as well as 
the terms and information and the cases where 
the Customer or others issue the Tax Invoice on 
behalf of the Supplier. 

 إصدار الغیر أو للعمیل فیھا یجوز التي وبیاناتھا، والحاالت
 .المورد عن نیابة الضریبیة الفاتورة

 
Article 39: Date of Issue of Tax 

Invoice 
 الفاتورة إصدار تاریخ): 39( مادة

 الضریبیة

 

 The Taxable Person must issue the Tax Invoice 
no later than the fifteenth day of the month 
following the month during which the Supply 
took place. 

 في الضریبیة الفاتورة إصدار للضریبة الخاضع على یجب
 فیھ تم الذي الشھر انتھاء یوماً من عشر خمسة أقصاه موعد

 .التورید

 

 
Article 40: Tax Invoice currency الفاتورة في المستخدمة العملة): 40( مادة 

 الضریبیة

 

 The amount of the Tax Invoice must be 
converted to Bahraini Dinars if the Supply was 
made in another currency, and the conversion 
should be based on the exchange rate 
approved by the Central Bank of Bahrain. 

 الدینار إلى الضریبیة الفاتورة في الوارد المبلغ تحویل یجب
 .أخرى عملة باستخدام التورید كان إذا البحریني

  
 لدى المعتمد الصرف سعر أساس على التحویل یتمو

 .التورید تاریخ في المركزي البحرین مصرف

 

 
Article 41: Adjusting a Tax Invoice 

(Credit/Debit Notes) 
 الضریبیة الفاتورة تعدیل): 41( مادة

 )مدین/دائن إشعار(

 

A. A Taxable Person who, after issuing a Tax 
Invoice, adjusts the value of a Supply, subject to 
meeting one of the cases stipulated in Article 28 
of this Law, shall include this adjustment in a 
document that corrects the original Tax Invoice 
in accordance with the following: 
 
1. If the Tax amount shown in the original 

invoice exceeds the actual value of the 
Supply, the Taxable Person who has made 
the Supply shall provide the Customer with 
a Credit Note. 
 

2. If the Tax amount shown in the original 
invoice is lower than the actual value of the 
Supply, the Taxable Person who has made 
the Supply shall provide the Customer with 

 التورید قیمة بتعدیل یقوم الذي للضریبة الخاضع على یجب
 المادة في علیھا المنصوص الحاالت إحدى توافر عند

 الضریبیة،على الفاتورة إصدار بعد القانون، ھذا من) 28(
 الفاتورة بموجبھ یصحح مستند في التعدیل ھذا یُدرج أن

 :یلي وفقاً لما وذلك األصلیة الضریبیة
 

إذا كان مبلغ الضریبة المثبت في  -1
الفاتورة األصلیة یُجاوز القیمة الفعلیة 
للتورید، یتعین على الخاضع للضریبة 

الذي قام بالتورید أن یصدر إشعار دائن 
 للعمیل.

 
إذا كان مبلغ الضریبة المثبت في  -2

الفاتورة األصلیة أقل من القیمة الفعلیة 
للتورید، یتعین على الخاضع للضریبة 

ذي قام بالتورید أن یصدر إشعار مدین ال
 للعمیل.

 -أ
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a Debit Note.   

B. In all cases, such document shall be treated in 
the same manner as the original Tax Invoice. 

 المقررة المعاملة ذات المستند ھذا یُعامل األحوال جمیع وفى
 .األصلیة الضریبیة للفاتورة

 -ب

 
Chapter Eleven: Deduction 

and Adjustment of tax 
 وتسویة خصم :عشر الحادي الفصل

 الضریبة

 

 
Article 42: Deducting Input Tax المدخالت ضریبة خصم): 42( مادة 

 

A. Deductible Input Tax for a Taxable Person for 
any Tax period is the sum of the Input Tax 
payable or receivable on Goods and Services 
supplied to him or imported by him for the 
purpose of carrying out the following 
transactions: 
 
1. Taxable Supplies. 
 
2. Supplies made outside of the Kingdom 

which would have been subject to Tax in 
the Kingdom. 

 للضریبة الخاضع قبل من للخصم القابلة الضریبة تكون
 المدخالت ضریبة مجموع ھي ضریبیة فترة أي عن

 لھ الموردة والخدمات السلع على المستحقة أو المسددة
 :اآلتیة بالمعامالت القیام لغایات منھ المستوردة أو
 

 التوریدات الخاضعة للضریبة. -1
 

التوریدات التي تتم خارج المملكة متى  -2
 كانت خاضعة للضریبة فیھا.

 -أ

B. The Tax paid at import into another 
Implementing State, which is considered the 
First Point of Entry of Goods into the member 
states, shall be deductible when the Kingdom is 
the Final Destination Point of Entry of such 
Goods. 

 مطبقة دولة لدى االستیراد عند المسددة الضریبة تكون
 المجلس دول الى للسلع األول الدخول منفذ ونتك أخرى

 السلع مقصد منفذ المملكة تكون عندما للخصم قابلة
 .النھائي

 -ب

C. Subject to the provisions of Paragraph A of this 
Article, Input Tax borne shall not be deducted 
in the following cases: 
 
1. If paid for Goods or Services other than 

those for the purpose of the Economic 
Activity of the Taxable Person. 
 

2. If paid for Goods that are prohibited from 
being traded in the Kingdom. 

 
3. If paid for Goods and Services for the 

 ال المادة، ھذه من) أ( الفقرة تضمنتھ ما مراعاة مع
 في تحملھا تم التي المدخالت ضریبة خصم یجوز

 :اآلتیة الحاالت
 

إذا دُفعت عن سلع أو خدمات مخصصة  -1
لغیر غایات النشاط االقتصادي للخاضع 

 للضریبة.
 

إذا دُفعت عن سلع محظور تداولھا في  -2
 المملكة.

 
إذا دُفعت عن عملیات استیراد أو تورید،  -3

  -ج
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purpose of making Exempt Supplies in the 
Kingdom 

 معفاة من الضریبة في المملكة.

D. The Regulations shall determine the other cases 
when Input Tax is not deductible, and shall 
specify the provisions, conditions and controls 
for the application of the provisions of this 
Article. 

 ضریبة فیھا تكون التي األخرى الحاالت الالئحة تُحدد
 والشروط األحكام تحدد للخصم، كما قابلة غیر المدخالت
 .المادة ھذه أحكام لتطبیق المنظمة والضوابط

 -د

 
Article 43: Conditions to Deduct 

Input Tax 
 ضریبة خصم شروط): 43( مادة

 المدخالت

 

 The deduction of Input Tax in any Tax Period 
shall require the receipt and retention by the 
Taxable Person of a Tax Invoice or of customs 
documents so as to evidence that he is the 
importer of the Goods which relates to the 
Supply or import for which the Input Tax was 
due.  

ضریبیة،  فترة أي في المدخالت ضریبة لخصم یشترط
 أو الضریبیة بالفاتورة للضریبة الخاضع واحتفاظ استالم

 المتعلقة للسلع مستورد أنھ تثبت التي الجمركیة المستندات
 .المدخالت ضریبة عنھ استحقت الذي االستیراد أو یدبالتور

 

 
Article 44: Deduction of Input 
Tax Paid Before Registration 

 المدخالت ضریبة خصم): 44( مادة
 التسجیل تاریخ قبل المسددة

 

 A Taxable Person may deduct Input Tax paid 
for Goods and Services supplied to him or 
which he imported prior to the date of 
registration, in the Tax Return of the first Tax 
Period after registration, if the following 
conditions are met: 
 
1. The Goods or Services received are for the 

purpose of making Taxable Supplies. 
 

2. The Goods have not been supplied before 
the date of registration. 
 

3. Capital Assets have not been fully used 
before the date of registration. 
 

4. The Services have been received within a 
period not exceeding six months prior to 
the date of registration. 
 

5. The Goods and Services shall not be subject 
to any restriction associated with the right 

 السلع على المدخالت ضریبة خصم للضریبة للخاضع یجوز
 تاریخ قبل باستیرادھا قام التي أو لھ الموردة والخدمات

 الضریبیة الفترة عن الضریبي اإلقرار التسجیل، بموجب
 :اآلتیة الشروط توافرت التسجیل، إذا بعد األولى

 
تلقي السلع أو الخدمات بغرض القیام  -1

 بتوریدات خاضعة للضریبة.
 

 عدم تورید السلع قبل تاریخ التسجیل. -2
 

عدم استھالك األصول الرأسمالیة  -3
 بالكامل قبل تاریخ التسجیل.

 
تلقي الخدمات خالل مدة ال تزید على  -4

 أشھر سابقة على تاریخ التسجیل.ستة 
 

عدم خضوع السلع والخدمات ألي قید  -5
من القیود المرتبطة بحق الخصم 

المنصوص علیھا في االتفاقیة وھذا 
 القانون.
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to deduct provided for in the Framework 
and this Law. 

 
Article 45: Proportional deduction 

of Input Tax 
 لضریبة النسبي الخصم): 45( مادة

 المدخالت

 

 Where Input Tax is related to Goods and 
Services which are used to make taxable 
Supplies and exempt Supplies, Input Tax shall 
be deducted only in proportion to Taxable 
Supplies. 
 
The Regulations shall specify the methods for 
calculating the proportional deduction and the 
other conditions and controls for the 
application of the provisions of this Article. 

 بسلع مرتبطة المدخالت ضریبة فیھا تكون التي األحوال في
 للضریبة خاضعة بتوریدات للقیام تستخدم وخدمات

 ضریبة خصم یجوز للضریبة، فال خاضعة غیر وتوریدات
 الخاضعة للتوریدات العائدة النسبة حدود في إال المدخالت
 .للضریبة

 
 والشروط الخصم نسبة احتساب طرق الالئحة وتحدد

 .المادة ھذه أحكام لتطبیق األخرى والضوابط

 

 
Article 46: Amendment of 

Deductible Input Tax 
 المدخالت ضریبة تسویة): 46( مادة

 للخصم القابلة

 

A. A Taxable Person shall be obliged to amend the 
value of the Input Tax previously deducted 
when importing or receiving Goods or Services 
supplied to him where the value of the Input 
Tax available to him for deduction has 
increased or decreased as a result of the 
following: 
 
1. Cancellation or rejection of the Supply. 

 
2. Reduction in the value of the Supply 

following the date of Supply. 
 

3. Failure to pay the Consideration for the 
Supply in whole or in part in accordance 
with the conditions relating to bad debts. 
 

4. Change in the use of a Capital Asset. 

 التي المدخالت ضریبة قیمة بتعدیل للضریبة الخاضع یلتزم 
 الموردة الخدمات أو السلع تلقى أو استیراد عند خصمھا سبق

 لھ المتاح المدخالت ضریبة قیمة عن نقصت أو زادت إذا لھ
 :اآلتیة الحاالت في خصمھا، وذلك

 
 إلغاء معاملة التورید أو رفضھا. -1

 
تخفیض قیمة التورید بتاریخ الحق  -2

 لتاریخ التورید.
 

عدم سداد مقابل التورید كلیاً أو جزئیاً  -3
 وفقاً لشروط الدیون المعدومة.

 
 تغییر وجھ استخدام األصول الرأسمالیة. -4

 

 -أ

B. The Taxable Person shall not be obliged to 
amend the value of Input Tax in either of the 
following cases: 
 
1. Evidence is provided that the Goods 

imported by or supplied to him have been 

 في المدخالت ضریبة بتعدیل للضریبة الخاضع یلتزم ال 
 :اآلتیتین الحالتین إحدى

 
ثبوت فقدان السلع المستوردة أو الموردة  -1

لصالحھ أو تلفھا أو سرقتھا، وذلك وفقاً 
للشروط والضوابط التي تحددھا 

 -ب
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lost, damaged or stolen, in accordance with 
the conditions and controls determined by 
the Regulations. 

2. Goods imported or supplied to him are 
used as samples or low value gifts in 
accordance with Clause 4 of Paragraph A of 
Article 10 of this Law. 

 الالئحة.
 
 

استخدام السلع المستوردة أو الموردة لھ  -2
كعینات أو ھدایا ذات قیمة زھیدة وفقاً 

من الفقرة  (4) للمنصوص علیھ بالبند
 ) من ھذا القانون.10(أ) بالمادة (

 
Article 47: Input Tax on Capital 

Assets 
 على المدخالت ضریبة): 47( مادة

 الرأسمالیة األصول

 

 Input Tax on Capital Assets shall be deducted in 
accordance with their net book value at the date 
of registration.  
 
The Regulations will determine the mechanism 
for deducting and adjusting Input Tax on 
Capital Assets and the duration of retention of 
records and books relevant to Capital Assets. 

وفقاً  الرأسمالیة األصول على المدخالت ضریبة تُخصم
 .التسجیل تاریخ فى الصافیة الدفتریة لقیمتھا

 
 على المدخالت ضریبة وتسویة خصم آلیة الالئحة وتحدد

 ودفاتر بسجالت االحتفاظ الرأسمالیة، ومدد األصول
 .الرأسمالیة األصول

 

 
Article 48: Adjustment of Tax المستحقة الضریبة تسویة): 48( مادة 

 

 Subject to the provisions of Article 41 of this 
Law, the Taxable Person shall adjust the Tax 
due in the following cases: 
 
1. Meeting one of the cases stipulated in 

Article 28 of this Law, which leads to the 
amendment of the value of Supply. 
 

2. If the Tax was incorrectly imposed. 
 
The Regulations shall specify the conditions 
and controls necessary for the adjustment of 
Tax. 

 على یجب القانون، ھذا من (41) المادة حكم مراعاة مع
 في علیھ المستحقة الضریبة بتسویة القیام للضریبة الخاضع
 :اآلتیتین الحالتین

 
توافر إحدى الحاالت المنصوص علیھا  -1

) من ھذا القانون مما أدى 28في المادة (
 إلى تعدیل قیمة التورید.

 
 فرض الضریبة بشكل خاطئ.إذا تم  -2

 
 .الضریبة لتسویة الالزمة والضوابط الشروط الالئحة وتحدد

 

 

 
Article 49: The Bureau’s 

Assessment of the Net Tax 
 الصافیة للضریبة الجھاز تقدیر): 49( مادة

 

 The Bureau has the right, in all cases, to 
estimate the amount of the Tax due if it is 
proven that the Tax is not properly calculated 
by the Taxable Person, and their estimate shall 
be based on valid reasons from the data and 

 الضریبة مبلغ األحوال، تقدیر جمیع للجھاز، في یحق
 جانب من الضریبة احتساب صحة عدم ثبت المستحقة، إذا

 أسباب قائماً على دیرهتق یكون أن للضریبة، ویجب الخاضع
 . لدیھ متاحة ومستندات بیانات واقع من جدیة
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documents available to them. 
 
The Regulations shall specify the provisions, 
rules and procedures governing the application 
of the provisions of this Article. 

 لتطبیق المنظمة واإلجراءات والقواعد األحكام الالئحة وتحدد
 .المادة ھذه

 
Chapter Twelve: Payment of 

Tax 
 الضریبة سداد: عشر الثاني الفصل

 

 
Article 50: Payment of Tax due on 

Supplies 
 عن المستحقة الضریبة سداد): 50( مادة

 التورید

 

 The Taxable Person shall pay the Tax due to the 
Bureau accompanied by his Tax Return, and in 
accordance with the rules and procedures 
specified in the Regulations. 

 إقرارة رفق للجھاز مبلغھا سداد للضریبة الخاضع على یجب
 تحددھا التي واإلجراءات طبقاً للقواعد وذلك الضریبى،

 .الالئحة

 

 
Article 51: Payment of Tax at 

Import 
 عند المستحقة الضریبة سداد): 51( مادة

 االستیراد

 

A. An Importer shall pay the Tax due on import if 
the Kingdom is the First Point of Entry, in 
accordance with the provisions of this Law, to 
Customs Affairs at the Ministry of Interior in 
accordance with the procedures, regulations 
and conditions determined by the Bureau. 

 كانت إذا االستیراد عن المستحقة الضریبة المستورد یُسدد 
 القانون، إلى ھذا ألحكاماألول، وفقاً  الدخول منفذ المملكة
 والنظم الداخلیة، طبقاً لإلجراءات بوزارة الجمارك شئون

 .الجھاز یحددھا التي واألوضاع

 -أ

B. Notwithstanding the provisions of Paragraph A  
of this Article, the Bureau may allow the 
Importer who is a Taxable Person to defer 
payment of the Tax due on imported Goods for 
the purposes of its Economic Activity. 
 
The Importer who is a Taxable Person shall, in 
this case, declare the deferred Tax due in his 
Tax Return, and the declared deferred Tax due 
shall be deductible in accordance with the 
provisions of this Law. 

 أن للجھاز المادة، یجوز ھذه من) أ( الفقرة حكم من استثناء 
 الضریبة سداد بتأجیل للضریبة الخاضع للمستورد یسمح

 .االقتصادي النشاط لغایات المستوردة السلع على المستحقة
 

 أن الحالة ھذه في للضریبة الخاضع المستورد على ویجب
الضریبي،  إقراره في سدادھا المؤجل الضریبة عن یفصح
 قابلة عنھا والُمفصح سدادھا المؤجل المستحقة الضریبة وتعد

 .القانون ھذا وفقاً ألحكام للخصم

 -ب

C. The Regulations shall specify the provisions, 
rules and procedures necessary for applying the 
provisions of this Article. 

 لتطبیق الالزمة واإلجراءات والقواعد األحكام الالئحة تحدد
 .المادة ھذه أحكام

 -ج
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Article 52: Suspension of Tax الضریبة تعلیق): 52( مادة 

 

 Tax on import shall be suspended if the Goods 
are placed under one of the customs duty 
suspension regimes, in accordance with the 
conditions and controls stipulated in the 
Customs Law. 
 
An Importer who is subject to Tax shall, in this 
case, provide a financial guarantee which covers 
the value of Tax calculated in accordance with 
the rules and controls specified in the 
Regulations. 

 المستوردة السلع وضعت إذا في االستیراد عند الضریبة تٌعلق
وفقاً  الجمركیة، وذلك للرسوم المعلقة األوضاع إحدى في

) القانون( النظام في علیھا المنصوص والضوابط للشروط
 .للجمارك الموحد

 
 تقدیم الحالة ھذه في للضریبة الخاضع المستورد على ویجب
 وفقاً للقواعد احتسابھ یتم الضریبة قیمة یُغطي مالي ضمان

 .الالئحة تحددھا التي والضوابط

 

 
Chapter Thirteen: Tax 
Subject to Zero-Rate 

 الضریبة فرض: عشر الثالث الفصل
 بالمئة الصفر بنسبة

 

 
Article 53: Goods and Services 

Subject to Zero-Rate 
 الخاضعة والخدمات السلع): 53( مادة

 بالمئة الصفر بنسبة للضریبة

 

 The zero-rate shall apply to the following: 
 
1. The export of Goods outside the territory of 

the Implementing States. 
 

2. The Supply of Goods to a customs duty 
suspension regime as stipulated in the 
Customs Law, and the Supply of Goods 
under customs duty suspension. 

 
3. Transportation services for passengers and 

Goods from or to the Kingdom, which 
begins in, ends or passes through the 
Kingdom’s territory, including Services and 
supply of related means of transport. 

 
4. The Supply of preventive and basic 

healthcare Services and associated Goods 
and Services. 

 
5. The Supply or import of medicines and 

medical equipment, subject to coordinating 
with the concerned medical bodies in the 
Kingdom. 

 

 :اآلتیة المعامالت على بالمائة الصفر نسبة تُطبق
 

خارج أقالیم الدول تصدیر السلع إلى  -1
 المطبقة.

 
تورید السلع إلى إحدى األوضاع المعلقة  -2

للرسوم الجمركیة المنصوص علیھا في 
النظام (القانون) الموحد للجمارك، أو 
توریدھا ضمن تلك األوضاع المعلقة 

 للرسوم الجمركیة.
 

خدمات نقل الركاب والسلع من أو إلى  -3
 المملكة، الذي یبدأ في المملكة أو ینتھي

فیھا أو یمر عبر أراضیھا، وما یتضمنھ 
من خدمات وتورید وسائل نقل مرتبطة 

 بھ.
 

تورید خدمات الرعایة الصحیة الوقائیة  -4
واألساسیة والسلع والخدمات المرتبطة 

 بھا.
 

تورید أو استیراد األدویة والتجھیزات  -5
الطبیة بمراعاة التنسیق مع الجھات 

 الطبیة المعنیة بالمملكة.
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6. Re-export of moveable Goods temporarily 
imported into the Kingdom for repair, 
restoration, conversion or processing, 
including services pertaining to them. 

 
7. The Supply of Services from a taxable 

Supplier resident in the Kingdom to a 
Customer not resident in the territory of the 
Implementing States who benefits from the 
Service outside the Implementing States 
territory, subject to the provisions of Article 
17 of this Law. 

 
8. The Supply or import of investment gold, 

silver and platinum with a purity of not less 
than 99% and tradable on the global bullion 
market, on the basis of a certificate issued 
by the concerned body which examines 
precious metals and stones in the Kingdom. 

 
9. The first Supply after extraction of gold, 

silver and platinum for trading purposes. 
 
10. The Supply and import of pearls and 

precious stones, after obtaining a certificate 
issued by the concerned body for examining 
pearls and precious stones to determine 
their nature. 

 
11. The construction of new buildings. 
 
12. The Supply of educational services and 

related Goods and Services by 
kindergartens, pre-primary education, 
primary, secondary and higher education 
institutions. 

 
13. The local transportation sector 
 
14. Oil, oil derivatives and the gas sector. 
 
15. The Supply and import of food as stipulated 

in Clause 1 of Article 31 of the Framework. 
 
The Regulations shall determine the terms, 
conditions and the necessary procedures to 
apply the provisions this Article. 

 
یر السلع المنقولة التي تم إعادة تصد -6

استیرادھا مؤقتاً إلى المملكة من أجل 
إصالحھا أو ترمیمھا أو تحویلھا أو 
معالجتھا، وما تتضمنھ من خدمات 

 مضافة إلیھا.
 

 خاضع مورد من الخدمات تورید -7
 عمیل لصالح المملكة في مقیم للضریبة

 یستفید المطبقة الدول إقلیم في مقیم غیر
المطبقة،  الدول إقلیم خارج الخدمة من

 ھذا من) 17( المادة حكم بمراعاة وذلك
 .القانون

 
 والفضة الذھب استیراد أو تورید -8

خالصاً  كان االستثماري، إذا والبالتین
وقابالً %) 99( عن تقل ال نقاوة بنسبة

العالمي، بناًء  السبائك سوق في للتداول
 المعنیة الجھة تصدرھا شھادة على

 القیمة ذات واألحجار المعادن بفحص
 .بالمملكة

 
 والفضة الذھب استخراج بعد تورید أول -9

 .التجارة لغایات والبالتین
 

 ذات واألحجار اللؤلؤ واستیراد تورید -10
 شھادة على الحصول القیمة، بعد

 اللؤلؤ بفحص المعنیة الجھة تصدرھا
 .طبیعتھا بتحدید القیمة ذات واألحجار

 
 .الجدیدة المباني تشیید -11

 
 والخدمات والسلع التعلیم خدمات تورید -12

 ما ومرحلة الحضانة لدور بھا المرتبطة
 األساسي والتعلیم األساسي التعلیم قبل

 .والعالي والثانوي
 

 .المحلي النقل قطاع -13
 

 .والغاز النفطیة والمشتقات النفط قطاع -14
 

 المشار الغذائیة السلع واستیراد تورید -15
 من) 31( المادة أوالً) من( البند في إلیھا

 .اإلتفاقیة
 

 الالزمة واإلجراءات والشروط الضوابط الالئحة وتحدد
 .المادة ھذه حكم لتطبیق
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Chapter Fourteen: 

Exemptions 
 اإلعفاءات: عشر الرابع الفصل

 

 
Article 54: Supply of Financial 

Services 
 المالیة الخدمات تورید): 54( مادة

 

 The Supply of financial Services specified in the 
Regulations is exempt from Tax, except where 
the payment for the Service is expressed as a 
fee, commission or commercial discount. 
 
The Regulations shall specify the necessary 
rules and conditions for the application of the 
provisions of this Article. 

 تُحددھا التي المالیة الخدمات تورید الضریبة من یُعفى
 كرسم صراحة الخدمة عن یُسدد ما ذلك من الالئحة، ویُستثنى

 .تجاري خصم او عمولة او
 

 ھذه حكم لتطبیق الالزمة والشروط القواعد الالئحة وتُبین
 .المادة

 

 Article 55: Supply of Bare Land 
and Buildings 

 و الفضاء األراضي تورید): 55( مادة
 المباني

 

 The Supply of bare land and buildings by way of 
sale or rental shall be exempt from Tax. 
 
The Regulations shall specify the necessary 
conditions and rules for the application of this 
Article. 

 من والمباني الفضاء األراضي توریدات الضریبة من تُعفى
 .إیجارھا أو بیعھا خالل

 
 .المادة ھذه لتطبیق الالزمة والقواعد الشروط الالئحة وتبین

 

 
Article 56: Imports Exempt from 

Tax 
 الضریبة من المعفى االستیراد): 56( مادة

 

 The following transactions shall be exempt 
from Tax: 
 
1. The import of Goods, if the Supply of such 

Goods in the state of final destination is 
exempt from or subject to Tax at zero rate. 
 

2. The import of Goods exempt from customs 
duties in accordance with the conditions 
and controls stipulated in the Customs Law, 
as follows: 

 
a) Diplomatic exemptions 

 
b) Military exemptions 

 :اآلتیة المعامالت الضریبة من تُعفى
 

معامالت استیراد السلع، إذا كان    -1
توریدھا في دولة المقصد النھائي معفیاً 

من الضریبة أو خاضعاً لھا بنسبة 
 الصفر بالمئة.

 
معامالت استیراد السلع المعفاة من    -2

الرسوم الجمركیة وفقاً للشروط 
والضوابط المنصوص علیھا في النظام 
 (القانون) الموحد للجمارك وھي كاآلتي:

 
 .الدبلوماسیة اءاتاإلعف )أ 
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c) Import of personal luggage and 

household appliances used by citizens 
residing abroad and foreigners coming 
to reside in the Kingdom for the first 
time. 

 
d) Import of returned Goods. 

 
3. Personal luggage and gifts which 

accompany travelers. 
 

4. Necessities for persons with special needs 
 
The Regulations shall determine the conditions, 
terms and procedures for applying the 
provisions of this Article. 

 .العسكریة اإلعفاءات )ب 
 

استیراد األمتعة الشخصیة  )ج 
واألدوات المنزلیة المستعملة 

التي یجلبھا المواطنون 
المقیمون في الخارج واألجانب 

القادمون لإلقامة في المملكة 
 .ألول مرة

 
 .المعادة السلع استیراد )د 

 
األمتعة الشخصیة والھدایا التي ترد  -3

 بصحبة المسافرین.
 

 مستلزمات ذوي االحتیاجات الخاصة. -4
 

وتحدد الالئحة الشروط والضوابط واإلجراءات 
 الالزمة لتطبیق أحكام ھذه المادة.

 
 

 
Chapter Fifteen: Refund of 

Tax and Transfer of Surplus 
 استرداد: عشر الخامس الفصل

 الفائض ترحیل و الضریبة

 

 
Article 57: Refund of Tax الضریبة استرداد): 57( مادة 

 

A. In accordance with Articles 65 to 69 of the 
Framework, the Bureau may refund the Tax 
paid for any Supply or import in the following 
cases:  
 
1. An excess amount paid by the Taxable 

Person. 
 
2. Foreign governments, international 

organisations, institutions, consular and 
military bodies and missions, for Goods and 
Services supplied within the Kingdom. 

 
3. A Taxable Person in the Kingdom who paid 

Tax in another Implementing State for the 
purpose of carrying on his Economic 
Activity. 

4. Tourists. 
 

االتفاقیة،  من) 69( إلى) 65( من المواد أحكام مراعاة مع
 صدر استیراد أو تورید أي عن المسددة الضریبة رد للجھاز

 :ذكرھم تي◌ّ اال أيٍ من من
الخاضع للضریبة الُمسِدد مبلغھا  -1

 بالزیادة. 
 

الحكومات األجنبیة والمنظمات الدولیة  -2
والھیئات والبعثات الدبلوماسیة 

والعسكریة بالنسبة للسلع والخدمات 
 .الموردة داخل المملكة

 
الخاضع للضریبة بالمملكة بالنسبة  -3

للضریبة التي قام بسدادھا لدى دولة 
قیامھ بنشاطھ مطبقة أخرى لغایات 

 . االقتصادي
 

 السیاح. -4
 

 -أ
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The Regulations shall determine the conditions, 
terms and procedures for applying the 
provisions of this Article. 

 الالزمة واإلجراءات والضوابط الشروط الالئحة وتحدد
 .الفقرة ھذه لتطبیق

B. For the purpose of satisfying refund requests, 
the Bureau shall pay the Tax amount for which 
the refund conditions are met from the account 
reserved for revenues and administrative fines. 

 من استردادھا شروط توافرت التي الضریبة قیمة تُصرف
 الضریبة إیرادات حصیلة من المحجوزة المبالغ حساب

 طلبات تغطیة لغایات بھا المرتبطة اإلداریة والغرامات
 .االسترداد

 -ب

 
Article 58: Carry Forward of 

Excess Recoverable Tax 
 القابلة الضریبة فائض ترحیل): 58( مادة

 لالسترداد

 

 The Taxable Person may request the Bureau to 
defer excess net Tax recoverable to subsequent 
Tax Periods. 
 
The Bureau has the right to set off against the 
excess net Tax recoverable against any Tax or 
administrative fines due by the Taxable Person 
under the provisions of this Law or any other 
tax law in the subsequent Tax Periods until the 
excess is exhausted. 
 
The Regulations shall determine the rules 
governing the application of the provisions of 
this Article. 

 فائض ترحیل الجھاز من یطلب أن للضریبة للخاضع
 .الحقة ضریبیة فترات إلى لالسترداد القابلة الصافیة الضریبة

 
 الصافیة الضریبة فائض بین مقاصة إجراء في الحق وللجھاز

 الخاضع على تستحق إداریة غرامات أو ضرائب وأیة
آخر،  ضریبي قانون أي أو القانون أحكام بموجب للضریبة

 .الفائض قیمة استنفاذ حتى الحقة ضریبیة فترات في
 

 .المادة ھذه أحكام لتطبیق المنظمة القواعد الالئحة وتُحدد

 

 
Chapter Sixteen: Judicial 

Obligations 
 الضبطیة: عشر السادس الفصل

 القضائیة

 

 
Article 59: Powers of Judicial 

Officers 
 الضبط مأموري صالحیات): 59( مادة

 القضائي

 

 Employees appointed by a decision of the 
minister concerned with justice affairs, in 
agreement with the Minister, shall have judicial 
officer status in respect of the implementation 
of the provisions of this Law and related 
implementing decisions with respect to 
criminal acts that fall within their area of 
expertise and relating to their duties. For this 
purpose, their inspections shall include 
factories, warehouses, shops, establishments, 

 المعني الوزیر من قرار بندبھم یصدر الذین للموظفین یكون
 القضائیة الضبطیة الوزیر، صفة مع باالتفاق العدل بشؤون

 لھ، وذلك المنفذة والقرارات القانون ھذا أحكام تنفیذ في
 وتكون اختصاصاتھم دوائر في تقع التي للجرائم بالنسبة
 المعامل معاینة ذلك سبیل في وظائفھم، ولھم بأعمال متعلقة

 تباشر ممن وغیرھا والمنشآت والمحال والمخازن والمصانع
 خاضعة خدمات أو سلع استیراد أو بتورید نشاطاً یتعلق

 المخالفات، وتحریر تحفظیاً، وضبط للضریبة، وغلقھا
 وجب عقاراً معداً للسكنى المحل كان الالزمة، وإذا المحاضر
 .العامة النیابة إذن على الحصول
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and others, where activities related to the 
Supply or import of taxable Goods or Services 
are carried out, and they shall be permitted to 
close the premises on a precautionary basis, 
record violations and prepare necessary 
reports. Where the place is intended for 
residential use, prior consent from the Public 
Prosecution is necessary.  
 
In cases of control, members of the Public 
Authority may be sought if necessary. 

 
 العامة السلطة برجال االستعانة الضبط حاالت في ویجوز

 .ذلك األمر أقتضى إذا

 
Chapter Seventeen: 
Administrative fines 

 الغرامات: عشر السابع الفصل
 اإلداریة

 

 
Article 60: Imposing 
administrative fines 

 الغرامات فرض حاالت): 60( مادة
 اإلداریة

 

A. Except for instances of Tax evasion stipulated 
in Article 63 of this Law, an administrative fine 
shall be imposed on any Person who commits 
any of the following acts: 
 
1. Late submission of a Tax Return or late 

payment of Tax, within the prescribed 
period not exceeding sixty days. The 
penalty in this case shall be calculated at a 
minimum rate of 5%, and shall not exceed 
25% of the value of the Tax which should be 
declared or paid. 
 

2. Failure to apply for registration within sixty 
days from the date of expiry of the 
registration period stipulated under this 
Law or from the date of reaching the 
Mandatory Registration Threshold. In this 
case, a penalty not exceeding ten thousand 
Dinars shall be imposed. 

 
3. Submission of false data on imports or on 

the Supply of Goods and Services 
performed where their value is higher than 
the value declared in the Tax Return. In this 
case, the penalty shall be calculated at a 
minimum rate of 2.5%, and shall not exceed 
5% of the value of the unpaid amount of 

 في علیھا المنصوص الضریبي التھرب حاالت عدا فیما 
 ُكل على إداریة غرامة القانون، تُفرض ھذا من) 63( المادة

 :االّتیة األفعال أحد ارتكب َمن
 

تأخر في تقدیم اإلقرار الضریبي أو  -1
سداد الضریبة عن المدة المقررة بما ال 
یجاوز ستین یوماً، وتحسب الغرامة في 

%)، وال 5ھذه الحالة بنسبة ال تقل عن (
%) من قیمة الضریبة 25تزید على (

 .التي كان یتعین اإلقرار بھا أو سدادھا
 

وماً عدم التقدم للتسجیل خالل مدة ستین ی -2
من تاریخ انتھاء مھلة التسجیل 

المنصوص علیھا في ھذا القانون أو من 
تاریخ بلوغھ حد التسجیل اإللزامي، 

وتحتسب الغرامة في ھذه الحالة بمبلغ ال 
 یتجاوز عشرة آالف دینار.

 
تقدیم بیانات خاطئة عما یباشره من  -3

عملیات استیراد أو تورید للسلع 
یادة عما والخدمات إذا ظھر في قیمتھا ز

ورد بإقراره، وتحسب الغرامة في ھذه 
%) وال 2.5الحالة بنسبة ال تقل عن (

%) من قیمة الضریبة غیر 5تزید على (
الُمسددة عن كل شھر أو جزء منھ لم 

 تسدد عنھ الضریبة.

 -أ
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Tax for each month or part thereof for 
which the Tax was not paid. 

B. Without prejudice to any more severe fine 
stipulated in another law, an administrative 
fine not exceeding five thousand Dinars shall be 
imposed on all of the following: 
 
1. Preventing or obstructing employees of the 

Bureau or those responsible for the 
implementation of the provisions of this 
Law and the decisions taken from 
performing their duties or exercising their 
powers of supervision, inspection, 
examination, reviewing and requesting 
documents or accessing them. 
 

2. Failure to notify the Bureau of changes in 
registration application data or Tax Return 
information within the specified period. 
 

3. Failure to show the price of Goods or 
Services inclusive of Tax in accordance with 
the provisions of Article 3 of this Law. 
 

4. Not providing information or data 
requested by the Bureau. 
 

5. Failure to comply with the conditions and 
procedures for issuing a Tax Invoice. 
 

6. Breaching any other provision of the Law or 
the Regulations. 

 قانون في علیھا منصوص أشد غرامة بأي اإلخالل عدم مع
 دینار، على آالف خمسة تجاوز ال إداریة غرامة آخر، تُفرض

 :االّتیة األفعال أحد ارتكب َمن ُكل
 

القیام بمنع أو إعاقة موظفي الجھاز أو  -1
على تنفیذ أحكام ھذا القانون  القائمین

والقرارات المنفذة لھ من أداء واجباتھم 
أو ممارسة اختصاصاتھم في الرقابة 

والتفتیش والمعاینة والمراجعة وطلب 
 المستندات أو االطالع علیھا.

 
عدم إخطار الجھاز بالتغییرات التي  -2

طرأت على بیانات طلب التسجیل أو 
معلومات اإلقرار الضریبي خالل 

 .المواعید المحددة
 

االمتناع عن عرض أسعار السلع أو  -3
الخدمات شاملة الضریبة طبقاً لحكم 

 ) من ھذا القانون.3المادة (
 

االمتناع عن تقدیم المعلومات أو البیانات  -4
 التي یطلبھا الجھاز.

 
 واإلجراءات بالشروط االلتزام عدم -5

 .الضریبیة الفاتورة بإصدار المتعلقة
 

 القانون أحكام من آخر حكم أي مخالفة -6
 .الالئحة أو

 -ب

C. The administrative fines imposed as stipulated 
in this Article shall be collected with the 
amount of Tax due. 

 ھذه في علیھا المنصوص اإلداریة الغرامات توقیع مع یجب
 .المستحقة الضریبة قیمة تحصیل المادة

 -ج
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Article 61: The Decision to 

Impose Administrative Fines 

 اإلداریة الغرامة فرض قرار): 61( مادة
 

 Administrative fines may be imposed by a 
decision of the Minister or his authorised 
delegate, which includes the amount of Tax 
due. The decision may include the publication 
of its content at the expense of the violator in 
one of the local newspapers or any other 
suitable means of publication, depending on the 
type of violation, its severity and effects, after 
issue of the final decision. 
 
The decision issued on the application of the 
administrative fine shall be considered as an 
executive instrument subject to obligatory 
execution in accordance with the Civil and 
Commercial Procedures Law promulgated by 
Legislative Decree No. 12 of the year 1971 and 
its amendments. 

 من أو الوزیر من بقرار اإلداریة الغرامة فرض یكون
 المستحقة، ویجوز الضریبة متضمناً قیمة ذلك في یفوضھ
 في المخالف نفقة على منطوقھ نشر على القرار في النص
 من مناسبة أخرى وسیلة أي في المحلیة، أو الصحف إحدى
 وجسامتھا المخالفة نوع بحسب النشر، وذلك وسائل

 نھائیاً. القرار ھذا صیرورة وبعدوآثارھا، 
 

 السندات من اإلداریة الغرامة بتوقیع الصادر القرار ویعد
 المرافعات قانون ِوفقاً ألحكام الجبري للتنفیذ القابلة التنفیذیة
 لسنة) 12( رقم بقانون بالمرسوم الصادر والتجاریة المدنیة
 .وتعدیالتھ 1971

 

 
Article 62: Objection and appeal 

against the Decision of the 
Administrative Fine 

 قرار على والطعن التظلم): 62( مادة
 اإلداریة الغرامة

 

 A Person against whom a decision has been 
issued to impose an administrative fine may file 
an objection to the Tax Appeals Review 
Committee in accordance with Article 66 of this 
Law within the same periods and in accordance 
with the same rules and procedures prescribed 
for Tax Appeals. The Tax Appeals Review 
Committee shall issue its recommendation on 
the objection within thirty days from its 
submission and shall submit its 
recommendation to the Minister or his 
authorised delegate. The Minister or his 
authorised delegate shall issue his decision to 
approve, amend or cancel the recommendation 
within fifteen days from the date its receipt. 
 
The objector shall be notified of the final 
decision on the objection request by the 
methods prescribed by law. If the period 
referred to ended without notice to the objector, 
the decision shall be deemed to have been 

 التظلم إداریة غرامة بفرض قرار ضده صدر لمن یجوز
 الضریبیة عتراضاتواال التظلمات فحص لجنة أمام منھ

 خالل القانون ھذا من) 66( المادة في علیھا المنصوص
 المقررة واإلجراءات القواعد وطبقاً لذات المواعید ذات

 اللجنة أمامھا، وتصدر الضریبیة االعتراضات لنظر
 تقدیمھ تاریخ یوماً من ثالثین خالل التظلم شأن في توصیتھا

 یصدر أن على یفوضھ من أو الوزیر إلى وترفعھا إلیھا
 إلغائھا أو تعدیلھا أو باعتمادھا قراره یفوضھ من أو الوزیر
 .إلیھ ورودھا تاریخ یوماً من عشر خمسة خالل

 
 تظلمھ بشأن الصادر النھائي بالقرار المتظلم ویُخطر
 إلیھا المشار المدد انقضاء قانوناً، ویُعتبر المقررة بالطرق

 .للتظلم رفض بمثابة تظلمھ بنتیجة المتظلم إخطار دون
 

 أمام التظلم رفض قرار على الطعن الشأن لصاحب ویجوز
 إخطاره تاریخ یوماً من ستین خالل المختصة المحكمة
 مرفوضاً. التظلم اعتبار تاریخ من أو تظلمھ برفض
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rejected. 
 
The objector may appeal against this decision 
before the competent court within sixty days of 
the date of notification of rejection of his 
objection or from the date his request was 
considered rejected. 

 
Chapter Eighteen: Tax 

Evasion 
 التھرب: عشر الثامن الفصل

 الضریبي

 

 
Article 63: Cases of Tax Evasion الضریبي التھرب حاالت): 63( مادة 

 

 The following acts are considered as cases of tax 
evasion in the application of the provisions of 
this Law: 
 
1. Failure to apply for registration within sixty 

days from the expiration date of the period 
prescribed in Clause 2 of Paragraph A from 
Article 60 of this Law. 
 

2. Failure to submit a Tax Return or to pay the 
Tax due on the Supplies or imports of 
taxable Goods or Services within sixty days 
of the expiration of the period prescribed in 
Clause 1 of paragraph A of Article 60 of this 
Law. 

 
3. Deduction of Input Tax and the adjustment 

of Tax due on this basis without any right 
and in violation of the rules of deduction for 
Input Tax prescribed under the provisions 
of this Law. 

 
4. Refund of the Tax in whole or in part 

without any right while being aware of it. 
 
5. Providing forged or artificial documents, 

records or invoices with the intention of 
avoiding payment of Tax, in full or in part. 

 
6. Non-issue of Tax Invoices by the Taxable 

Person for Supplies or Imports of taxable 
Goods and Services, where such non-issue 
is in violation of the provisions of this Law. 

 أي ارتكاب القانون ھذا أحكام تطبیق تھرباً ضریبیاً في یعد
 :االّتیة األفعال من

 
عدم التقدم للتسجیل خالل ستین یوماً من  -1

البند تاریخ انقضاء المدة المقررة في 
) من 60) من الفقرة (أ) من المادة (2(

 ھذا القانون.
 

عدم تقدیم اإلقرار أو سداد الضریبة  -2
المستحقة على توریدات أو استیراد 

للسلع أو الخدمات الخاضعة للضریبة 
خالل ستین یوماً من تاریخ انقضاء المدة 

) من الفقرة (أ) من 1المقررة في البند (
 القانون.) من ھذا 60المادة (

 
خصم ضریبة المدخالت وإعادة تسویة  -3

الضریبة المستحقة على ھذا األساس 
دون وجھ حق وبالمخالفة لقواعد خصم 

ضریبة المدخالت المقررة بموجب 
 أحكام ھذا القانون.

 
إسترداد الضریبة كلیاً أو جزئیاً دون  -4

 وجھ حق مع العلم بذلك.
 

تقدیم مستندات أو سجالت أو فواتیر  -5
مصطنعة بقصد التخلص من  مزورة أو

 سداد الضریبة كلیاً أو جزئیاً.
 

عدم إصدار الخاضع للضریبة فواتیر  -6
ضریبیة عن عملیات التورید أو 

االستیراد للسلع أو الخدمات الخاضعة 
للضریبة التي یباشرھا بالمخالفة ألحكام 

 ھذا القانون.
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7. Issuing Tax Invoices which includes Tax on 

non-taxable Supplies. 
 
8. Failure to maintain appropriate records, 

Tax Invoices and accounting books in a 
systematic way relating to the import or 
Supply of Goods or Services in violation of 
the provisions of Article 69 of this Law. 

 
إصدار فواتیر ضریبیة محملة بالضریبة  -7

 اضعة للضریبة.تتعلق بتوریدات غیر خ
 

عدم االحتفاظ بطریقة منتظمة بالسجالت  -8
والفواتیر الضریبیة والدفاتر المحاسبیة 

المتعلقة بعملیات استیراد أو تورید السلع 
) 69( ةالماد حكمأو الخدمات بالمخالفة ل

 من ھذا القانون.

 
Article 64: Punishment العقوبات): 64( مادة 

 

A. Any person who commits any of the cases of tax 
evasion as stipulated in Article 63 of this Law 
shall be punished by imprisonment for a period 
of not less than three years and not exceeding 
five years, and by a fine not less than the 
amount of the Tax due and not exceeding three 
times the amount of Tax due. The offender or 
multiple offenders are jointly liable for the 
payment of the Tax due. 

 الضریبي التھرب حاالت من حالة ارتكب من كل یُعاقب 
 بالسجن القانون ھذا من) 63( المادة في علیھا المنصوص

سنوات،  خمس تجاوز وال سنوات ثالث عن تقل ال مدة
 تجاوز وال المستحقة الضریبة قیمة مثل عن تقل ال وبغرامة

 المتعددین الجناة أو الجاني على أمثالھا، ویُحكم ثالث
 .المستحقة الضریبة قیمة بسداد متضامنین

  

 -أ

B. The penalty stipulated in paragraph A of this 
Article shall be doubled if the offence is 
repeated within three years from the date of 
final conviction. 

 المادة ھذه من) أ( بالفقرة علیھا المنصوص العقوبة تضاعف 
 من سنوات ثالث خالل الجریمة ارتكاب تكرار حال في

 .باإلدانة النھائي الحكم صدور تاریخ

 -ب

C. Without prejudice to the criminal responsibility 
of a natural person, a legal person shall be 
criminally punished by double the maximum 
fine prescribed in Paragraph A of this Article if 
any of the Tax evasion crimes, as stipulated in 
this Law, is committed in his name, on his 
behalf or for his benefit. 

الطبیعي،  للشخص الجنائیة بالمسئولیة اإلخالل عدم مع
 أو باسمھ ارتكبت جنائیاً إذا االعتباري الشخص یُعاقب

 الضریبي التھرب جرائم من جریمة أیة لمنفعتھ أو لحسابھ
 األقصى الحد بضعف القانون ھذا في علیھا المنصوص

 .المادة ھذه من) أ( بالفقرة المقررة للغرامة

 -ج

D. The Court may order the confiscation of means 
of transport, tools, materials and devices used 
for tax evasion crimes, except for ships and 
aircraft, unless they have been specifically 
prepared or used for evasion purposes and the 
owners were aware of it. 

 والمواد واألدوات النقل وسائل بمصادرة تحكم أن للمحكمة
 عدا الضریبي، فیما التھرب جرائم في المستخدمة واألجھزة

خصیصاً  أُجرت أو أُعدت قد تكن لم والطائرات، ما السفن
 .التھریب أغراض في الستخدامھا مالكیھا بمعرفة

 -د

E. Cases of Tax evasion crimes shall be considered 
in an urgent manner when referred to the 
courts. In all cases, the crime of Tax evasion is 
considered an offense against honor and 
honesty. 

 للمحاكم إحالتھا عند الضریبي التھرب جرائم قضایا تُنظر 
 التھرب جریمة تعد األحوال جمیع وفى االستعجال وجھ على

 .واألمانة بالشرف الُمخلة الجرائم من الضریبي

 -ھـ
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F. It is not permissible to file a criminal case or 
take any action for Tax evasion crimes except at 
the request of the Minister or his authorised 
delegate. 

 في إجراءات أیة اتخاذ أو الجنائیة الدعوي رفع یجوز ال
 من أو الوزیر من طلب بناًء على إال الضریبي التھرب جرائم

 .یفوضھ

 -و

G. Without prejudice to any more severe penalty 
stipulated in any other law, some or all of the 
crimes stipulated in this Article may be 
reconciled. The Minister or his authorised 
delegate, upon the written request of the 
accused or his agent, may accept conciliation in 
cases of Tax evasion crimes before the lawsuit is 
filed or during the hearing and before the 
judgment is given if the accused or his agent 
pays an amount equivalent to the minimum 
fine for the crime as well as the value of the Tax. 
The reconciliation shall result in the 
termination of the criminal case. 

 أي في علیھا منصوص أشد عقوبة بأي اإلخالل عدم مع
 الجرائم بعض أو كل في التصالح آخر، یجوز قانون

بناًء  یفوضھ من أو المادة، وللوزیر ھذه في علیھا المنصوص
 قضایا في التصالح قبول وكیلھ أو المتھم من كتابي طلب على

 فیھا النظر خالل أو الدعوى رفع قبل سواء الضریبي التھرب
 مبلغ بسداد المتھم قام إذا فیھا، وذلك بات حكم صدور وقبل

رة للغرامة األدنى الحد یُعاِدل  قیمة فضالً عن للجریمة المقرَّ
 الدعوي انقضاء التصالح على ویترتب. المستَحقة الضریبة
 .الجنائیة

 -ز

 
Chapter Nineteen: General 

Provisions 
 عامة أحكام: عشر التاسع الفصل

 

 
Article 65: Statute of Limitations التقادم( الزمن مرور): 65( مادة( 

 

 A claim for Tax due to the Bureau, in 
accordance with this Law, will not be 
considered after five years have elapsed from 
the end of the Tax Period in which the Tax was 
due. 
 
A claim for recovery of Tax wrongfully paid will 
not be considered when five years have elapsed 
from the date of payment. 
 
The prescribed period to disregard appeals shall 
not be considered for any breaches of statute of 
limitations provided for in the Civil Code, or by 
notification of Tax, or notifying the Taxable 
Person to pay or prepare a submission to the 
Tax Appeals Review Committee or by 
submitting a refund request. 

 المستحقة بالضرائب المطالبة دعوى اإلنكار عند تسمع ال
 سنوات خمس القانون، بمضي ھذا للجھاز، وفقاً ألحكام

 عنھا استحقت التي الضریبیة الفترة نھایة من محسوبة
 .الضریبة

 
 المسددة الضرائب باسترداد المطالبة دعوى تسمع ال وكذلك

 .السداد تاریخ من سنوات خمس بمضي حق وجھ بغیر
 

 من سبب بأي الدعوى سماع لعدم المقررة المدة وتنقطع
 أو المدني القانون في علیھا المنصوص التقادم قطع أسباب

 بالسداد للضریبة الخاضع على بالتنبیھ أو بالضریبة باألخطار
 واالعتراضات التظلمات فحص لجنة على بالعرض أو

 .االسترداد طلب بتقدیم أو الضریبیة

 

 
Article 66: Tax Appeals Review 

Committee 
 التظلمات فحص لجنة): 66( مادة

 الضریبیة واالعتراضات
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 On the issue of a decision by the Minister or his 
authorised delegate, a committee named the 
“The Tax Appeals Review Committee” shall be 
formed with a head, whose grade is not less 
than director at the Bureau, and at least five 
other members with experience in tax, finance, 
accounting and legal matters. 
 
The Committee, in addition to its competence 
set forth in Article 62 of this Law, shall examine 
and consider all objections and all disputes 
between Taxable Persons and the Bureau with 
regard to Tax. 
 
The Taxable Person shall submit an objection to 
the committee within thirty days from the date 
of notification of the decision or procedure 
subject to paying the prescribed fee. The 
committee shall issue its recommendation with 
regard to the objection within thirty days from 
the date of submission thereof and submit it to 
the Minister or his authorised delegate, 
provided the Minister or his authorised 
delegate issues a decision to approve, amend or 
cancel such recommendation within fifteen 
days from the date of receipt. 
 
The applicant shall be notified of the final 
decision on his objection by the methods 
prescribed by law. Where no notice is issued in 
the prescribed period, this will constitute a 
rejection. 
 
The concerned party may appeal to the 
competent court against the decision of the 
Minister or his authorised delegate within sixty 
days from the date of notification of rejection or 
the date on which his objection was rejected. An 
appeal against the decision shall not prevent 
the competent court from collecting Tax due.  
The Regulations shall specify the order and 
procedures of the committee and the controls 
for holding its meetings. 

 تسمى یفوضھ، لجنة من أو الوزیر من یصدر بقرار تُشكل
 الضریبیة"، تشكل واالعتراضات التظلمات فحص لجنة"

 عن یقل ال وعدد بالجھاز مدیر عن درجتھ تقل ال رئیس من
 الضریبیة األمور في الخبرة ذوي من أعضاء خمسة

 .والقانونیة والمحاسبیة والمالیة
 

 بالمادة الواردة اختصاصاتھا عن فضالً  اللجنة وتختص
 االعتراضات كافة ونظر بفحص القانون ھذا من) 62(

 والجھاز للضریبة الخاضعین بین الخالف أوجھ وجمیع
 .الضریبة بشأن

 
 ثالثین خالل اللجنة إلى االعتراض للضریبة الخاضع ویقدم

 االعتراض محل اإلجراء أو بالقرار إخطاره تاریخ یوماً من
 في توصیتھا اللجنة المقرر، وتُصدر الرسم سداد بعد

إلیھا،  تقدیمھ تاریخ یوماً من ثالثین خالل االعتراض
 الوزیر یصدر أن یفوضھ، على من أو الوزیر إلى وترفعھا

 إلغائھا أو تعدیلھا أو التوصیة باعتماد قراره یفوضھ من أو
 .ورودھا تاریخ یوماً من عشر خمسة خالل

 
 بشأن الصادر النھائي بالقرار االعتراض مقدم ویُخطر

 المدد انقضاء قانوناً، ویعتبر المقررة بالطرق اعتراضھ
رفضاً  بمثابة اعتراضھ بنتیجة إخطاره دون إلیھا المشار

 .ضمنیاً لھ
 

 من أو الوزیر قرار على الطعن الشأن لصاحب ویجوز
 خالل المختصة المحكمة أمام االعتراض برفض یفوضھ

 من أو اعتراضھ برفض إخطاره تاریخ یوماً من ستین
 ھذا على الطعن یمنع مرفوضاً، وال اعتراضھ اعتبار تاریخ
 .الضریبة تحصیل من المختصة المحكمة أمام القرار
 انعقاد وضوابط اللجنة عمل وإجراءات نظام الالئحة وتُحدد

 .اجتماعاتھا
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Article 67: Tax Representatives, 

Tax Agents and Appointed 
Persons 

 والوكیل الضریبي الممثل): 67( مادة
 المعینون األشخاص و الضریبي

 

 The Bureau may authorise Persons who wish to 
act as Tax Representatives or Tax Agents of 
Taxable Persons in respect of their Tax 
obligations in the Kingdom after payment of the 
prescribed licensing fees. The Bureau shall 
issue a list of Persons accredited as Tax 
Representatives or Tax Agents. 
 
A Tax Representative shall be jointly liable with 
the Taxable Person for the payment of any Tax 
until the date the Tax Representative is 
confirmed by the Bureau as ceasing to act on 
behalf of that Taxable Person. 
 
The Taxable Person shall continue to be 
personally liable to the Bureau for all his Tax 
obligations despite the appointment of a Tax 
Agent in his place. 
 
The Regulations shall specify the mandatory 
conditions that must be met by the Tax 
Representative and the Tax Agent to authorise 
them to carry out their duties and their other 
obligations to the Bureau. 

ز للجھاز أن یرخص لألشخاص الراغبین في التصرف یجو
كممثلین أو وكالء ضریبیین للخاضعین للضریبة فیما یتعلق 

بالتزاماتھم الضریبیة في المملكة، وذلك بعد سداد الرسوم 
المقررة للترخیص، ویُصدر الجھاز قوائم بأسماء األشخاص 

 المعتمدین لدیھ كممثلین أو وكالء ضریبیین.
 

الممثل الضریبي مسئوالً بالتضامن مع الشخص ویكون 
الخاضع للضریبة عن سداد أي ضریبة حتى التاریخ الذي 

 یُعلن فیھ الجھاز توقفھ عن تمثیل الخاضع للضریبة.
 

ویظل الخاضع للضریبة مسئوالً بصفة شخصیة أمام الجھاز 
عن كافة التزاماتھ الضریبیة رغم قیامھ بتعیین وكیالً ضریبیاً 

 عنھ.
 
تحدد الالئحة الشروط الواجب توافرھا في الممثل والوكیل و

الضریبي للترخیص لھم بمباشرة مھامھم، والتزاماتھم 
 األخرى قبل الجھاز. 

 

 The person appointed as an administrator, a 
personal representative, an executor of a will, a 
legal guardian or a liquidator of a Taxable 
Person must notify the Bureau in writing of his 
appointment within thirty days from the date of 
appointment. 

ویجب على الشخص المعین إداریاً أو كممثالً شخصیاً أو 
منفذاً لوصیة أو حارساً قضائیاً أو مصفیاً للخاضع للضریبة 

ل ثالثین یوماً من تاریخ أن یخطر الجھاز كتابة بتعیینھ خال
 التعیین.
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Article 68: Information 

Confidentiality 
 المعلومات سریة): 68( مادة

 

 Employees working for the Bureau and all of 
those working on implementing the provisions 
of this Law shall be obliged not to disclose 
information obtained or disclosed to them, due 
to the nature of their work, during or after their 
service, except in cases where they have been 
permitted to disclose such information based 
on authorisation fromby the Bureau or to 
execute requests of the Kingdom’s law 
enforcement agencies. 

یلتزم موظفي الجھاز وجمیع القائمون على تنفیذ أحكام ھذا 
القانون بعدم اإلفصاح عن المعلومات التي حصلوا أو أطلعوا 
علیھا بحكم وظائفھم أو بسببھا، أثناء الخدمة أو بعد انتھائھا، 

بناًء على  إال للغایة التي شرعت من أجل اطالعھم علیھا أو
تصریح من الجھاز أو تنفیذاً لطلب من السلطات القضائیة 

 بالمملكة.

 

 
Article 69: Maintaining Records 

and Tax Invoices 
 الفواتیر و بالسجالت االحتفاظ): 69( مادة

 الضریبیة

 

 The Taxable Person shall be obliged to maintain 
in an orderly manner, records, Tax Invoices and 
accounting books which relate to the Import or 
Supply of Goods or Services, and shall provide 
the Bureau with such records, invoices and 
books upon request. 
 
The Regulations shall specify the types of such 
records, books, time limits, controls and 
conditions to be met when retaining them. 

 بالسجالت منتظمة بطریقة باالحتفاظ للضریبة الخاضع یلتزم
 بعملیات المتعلقة المحاسبیة والدفاتر الضریبیة والفواتیر
 الجھاز تزوید الخدمات، وعلیھ أو السلع تورید أو استیراد

 .الطلب عند والدفاتر والفواتیر السجالت بھذه
 

 والمدد والدفاتر السجالت تلك أنواع الالئحة وتُحدد
 .بھا االحتفاظ عند توافرھا الواجب والشروط والضوابط

 

 
Article 70: Stating the Tax 

Registration Number 
 التسجیل رقم إدراج): 70( مادة

 

 The Taxable Person, or their legal 
representative, shall state their Tax registration 
number on each return, notice, Tax Invoice, 
(Credit/Debit) Tax Note, and any other Tax 
document, as well as on all their 
correspondence with the Bureau. 
 
The Bureau may issue to the Taxable Person a 
Tax registration certificate containing their Tax 
registration number and their Tax information, 
after paying the fees prescribed for the issue of 
this certificate. 

 رقم یُدرج أن القانوني ممثلھ أو للضریبة الخاضع على
 وإخطار إقرار كل على بھ الخاص الضریبي التسجیل
 مستند ضریبي، وأي) مدین/دائن( وإشعار ضریبیة وفاتورة
 .الجھاز مع مراسالتھ جمیع إلى آخر، باإلضافة ضریبي

 
 ضریبي تسجیل شھادة للضریبة للخاضع یصدر أن وللجھاز
الضریبیة،  وبیاناتھ بھ الخاص الضریبى التسجیل رقم تتضمن

 ھذه الستخراج المقررة الرسوم بسداد قیامھ بعد وذلك
 .الشھادة
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 Article 71: Electronic Tax 
Collection and Payment System 

 لتحصیل اإللكتروني النظام): 71( مادة
 الضریبة وسداد

 

 Taxable Persons must complete and submit Tax 
registration applications, Tax Returns, 
Grievances, Appeals, and any other Tax related 
requests, as well as pay the Tax due, and 
administrative penalties related to it through 
the Bureau’s approved electronic system. 

على الخاضع للضریبة استیفاء وتقدیم طلبات التسجیل 
الضریبي، واإلقرارات الضریبیة، وغیرھا من الطلبات 

والتظلمات واالعتراضات المتعلقة بالضریبة، وكذلك سداد 
المستحقة والغرامات اإلداریة المرتبطة  الضریبة الصافیة

 بھا، من خالل النظام اإللكتروني المعتمد لدى الجھاز.

 

 
Article 72: Tax Treaties المتعلقة الدولیة االتفاقیات): 72( مادة 

 الضریبیة باألمور

 

 The provisions of this Law shall not prejudice 
the international obligations of the Kingdom 
arising under agreements signed between the 
Government of the Kingdom and foreign 
countries and international or regional 
organisations, or any international or bilateral 
treaties or protocols to which the Kingdom is a 
party. 

القانون بااللتزامات الدولیة للمملكة الناشئة ال تُخل أحكام ھذا 
بموجب اتفاقیات مبرمة بین حكومة المملكة والدول االجنبیة 

اإلقلیمیة، أو أي معاھدات أو  والمنظمات الدولیة أو
بروتوكوالت دولیة أو ثنائیة األطراف تكون المملكة طرفاً 

 فیھا.

 

 
Article 73: Coordinating with 

Government Bodies 
 الحكومیة الجھات مع التنسیق): 73( مادة

 

 The Bureau may coordinate with all 
Government Bodies in the Kingdom regarding 
the implementation of the provisions of this 
Law and the Regulations. All Government 
Bodies shall provide the Bureau with the data, 
information and documents required for the 
purposes of applying the Tax. 

للجھاز التنسیق مع جمیع الجھات الحكومیة في المملكة بشأن 
تنفیذ أحكام ھذا القانون والالئحة، وعلى جمیع الجھات 

الحكومیة تزویده بالبیانات والمعلومات والمستندات التي 
 تطبیق الضریبة.یطلبھا ألغراض 

  

 

 
Article 74: Licenses and Tax 

Certificate Fees 
 والشھادات التراخیص رسوم): 74( مادة

 الضریبیة

 

 The fees for issuing Tax certificates, licenses for 
Tax Representatives and Tax Agents, and the 
fees for submission of Tax objections shall be 
determined based on a decision issued by the 
Minister after the approval of the cabinet. 

تُحدد رسوم إصدار الشھادات الضریبیة وتراخیص الممثلین 
والوكالء الضریبیین، ورسوم تقدیم االعتراضات الضریبیة، 
 بناًء على قرار یصدر من الوزیر بعد موافقة مجلس الوزراء.
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Chapter Twenty: Transitional 

Provisions 
 انتقالیة أحكام: العشرون الفصل

 

 
Article 75: Date of Supply after 

the Law Comes into Force 
 القانون نفاذ بعد التورید تاریخ): 75( مادة

 

A. If an invoice has been issued or the 
Consideration for the Goods and Services has 
been paid before the effective date of this Law 
or before the date of registration, and the 
Supply has been made after that date, the 
Supplier of the Goods or Services is considered 
to have made a taxable Supply on the date of 
actual supply of the Goods or Services. In this 
case, the Taxable Person shall issue a Tax 
Invoice which includes the Tax due for the 
Supply of the Goods or Services, unless an 
invoice issued prior to the date of the Law 
coming into force included the value of the Tax 
due. 

الفاتورة أو تم سداد مقابل السلع و إذا صدرت 
الخدمات قبل تاریخ نفاذ ھذا القانون أو قبل تاریخ 
التسجیل، وتم التورید بعد ھذا التاریخ، یُعد مورد 

السلع او الخدمات قد قام بتورید خاضع للضریبة في 
تاریخ التورید الفعلي للسلع أو الخدمات، وعلى 

فاتورة الخاضع للضریبة في ھذه الحالة إصدار 
ضریبیة تتضمن الضریبة المستحقة عن تورید 

السلع أو الخدمات ما لم تكن الفاتورة الصادرة قبل 
تاریخ نفاذ القانون قد تضمنت قیمة الضریبة 

 .المستحقة بالفعل
 

 

 -أ

B. For the purposes of applying this Article, the 
date of Supply shall be considered to be after 
the date of the Law coming into force in the 
following two cases: 
 
1. If the date of delivery of the Goods is later 

than the date of the Law coming into force. 
 

2. If the date the Service was completed is 
later than the date of the Law coming into 
force. 

 

تطبیق ھذه المادة، یُعد تاریخ التورید بعد  ألغراض
 تاریخ نفاذ ھذا القانون في الحالتین اآلتیتین:

 
إذا كان تاریخ تسلیم السلع الحقاً لتاریخ  -1

 نفاذ ھذا القانون.
 

إذا كان تاریخ اكتمال تأدیة الخدمة الحق  -2
 لتاریخ نفاذ القانون.

 -ب

 
Article 76: Contracts Exclusive of 

Tax, Signed Prior to the Law 
Coming into Force 

 بالضریبة المشمولة غیر العقود): 76( مادة
 القانون نفاذ قبل المبرمة

 

A. For Supplies relating to contracts signed prior 
to the Law coming into force, Tax shall apply on 
a Supply made in full or in part after the date of 
the Law coming into force. 
 
Where the contract does not include a Tax 

تطبق الضریبة بالنسبة للتوریدات المتعلقة بالعقود التي تم 
إبرامھا قبل نفاذ أحكام ھذا القانون على التورید الذي یتم 

 .بشكل كلي أو جزئي بعد تاریخ نفاذ القانون
یتضمن العقد نصاً یتعلق بالضریبة، تعامل تلك وما لم 

 :التوریدات كاآلتي
یعتبر المقابل متضمناً للضریبة إذا كانت  -1

 -أ
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clause, those Supplies shall be treated as 
follows:  
 
1. The Consideration shall be deemed inclusive 

of Tax if it is imposed under this Law 
 

2. Tax shall be calculated on the Supply, 
regardless of whether it was taken into 
account when determining the Consideration 
in return for the Supply. 
 

3. The Regulations shall specify the provisions 
for applying the provisions of this paragraph. 

 مفروضة بموجب ھذا القانون.
 

یجب احتساب الضریبة على التورید  -2
بصرف النظر عما إذا كان قد تم أخذھا 

في االعتبار عند تحدید المقابل لقاء 
 التورید.

 
ام الخاصة بتطبیق تحدد الالئحة األحك -3

 أحكام ھذه الفقرة.
 
 

B. Notwithstanding paragraph A of this Article, 
Tax shall be applied at the zero rate on Supplies 
related to contracts with the Government 
signed prior to the Law coming into force where 
the Supply is made in full or in part after the 
date of this Law coming into force, until the 
date of the contract's renewal, or its expiration, 
or 31 December 2023, whichever is earlier. 

 المادة، تطبق ھذه من) أ( الفقرة في ورد ما باستثناء
 بالعقود تتعلق التي التوریدات على الصفر بنسبة الضریبة

 ویقوم القانون نفاذ تاریخ قبل إبرامھا یتم التي الحكومة مع
 القانون ھذا نفاذ تاریخ بعد جزئي أو كلي بشكل بتوریدھا

 ھذا نفاذ تاریخ بعد جزئي أو كلي بشكل بتوریدھا ویقوم
 أو العقد انقضاء أو العقد تجدید تاریخ حین القانون، إلى

 .أسبق ، أیھما2023دیسمبر  31 حلول

 -ب

 
Article 77: Time of Registration 

for Tax Purposes 
 ألغراض التسجیل مھل): 77( مادة

 الضریبة

 

A. Every Person who is a resident or engaged in an 
Economic Activity in the Kingdom, prior to this 
Law coming into force, shall carry out the 
following: 
 
1. Forecast his estimated annual revenues for 

the year beginning 1 January 2019. 
 

2. Apply to the Bureau for registration for Tax 
purposes if it is expected that the value of 
his imports or Supplies made in the year 
beginning 1 January 2019 will exceed the 
Mandatory Registration Threshold. 

 
The period to commence registration shall be 
determined by a decision issued by the Minister 
on the basis of the value of Supplies made by 
the Taxable Person. 

یجب على كل شخص مقیم أو یمارس نشاطاً 
 اقتصادیاً في المملكة قبل تاریخ نفاذ ھذا القانون،

  القیام بما یلي:
 

إجراء تقدیر مبدئي إلیراداتھ السنویة  -1
المتوقعة للسنة التي تبدأ في األول من 

 .2019شھر ینایر عام 
 

التقدم بطلب الى الجھاز للتسجیل  -2
یبة إذا كان من المتوقع ألغراض الضر

أن تزید قیمة عملیات اإلستیراد أو 
التورید التي یباشرھا في السنة التي تبدأ 

عن حد  2019في األول من ینایر عام 
 التسجیل اإللزامي.

 
وتُحدد بقرار من الوزیر المراحل الزمنیة لمواعید 
بدء اإللزام بالتسجبل بحسب قیمة عملیات التورید 

 خاضع للضریبة. التي یباشرھا ال

 -أ
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B. Without prejudice to the provisions of Article 
63 of this Law, a Taxable Person who is proven 
to have made imports and Supplies exceeding 
the Mandatory Registration Threshold during 
the year starting on 1 January 2019 without 
having registered for Tax within the time 
specified in Paragraph A of this Article shall be 
considered to be registered under the 
provisions of this Law. 

من ھذا القانون ،یترتب ) 63(مع عدم اإلخالل بحكم المادة 
من ھذه ) أ(على فوات مھل التسجیل المشار إلیھا في الفقرة 

المادة ، دون إتمام إجراءات التسجیل، إعتبار الخاضع 
للضریبة الذي یثبت بلوغ عملیات االستیراد أو التورید التى 

باشرھا في السنة التي تبدأ في األول من شھر ینایر عام 
 . حد التسجیل اإللزامي، مسجالً بحكم القانون 2019

 -ب

 
Article 78: Intra-GCC Supplies البینیة التوریدات): 78( مادة 

 

 For the purposes of complying with the 
provisions of Article 71 of the Framework, 
Intra-GCC Supplies involving the transfer of 
Goods from the Kingdom to another 
Implementing State shall be treated as an 
Export of Goods until such a time that the 
application of the Electronic Service System 
(ESS) is applied in all member states. 

) من االتفاقیة، تعامل 71ألغراض االمتثال لحكم المادة (
التوریدات البینیة التي تنطوي على نقل سلع من المملكة إلى 

دولة مطبقة أخري، ولحین بدء تطبیق نظام الخدمة 
 كتروني في جمیع دول المجلس، كمعاملة تصدیر للسلع.االل

 

 
Article 79: Treatment of Non-

Implementing States 
 المطبقة غیر الدول معاملة): 79( مادة

 

 For the purpose of applying this Law, any 
Member State shall be treated as a non-
Implementing State if its local tax legislation 
includes the treatment of the Kingdom as a 
non-Implementing State and it does not comply 
fully with the provisions of the Framework, and 
shall be treated in such case as a State outside 
the council state territory and the Supply of 
Goods and Services from these states shall also 
be treated as a Supply from a state outside the 
council state territory. Resident Persons of 
those states shall be subject to the same 
treatment as residents of states outside the 
council state territory. 

 عضو دولة أي القانون، تُعامل ھذا أحكام تطبیق ألغراض
 الضریبى تشریعھا تضمن إذا مطبقة غیر كدولة بالمجلس

 بالكامل تمتثل مطبقة، ولم غیر كدولة المملكة معاملة المحلي
 خارج كدولة الحالة ھذه في معاملتھا االتفاقیة، ویتم ألحكام
 والخدمات السلع تورید یُعامل المجلس، كما دول إقلیم نطاق

 دول إقلیم نطاق خارج دولة في أجري أنھ على الدولة ھذه من
 في المقیمین معاملة فیھا المقیمین األشخاص المجلس، ویُعامل

 .المجلس دول إقلیم نطاق خارج دولة
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