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مر�سوم رقم ( )45ل�سنة2018
ب�إن�شاء وتنظيم اجلهاز الوطني لل�ضرائب اخلليجية
ملك مملكة البحرين.

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )12ل�سنة ،1971
وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )13ل�سنة  1975ب�ش�أن تنظيم معا�شات ومكاف�آت التقاعد ملوظفي
وم�ستخدمي احلكومة ،وتعديالته،
وعلى قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة  ،1976وتعديالته،
وعلى القانون املدين ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )19ل�سنة  ،2001املعدل بالقانون رقم
( )27ل�سنة ،2017
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )10ل�سنة  2002باملوافقة على النظام «القانون» املوحد
للجمارك لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
وعلى قانون ديوان الرقابة املالية والإدارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )16ل�سنة ،2002
املعدل باملر�سوم بقانون رقم ( )49ل�سنة ،2010
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )36ل�سنة  2002ب�ش�أن تنظيم املناق�صات واملزايدات وامل�شرتيات
واملبيعات احلكومية ،وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )39ل�سنة  2002ب�ش�أن امليزانية العامة ،وتعديالته،
وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة ،2002
وتعديالته،
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة  ،2010املعدل
باملر�سوم بقانون رقم ( )69ل�سنة ،2014
وعلى القانون رقم ( )16ل�سنة  2014ب�ش�أن حماية معلومات ووثائق الدولة،
وعلى القانون رقم ( )39ل�سنة  2017بالت�صديق على االتفاقية املوحدة لل�ضريبة االنتقائية
لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
وعلى القانون رقم ( )40ل�سنة  2017ب�ش�أن ال�ضريبة االنتقائية،
وبنا ًء على عر�ض رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،
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ر�سمنا بالآتي:
الف�صل الأول
مادة ()1
التعاريف

ين املبين َة قرينَ ٍّ
يف تطبيق �أحكام هذ املر�سوم يكون للكلمات والعبارات التالية املعا َ
كل منها،
�سياق الن�ص َ
يقت�ض ُ
خالف ذلك:
ما مل ِ
المملكة :مملكة البحرين.
الوزير :وزير المالية.
الوزارة :وزارة المالية.
الجهاز :الجهاز الوطني لل�ضرائب الخليجية ال ُمن�ش�أ بموجب هذا المر�سوم.
الرئي�س التنفيذي :الرئي�س التنفيذي للجهاز المعين طبق ًا لن�ص المادة ( )4من هذا المر�سوم.
القوانين ال�ضريبية :الت�شريعات المطبقة بالمملكة والتي ُتفر�ض بموجبها ال�ضرائب.
االتفاقي ��ات والمعاه ��دات ال�ضريبي ��ة :كافة االتفاقي���ات والمعاهدات الدولي���ة �أو الإقليمية التي
تبرمه���ا المملك���ة �أو تن�ضم �إليها وتتعلق بالم�سائل ال�ضريبي���ة �أو تن�ش�أ عنها التزامات ذات عالقة
بالأمور ال�ضريبية ،وبعد ا�ستيفاء الإجراءات الد�ستورية المقررة لنفادها بالمملكة.
الخا�ضع لل�ضريبة :ال�شخ�ص الطبيعي �أو المعنوي الملزم ب�أداء ال�ضريبة طبق ًا لأحكام القوانين
ال�ضريبية.

الف�صل الثاين
�إن�شاء اجلهاز واخت�صا�صاته
مادة ()2
�إن�شاء اجلهاز

ُين�ش�أ جهاز ي�سمى «اجلهاز الوطني لل�ضرائب اخلليجية» ،ويخ�ضع لرقابة و�إ�شراف الوزير.

مادة ()3
اخت�صا�صات اجلهاز

يخت�ص اجلهاز ب�إدارة وحت�صيل ورقابة جميع �أنواع ال�ضرائب والغرامات الإدارية املرتبطة
بها من خالل تطبيق القوانني واللوائح والأنظمة ال�ضريبية املعمول بها يف اململكة ،وله يف �سبيل
ذلك مبا�شرة ما يلي:
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 -1تطبيق االتفاقيات والمعاهدات ال�ضريبية التي ت�صدق عليها المملكة �أو تن�ضم �إليها.
 -2اتخ���اذ الإجراءات الالزم���ة لتجنب حاالت االزدواج ال�ضريبي ،ومكافح���ة التهرب ال�ضريبي
بالتن�سيق مع الجهات ذات العالقة داخل وخارج المملكة.
� -3إن�ش���اء وت�شغيل �أنظمة الت�سجيل لأغرا�ض ال�ضرائب المعمول بها بالمملكة ،والبت في طلبات
الت�سجيل ال�ضريبي ،ومراقبة مدى التزام الم�سجلين ب�أحكام القوانين ال�ضريبية.
 -4تحدي���د الم�ستودع���ات ال�ضريب���ة ،و�إ�ص���دار تراخي�صه���ا ،ومراقب���ة م���دى الت���زام �أ�صحاب
التراخي�ص ب�أحكام القوانين ال�ضريبية.
 -5ا�ستالم الإقرارات والتقارير ال�ضريبية ،ومراجعتها وتدقيقها ،واعتمادها �أو تعديلها �أو طلب
م�ستندات �أو معلومات �إ�ضافية ب�ش�أنها.
 -6التفتي����ش والتدقيق عل���ى ال�سجالت والدفاتر والوثائق والم�ستن���دات المتعلقة بال�ضريبة لدى
الخا�ضعي���ن لها ،واالطالع على �أية بيانات �أو معلومات موجودة لدى �أي طرف يتعامل معهم
وتكون �ضرورية لعملية التدقيق ال�ضريبي.
� -7إع���ادة تقيي���م �أو تقدير مبالغ ال�ضرائ���ب الم�ستحقة �إذا توافرت �أ�سب���اب معقولة بعدم �صحة
البيانات التي ذكرها الخا�ضع لل�ضريبة في �إقراره ال�ضريبي.
� -8إ�صدار جميع �أنواع ال�شهادات المتعلقة بال�ش�أن ال�ضريبي.
� -9إجراءات الت�صالح ،وفح�ص التظلمات المقدمة ب�ش�أن الإجراءات ال�ضريبية.
� -10إ�ص���دار الإر�ش���ادات والتوجيه���ات الالزمة لن�شر الوع���ي العام ال�ضريبي ل���دى الخا�ضعين
لل�ضريبة وتقوية درجة التزامهم ال�ضريبي الطوعي.
 -11جمع المعلومات والبيانات الإح�صائية ذات الطبيعة ال�ضريبية.
 -12الم�ساهم���ة في تطوير واقتراح القوانين ال�ضريبية بما يخدم ال�سيا�سة المالية واالقت�صادية
العامة للمملكة.
 -13التع���اون وتبادل المعلومات والخب���رات مع الدول والمنظمات والهيئ���ات الدولية والإقليمية
وبيوت الخبرة المتخ�ص�صة داخل وخارج المملكة ،ذات العالقة بال�ش�أن ال�ضريبي.
 -14التن�سي���ق مع الجه���ات المعنية لالن�ضم���ام �إلى ع�ضوي���ة المنظمات والهيئ���ات واالتحادات
الإقليمية والدولية ذات االخت�صا�ص ال�ضريبي.
 -15تمثي���ل المملكة ف���ي الم�ؤتمرات واالجتماع���ات والمحافل الإقليمية والدولي���ة ذات الطبيعة
ال�ضريبية بالتن�سيق مع الجهات المعنية.
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الف�صل الثالث
�إدارة اجلهاز
مادة ()4
الرئي�س التنفيذي ونوابه

يكون للجهاز رئي�س تنفيذي ُيعينَ مبر�سوم بدرجة وكيل وزارة ،بنا ًء على تر�شيح الوزير ،كما
يجوز تعيني نائب �أو �أكرث للرئي�س التنفيذي بذات الأداة.
وعند خلو من�صب الرئي�س التنفيذي ،لأي �سبب من الأ�سبابُ ،يعني من يحل حمله بذات
الأداة ،و ُيحدد الوزير بقرار منه من يقوم ب�أعمال الرئي�س التنفيذي من بني نوابه ،و�إذا مل
يوجد له نائبُ ،ي�صدر الوزير قرار ًا بتكليف �أحد �أع�ضاء الطاقم الإداري والفني للجهاز للقيام
ب�أعماله ،ب�صفة م�ؤقتة.

مادة ()5
مهام و�صالحيات الرئي�س التنفيذي

يمُ ثل الرئي�س التنفيذي اجلهاز �أمام الق�ضاء ويف �صالته بالغري ،ويكون م�سئو ًال �أمام
الوزير عن �سري �أعمال اجلهاز �إداري ًا ومالي ًا وفني ًا طبق ًا لأحكام هذا املر�سوم والأنظمة واللوائح
والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له ،وميار�س على وجه اخل�صو�ص املهام وال�صالحيات الآتية:
� -1إدارة الجهاز وت�صريف �شئونه ،والإ�شراف على �سير العمل به وعلى موظفيه.
 -2تنفيذ الإجراءات الالزمة لتح�سين وتطوير �إدارة الجهاز وطرق و�أ�ساليب عمله.
� -3إع���داد الح�ساب الختام���ي ال ُمدقق للجهاز ،مرفق ًا ب���ه التقارير والبيان���ات المالية الالزمة،
وعر�ضه على الوزير قبل انتهاء ال�سنة المالية ب�شهرين على الأقل.
� -4إع���داد وعر�ض التقارير الدورية على الوزير ع���ن ن�شاط الجهاز و�سير العمل به ،والإنجازات
المتحقق���ة وفق ًا للخط���ط المحدد �سلف��� ًا ،ومعوق���ات الأداء �إن وجدت ،والحل���ول المقترحة
لمواجهتها.
� -5أي���ه مهام �أو �صالحيات �أخرى يخت�ص بها وفق��� ًا لأحكام هذا المر�سوم والقوانين ال�ضريبية،
والأنظمة واللوائح والقرارات المنفذة لهم ،والمهام التي ُيكلف بها من الوزير.

مادة ()6
الطاقم الإداري والفني للجهاز

يكون للجهاز طاقم �إداري وفني ي�ضم عدد ًا كافي ًا من املوظفني الفنيني والإداريني من ذوي
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الت�أهيل والكفاءة واخلربة يف ال�ش�أن ال�ضريبي ،يتوىل مبا�شرة كافة الأعمال الفنية والإدارية
الالزمة للقيام مب�سئوليات واخت�صا�صات اجلهاز ،وفق ًا لأحكام هذا املر�سوم وقوانني ولوائح
و�أنظمة اخلدمة املدنية ،والقوانني واالتفاقيات واملعاهدات ال�ضريبية ،واللوائح والقرارات
والأنظمة ال�صادرة تنفيذ ًا لهم ،وذلك حتت �إ�شراف ورقابة الرئي�س التنفيذي ،وبح�سب الهيكل
التنظيمي املعتمد للجهاز.

الف�صل الرابع
الإ�شراف والرقابة والتدقيق
مادة ()7
�إ�شراف ورقابة الوزير

يعر�ض الرئي�س التنفيذي على الوزير تقارير دورية عن ن�شاط اجلهاز و�سري العمل به وما مت
�إجنازه ،وحتديد معوقات العمل وما مت اعتماده من حلول لتفاديها.
وللوزير �أن يطلب من الرئي�س التنفيذي تزويده ب�أية معلومات �أو قرارات �أو حما�ضر �أو
�سجالت �أو تقارير الزمة لقيامة بالرقابة والإ�شراف على �أعمال اجلهاز.
ويتوىل الوزير متابعة مدى التزام اجلهاز ب�أحكام هذا املر�سوم والقوانني واملعاهدات
واالتفاقيات ال�ضريبية يف �إطار ال�سيا�سة املالية العامة للمملكة ،والتحقق من قيامه بتنفيذ
�أهدافه بالكفاءة والفاعلية املرجوة.
ويكون الوزير م�سئو ًال عن اجلهاز �أمام ال�سلطة الت�شريعية.

مادة ()8
تدقيق الأداء

ُيعني اجلهاز عند بداية ال�سنة املالية مدقق ح�سابات خارجي م�ستقل� ،أو �أكرث ،ذي مكانة
دولية ،لإجراء تدقيق �شامل لأداء اجلهاز وح�ساباته ،وذلك ملدة ثالث �سنوات على الأكرث.
ويتوىل مدقق احل�سابات اخلارجي مبا�شرة الفح�ص والتدقيق لأداء وح�سابات اجلهاز
وفق ًا للمعايري املحا�سبية والأ�س�س ال�ضريبية املتعارف عليها دولي ًا ،ويقدم تقرير ًا بنتيجة �أعماله
�إىل الوزير خالل ثالثة �أ�شهر على الأكرث من تاريخ نهاية ال�سنة املالية مت�ضمن ًا كافة البيانات
واملعلومات التي تو�ضح تقييم �أداء اجلهاز واملركز املايل واملحا�سبي له ،ويعر�ض الرئي�س التنفيذي
احل�ساب اخلتامي املُدقق على الوزير العتماده.
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الف�صل اخلام�س
ال�شئون املالية للجهاز
مادة ()9
ال�سنة املالية

تبد�أ ال�سنة املالية للجهاز يف اليوم الأول من يناير وتنتهي يف اليوم احلادي والثالثني من
دي�سمرب من كل �سنة ،وتبد�أ ال�سنة املالية الأوىل للجهاز من تاريخ العمل بهذا املر�سوم وتنتهي يف
اليوم احلادي والثالثني من دي�سمرب من ال�سنة املالية احلالية.
ُيعد الرئي�س التنفيذي احل�ساب اخلتامي للجهاز قبل انتهاء ال�سنة املالية بثالثة �أ�شهر على
الأقل ،و ُيعر�ض على الوزير العتماده قبل بداية ال�سنة املالية اجلديدة ب�شهرين على الأقل.

مادة ()10
موارد اجلهاز

تتكون موارد اجلهاز مما ي�أتي:
 -1االعتمادات المالية التي تخ�ص�ص للجهاز من �ضمن ميزانية الوزارة.
 -2ما يتقا�ضاه الجهاز نظير ما ي�ؤديه من خدمات.
 -3الإعانات والهبات والمنح والتبرعات التي يتلقاها الجهاز ويقرر الوزير قبولها ،ووفق ًا للقوانين
والأنظمة المعمول بها في هذا ال�ش�أن.
وتعترب �أموال اجلهاز �أموا ًال عامة ،تودع با�سمه لدى �أحد امل�صارف املعتمدة يف ح�سابات
م�ستقلة خا�صة بكل نوع من �أنواع ال�ضرائب املطبقة يف اململكة.

الف�صل ال�ساد�س
�أحكام ختامية
مادة ()11
البيانات واملعلومات التي يطلبها اجلهاز

يكون للجهاز يف �سبيل مبا�شرة مهامه احل�صول على �أية معلومات �أو بيانات �أو وثائق يراها
�ضرورية لتحقيق �أغرا�ضه ،وعلى اجلهات العامة واخلا�صة موافاته بالبيانات واملعلومات والوثائق
التي يطلبها ويف املوعد الذي ُيحدده.
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مادة ()12
نقل بع�ض موظفي الوزارة �إىل اجلهاز

ُينقل �إىل اجلهاز جميع موظفي �إدارتي �ضرائب امل�ؤ�س�سات و�ضرائب القيمة امل�ضافة بالوزارة،
بذات حقوقهم ومزاياهم الوظيفية طبق ًا لتنظيم اجلهاز.

مادة ()13
القوانني املنظمة ل�شئون موظفي اجلهاز

ت�سري على موظفي اجلهاز �أحكام قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم
( )48ل�سنة  ،2010والئحته التنفيذية ،و�أحكام القانون رقم ( )13ل�سنة  1975ب�ش�أن تنظيم
معا�شات ومكاف�آت التقاعد ملوظفي احلكومة.

مادة ()14
النفاذ

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�صه  -تنفيذ �أحكام هذا املر�سوم ،و ُيعمل
به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاريخ 25 :محرم 1440هـ
الموافق� 5 :أكتوبر 2018م

