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ـــه  ـــر أن ـــب، غي ـــة الضرائ ـــة ومنخفض ـــة جذاب ـــت( بيئ ـــة الكوي ـــك دول ـــي ذل ـــا ف ـــج )بم ـــة الخلي ـــرت منطق ـــا اعتب لطالم
ـــدول األعضـــاء  ـــا، وّقعـــت ال ـــة األوســـع نطاًق ـــر وكجـــزء مـــن إصالحـــات التنمي ـــة المشـــهد االقتصـــادي المتغي لمواكب
ـــة المضافـــة  ـــة القيمـــة المضافـــة لفـــرض قيمـــة الضريب ـــة إطـــار عمـــل ضريب ـــس التعـــاون الخليجـــي اتفاقي فـــي مجل
%). وقـــد تـــم نشـــر االتفاقيـــة الموحـــدة لضريبـــة  علـــى توريـــد الســـلع والخدمـــات بمعـــدل قياســـي بنســـبة (5

ـــل 2017. ـــن ابري ـــي 21 م ـــعودية ف ـــة الس ـــة العربي ـــل المملك ـــن قب ـــة م ـــة المضاف القيم

محاور العدد:
· نظرة عامة	

· ماهية ضريبة القيمة المضافة	

· إطار العمل الموحد لضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي	

· على من ينطبق القانون؟ 	

· التوريدات الخاضعة للضريبة 	

· موعد استحقاق ضريبة القيمة المضافة	

· معلومات هامة حول آليات تنفيذ وإدارة ضريبية القيمة المضافة	

· كيفية االستعداد لالنتقال إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة	

· الخالصة	



نظرة عامة

تنـــص االتفاقيـــة الموحـــدة لضريبـــة القيمـــة المضافـــة 
فـــي دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي علـــى إطـــار 
العمـــل الـــذي يمكـــن بموجبـــه تطبيـــق ضريبـــة القيمـــة 
ـــي  ـــاء ف ـــدول األعض ـــن ال ـــة م ـــي كل دول ـــة ف المضاف
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي. كمـــا تتضمـــن اتفاقيـــة 
إطـــار عمـــل ضريبـــة القيمـــة المضافـــة فـــي دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي اتفاقـــًا بشـــأن بعـــض 
األمـــور المعينـــة، باإلضافـــة إلـــى أنهـــا تلـــزم الـــدول 
ـــماح  ـــع الس ـــة، م ـــريعات المحلي ـــذ التش ـــاء بتنفي األعض
ــور  ــع األمـ ــل مـ ــي التعامـ ــرف فـ ــة التصـ ــم بحريـ لهـ

األخـــرى ذات الصلـــة.

ـــة مـــن الـــدول  وبشـــكل مختصـــر، يتعيـــن علـــى كل دول
األعضـــاء ربـــط اتفاقيـــة إطـــار عمـــل ضريبـــة القيمـــة 
الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس  دول  فـــي  المضافـــة 
ــة  ــة القيمـ ــق ضريبـ ــة وتطبيـ ــن المحليـ ــع القوانيـ مـ
المضافـــة. وفـــي ظـــل قيـــام المملكـــة العربيـــة 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  ودولـــة  الســـعودية 
 بتطبيـــق ضريبـــة القيمـــة المضافـــة اعتبـــارًا مـــن

ــي دول  ــى باقـ ــن علـ ــه يتعيـ ــر 2018، فإنـ ــن ينايـ 1 مـ
ــا  ــي تطبيقهـ ــدء فـ ــي البـ ــاون الخليجـ ــس التعـ مجلـ

بحلـــول عـــام 2019. 

ـــة  ـــة المضاف ـــة القيم ـــل ضريب ـــار عم ـــة إط ـــع اتفاقي تض
ـــيًا  ـــداًل أساس ـــي مع ـــاون الخليج ـــس التع ـــي دول مجل ف
علـــى   (% 5) بواقـــع  المضافـــة  القيمـــة  لضريبـــة 
توريـــدات الســـلع والخدمـــات، فضـــاًل عـــن تحديـــد ســـعر 
ـــاء  ـــدات، أو إعف ـــض التوري ـــر لبع ـــدل صف ـــة بمع الضريب
ـــاًء  ـــة القيمـــة المضافـــة بن ـــدات مـــن ضريب بعـــض التوري

ـــو. ـــة عض ـــكل دول ـــة ل ـــريعات المحلي ـــى التش عل

 إطار العمل الموحد
 لضريبة القيمة
 المضافة في دول
 مجلس التعاون
 الخليجي

مالية ومصرفية



ماهية ضريبة القيمة المضافة

إن ضريبــة القيمــة المضافــة هــي ضريبــة علــى اســتهالك الســلع والخدمــات، ويتــم تحصيلهــا وتجميعهــا مــن قبــل 
ــة، ســواء كان شــخصًا  ــة، حيــث يكــون الشــخص الخاضــع للضريب ــى إدارة الضريب ــة وتحــول إل شــخص خاضــع للضريب
طبيعيــًا أو اعتباريــًا، هــو شخص/أشــخاص يمارســون نشــاطًا اقتصاديــًا يلزمهــم بالتســجيل ألغــراض ضريبــة القيمــة 

المضافــة.

ــركات  ــن للش ــات، ويمك ــلع والخدم ــتهالك الس ــاس اس ــى أس ــة عل ــة المضاف ــة القيم ــاب ضريب ــم احتس ــوف يت س
المطالبــة باســترداد ضريبــة القيمــة المضافــة المدفوعــة (Credit Claim) بشــأن النفقــات المتعلقــة بأعمالهــم، 

ــاه: ــى النحــو الموضــح فــي المخطــط أدن عل



إطار العمل الموحد لضريبة القيمة المضافة 
في دول مجلس التعاون الخليجي

تتكــون اتفاقيــة إطــار عمــل ضريبــة القيمــة المضافة 
ــًا  ــن )15( باب ــي م ــاون الخليج ــس التع ــي دول مجل ف

و)78( مــادة، وتتضمــن مــا يلــي: 

تعريفات وأحكام عامة تشمل نطاق الضريبة •

 التوريدات ضمن نطاق الضريبة، بما في ذلك •
توريدات السلع والخدمات والتوريدات المفترضة 

مكان توريد السلع والخدمات، بما في ذلك  •
الحاالت الخاصة

االستيراد  •

تواريخ االستحقاق واحتساب القيم الخاضعة  •
للضريبة

مخصص التوريدات المعفاة والخاضعة لنسبة  •
(Zero Rate( الصفر

المسؤولية عن دفع ضريبة القيمة المضافة •

استقطاع ضريبة القيمة المضافة  •

التزامات التسجيل ألغراض ضريبة القيمة  •
المضافة

فيمـــا  • إليهـــا  )المشـــار  الضريبيـــة  الفاتـــورة 
بعـــد »بفاتـــورة ضريبـــة القيمـــة المضافـــة«( 

بالســـجالت واالحتفـــاظ 

االنتهـــاء مـــن إقـــرار ضريبـــة القيمـــة المضافـــة  •
ومتطلبـــات تقديـــم اإلقـــرار

تسوية واستردادات الضريبة •

 االتفاقيات ما بين دول مجلس التعاون الخليجي •

على من ينطبق القانون؟ 

ســوف تؤثــر ضريبــة القيمــة المضافــة فــي نهايــة 
ــورد  ــي ت ــة الت ــال التجاري ــع األعم ــى جمي ــاف عل المط
الســلع أو تقــدم الخدمــات فــي دول مجلــس التعــاون 
علــى  ينبغــي  فإنــه  خــاص،  وبشــكل  الخليجــي. 
ــي تتجــاوز قيمــة توريداتهــا الخاضعــة  الشــركات، الت
ــجيل  ــه، التس ــوص علي ــي المنص ــد اإللزام ــة الح للضريب

لــدى الجهــة الضريبيــة ذات الصلــة.  

االختيــاري  للتســجيل  نطــاق  تطبيــق  يتــم  ســوف 
ومتطلبــات التســجيل ألغــراض ضريبــة القيمــة المضافة 
Non-Resident En-) ــة ــر المقيم ــات غي ــى الكيان  عل
لتســجيل  إلــى ذلــك، يوجــد نطــاق  tities). إضافــة 
المتعــددة كمجموعــة ضريبيــة ألغــراض  الكيانــات 
ضريبــة القيمــة المضافــة، وفقــًا للشــروط المنصــوص 
عليهــا فــي التشــريعات المحليــة لــكل دولــة مــن دول 

مجلــس التعــاون الخليجــي. 



ما هو مكان التوريد؟

ــى  ــاًء عل ــة بن ــة المضاف ــة القيم ــف ضريب ــوف تختل س
اللوائــح المحليــة المتعلقــة بضريبــة القيمــة المضافة 
لــكل دولــة عضــو، ووفقــًا لمــكان التوريــد. وتعريــف 
ــه  ــذي تكــون في مــكان توريــد الســلع هــو المــكان ال
ــل أو تســتخدم بواســطته،  الســلع تحــت تصــرف العمي
أي أن مــكان توريــد الســلع المقدمــة مــن خــالل النقــل 

هــو المــكان الــذي تبــدأ فيــه عمليــة النقــل. 

وهناك أحكام خاصة تتعلق بأماكن التوريدات 
التالية:

النفط والغاز والمياه والكهرباء  •

تأجير وسائل النقل والخدمات المتعلقة بنقل  •
السلع والركاب

الخدمات المتعلقة بالعقارات •

خدمات االتصاالت والخدمات اإللكترونية •

المطاعم والخدمات الترفيهية والفعاليات  •
الثقافية والرياضية

ومــع ذلــك، هنــاك قواعــد خاصــة تتعلــق بتحويــل 
مــكان توريــد الســلع بواســطة النقــل إلــى العميــل إذا 
كان كيانــًا مســجاًل ألغــراض ضريبــة القيمــة المضافــة 
فــي دولــة عضــو أخــرى. أمــا بالنســبة للخدمــات، فــإن 
مــكان التوريــد هــو المــكان الــذي يقيــم فيــه المــورد. 

ــة  ــات المقدم ــد الخدم ــكان توري ــإن م ــك، ف ــع ذل وم
إلــى عميــل خاضــع للضريبــة يتحــول إلــى مــكان إقامــة 

العميــل.

التوريدات الخاضعة للضريبة 

تتضمــن التوريــدات الخاضعــة للضريبــة جميــع توريــدات 
إمــا  تخضــع  التــي  والمعامــالت  والخدمــات  الســلع 
%) أو  لمعــدل ضريبــة القيمــة المضافــة بواقــع (5

ــك: ــن ذل ــة، ويتضم ــر بالمائ ــبة الصف بنس
جميع السلع والخدمات )المبيعات ونقل الملكية  •

واالستبعادات، واإليجار واالستئجار واإلنشاءات( 
المستخدمة في األعمال

نقل السلع والخدمات من وإلى دول مجلس  •
التعاون الخليجي األخرى

نقل السلع والخدمات من وإلى باقي دول العالم  •
)خارج مجلس التعاون الخليجي(

التوريدات المفترضة •

استيراد السلع وغالبية الخدمات •

ــق  ــن أن تطب ــي يمك ــدات الت ــي التوري ــا ه م
عليهــا ضريبــة القيمــة المضافــة بنســبة صفر 
بالمائــة (Zero-Rate) أو تكــون معفــاة مــن 

الضريبــة؟
األدوية والتوريدات الطبية )قائمة مشتركة  •

تقرها لجنة وزراء الصحة لدول مجلس التعاون 
الخليجي(

قطاع النفط )وفقًا لتقدير الدولة العضو( •

النقل البيني لدول مجلس التعاون والدولي •

النقل )وفقًا لتقدير الدولة العضو(  •

التوريد خارج دول مجلس التعاون الخليجي  •

توريد الذهب والفضة والبالتين االستثماري •



التوريدات المعفاة من ضريبة القيمة 
المضافة 

ــذة  ــة المنف ــات المالي ــى الخدم ــع ان تعف ــن المتوق م
ــة  ــل البنــوك والمؤسســات المالي بشــكل عــام مــن قب

ــة القيمــة المضافــة. المعتمــدة مــن ضريب

بمثابــة  الضريبــة  مــن  المعفــاة  الخدمــات  تعتبــر  ال 
توريــدات خاضعــة للضريبــة، وبالتالــي فــإن الشــخص 
توريــدات  بتنفيــذ  يقــوم  الــذي  للضريبــة،  الخاضــع 
ــى  ــادرًا عل ــون ق ــن يك ــط، ل ــة فق ــن الضريب ــاة م معف
تلــك  عــن  المتكبــدة  المدخــالت  ضريبــة  اســترداد 

التوريــدات. 

غيــر أنــه مــن الممكــن منــح المؤسســات الماليــة 
الحــق فــي اســترداد ضريبــة المدخــالت، علــى أســاس 
ــر كل  ــًا لتقدي ــا وفق ــم تحديده ــترداد يت ــدالت اس مع
دولــة عضــو أو علــى أســاس طريقــة خصــم تناســبي. 

يجــوز لــكل دولــة مــن الــدول األعضــاء تطبيــق أي 
معالجــة ضريبيــة أخــرى علــى قطــاع الخدمــات المالية. 
ــة  ــدول األعضــاء أن تعفــي القطاعــات التالي ويجــوز لل
مــن الضريبــة أو إخضاعهــا للضريبــة بنســبة الصفــر 

ــة: بالمائ

التعليم •

العقارات •

النقل المحلي •

ــاء أي  ــى إعف ــة عل ــج المترتب ــي النتائ ــا ه م
توريــدات مــن ضريبــة القيمــة المضافــة أو 

إخضاعهــا للضريبــة بنســبة الصفــر؟ 

هــي  الصفــر  بنســبة  المضافــة  القيمــة  ضريبــة  إن 
معــدل ضريبــة يتــم تطبيقــه علــى التوريــدات الخاضعة 
ــلع  ــورد الس ــق لم ــه يح ــك، فإن ــة لذل ــة. ونتيج للضريب
ــب  ــر طل ــبة الصف ــة بنس ــة للضريب ــات الخاضع أو الخدم
اســترداد مقابــل ضريبــة القيمــة المضافــة المتكبــدة 
علــى التكاليــف. وفــي المقابــل، ال يعــد اإلعفــاء مــن 
ــة وال  ــدل ضريب ــة مع ــة بمثاب ــة المضاف ــة القيم ضريب
يعتبــر كتوريــدات خاضعــة للضريبــة، وال يحــق لهــؤالء 
يقومــون  الذيــن  للضريبــة،  الخاضعيــن  األشــخاص 
ــة،  ــة المضاف ــة القيم ــن ضريب ــاة م ــدات المعف بالتوري
المضافــة  القيمــة  ضريبــة  باســترداد  المطالبــة 
ممــا  التوريــدات،  هــذه  تكاليــف  علــى  المتكبــدة 
يــؤدي إلــى ارتفــاع التكلفــة علــى مــوردي الســلع أو 

ــة.  ــن الضريب ــاة م ــات المعف الخدم



الواردات والصادرات 

تشــير الــواردات إلــى الســلع التــي تدخــل إلــى دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي مــن خــارج منطقــة الخليــج. 
عــادًة مــا تســتحق ضريبــة القيمــة المضافــة علــى 
ــه توجــد بعــض القواعــد  ــر أن الســلع المســتوردة، غي
المســتوردة  الســلع  بتقييــم  المتعلقــة  الخاصــة 

والمعلقــة )طبًقــا للنظــام الجمركــي(.

تشــير الصــادرات إلــى الســلع المنقولــة خــارج دول 
ــاع  ــم إخض ــا يت ــادًة م ــي، وع ــاون الخليج ــس التع مجل
مــع  بالمائــة،  الصفــر  بنســبة  للضريبــة  الصــادرات 

مراعــاة بعــض الشــروط.

موعد استحقاق ضريبة القيمة المضافة

ــاك بعــض القواعــد الخاصــة، ولكــن بشــكل عــام،  هن
فــإن وقــت التوريــد ألغــراض ضريبــة القيمــة المضافــة 

هــو نفــس وقــت البنــود التاليــة، أيهمــا يحــدث أواًل:
توريد السلع أو الخدمات •

إصدار فاتورة ضريبية •

استالم المقابل كليًا أو جزئيًا •

معلومات هامة حول آليات تنفيذ وإدارة 
ضريبية القيمة المضافة

- كيفية خصم ضريبة القيمة المضافة 1

يحــق للشــخص الخاضــع للضريبــة أن يخصــم مبلــغ 
ضريبــة القيمــة المضافــة المتكبــد )ضريبــة المدخــالت( 
فــي ســياق القيــام بتوريداتــه الخاضعــة للضريبــة مــن 
ضريبــة القيمــة المضافــة المســتحقة علــى التوريــدات 
الخاضعــة للضريبــة المنفــذة )ضريبــة المخرجــات(. يجب 
ــة  ــة المضاف ــة القيم ــى ضريب ــات عل ــر إثب ــًا توفي دائم



ــن  ــادًة ع ــون ع ــدادها، وتك ــا وس ــم تحصيله ــي ت الت
طريــق الفاتــورة الضريبيــة، ولــكل دولــة عضــو الحــق 
فــي تطبيــق شــروطها الخاصــة فيمــا يتعلــق بطريقــة 

خصــم ضريبــة القيمــة المضافــة. 
2- فاتورة ضريبة القيمة المضافة ومدة االحتفاظ 

بمتطلبات السجالت

يجــب االحتفــاظ بفواتيــر ضريبــة القيمــة المضافــة 
والســجالت المحاســبية لمــدة ال تقــل عــن (5) ســنوات 
مــن نهايــة الســنة التــي تــم فيهــا إصــدار الفاتــورة. 
أمــا بالنســبة للعقــارات، فإنــه يجــب االحتفــاظ بفواتيــر 
المحاســبية  والســجالت  المضافــة  القيمــة  ضريبــة 

ــًا. ــدة (15)عام لم
3- متطلبات إعداد وتقديم إقرار ضريبة القيمة 

المضافة

إن الحــد األدنــى لفتــرة إقــرار ضريبــة القيمــة المضافة 
ــة عضــو  ــكل دول ــه يحــق ل ــر أن هــو شــهر واحــد، غي
ــا  ــة وفًق ــة المضاف ــة القيم ــرار ضريب ــرة إق ــد فت تمدي
لقانــون ضريبــة القيمــة المضافــة المحلــي؛ أي كل 

ربــع ســنوي. 
4- هل ستكون هناك معاملة خاصة لضريبة القيمة 

المضافة لفئات محددة؟

تتطلــب اتفاقيــة إطــار عمــل ضريبــة القيمــة المضافــة 
ــس التعــاون الخليجــي معالجــة خاصــة  فــي دول مجل
لبعــض فئــات األشــخاص فيمــا يتعلــق بضريبــة القيمــة 
المضافــة، حيــث يتــم تطبيــق اإلعفــاء الضريبــي أو 
اســترداد الضريبــة المدفوعــة عنــد تكبــد الضريبــة 

ــن:  ــخاص التاليي لألش
المؤسسات الحكومية  •

الجهات الخيرية والمؤسسات ذات النفع العام •

الشركات المعفية بموجب اتفاقيات الستضافة  •
فعاليات دولية

مواطني دول مجلس التعاون عند تشييد  •
منازلهم لالستعمال الخاص

المزارعين والصيادين غير المسجلين للضريبة •

5- من المسؤول عن إدارة ضريبة القيمة المضافة؟

الكويــت  دولــة  فــي  الماليــة  وزارة  تكــون  ســوف 
هــي المســؤولة عــن إدارة األمــور المتعلقــة بضريبــة 

القيمــة المضافــة.
6- هل هناك حد (Threshold) للتسجيل ألغراض 

ضريبة القيمة المضافة؟

ملزمــًا  للضريبــة  الخاضــع  الشــخص  يكــون  ســوف 
بالتســجيل ألغــراض ضريبــة القيمــة المضافــة فــي 
أن  المتوقــع  مــن  أو  تجــاوزت  إذا  الكويــت،  دولــة 
تتجــاوز القيمــة الســنوية للتوريــدات حــد التســجيل 
اإللزامــي بمبلــغ 100,000 دوالر أمريكــي بمــا يعادل 
30,000 دينــار كويتــي تقريبــًا بالعملــة المحليــة. 



إلــى تطبيــق  كيفيــة االســتعداد لالنتقــال 
المضافــة القيمــة  ضريبــة 

توفــر اتفاقيــة إطــار عمــل ضريبــة القيمــة المضافــة 
معلومــات  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  فــي 
التخطيــط  بــدء  كيفيــة  حــول  للشــركات  كافيــة 
واالســتعداد لضريبــة القيمــة المضافــة، حيــث يجــب 
ــدأ الشــركات علــى الفــور باالســتعداد لضريبــة  أن تب

ــي:  ــو التال ــى النح ــة عل ــة المضاف القيم
ــة  • ــر ضريبــة القيمــة المضاف ــة تأثي ــد كيفي تحدي

ــل  ــات بإجــراء تحلي علــى نمــوذج العمــل والعملي
مــن  التــي  العمــل  مجــاالت  مــن  مجــال  لــكل 
بشــكل  ســواء  بالقوانيــن،  تتأثــر  أن  المحتمــل 

مباشــر أو غيــر مباشــر.

علــى  • المضافــة  القيمــة  ضريبــة  تأثيــر  تحليــل 
تقدمهــا  التــي  المنتجــات  الخدمــات/  أســعار 
الشــركات: كيــف ســتؤثر ضريبــة القيمــة المضافــة 
ــى اســتراتيجية التســعير الخاصــة بالشــركات؟  عل
هــل ســيكون هنــاك تأثيــر علــى العمــالء مــن 
للعمــالء  بالنســبة  الحــال  الشــركات كمــا هــو 

األفــراد؟

التحقــق ممــا إذا كانــت األنظمــة الحاليــة قــادرة  •
علــى دعــم ضريبــة القيمــة المضافــة: هــل تعترف 
ــبية  ــم المحاس ــات والنظ ــة المعلوم ــة تقني أنظم
IT الحاليــة بضرائــب المدخــالت، ومــا إذا كان مــن 
ــي  ــى المشــتريات الت ــة بهــا عل ــن المطالب الممك
تقــوم بهــا الشــركة؟ هــل ســتتمكن الشــركة من 
ــة  ــات الالزم ــدات والمعلوم ــى المع ــول عل الحص
إلصــدار فواتيــر ضريبــة القيمــة المضافــة الخاصــة، 
وإذا كان األمــر كذلــك، فمــا هــي اإلجــراءات 
المتعلقــة  األمــور  فــي  للتحكــم  المطلوبــة 

ــة؟  ــة الخاص ــة المضاف ــة القيم ــر ضريب بفواتي

ــودًا  • ــرم عق ــركة تب ــت الش ــا إذا كان ــق مم التحق
األمــر  الحالــي، وإذا كان  الوقــت  جديــدة فــي 
كذلــك، فهــل هنــاك أحــكام تعاقديــة واردة 
تســمح  أن  شــأنها  مــن  العقــود،  تلــك  فــي 
للشــركة بتمريــر تأثيــر الضريبــة الجديــدة؟ إذا 
المورديــن  تبــرم عقــودًا مــع  الشــركة  كانــت 
ــد  ــح العق ــل يتي ــات، فه ــلع أو الخدم ــراء الس لش
ــركات؟  ــى الش ــة إل ــر الضريب ــر أث ــن تمري للموردي
مــاذا عــن العقــود الحاليــة، هــل وردت فيهــا أي 

انتقاليــة؟ فتــرات 

المضافــة علــى  • القيمــة  تأثيــر ضريبــة  دراســة 
الشــركة  تضمــن  كيــف  النقديــة:  التدفقــات 
اســتالمها للدفعــات مــن العمــالء قبــل أن يطلــب 
منهــم تحويــل ضريبــة القيمــة المضافــة، وكذلك 
تقليــل الفتــرة الزمنيــة بيــن دفــع ضريبــة القيمــة 
المضافــة علــى المشــتريات والمطالبــة باســترداد 

ــالت؟ ــة المدخ ضريب

علــي الرغــم مــن أن حكومــة دولــة الكويــت لــم تؤكد 
تاريــخ فــرض ضريبــة القيمــة المضافــة النهائــي، فإنــه 
ــب  ــب عواق ــتعداد لتجن ــات االس ــي المؤسس ــب عل يج

عــدم االمتثــال لقانــون الضريبــة.



الخالصة
ســوف يترتــب علــى تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة آثــارًا علــى الشــركات ودافعــي الضرائــب الجــدد، ســواء فــي 
دولــة الكويــت أو خارجهــا، بشــكل مباشــر و/أو غيــر مباشــر. ليــس مــن المرجــح أن تشــكل ضريبــة القيمــة المضافــة 
المطبقــة علــى نطــاق واســع بمعــدل منخفــض أي عائــق أمــام االســتثمارات فــي الكويــت والمنطقــة المحيطــة، 

والتــي تمتــد عواملهــا إلــى مــا هــو أكثــر بكثيــر مــن وضــع الضريبــة المنخفضــة. 

إن تطويــر البنيــة التحتيــة والوصــول إلــى األســواق التــي تتســم بإمكانيــات النمــو المرتفعــة فــي أفريقيــا وآســيا، 
والمناطــق التجاريــة الحــرة، وتكاليــف العمالــة التنافســية، ونــدرة العوائــق التجاريــة واالســتقرار االقتصــادي 

ــة المنطقــة. ــد مــن جاذبي والسياســي هــي كلهــا عوامــل تزي

المســجلة الشــركات  تأثيــرًا محايــدًا علــى  المضافــة  القيمــة  ان يكــون لضريبــة  إلــى ذلــك، ممكــن   إضافــة 
حينما تدار بكفاءة.
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