
AURIFER MIDDLE EAST TAX 

G C C  V A T  
ضــــــــــــــريــــــــــــــبة الــــــــــــــــــقــــــيــــــمــــــة الــــــــــــــــــمــضــافــــــــــــــــــة فـــــــــــي 

ل مـــجــــــــــــــــــلـــس الــــــــــــــــــتـــــــــــعـــــــــــاون و د
AURIFER



Registration  Threshold SAR 375,000.00 SAR 375,000.00 حد الستجيل 
Standard Rate 15% 15% الضريبة األساسية
Format of VAT IN 3XXXXXXXXXXXXXX ٣XXXXXXXXXXXXXX تنسيق رقم تعريف الضريبة

Tax Invoice in Arabic 
Language

Mandatory الزامي  الفاتورة الضريبية باللغة العربية

Specific Sector treatment

Exempt: 
Financial Services, Lease or 
license of Residential Real Estate 
Zero Rate:  
Investment Metals, International 
Tr a n s p o r t o f g o o d s a n d 
passengers, Export of goods to 
outside of GCC, Services to non-
GCC Residents, Medicines and 
medical equipment

معفى من الضريبة:  
الخدمات املالية، إيجار أو ترخيص العقارات 

السكنية 
  خاضع للضريبية بنسبة صفر:

معادن االستثمار، النقل الدولي للبضائع 
والركاب، تصدير البضائع إلى خارج دول 

مجلس التعاون الخليجي، خدمات لغير 
املقيمني في دول مجلس التعاون الخليجي، 

األدوية واملعدات الطبية 

معاملة قطاع معني

Tax Representative required 
for foreign businesses Y نعم الــزام تــواجــد مــمثل ضــريــبي للشــركــات 

األجنبية

Business Refund In practice not yet available غير متواجد بالوقت الحالي   نظام استرداد ضريبة القيمة املضافة

AURIFER

KSA



Registration  Threshold AED 375,000.00 AED 375,000.00 حد الستجيل 

Standard Rate 5% 5% الضريبة األساسية

Format of VAT IN 1XXXXXXXXXXXXXX ١XXXXXXXXXXXXXX تنسيق رقم تعريف الضريبة

Tax Invoice in Arabic 
Language

Not mandatory but translation 
may be requested

غير الزامي، قد يتم طلب ترجمة الفاتورة الضريبية باللغة العربية

Specific Sector treatment

Exempt: 
Financial Services, Sale or lease 
of Residential Real Estate, Bare 
Land, Local Passenger transport 
Zero Rate:  
Preventive and basic Healthcare  
Investment Metals, Education 
First Supply of Residential Real 
Estate, International Transport of 
goods and passengers, Crude 
Oil, Export of goods to outside of 
GCC, Services to non-GCC 
residents   

معفى من الضريبة:  
الخدمات املالية، إيجار أو ترخيص 

العقارات السكنية، األراضي البيضاء، 
النقل املحلي لألشخاص 

خاضع للضريبية بنسبة صفر:  
الرعاية الصحية الوقائية واألساسية، معادن 

االستثمار، التعليم, التوريد األول لعقار 
سكني, النقل الدولي للبضائع والركاب، 

زيت خام, تصدير البضائع إلى خارج دول 
مجلس التعاون الخليجي، خدمات لغير 

املقيمني في دول مجلس التعاون الخليجي 

معاملة قطاع معني

Tax Representative required 
for foreign businesses N ال الــزام تــواجــد مــمثل ضــريــبي للشــركــات 

األجنبية

Business Refund available as of 2019 متواجد من ٢٠١٩  نظام استرداد ضريبة القيمة املضافة
AURIFER

UAE



Registration  Threshold BHD 37,500.00 BHD 37,500.00 حد الستجيل 
Standard Rate 5% 5% الضريبة األساسية
Format of VAT IN 2XXXXXXXXXXXXXX ٢XXXXXXXXXXXXXX تنسيق رقم تعريف الضريبة

Tax Invoice in Arabic 
Language

Not Mandatory غير الزامي، قد يتم طلب ترجمة الفاتورة الضريبية باللغة العربية

Specific Sector treatment

Exempt: 
Financial Services، Bare land and 
Buildings 
Zero Rate:  
Preventive and basic Healthcare  
I n v e s t m e n t M e t a l s , G o l d 
Extraction and Pearls, Education 
Local Passenger Transport, 
International Transport of goods 
and passengers, Oil and Gas, 
Some Foodstuff, Export of goods 
to outside of GCC, Services to 
non-GCC Residents

معفى من الضريبة:  
الخدمات املالية،، األراضي والعقارات 

البيضاء 
خاضع للضريبية بنسبة صفر:  

الرعاية الصحية الوقائية واألساسية، معادن 
االستثمار،استخراج الذهب والؤلؤ، تعليم 

النقل املحلي للركاب، النقل الدولي للبضائع 
والركاب، الزيت والغاز، بعض األطعمة، 

تصدير البضائع إلى خارج دول مجلس 
التعاون الخليجي، خدمات لغير املقيمني في 

دول مجلس التعاون الخليجي 

معاملة قطاع معني

Tax Representative required 
for foreign businesses Optional خياري الــزام تــواجــد مــمثل ضــريــبي للشــركــات 

األجنبية
Business Refund Availible as of 2019 حد الستجيل  متواجد من ٢٠١٩

AURIFER

BAH



Registration  Threshold OMR 38,500.00 OMR 38,500.00 حد الستجيل 
Standard Rate 5% 5% الضريبة األساسية
Format of VAT IN OMXXXXXXXXXX OMXXXXXXXXXX تنسيق رقم تعريف الضريبة

Tax Invoice in Arabic 
Language

Not mandatory but translation 
may be requested

غير الزامي، قد يتم طلب ترجمة الفاتورة الضريبية باللغة العربية

Specific Sector treatment

Exempt: 
Health care and associated 
goods/services, Education and 
associated goods/services, Bare 
land, local passenger transport                                                                                                    
Renting or resale of residential 
property  
Zero Rate:  
Certain food items, crude oil, oil 
derivatives and natural gas, sea 
air land means of transportation, 
rescue aircraft, rescue boats, 
auxiliary ships.                                                             

معفى من الضريبة:  
الرعاية الصحية والسلع / الخدمات املرتبطة 

بها، التعليم والسلع / الخدمات املرتبطة، 
األراضي البيضاء، نقل الركاب املحلي، 

تأجير أو إعادة بيع العقارات السكنية 
خاضع للضريبية بنسبة صفر:  

مواد غذائية معينة، النفط الخام واملشتقات 
النفطية والغاز الطبيعي، وسائل النقل 

البحرية والجوية والبرية لألغراض التجارية، 
انقاذ الطائرات وقوارب االنقاذ والسفن 

املساعدة

معاملة قطاع معني

Tax Representative required 
for foreign businesses Y نعم الــزام تــواجــد مــمثل ضــريــبي للشــركــات 

األجنبية
Business Refund Availible as per Article 191 ER  متواجد من خالل املادة ١٩١ من الالئحة

 التنفيذية
حد الستجيل 

AURIFER

OMN



AURIFER

JBC 4 Tower, Cluster N 
18th Floor, Office 1804 
Jumeirah Lake Towers, Dubai 
United Arab Emirates 
+971 4 383 5361 
+971 58 263 3018 
info@aurifer.tax 
www.aurifer.tax

Get in touch

Al Anoud Tower L18 
Office 1802 

King Fahad Road 
Riyadh 

Saudi Arabia 
info@aurifer.tax 
www.aurifer.tax
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