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أصـــدرت هيئة الـــزكاة والضريبة والجمـــارك هذا الدليل اإلرشـــادي بغرض إيضاح بعـــض المعالجات 

ذات الصلـــة بتطبيق األحكام النظامية الســـارية في تاريـــخ إصداره، وال يعد محتـــوى هذا الدليل 

بمثابـــة تعديل على أي مـــن أحكام األنظمـــة واللوائح المعمول بها فـــي المملكة. 

وتؤكـــد الهيئة علـــى تطبيقها للمعالجـــات التوضيحية الـــواردة في هذا الدليـــل -حيثما تنطبق-، 

وذلـــك فـــي ضـــوء النصـــوص النظاميـــة ذات الصلة، وفـــي حـــال تعديـــل أي إيضـــاح أو محتوى 

وارد فـــي هـــذا الدليـــل -لنص نظامي غيـــر معدل- فـــإن تطبيق المعالجـــة التوضيحيـــة المحدثة 

يكـــون على المعامـــات التي تتـــم بعد تاريخ نشـــر النســـخة المحدثة مـــن الدليل علـــى الموقع 

للهيئة. اإللكترونـــي 
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1. المقدمة

1.1. تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية

صّدقـــت المملكة العربية الســـعودية علـــى االتفاقية الموحدة لضريبـــة القيمة المضافة لدول مجلـــس التعاون لدول 
الخليـــج العربية )»مجلس التعـــاون الخليجي«(. بموجب المرســـوم الملكي الكريم رقـــم )م/51( وتاريخ 1438/5/3 هـ 
)“االتفاقيـــة الموحـــدة لضريبة القيمـــة المضافة”( واســـتناًدا إلى األحـــكام الواردة فـــي االتفاقية الموحـــدة لضريبة 
القيمـــة المضافة فقد أصدرت المملكة العربية الســـعودية نظـــام ضريبة القيمة المضافة بموجب المرســـوم الملكي 
الكريـــم رقـــم )م/113( وتاريـــخ 1438/11/2 هـ )“نظـــام ضريبة القيمـــة المضافة”(، وكذلـــك الائحـــة التنفيذية لنظام 
ضريبـــة القيمـــة المضافة بموجب قـــرار مجلس إدارة الهيئـــة العامة للـــزكاة والدخل -ســـابقًا- هيئة الـــزكاة والضريبة 

والجمارك -حاليـــًا- رقم )3839( وتاريـــخ 1438/12/14 هـ )“الائحـــة التنفيذية للنظام”(.

1.2. هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

إن الهيئـــة هـــي الجهـــة المكلفة بتطبيـــق وإدارة ضريبـــة القيمـــة المضافة )ويشـــار إليها الحًقـــا بـ »الضريبـــة« ما لم 
يقتض الســـياق خاف ذلـــك(، في المملكة العربية الســـعودية، كما أنها هي الجهة المســـؤولة عن تســـجيل وإلغاء 
تســـجيل األشـــخاص الخاضعين لضريبة القيمة المضافـــة، وإدارة عملية تقديـــم اإلقرارات الضريبيـــة المتعلقة بضريبة 
القيمـــة المضافة وإجـــراءات اســـترداد الضريبة والقيـــام بتدقيق الحســـابات والزيـــارات الميدانية. كمـــا تتمتع الهيئة 
أيًضـــا بصاحية فـــرض العقوبات والغرامـــات في حاالت عـــدم االمتثال باألحـــكام النظامية المتعلقـــة بضريبة القيمة 

المضافة.

1.3. ما هي ضريبة القيمة المضافة؟

ضريبـــة القيمـــة المضافـــة هي ضريبة غير مباشـــرة ُتفـــرض على اســـتيراد وتوريد الســـلع والخدمات فـــي كل مرحلة 
مـــن مراحـــل اإلنتـــاج والتوزيع، مـــع بعض االســـتثناءات. وُتطبـــق ضريبـــة القيمة المضافة فـــي أكثر مـــن 160 دولة 

حـــول العالم.

ضريبـــة القيمـــة المضافـــة هي ضريبة على االســـتهاك يتـــم دفعها وتحصيلها فـــي كل مرحلة من مراحل سلســـلة 
التوريـــد، ابتـــداًء من شـــراء المصّنع للمـــواد الخام وصـــواًل إلى بيـــع تاجر التجزئـــة للمنتـــج النهائي إلى المســـتهلك، 

وبخـــاف الضرائب األخرى، ســـيقوم األشـــخاص الخاضعـــون لضريبة القيمـــة المضافة بـــكل مما يلي:

تحصيـــل ضريبـــة القيمـــة المضافة مـــن عمائهم عـــن كل عملية بيـــع خاضعة للضريبـــة وفقًا للنســـبة المئوية  	
المحددة.
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 دفـــع ضريبة القيمـــة المضافة إلى المورديـــن الذين تلقوا منهم الســـلع أو الخدمات - إن وجـــد - عن كل عملية  	
شـــراء خاضعة للضريبة تعادل النســـبة المئوية المحددة.

عندمـــا يقوم األشـــخاص الخاضعون لضريبـــة القيمة المضافة ببيع ســـلعة أو تقديـــم خدمة، فإنه يجـــب عليهم فرض 
ضريبة بنســـبة 15 ٪ )على افتراض أن النســـبة األساســـية تنطبق على تلك التوريدات( ُتضاف إلى ســـعر البيع النهائي، 
علـــى أن يقوم األشـــخاص الخاضعون للضريبة باحتســـاب نســـبة 15 ٪ التي حصلـــوا عليها أو المســـتحقة لصالحهم من 
عمليـــات البيـــع الخاضعة للضريبة بشـــكل منفصل عـــن إيراداتهم ليتـــم توريدها الحقـــًا إلى الهيئة، وتســـمى ضريبة 

القيمـــة المضافة التي يقوم األشـــخاص الخاضعـــون للضريبة بتحصيلهـــا عن مبيعاتهم بـ ضريبـــة المخرجات.

 و تتـــم معاملـــة المشـــتريات التي يقوم بهـــا األشـــخاص الخاضعون للضريبـــة حيث تضـــاف ضريبة القيمـــة المضافة 
بنســـبة 15 ٪ على المشـــتريات من الســـلع والخدمات التـــي يقوم بها األشـــخاص الخاضعون لضريبـــة القيمة المضافة 
)على افتراض أن النســـبة األساســـية تنطبق على تلك التوريدات(، وُتســـمى ضريبة القيمـــة المضافة التي يدفعونها 

لمورديهم بــــ ضريبة المدخات.

ولمزيـــد مـــن المعلومات حـــول ضريبـــة القيمـــة المضافة يرجـــى االطاع علـــى دليل ضريبـــة القيمـــة المضافة في 
.zatca.gov.sa المملكـــة العربية الســـعودية المتـــاح على الموقـــع اإللكترونـــي

1.4. هذا الدليل اإلرشادي

هذا الدليل موّجه لجميع األشـــخاص الطبيعيين واالعتباريين الذين يمارســـون نشـــاطًا اقتصاديـــًا والخاضعين لضريبة 
القيمـــة المضافـــة. تكمـــن أهمية هـــذا الدليل في تقديـــم المزيد مـــن التوضيحات فيمـــا يتعّلق بااللتزامـــات واآلثار 
الضريبيـــة المتعلقة باألنشـــطة الترفيهيـــة التي يقوم بها األشـــخاص الخاضعـــون للضريبة. ويتضمن ذلـــك المعاملة 

الضريبيـــة لمواضيع محددة مثـــل خدمات تموين األغذية والمشـــروبات، واليانصيب وأنشـــطة جمـــع التبرعات.

وحيـــث أن هذا الدليـــل يمثل رؤية الهيئة فيمـــا يتعلق بتطبيق االتفاقيـــة الموحدة لضريبة القيمـــة المضافة، ونظام 
ضريبـــة القيمة المضافـــة والائحة التنفيذيـــة للنظام؛ فإنـــه يعتبر بمثابة دليل إرشـــادي ال يتضمـــن أو يهدف إلى أن 
يشـــمل على جميـــع المواد المتعلقة باألنشـــطة الترفيهية في االتفاقيـــة الموحدة لضريبة القيمـــة المضافة ونظام 

ضريبة القيمـــة المضافة والائحـــة التنفيذية للنظام.

ومـــن أجـــل الحصـــول علـــى إرشـــادات حـــول أي معامات خاصـــة، فمـــن الممكـــن تقديم طلـــب للحصول علـــى قرار 
تفســـيري أو زيـــارة الموقـــع اإللكتروني الرســـمي لضريبة القيمـــة المضافـــة zatca.gov.sa والذي يشـــمل مجموعة 
واســـعة مـــن األدوات والمعلومـــات التي ُوضعت خصيصًا لمســـاعدة األشـــخاص الخاضعين لضريبة القيمـــة المضافة، 

بما فـــي ذلك المـــواد اإلرشـــادية المرئية وجميـــع البيانات ذات الصلة واألســـئلة الشـــائعة.
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2. التعاريف المتعلقة بالمصطلحات الرئيسية

تم تعريف النشاط االقتصادي ألغراض ضريبة القيمة المضافة بأنه:

»النشـــاط الذي يمارس بصورة مســـتمرة ومنتظمة ويشـــمل النشـــاط التجاري، أو الصناعي، أو الزراعي، أو المهني، أو 
الخدمي أو أي اســـتعمال ممتلـــكات مادية أو غير مادية، وأي نشـــاط مماثل آخر«)1(.

وللمزيد من التفاصيل يرجى االطاع على الدليل اإلرشادي الخاص بالنشاط االقتصادي.

تم تعريف الشـــخص الخاضع للضريبة ألغراض ضريبة القيمة المضافة. والذي يشـــمل جميع األشـــخاص المســـجلين 
أو الملزميـــن بالتســـجيل فـــي نظام ضريبـــة القيمة المضافة فـــي المملكة )للمزيـــد من المعلومات حول التســـجيل 

يرجى مراجعة القســـم 3 من هـــذا الدليل(. 

»ألغـــراض تطبيـــق النظام وهـــذه الائحة، يعد الشـــخص الخاضـــع للضريبة في المملكة هو الشـــخص الـــذي يمارس 
نشـــاط اقتصادي مســـتقًا قصـــد تحقيق الدخـــل، وتم تســـجيله ألغـــراض ضريبة القيمـــة المضافة فـــي المملكة أو 

اعتبـــر ملزمًا بالتســـجيل ألغـــراض ضريبة القيمـــة المضافة فيها وفقـــًا للنظام وهـــذه الائحة«)2(.

المـــورد الخاضع للضريبة هو الشـــخص الخاضع للضريبـــة والذي يقوم بالتصـــرف بصفته كمورد، أمـــا العميل الخاضع 

للضريبة فهو الشـــخص الخاضع للضريبـــة والذي يقوم بالتصـــرف بصفته كعميل.

تم تعريف التوريد الخاضع للضريبة ألغراض ضريبة القيمة المضافة بأنه:

»التوريـــدات التـــي تفرض عليها الضريبة وفقًا ألحكام االتفاقية، ســـواء بالنســـبة األساســـية أو بنســـبة الصفر بالمائة، 
وتخصـــم ضريبة المدخات المرتبطـــة بها وفقا ألحـــكام االتفاقية«)3(.

تحـــدد الائحة التنفيذيـــة كيفية تطبيق هـــذا التعريف في ســـياق نظام الضريبة فـــي المملكة. تشـــمل التوريدات 
الخاضعـــة للضريبـــة كافة التوريـــدات التي يتـــم تقديمها في المملكـــة وفقًا لقواعـــد تحديد مكان التوريـــد )للمزيد 

مـــن المعلومـــات حول القواعـــد الخاصة بمـــكان التوريد يرجى مراجعة القســـم 4 من هـــذا الدليل(.

»...ألغـــراض تطبيـــق االتفاقيـــة والنظـــام فـــي المملكة، تفـــرض الضريبـــة على كافـــة توريـــدات الســـلع والخدمات 
التـــي يقـــوم بها أي شـــخص خاضع للضريبـــة في المملكـــة، أو على تلـــك التي يتلقاها أي شـــخص خاضـــع للضريبة 
فـــي المملكـــة في الحـــاالت التي تطبـــق فيها آليـــة االحتســـاب )التكليف( العكســـي، وعلى اســـتيراد الســـلع إلى 

.)4 ( المملكة«

)1)  المادة 1، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة
)2)  المادة 2، الالئحة التنفيذية

)))  المادة 1، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة
)4)  المادة 14، الالئحة التنفيذية
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لـــم يتم تعريف االســـتخدام الخاص ألغـــراض ضريبـــة القيمة المضافة. تـــرى الهيئة أن االســـتخدام الخـــاص هو أي 
اســـتخدام أو اســـتهاك أو االستفادة من الســـلع أو الخدمات بأي شكٍل كان من قبل اشـــخاص طبيعيين أو مجموعة 

من األشـــخاص الطبيعيين خارج ســـياق ممارستهم لنشـــاط اقتصادي.

توجـــد فئـــات معينة من الســـلع والخدمـــات التي تعد على أنها تســـتهلك لاســـتخدام الخـــاص، وبالتالـــي فإنها تعد 
خـــارج نطـــاق النشـــاط االقتصادي للشـــخص الخاضـــع للضريبة. يرجـــى الرجـــوع للبند 8.3 مـــن هذا الدليل اإلرشـــادي 

التفاصيل. مـــن  للمزيد 

خدمـــات تقديم وتموين األغذية والمشـــروبات: هو مصطلح ورد فـــي االتفاقية الموحدة لضريبـــة القيمة المضافة 

والائحـــة التنفيذية لنظام ضريبـــة القيمة المضافة في المملكـــة، إال أنه لم يتم تعريفه في هـــذه األنظمة ألغراض 
المضافة. القيمة  ضريبة 

ألغـــراض هذا الدليل اإلرشـــادي، ترى الهيئـــة بأن خدمات تقديم وتموين الطعام والشـــراب تشـــمل تقديـــم أو إعداد 
أو توصيـــل الطعام أو الشـــراب إلـــى العميل، وذلك فـــي الحاالت التي يقصد بها اســـتهاكها في المـــكان أو الموقع 

الذي يتـــم تقديمها فيه.

تـــم تعريـــف المقابل بأنه »كل ما حصل أو ســـوف يحصـــل عليه المورد الخاضـــع للضريبة من العميل أو مـــن جهة ثالثة 
لقاء توريد الســـلع أو الخدمات متضمنًا ضريبة القيمـــة المضافة«)5(.

تـــم تعريف الشـــخص المقيم بأنـــه الشـــخص الطبيعـــي أو االعتباري الـــذي يكون لديه محـــل إقامة فـــي المملكة 
ألغـــراض ضريبة القيمـــة المضافة، كما تم تعريف الشـــخص الغيـــر مقيم بأنه الشـــخص الذي ليس لديـــه محل إقامه 

المملكة)6(. في 

األصيـــل )الموكل(: لم ُيعـــّرف مصطلح األصيل في المســـتندات النظاميـــة لضريبة القيمة المضافـــة. وألغراض هذا 

ـــل من قبل شـــخصًا آخر)الوكيل( في معاماتـــه القانونية. الدليـــل اإلرشـــادي، ُيقصد باالصيل الشـــخص الذي ُيَمثًّ

الوكيـــل الـــذي يتصرف بإســـم األصيـــل - هـــو الوكيل الظاهـــر، ويعتبـــر الوكيـــل بأنه يتصـــرف باســـم األصيل في 

الحـــاالت التـــي يتـــم فيها الكشـــف عن عاقـــة الوكالـــة إلى طـــرف ثالث. 

الوكيـــل الذي يتصرف بإســـمه - وهـــو الوكيل المســـتتر، ويعتبـــر أن الوكيل يتصرف بإســـمه في الحـــاالت التي ال 

تكـــون فيها الوكالـــة ظاهرة لألطـــراف الثالثـــة أو الحاالت التي ال تكشـــف فيه هويـــة األصيل لهم. وقـــد نص نظام 
ضريبـــة القيمـــة المضافة علـــى قواعد محـــددة تتعلق بالحـــاالت التي يتصـــرف فيها الوكيل بإســـمه الخاص. ويشـــار 

إلـــى الوكيل المســـتتر في بعض األحيـــان بـ«الوكيل غيـــر المعلن عنـــه« أو »وكيل بيـــع بالعمولة«. 

)))  المادة 1، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة
)))  المادة 1، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة
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3. النشاط االقتصادي والتسجيل ألغراض ضريبة القيمة المضافة

3.1. من هو الشخص الذي يقوم بممارسة النشاط االقتصادي؟

يمكـــن ممارســـة النشـــاط االقتصادي من ِقبـــل األشـــخاص الطبيعييـــن واالعتباريين على حد ســـواء. وســـيعتبر أن 
األشـــخاص االعتبارييـــن )كالشـــركات والمؤسســـات( يمارســـون نشـــاطًا اقتصاديًا إذا كان لهؤالء األشـــخاص نشـــاط 
منتظـــم يتعلـــق بإجراء التوريدات. وتجدر اإلشـــارة إلـــى أن األشـــخاص الطبيعيين قد يقومون ببعـــض األعمال كجزء 
مـــن نشـــاطهم االقتصادي أو جـــزء من أنشـــطتهم الخاصة، لـــذا فهناك قواعـــد خاصة لتحديـــد ما إذا كان الشـــخص 

الطبيعـــي يقع ضمـــن نطاق ضريبـــة القيمـــة المضافة أم ال.

علـــى األشـــخاص الطبيعييـــن واالعتباريين الذيـــن يقومون بممارســـة نشـــاط اقتصادي التســـجيل ألغـــراض ضريبة 
القيمـــة المضافة إذا تم اســـتيفاء المتطلبات الخاصة بالتســـجيل، كما يجب على هؤالء األشـــخاص احتســـاب ضريبة 

القيمـــة المضافـــة التـــي تنطبق على أنشـــطتهم وتحصيلها وســـدادها إلى الهيئـــة رفقة إقراراتهـــم الدورية.

3.2. التسجيل اإللزامي 

يعتبـــر التســـجيل إلزاميـــًا على جميع األشـــخاص الذيـــن تتجـــاوز توريداتهم الســـنوية الخاضعـــة للضريبة حـــدًا معينًا 
للتســـجيل، أي أنـــه إذا تجـــاوزت التوريدات الخاضعة للضريبة للشـــخص خال اثنى عشـــر شـــهرًا مبلـــغ 375,000 ريال 
ســـعودي »حـــد التســـجيل اإللزامي« فيجب على هذا الشـــخص التســـجيل ألغـــراض ضريبـــة القيمة المضافـــة)7(. مع 
مراعـــاة االحـــكام االنتقاليـــة المنصوص عليهـــا في الائحـــة التنفيذية للنظـــام والمتعلقـــة بحد التســـجيل االلزامي 

االنتقالية. الفتـــرة  خال 

وال تشمل التوريدات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة ما يلي:

التوريـــدات المعفـــاة: مثـــل الخدمـــات الماليـــة المؤهلة لاعفـــاء أو اإليجـــار الســـكني المؤهـــل لاعفاء من  	
 . يبة لضر ا

 التوريـــدات التي تقع خـــارج نطاق ضريبة القيمـــة المضافة في أي دولـــة عضو بمجلس التعـــاون لدول الخليج  	
العربية.

عائـــدات مبيعـــات األصول الرأســـمالية: تعّرف األصول الرأســـمالية بأنهـــا األصول المخصصة لاســـتخدام طويل  	
األجل)8(.

)))  المادة )، الالئحة التنفيذية
)))  المادة 1، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة
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في حاالت محددة تطبق أحكام أخرى على التسجيل االلزامي:

  يتعيـــن على األشـــخاص غيـــر المقيمين فـــي المملكة العربية الســـعودية والملزمين بســـداد ضريبـــة القيمة  	
المضافـــة عـــن التوريدات التـــي يقومون بها أو التي يســـتلمونها في المملكة العربية الســـعودية التســـجيل 
ألغـــراض ضريبة القيمـــة المضافة بغض النظـــر عن قيمـــة التوريدات التـــي يكونون ملزمين بتحصيل وســـداد 

المضافة)9(. القيمـــة  ضريبة 

ســـيتم طلب تســـجيل األشـــخاص الذين تتجاوز إيراداتهم الســـنوية مبلـــغ 1,000,000 ريال ســـعودي ألغراض  	
ضريبـــة القيمـــة المضافـــة وذلك خال الفتـــرة االنتقالية وحتـــى تاريخ األول مـــن ينايـــر 2019م ،ويجب تقديم 
طلب التســـجيل حتى موعد أقصاه 20 ديســـمبر 2017م)10(. وبداية من عام 2019م ســـيتم تطبيق حد التسجيل 
االلزامـــي المنصـــوص عليه في االتفاقيـــة والبالغ 375,000 ريال ســـعودي ويجب تقديم طلب التســـجيل في 

أو قبل 20 ديســـمبر 2018م.

بإمكانـــك االطـــاع علـــى مزيد مـــن المعلومات حـــول التســـجيل االلزامي فـــي ضريبة القيمـــة المضافـــة من خال 
.zatca.gov.sa اإللكترونـــي  الموقع 

3.3. التسجيل االختياري

يمكـــن للشـــخص المقيم فـــي المملكـــة العربية الســـعودية والذي تجـــاوزت توريداتـــه الخاضعـــة للضريبة أو  	
نفقاتـــه الخاضعة للضريبة مبلغ 187,500 ريال ســـعودي )»حد التســـجيل االختياري«( خال اثنى عشـــر شـــهرًا، 

التســـجيل اختياريًا ألغـــراض ضريبة القيمـــة المضافة)11(.

ويفّضل التســـجيل االختيـــاري ألغراض ضريبة القيمة المضافة إذا كان الشـــخص يرغب في المطالبة باســـترداد ضريبة 
القيمـــة المضافـــة التي دفعها عن نفقاته قبـــل إصدار الفواتير أو إجـــراء توريد الحق. 

بإمكانـــك االطاع على مزيد مـــن المعلومات حول التســـجيل االختياري ألغـــراض ضريبة القيمـــة المضافة من خال 
.zatca.gov.sa اإللكتروني  الموقع 

)))  المادة ) )1)، الالئحة التنفيذية
)11)  المادة )) )))، الالئحة التنفيذية

)11)  المادة )، الالئحة التنفيذية
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4. مكان التوريد

4.1. مكان التوريد - القواعد العامة

تطبـــق ضريبـــة القيمـــة المضافة علـــى كافة توريـــدات الســـلع والخدمـــات المقدمة فـــي المملكة ألغـــراض ضريبة 
القيمـــة المضافـــة، وذلـــك فـــي الحاالت التـــي يكون فيهـــا مـــكان التوريد هـــو المملكة.

وتفـــرض ضريبـــة القيمة المضافة فقـــط على الخدمات التـــي تتم في المملكة وفقـــًا ألحكام مـــكان التوريد الواردة 
فـــي االتفاقيـــة الموحـــدة لضريبـــة القيمة المضافـــة. بصـــورة افتراضيـــة، وتعتبر كافـــة الخدمات المقدمـــة من قبل 

األشـــخاص المقيميـــن في المملكـــة تقع ضمن نطـــاق ضريبة القيمـــة المضافة فـــي المملكة.

»يقع مكان توريد الخدمات الذي يتم من قبل مورد خاضع للضريبة في محل إقامة المورد«)12(.

باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، فإنه مـــن الممكن أن يكـــون للتوريـــدات المقدمة مـــن ِقبل األشـــخاص الغيـــر مقيمين مكان 
توريـــد في المملكـــة، مثل الحـــاالت التي يكون فيهـــا العميل مقيم فـــي المملكة. حيـــث أن التوريـــدات المقدمة 
إلـــى عمـــاء خاضعيـــن للضريبة فـــي المملكة تخضـــع أيضًا لضريبـــة القيمـــة المضافة فـــي المملكـــة)13(. المزيد من 

التفاصيـــل في البنـــد 4.3 من هـــذا الدليل.

تطبـــق بعـــض القواعد الخاصـــة على فئات معينـــة من الخدمـــات )حاالت خاصـــة( والـــواردة في االتفاقيـــة الموحدة 
المضافة. القيمـــة  لضريبة 

4.2. مكان التوريد - حاالت خاصة

حـــددت االتفاقيـــة الموحدة لضريبـــة القيمة المضافة بعض االســـتثناءات مـــن القواعد العامة ألغـــراض تحديد مكان 
توريـــد الســـلع والخدمات، حيث أنهـــا تحدد أحكام خاصـــة بمكان التوريـــد »للخدمات األخـــرى« كما يلي:

يقع مكان توريد الخدمات التالية في مكان التنفيذ الفعلي لها:

 1- خدمات المطاعم والفنادق وتعهدات تقديم الطعام والمشروبات.

2 - الخدمات الثقافية والفنية والرياضية والتعليمية والترفيهية...«)14(. 

)12)    المادة )1، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة.
))1)    المادة )1، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة.

بهذا  تتعلق  أنها ال  الدليل حيث  التعليمية« في هذا  »الخدمات  إلى  تتم اإلشارة  لم  المضافة.  القيمة  الموحدة لضريبة  االتفاقية   ،21 المادة     (14(
القطاع.
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الخدمات الثقافية والفنية والرياضية والترفيهية

األنشطة الثقافية

أنشطة المغامرات )مثل رحات السفاري(

األندية الرياضية

المتاحف

المعارض

فعاليات الموضة واألزياء

دور السينما

مسارح الموسيقى والدراما واألعمال الفنية األخرى

األنشطة األخرى المماثلة

خدمات المطاعم والفنادق وتقديم الطعام والمشروبات

إقامة النزالء في الفنادق

تأجير الفنادق وقاعات المؤتمرات لفعاليات تجارية

المرافق األخرى للفنادق مثل المنتجعات أو المراكز الصحية 

مطاعم الفنادق وخدمات تقديم الطعام في الغرف

المطاعم والمقاهي

ردهات المطاعم

شاحنات أو كرفانات أو عربات تقديم الطعام والشراب

تقديـــم الطعـــام فـــي الطائـــرات أو أشـــكال النقـــل األخـــرى والمعـــدة 

الرحلـــة خـــال  لاســـتهاك 

الطعـــام المقـــدم فـــي المناســـبات أو كجزء مـــن األنشـــطة اإلجتماعية 

األخرى الترفيهيـــة 

ويعـــد مكان تقديم هـــذه الخدمات »التنفيذ الفعلي« في ســـياق االتفاقيـــة الموحدة هو الموقـــع الفعلي/المادي 
الـــذي تقـــدم فيه هـــذه الخدمات إلـــى العماء. حيـــث يعد هـــذا المكان بصـــورة عامة هـــو المكان الـــذي قام فيه 

العميل باســـتهاك هذه الخدمـــات. وتم اســـتخدام مصطلح الموقـــع الفعلي في الائحـــة التنفيذية:

»يعـــد مـــكان توريد الخدمات الثقافيـــة والفنية والرياضيـــة والتعليمية والترفيهيـــة بما فيها الدخول إلـــى الفعاليات 
التـــي تقام فـــي موقع محـــدد، أو تقديم الخدمـــات التعليمية فـــي مكان محدد، هـــو الموقع الفعلـــي الذي تقدم 

فيه تلـــك الخدمات«)15(.

يحـــدد مـــكان التوريـــد دائمًا وفقـــًا للمكان الفعلـــي الذي تقـــدم فيه الخدمـــة إلى العميـــل، وذلك بغـــض النظر عن 
محـــل إقامة المـــورد أو العميـــل. اليؤثر بيـــع التذاكر مقدمـــًا على مـــكان تقديم الخدمـــة الفعلي.

مثـــال )1(: يقوم متحف مســـجل فـــي المملكة ببيـــع تذاكر دخول إلـــى المتحف. يقع مـــكان التوريد لهـــذه الخدمة 

الثقافيـــة فـــي المملكـــة )الموقـــع الفعلي للمتحـــف والذي يتـــم فيه تقديـــم الخدمـــة(، ويجب أن تخضع الرســـوم 
لضريبـــة القيمـــة المضافة بغـــض النظر عن حالـــة إقامة أو تســـجيل العميل.

))1)    المادة )2، الالئحة التنفيذية. لم تتم اإلشارة إلى »الخدمات التعليمية« في هذا القسم حيث أنها ال تتعلق بهذا القطاع
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مثـــال )2(: يقـــوم مكتب ســـفريات مســـجل فـــي المملكة ببيـــع تذاكر دخـــول إلى متحف فـــي إســـبانيا كجزء من 

باقة الســـفر. وحيث أن المـــكان الفعلي للمتحف الـــذي يقدم فيه الخدمة خـــارج المملكة، فا يكون مـــكان التوريد 
خدمـــة الرحات فـــي المملكة. وال تخضع رســـوم الدخـــول لضريبة القيمة المضافـــة في المملكة علـــى الرغم من أن 

المـــورد الذي بـــاع التذكرة )مكتب الســـفريات( مقيم فـــي المملكة.

ومـــع ذلك، تخضـــع لضريبـــة القيمة المضافـــة أية عمولة أو رســـوم يفرضهـــا مكتب الســـفريات علـــى العميل لغرض 
الحجز أو التســـجيل.

4.3. التوريدات المقدمة من ِقبل مؤدي العروض الغير مقيمين 

يحـــدد مكان توريـــد الخدمـــات الترفيهيـــة والتي تندرج ضمـــن الجـــدول المذكور في القســـم 4.2 من خـــال مكان 
تقديـــم الخدمـــة الفعلـــي. من حيـــث المبـــدأ، تفرض ضريبـــة القيمـــة المضافة فـــي المملكـــة دائمًا علـــى الخدمات 

المملكة. فـــي  المقدمة 

ومـــع ذلـــك، فإنه قـــد تختلف آلية فـــرض الضريبـــة في الحـــاالت التي يكـــون فيها المورد شـــخص غير مقيـــم. يرجى 
االطاع علـــى الجدول التوضيحـــي أدناه:

)أ( يجب على المورد الغير مقيم فرض ضريبة القيمة المضافة في المملكة

إذا قـــام المورد الغير مقيـــم بتوريد إلى عميل مقيـــم في المملكة 

وليس شـــخصًا خاضعًا للضريبـــة )مثل األفراد(، وكان مـــكان التوريد 

المملكة: هو 

يجـــب على المـــورد الغير مقيم فـــرض ضريبة القيمـــة المضافة في 

المملكـــة على العميل.

يجب علـــى المورد الغيـــر مقيم التســـجيل في نظـــام الضريبة في 

المملكـــة إن لم يكن مســـجًا.

إذا قـــام المـــورد الغيـــر مقيـــم بتوريـــد إلى عميـــل غيـــر مقيم في 

المملكـــة، وكان مـــكان التوريـــد هـــو المملكة:

يجـــب على المـــورد الغير مقيم فـــرض ضريبة القيمـــة المضافة في 

المملكـــة على العميل.

يجب علـــى المورد الغيـــر مقيم التســـجيل في نظـــام الضريبة في 

المملكـــة إن لم يكن مســـجًا.

)ب( االحتساب الذاتي للضريبة في المملكة من قبل العميل الخاضع للضريبة 

إذا قـــام المـــورد الغير مقيـــم بتوريد لعميـــل مقيم فـــي المملكة 

مســـجل فـــي نظـــام ضريبـــة القيمـــة المضافـــة )شـــخص خاضـــع 

للضريبـــة(، وكان مـــكان التوريـــد هـــو المملكـــة:

علـــى العميل الخاضـــع للضريبة احتســـاب الضريبة ذاتيًا باســـتخدام 

آلية االحتســـاب )التكليف( العكســـي.

يجب علـــى المورد الغير مقيم عـــدم فرض ضريبـــة القيمة المضافة 

المملكة. في 

)ج( ال تستحق ضريبة القيمة المضافة في المملكة

إذا قـــام المورد الغيـــر مقيم بالقيام بتوريد إلـــى عميل، وكان مكان 

المملكة خارج  التوريد 
ال يخضع التوريد لضريبة القيمة المضافة في المملكة.
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إذا كان المـــورد الغيـــر مقيم ملزمًا بفـــرض ضريبة القيمـــة المضافة، فإنه يتوجب عليه التســـجيل في نظـــام الضريبة 
فـــي المملكـــة، وذلك بغـــض النظر عـــن ايراداتـــه الســـنوية)16(. وبالرغم من ذلـــك، فإنه بعد التســـجيل، يلتـــزم المورد 
الغيـــر مقيـــم بفرض وتحصيـــل الضريبة فقط علـــى التوريدات الـــواردة في القائمـــة )أ( من الجدول أعـــاه. حيث أنه ال 

يجـــب عليه فـــرض الضريبة على التوريـــدات المقدمة إلـــى العماء المســـجلين والمقيمين فـــي المملكة.

كمثـــال عملـــي في قطـــاع الترفيـــه، الحاالت التـــي يكـــون فيها المـــورد الغيـــر مقيم ملزم بالتســـجيل فـــي نظام 
الضريبـــة بنـــاًء على توريداتـــه من خـــال قيامه تأدية العـــروض المقدمة مباشـــرًة للعمـــاء في المملكـــة )بما في 

ذلك بيـــع التذاكـــر مقابل رســـوم الدخول(.

مثـــال )3(: حصلت شـــركة جيانكارلـــو أس بي أيه، شـــركة تصميـــم أوروبية، على رخصـــة إلقامة عـــرض تصميم لمرة 

واحـــدة فـــي مدينة الريـــاض، وقامت ببيـــع التذاكـــر مقابل رســـوم الدخول إلـــى الجمهـــور. وحيث أنه ليس لشـــركة 
جيانكارلـــو منشـــأة فـــي المملكة، فإنهـــم يعـــدون كموردين غيـــر مقيمين فـــي المملكة ألغـــراض ضريبـــة القيمة 
المضافة. وقامت الشـــركة بفرض رســـوم بقيمـــة )150( ريال ســـعودي إلى العمـــاء المقيمين فـــي المملكة )قام 
هـــؤالء األفـــراد بالحضـــور إلى هذا العـــرض بصفتهم الخاصة وليســـوا مســـجلين في نظـــام الضريبة فـــي المملكة(، 
وكان كامـــل قيمة اإليـــرادات المحققة من رســـوم التذاكـــر التي تم بيعها هـــو )285,000( ريال ســـعودي. يتوجب 
على شـــركة جيانكارلو التســـجيل في نظـــام الضريبـــة، وفرض ضريبـــة القيمة المضافـــة على توريـــد الخدمات التي 
تقدمهـــا إلى العماء في المملكـــة، وذلك بغض النظر إذا ماكانـــت قيمة االيرادات تتجاوز »حد التســـجيل اإللزامي« 

الذي يطبـــق على األشـــخاص المقيمين فـــي المملكة أم ال.

فـــي المثـــال التالـــي توضيح عـــن آلية االحتســـاب األخـــرى للغيـــر مقيم فـــي حـــال كان العميل هو شـــركة مقيمة 
المملكة:  في  مســـجلة 

مثـــال )4(: شـــركة النادي، شـــركة مقيمة ومســـجلة في نظـــام الضريبة فـــي المملكـــة، مرخصة لتنظيـــم وترويج 

العـــروض والفعاليات فـــي المملكة.

قامـــت شـــركة النادي بالترتيب مـــع فرقة موســـيقية برازيلية )ريتمو( لزيـــارة وتقديم عرض موســـيقي إلى الجمهور. 
حيـــث قامـــت ببيع 800 تذكرة مباشـــرة إلـــى الحضور بســـعر )150( ريال ســـعودي عـــن كل تذكرة )ال يشـــمل ضريبة 
القيمـــة المضافة(، كما قامت شـــركة النـــادي بدفع مبلـــغ )75,000( ريال ســـعودي إلى فرقة الموســـيقى )ريتمو( 

العرض. لتقديم 

تقـــوم كًا من شـــركة النادي وفرقة ريتمـــو بتوريد خدمات ترفيهيـــة. وتحصل ضريبة القيمـــة المضافة في المملكة 
على التوريدات حســـب طرق مختلفة:

تقـــوم فرقة ريتمو بالقيـــام بتوريدات لخدمات فـــي المملكة، ولذلك يعـــد مكان التوريد لهـــذه التوريدات هو  	
المملكـــة. وحيـــث أن العميـــل هو شـــركة النادي، عميـــل خاضـــع للضريبة ومقيم فـــي المملكة، فإن شـــركة 
النادي ســـتقوم باحتســـاب ضريبة القيمـــة المضافـــة )15 ٪ × 75،000 ريال( فـــي إقرارها الضريبـــي وفقًا آللية 
االحتســـاب العكســـي. وحيـــث بأنهـــا قادرة علـــى المطالبـــة بخصم كامل هـــذه الضريبـــة، فإنـــه ال يوجد مبلغ 

صافي مســـتحق عن هـــذا التوريد.

))1)    المادة 1))))، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة
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تقوم شـــركة النـــادي بالقيام بتوريـــدات لخدمات إلى العمـــاء في المملكة بصورة مباشـــرة لحضـــور العرض،  	
ولذلـــك يعد مـــكان التوريـــد لهـــذه التوريدات هـــو المملكـــة. وتفـــرض ضريبة القيمـــة المضافة على رســـوم 

الحضـــور، وعليها اإلقـــرار عنها فـــي إقرارها الضريبي، وســـداد هـــذه الضريبة إلـــى الهيئة.

توريد لخدمات ترفيهية )رسوم أداء( شركة النادي
75,000 ريال سعودي

رسوم حضور 150 ريال سعودي + 
22.5 ريال ضريبة قيمة مضافة

اإلقرار الضريبي لشركة النادي:

ضريبة المخرجات: تتضمن رسوم الحضور – 22.5 ريال لكل تذكرة

مجموع ضريبة المخرجات على 800 تذكرة = 18,000 ريال سعودي

ضريبة المخرجات وفقًا آللية االحتساب العكسي – رسوم فرقة ريتمو 11,250 ريال سعودي

ناقص: ضريبة المدخات القابلة للخصم – رسوم فرقة ريتمو )11,250 ريال(

مجموع ضريبة القيمة المضافة المستحقة للدفع: 18,000 ريال سعوددي

العماء السعوديون 

فرقة ريتمو
)غير مقيم بالمملكة(
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5. رسوم الحضور والدخول

تـــرى الهيئة بأنـــه من إحدى الخصائص األساســـية لرســـوم الحضـــور )الحجز( هو منـــح الحق بدخول أو حضـــور عرض أو 
عـــدة عروض مقابل تذكرة أو رســـوم، بما في ذلك ســـداد مبلغ لإلشـــتراك أو التذاكر الموســـمية أو الرســـوم الدورية.

عندمـــا يتم تقديـــم عرض أو عدة عـــروض في المملكة، فإن رســـوم الحضور هـــذه تعد بطبيعتهـــا كتوريدات خاضعة 
للضريبـــة، ولذلـــك فإنه يجب أن تخضع للضريبة بالنســـبة األساســـية )15 ٪(. وحيث أن المورد هو الشـــخص الذي يدخل 
فـــي هذه التعاقدات مع العميل للســـماح بدخولـــه إلى العرض وحضوره، فإنه هو المســـؤول تعاقديـــًا بتقديم هذه 
الخدمـــات. ووفقـــًا للترتيبـــات التجارية، فـــإن المورد، عنـــد فرضه لرســـوم الحضور، يعد الشـــخص الذي يقـــوم بتقديم 
الخدمـــات الثقافية أو الفنية أو الرياضية أو الترفيهية، والذي قد يســـمح بتســـجيل الجمهور بصورة مباشـــرة )مشـــابه 

للحالـــة الواردة فـــي المثال 3(، أو قد يكـــون منظمًا للحدث/الفعالية )مشـــابه للحالة الواردة فـــي المثال 4(.

5.1. تاريخ التوريد

تستحق ضريبة القيمة المضافة في أي من التواريخ التالية، أيهم أسبق:

تاريخ اكتمال أداء الخدمة. 	

تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية. 	

تاريخ استام المقابل جزئيًا أو كليًا وفي حدود المبلغ المستلم)17(. 	

وفي ســـياق رســـوم الحضور والدخول، يتـــم اكتمال أداء الخدمـــة عند انتهاء الحـــدث أو العرض. ورغم ذلك تســـتحق 
الضريبـــة في تاريخ الســـداد )أو إصدار الفاتورة الضريبية، إذا ســـبق ذلك( في حال تم اســـتام الرســـوم مقدمًا لحضور 

الحدث )مثـــل التذاكر المباعة قبل حـــدوث العرض(.

تـــرى الهيئـــة بـــأن توريد تذاكـــر لحضور حدث معيـــن ال يعد بأنـــه إصدار أو توريـــد لـ»قســـائم«، حيث أنها تتبـــع معاملة 
ضريبيـــة خاصة)18(. وتســـتحق الضريبة في أي وقت تم فيه اســـتام المقابـــل لحضور حدث أو عرض في المســـتقبل.

))1)    المادة )2، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة
))1)    المادة )1، الالئحة التنفيذية
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5.2. رسوم الحجز

تعـــد رســـوم الحجـــز بأنها رســـوم إضافية لرســـوم الحضـــور، حيث تضمـــن هذه الرســـوم حـــق العميل بحضـــور الحدث 
مقدمـــًا، كمـــا تضمن حقـــه في بعـــض الحـــاالت بحجز مقعـــد معين.

إذا مـــا تم فرض رســـوم الحجـــز من قبل شـــخص يقوم بفرضهـــا بصفته المـــورد، والذي يقـــوم بفرض رســـوم الحضور 
لحـــدث أو عرض في المملكـــة، فإن الهيئة ترى أن المعاملة الضريبية لرســـوم الحجز هذه ســـتكون مطابقة للمعاملة 
الضريبية لرســـوم الحضـــور. وبذلك فإنها تعـــد خاضعة للضريبة فـــي المملكة بغـــض النظر عن مكان إقامـــة المورد أو 

العميل.

أمـــا بالنســـبة لرســـوم الحجز التي يتـــم فرضها من ِقبـــل طرف ثالث وســـيط، والذي ال يقـــوم بفرضهـــا بصفته كمورد 
لرســـوم الحضـــور، فإن هذه الرســـوم تعـــد توريدًا منفصـــل للخدمات. وعلى الوســـيط تقييـــم تطبيق ضريبـــة القيمة 

المضافـــة على هذه الرســـوم.

5.3. اآلثار الضريبية لإللغاء

هنالـــك حـــاالت يتم فيها إلغاء الحضـــور من ِقبل المـــورد )مثل الحاالت التي يتعـــذر فيها حدوث العـــرض أو الفعالية( 
أو مـــن ِقبل العميل )مثـــل الحاالت التي يقـــوم فيها العميل بشـــراء التذاكر مقدمـــًا، ولكنه يقوم بالتنـــازل عن حقه 

بالحضور، مثـــل الحاالت التي ال يتمكـــن فيها من حضور العـــرض أو الحدث(.

إذا قـــام العميـــل بالتنـــازل عن حقـــه بالحضور، ولم يحـــق له أي اســـترداد لرســـوم الحضور، فإنـــه ال يزال المـــورد ُملزمًا 
بفـــرض الضريبـــة علـــى التوريد المقـــدم إلى العميل. حيـــث أن العميل فـــي مثل هـــذه الحالة يقوم بســـداد المقابل 

للحصـــول علـــى الحق في حضـــور الحدث، ســـواًء حضر الحـــدث أم ال.

التعديل على المقابل  .5.3.1

في حال تم رد رسوم الحضور المدفوعة مقدمًا سواًء جزئيًا أو كليًا إلى العميل، فإن ذلك ينتج عنه: 

تغيير في قيمة المقابل المدفوع )في حالة رد المبلغ جزئيًا(؛ أو  	

إلغاء للتوريد )في حالة رد المبلغ كليًا(. 	

فـــي هذه الحـــاالت، يجب على المورد الخاضـــع للضريبة تقديم إشـــعار دائن إلى العميل والذي يعكـــس تغير المقابل 
)مـــع ضريبـــة القيمـــة المضافة( الذي تم ســـداده على رســـوم الحضـــور)19(. ويجـــب إصدار هـــذا اإلشـــعار الدائن خال 
خمســـة عشـــر يومًا من نهاية الشـــهر الذي حدث فيه اإللغـــاء. ويجب تعديل ضريبـــة المخرجات في اإلقـــرار الضريبي 

المناسب)20(:

))1)    المادة 4)، الالئحة التنفيذية
)21)    المادة 41، الالئحة التنفيذية
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1  -  إذا تـــم إصدار اإلشـــعار الدائن في نفـــس الفتـــرة الضريبية التي 

تـــم فيها القيـــام بالتوريـــد األصلي )للتذكـــرة(، أو قبـــل تقديم 

اإلقـــرار الضريبي لهـــذا التوريد:

يتـــم تعديل ضريبـــة المخرجـــات )بالنقصان( خـــال الفتـــرة الضريبية 

التـــي تم فيهـــا التوريـــد األصلي.

2  -  إذا تـــم إصـــدار اإلشـــعار الدائـــن بعـــد تقديـــم اإلقـــرار الضريبي 

الخـــاص بالتوريـــد األصلـــي )التذكـــرة(:

يتـــم تعديل ضريبـــة المخرجـــات )بالنقصان( خـــال الفتـــرة الضريبية 

التـــي تـــم فيهـــا إصـــدار االشـــعار أو حصول الحـــدث الـــذي أدى إلى 

إجـــراء التعديـــل، أيهما حـــدث متأخرًا.

ويعتبـــر الجـــزء الغيـــر قابل لاســـترداد هو المقابـــل للحق في حضـــور الحدث )في حال تـــم إلغاؤه(. ويجب احتســـاب 
ضريبـــة القيمـــة المضافة من خال الكســـر )115/15( مـــن المقابل المتبقـــي أو المحتجز.

مثـــال )5(: فـــي 30 مـــارس 2021م ، قام مســـرح موســـيقي مســـجل في نظـــام الضريبة ببيـــع تذكرة إلـــى أحمد بـ 

)200( ريـــال، باإلضافـــة إلـــى مبلغ الضريبـــة )30( ريال لحضور عرض موســـيقي فـــي 18 مايو 2021م. كمـــا أنها قامت 
بفـــرض رســـوم حجز بنســـبة %20 من ســـعر التذكـــرة )46 ريال ســـعودي، شـــامل لضريبـــة القيمة المضافـــة(. وقام 
العميل بالســـداد في تاريخ البيع، مما يعني بأنه يتوجب على المســـرح الموســـيقي احتســـاب ضريبـــة مخرجات في 

اقرارهـــم الضريبـــي الربع ســـنوي والمنتهي في 31 مـــارس بقيمة )16( ريال ســـعودي.

توضـــح الشـــروط واألحـــكام الخاصـــة بإرجـــاع التذاكـــر، بأنـــه بإمـــكان العميـــل رد التذكرة حتـــى 7 أيام قبـــل العرض 
واســـترداد كامـــل المبلـــغ. أما إذا تـــم رد التذكرة خـــال 7 أيام من العـــرض، فإنه يحق له اســـترداد )%50( من الســـعر 

األصلـــي فقط.

الســـيناريو )أ(: فـــي 10 مايو، قام أحمـــد بطلب إلغاء التذكرة )8 أيام قبل العرض(، وقام المســـرح الموســـيقي بقبول 
طلبـــه برد المبلغ بالكامل دون رســـوم الحجز. يقوم المســـرح بإصدار إشـــعار دائـــن بقيمة )230( ريـــال، وتعديل قيمة 
ضريبـــة المخرجـــات بقيمـــة )30( ريال في اإلقـــرار الضريبي الربع ســـنوي والمنتهي فـــي 30 يونيـــو. وال تعدل قيمة 

ضريبة المخرجات بالنســـبة لمبلغ رســـوم الحجز.

الســـيناريو )ب(: فـــي 16 مايـــو، قام أحمـــد بطلب إلغـــاء التذكرة )يوميـــن قبل العرض(، وقام المســـرح الموســـيقي 
بقبـــول طلبه بـــرد نصف قيمـــة التذكرة. يقوم المســـرح بإصدار إشـــعار دائن بقيمـــة )115( ريال وتعديـــل قيمة ضريبة 
المخرجـــات بقيمـــة )115( ريـــال، الـــذي هو قيمة الكســـر مـــن المبلغ المســـترد، فـــي اإلقـــرار الضريبي الربع ســـنوي 

يونيو.  30 فـــي  والمنتهي 
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6. الخدمات الترفيهية والرياضية والثقافية والفنية - حاالت خاصة

6.1. النوادي الرياضية

رسوم العضوية ورسوم الدخول  .6.1.1

يوضح القســـم 5 من هذا الدليل - رســـوم الحضـــور والدخول - تطبيق ضريبـــة القيمة المضافة علـــى توريدات التذاكر 
لحضـــور األحداث والعروض الرياضية أو المنافســـات من قبل أشـــخاص خاضعين للضريبـــة في المملكة. 

وتعد عضويـــات األندية ذات المزايا اإلضافية )مثل المشـــاركة فـــي الرياضة أو التدريب أو توفير المدرب أو اســـتخدام 
المرافـــق أو المعـــدات( بأنهـــا توريدات لخدمـــات خاضعة للضريبـــة، والتي تخضـــع لضريبـــة القيمة المضافة بالنســـبة 

األساســـية 15 ٪. وعـــادًة مايتم تقديـــم هذه الخدمات على أســـاس مســـتمر خال فترة زمنيـــة محددة.

وتطبـــق ضريبـــة القيمـــة المضافـــة بالنســـبة األساســـية 15 ٪ أيضـــًا علـــى الرســـوم التـــي تفـــرض مرة واحـــدة على 
المشـــتركين الســـتخدام مرافـــق النـــادي أو لاشـــتراك فـــي المنافســـات.

اتفاقيات العقود  .6.1.2

تعتمـــد المعاملة الضريبيـــة لضريبة القيمة المضافة على أعضـــاء وإدارة النوادي الرياضية علـــى الترتيبات والتوريدات 
المســـتلمة. حيـــث أن الخدمـــات التـــي يقدمهـــا األفـــراد بموجب عقـــد عمل ال تعـــد كجزء مـــن النشـــاط االقتصادي 

للشـــخص، وبذلك فإنهـــا تعد خارج نطـــاق ضريبة القيمـــة المضافة فـــي المملكة)21(.

مثـــال )6(: قـــام ماجد، شـــخص طبيعي مقيم فـــي المملكة، بإبـــرام عقد مع نادي كرة ســـلة ليصبح العب رســـمي 

فـــي البطوالت لمدة ســـنتين مقابل راتب ســـنوي قيمته )500,000( ريال ســـعودي.

يعـــد ماجـــد كموظف يقـــوم بتقديم خدمات احتـــراف فـــي الرياضة لنادي كرة الســـلة. ولذلـــك يعد الراتب الســـنوي 
المســـتلم علـــى تقديم هذه الخدمـــات غير خاضـــع للضريبة فـــي المملكة.

أمـــا في الحـــاالت األخـــرى، والتي يقـــوم فيهـــا رياضيـــون محترفـــون كطرف ثالـــث بتقديـــم خدمات احتـــراف مثل 
اإلشـــتراك في اللعب أو التدريب، فإن الرســـوم الســـنوية على تقديم هـــذه الخدمات تعد توريـــدات خاضعة للضريبة، 

وتخضع لضريبـــة القيمة المضافة بالنســـبة األساســـية 15 ٪.

مثـــال )7(: قـــام محمـــد، محترف رياضي ســـابق، بإبـــرام عقد مع نادي كرة ســـلة لتقديـــم خدمات استشـــارة خارجية 

ســـعودي. ريال   )1,000,000( مقابل 

)21)    المادة ))))، الالئحة التنفيذية
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يقـــوم محمـــد بتقديـــم خدمات احتـــراف في الرياضـــة إلى نـــادي كرة الســـلة، ولكنه ال يعـــد كموظف فـــي النادي. 
ولذلـــك فإن الرســـوم الســـنوية على تقديم هـــذه الخدمات تعد توريـــدات خاضعـــة للضريبة، وتخضـــع لضريبة القيمة 

بالنســـبة األساسية 15 ٪. المضافة 

يتوجـــب علـــى محمد، بصفته شـــخص طبيعـــي مقيم فـــي المملكة، وتجـــاوزت قيمـــة توريداته الخاضعـــة للضريبة 
الســـنوية حد التســـجيل اإللزامي )375,000( ريال ســـعودي، التســـجيل في نظـــام ضريبة القيمـــة المضافة، وإصدار 

فواتيـــر ضريبيـــة تفرض فيهـــا ضريبة القيمـــة المضافة علـــى توريد الخدمـــات التي يقدمها فـــي المملكة.

يحـــدد البند 4.3 من هذا الدليل اإلرشـــادي المعاملة الضريبية بالنســـبة إلى المتعاقدين غيـــر المقيمين في المملكة 
والذيـــن يقومون بتقديـــم توريدات خدمات رياضية إلى عمـــاء في المملكة.

6.2. الرعاية واإلعالن

فـــي حال قام شـــخص خاضـــع للضريبـــة بتحصيل إيرادات مـــن خال تقديـــم خدمات اإلعـــان )الدعايـــات(، مثل عرض 
اإلعـــان، فإنه ينظـــر لذلك على أنهـــا خدمات خاضعـــة للضريبة.

في ســـياق قطـــاع الترفيه، فإن معظم المنشـــآت تقوم بالدخول في عقـــود »الرعاية«، والتي يقـــوم بموجبها الراعي 
بتقديـــم مقابـــل مالـــي أو غير مالي لتلقـــي عدة فوائـــد بالمقابل. تشـــمل الفوائد التي يتـــم تلقيها للراعـــي األمثلة 

التالية:

 عـــرض اإلعانـــات للراعي أو تقديم اســـم الجهـــة الراعية فـــي المبانـــي أو المابس التي يســـتخدمها مقدمي  	
األداء أو في المنشـــورات مثل الجرائـــد أو األخبار.

إعطاء حق تسمية األحداث أو األماكن. 	

ترويج سلع أو خدمات الراعي. 	

تقديم حق حضور العروض أو استخدام المرافق. 	

وتعد الرعاية المتلقاة هي المقابل على توريد خدمات اإلعان أو الفوائد األخرى.

مثـــال )8(: يقـــوم بنـــك الخليج العربـــي ذ م م، شـــخص خاضع للضريبـــة ومقيم فـــي المملكة، بالدخـــول في اتفاق 

رعاية رســـمية مع نادي كرة ســـلة مشـــارك في دوري المحترفين في المملكـــة. وبموجب اتفاق هـــذه الرعاية، فإنه 
علـــى بنك الخليـــج العربي ذ م م دفع مبلغ رعاية ســـنوية قيمته )2,000,000( ريال ســـعودي، وفـــي المقابل يقوم 

نادي كرة الســـلة باســـتخدام شـــعار البنك في الملعـــب وعلى الزي الرســـمي للفريق.

فـــي هذه الحالة، فإن رســـوم الرعاية التـــي يقوم البنك بســـدادها هي المقابـــل على تقديم خدمـــات إعان، والتي 
تخضع لضريبة القيمة المضافة بالنســـبة األساســـية 15 ٪.
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6.3. التبرعات

ال تعـــد التبرعـــات »الحقيقية« التي يتم تقدمهـــا لألندية أو المؤسســـات، دون تلقي أية فوائد بالمقابـــل، بأنها مقابل 
لتوريـــد ألغراض ضريبة القيمـــة المضافة، وال تخضع لضريبـــة القيمة المضافة.

ويجـــب االنتبـــاه في تحديد الحـــاالت التي تعد فيها هـــذه التبرعات مقابًا مســـتلمًا عن فوائد للمتبـــرع. حيث أنه في 
معظـــم الترتيبـــات التجاريـــة يقوم األشـــخاص بتقديم مبلـــغ مالي كتبـــرع للحصول علـــى بعض الفوائـــد. ومع ذلك، 
تقبـــل الهيئـــة أنه في حالـــة تقديم التبرع في ســـياق غير تجـــاري وبعض الفوائد القليلـــة )ذات القيمـــة الضئيلة( يتم 

تقديمهـــا إلى المتبرع على أنها ليســـت توريـــدات مقدمة من متلقـــي التبرعات.

6.4. المسابقات: الجوائز النقدية ورسوم االشتراك

قد يقوم الشـــخص بالحصـــول على اإليرادات من خال االشـــتراك فـــي المســـابقات الرياضية أو المســـابقات األخرى، 
مثل رســـوم االشـــتراك في المســـابقة المتفق عليها مقدمـــًا أو الجوائز الماليـــة التي يتم منحها عنـــد الفوز أو تحقيق 

نتائـــج معينة. وعادًة ما تظهر هذه الرســـوم في عروض ســـباقات الســـيارات أو ســـباقات الحيوانات.

يتوجـــب تحليـــل المعاملة الضريبيـــة لهذه اإليـــرادات وفقًا للحـــاالت المحددة. ترى الهيئة بأن رســـوم االشـــتراك في 
هـــذه المســـابقات تعد فـــي كل الحاالت مقابـــًا لتوريد خدمـــات. إذا قام الشـــخص بالحصول على إيـــرادات من خال 

رســـوم اشـــتراك كجزء من نشـــاط اقتصادي منتظم، فإن رســـوم االشـــتراك هذه تخضـــع لضريبة القيمـــة المضافة.

قـــد ُتشـــكل بعض األنشـــطة الترفيهيـــة نشـــاطًا اقتصاديًا إذا تـــم تأديتهـــا بصورة منتظمـــة وطابقت الشـــروط ليتم 
اعتبارهـــا كنشـــاط اقتصادي. حيـــث أن تملك بعض حيوانات الســـباق )مثـــل الخيـــول أو الجمال( قد يكون اســـتثمار 
بغـــرض تحقيـــق دخـــل بصـــورة منتظمـــة. ومع ذلـــك، فـــإن الهيئة تطلـــب من الشـــخص أن يقـــدم ما يثبـــت بوضوح 
نيـــة الشـــخص على الحصـــول على الدخـــل المنتظم لغايات التســـجيل فـــي ضريبة القيمـــة المضافة وخصـــم ضريبة 

المدخـــات المتكبـــدة. يقـــدم الدليل اإلرشـــادي للنشـــاط االقتصاي المزيد مـــن المعلومـــات واألمثلة.

فـــي الكثيـــر من الحـــاالت، ال ترتبط الجائـــزة المالية في الحـــدث أو العرض بصـــورة واضحة بأي خدمات يتـــم تقديمها 
مـــن قبل المتلقـــي. حيث أنه في الحاالت التـــي يتم فيها تقديم الجوائز »الحقيقية« كســـلع أو أموال إلى مشـــترك، 
وال يقصـــد بهـــا كأتعاب للحضـــور أو إعانات أو أي خدمات أخـــرى، فإن الهيئة تقبـــل بأن هذه الجوائـــز ال تخضع لضريبة 

القيمـــة المضافـــة )أي ال يتم اعتبار وجـــود مقابل على توريد يقوم به الشـــخص للفوز بهـــذه الجائزة(.

6.5. االستيراد المؤقت للفعاليات

قـــد يقوم الشـــخص الذي يرغـــب بالمشـــاركة فـــي العـــروض أو الفعاليات أو المســـابقات فـــي المملكة باالســـتيراد 
المؤقـــت فـــي المملكة لاشـــتراك في هـــذه العـــروض أو الفعاليـــات؛ مثل:
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األشـــخاص الغيـــر مقيمين في المملكة الذين يريدون االشـــتراك في ســـباقات الخيول أو الجمال أو الســـيارات  	
فـــي المملكة في عروض لمـــرة واحدة.

  المعدات الازمة لعقد مؤتمر أو حدث. 	

يسمح نظام الجمارك الموحد باالستيراد المؤقت للسلع إلى المملكة في حاالت خاصة)22(.

يشـــمل االســـتيراد المؤقـــت اإلفراج عـــن الســـلع أو المعدات للتـــداول الحر وفقـــًا الشـــروط المحددة والتـــي تضعها 
وتنظمهـــا الهيئة، خال فترة محـــددة وحتى يتم اعادة تصديرها خـــارج المملكة. وألغراض ضريبـــة القيمة المضافة، 
يؤهـــل االســـتيراد المؤقت على أنـــه »وضع معلق للرســـوم الجمركيـــة«. وال تســـتحق ضريبة القيمـــة المضافة على 

االســـتيراد إذا تم بالنســـبة لســـلع تدخل بموجب وضع معلق للرســـوم)23(.

مـــن المهـــم التأكد بأن يتم إدخال أي ســـلع أو معدات، يرغب بدخولهـــا مؤقتًا بموجب وضع معلق للرســـوم الجمركية 
وفقـــًا لنظـــام )قانـــون( الجمـــارك الموحد ووفقًا للشـــروط التـــي تحددهـــا الهيئة، لتكـــون في وضع معلـــق لضريبة 

المضافة. القيمة 

6.6. الطائرات الخاصة والقوارب الخاصة وما يماثلها 

تســـتخدم وســـائل النقل، مثل الطائرات أو القوارب أو الســـيارات الفارهة، في بعض األحيـــان لتقديم خدمات ترفيهية 
استكشافية. رحات  لتقديم  أو 

ال تعـــد مـــن وســـائل النقل المؤهلـــة أي وســـيلة نقل مصممـــة أو معـــدة أو المراد اســـتخدامها ألغـــراض ترفيهية أو 
شـــخصية ويتضمـــن ذلك الطائـــرات الخاصـــة)24(. وعليـــه، فإن أي رســـوم يتـــم فرضها علـــى تأجير أو اســـتخدام هذه 
المركبـــات، أو اســـتخدام هـــذه المركبات ألغـــراض النقل الدولـــي للـــركاب، ال يعتبر مؤهـــًا لتطبيق ضريبـــة القيمة 

المضافـــة بنســـبة الصفر، ويخضـــع لضريبة القيمـــة المضافة بالنســـبة األساســـية 15 ٪. 

يوضـــح الدليل اإلرشـــادي الخاص بقطاع النقـــل المزيد مـــن المعلومات حول الحـــاالت التي تطبق فيها نســـبة الصفر 
على النقل الدولي. 

)22)    المادة 1)، نظام الجمارك الموحد
))2)    المادة ))، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة

)24)    القسم )، الدليل االرشادي لقطاع النقل
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7. الفنادق والمطاعم وخدمات تموين األغذية والمشروبات

7.1. الفنادق وأماكن اإلقامة المخدومة

تعتبـــر خدمات اإلقامة أو اإليـــواء في فندق أو نزل أو مســـاكن للضيوف أو أي مباني أخرى مشـــابهة خاضعة لضريبة 
القيمـــة المضافة بالنســـبة األساســـية 15 ٪. حيـــث أنها ليســـت مصممة لكي تكون مقـــر إقامة دائم، ولذلـــك فإنها ال 

تؤهل لإلعفـــاء من ضريبة القيمـــة المضافة كتوريد لتأجير ســـكني)25(.

يوضـــح الدليل اإلرشـــادي في قطـــاع العقارات المزيـــد من المعلومـــات حول الحـــاالت التي يطبق فيـــه اإلعفاء من 
ضريبة القيمـــة المضافة على التأجير الســـكني.

يوضـــح الجدول التالـــي تطبيق ضريبة القيمـــة المضافة على بعض الرســـوم المتعارف عليها والتـــي تفرضها الفنادق 
أو أماكـــن اإلقامـــة المخدومة. بالنســـبة للفنـــادق أو أماكـــن اإلقامة المخدومة فـــي المملكة تطبـــق ضريبة القيمة 
المضافة بنســـبة 15 ٪ على مقابـــل خدمات اإلقامة  والرســـوم والخدمات األخرى ذات العاقة، وذلـــك بغض النظر عن 

مـــكان إقامة العميل أو حالة تســـجيله فـــي نظام ضريبة القيمـــة المضافة.

تخضع خدمات توفير اإلقامة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15 ٪السكن )أو اإلقامة(

رسوم الوصول المبكر أو المغادرة المتأخرة
تعـــد بأنهـــا مقابل إضافـــي يتـــم فرضها علـــى العميل علـــى خدمة 

توريـــد اإلقامـــة. تخضـــع لضريبة القيمـــة المضافة بنســـبة 15 ٪

رسوم  البلدية

تعـــد بأنهـــا مقابل إضافـــي يتـــم فرضها علـــى العميل علـــى خدمة 

توريـــد اإلقامـــة. تخضع لضريبـــة القيمـــة المضافة بنســـبة 15 ٪ على 

كامـــل قيمـــة المقابـــل الذي يتـــم ســـداده )بمـــا في ذلـــك ضريبة 

البلديـــة وأية رســـوم أخـــرى فـــي المملكة(

رسوم الخدمات

تعد رســـوم الخدمات المســـاعدة علـــى تقديم خدمـــة اإلقامة مثل 

خدمـــات التنظيـــف والغســـيل واألمـــن واســـتخدام الكهربـــاء وغير 

ذلـــك، خاضعـــة لضريبة القيمـــة المضافة بنســـبة 15 ٪

استخدام مرافق األعمال )مركز األعمال(
يعد اســـتئجار الغرف والمرافق لاجتماعات والمناســـبات واســـتخدام 

مركـــز األعمال خاضعـــًا لضريبة القيمة المضافة بنســـبة 15 ٪

استخدام مرافق الفندق األخرى

على ســـبيل المثال )رســـوم اســـتخدام المركز الصحـــي أو العاجات 

المعينـــة في النـــادي الصحي في الفنـــدق(. تخضع لضريبـــة القيمة 

المضافة بنســـبة 15 ٪

خدمات االتصاالت

تشـــمل رســـوم المكالمـــات الهاتفية واســـتخدام اإلنترنـــت والتلفاز 

والخدمـــات المماثلة المقدمة فـــي الفنادق. تخضـــع لضريبة القيمة 

المضافة بنســـبة 15 ٪

))2)    المادة 1))))، الالئحة التنفيذية
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المطاعم أو خدمات التموين أو تقديم الطعام في الغرفة
خاضعـــة لضريبة القيمة المضافة بنســـبة 15 ٪. يرجى مراجعة قســـم 

خدمات تموين األغذية والمشـــروبات من هـــذا الدليل .

النقل من الفنادق داخل المملكة
يخضـــع النقـــل بيـــن الفنـــادق فـــي المملكـــة والمطـــار أو أي مكان 

مشـــابه لضريبـــة القيمـــة المضافة بنســـبة 15 ٪

اإلكراميات

ال تخضـــع لضريبة القيمـــة المضافـــة )إذا ماتم تقديمهـــا بصورة حرة 

/ دون إلتـــزام مـــن المقيـــم(. تخضع أية رســـوم إضافيـــة للخدمات أو 

إلزاميـــة لضريبـــة القيمة المضافة بنســـبة 15 ٪.

7.2. شركات تشغيل الفنادق 

عـــادة مـــا يتفق ماك الفنـــادق وأماكن اإلقامة المشـــابهة مع شـــركة ”طرف ثالث” لتشـــغيل منشـــآتهم وفي هذه 
الحـــاالت يجـــب تطبيق المبـــادئ األساســـية لتحديد الطـــرف الذي يقـــوم بالتوريد الـــى العميل أو الى نزيـــل الفندق 

لتحديـــد المعاملة الضريبية المناســـبة.

 فـــي حال قام مشـــغل الفنـــدق بالتصـــرف بصفته األصيل تجـــاه نـــزالء الفندق، فإنـــه يجب عليه فـــرض ضريبة  	
القيمـــة المضافـــة على توريـــد اإلقامة، وهذا بصـــرف النظر عمـــا إذا كان مشـــغل الفندق يعتبر قيمـــة التوريد 

كإيـــراد لـــه أو ُيطلب منه تحويـــل هذا اإليـــراد للمالك،

 فـــي حـــال قام نزيـــل الفندق بالتعاقـــد مع مالك الفنـــدق أو أبرم عقـــدًا يظهر فيه إســـم مالك الفنـــدق كمورد،  	
فيتوجـــب على مالك الفنـــدق فرض ضريبـــة القيمة المضافـــة على توريد خدمـــة اإلقامة.

إن تطبيـــق ضريبـــة القيمـــة المضافـــة يعتمد علـــى الوقائع الخاصـــة بكل حالة. نشـــير أدنـــاه الى بعـــض الوقائع ذات 
الصلـــة لتؤخذ بعيـــن االعتبار:

1. حيـــن يقـــوم نزيل الفنـــدق بالموافقـــة والتوقيع على األحكام والشـــروط )مثـــا عند تســـجيل الدخول(، هل 
تشـــير هذه األحكام والشـــروط الى مالـــك الفندق؟ إن لم يكن هـــذا هو الحال، فهذا قد يعني بأن مشـــغل 

الفنـــدق يتصرف كأصيل .

2. مـــن هو المســـؤول عن تأديـــة االلتزامـــات التعاقدية تجاه نزيـــل الفندق، هـــل هو مالك الفندق أم مشـــغل 
الفنـــدق؟ )على ســـبيل المثـــال، من هـــي الجهة التـــي يتوجب عليهـــا إيجاد أماكـــن إقامة بديلة أو ســـداد 
التعويـــض عـــن الضرر إذا أصبـــح الفندق محجـــوزًا بالكامـــل؟(. إذا كان مشـــغل الفندق هو المســـؤول، فهذا 

يعنـــي بأنه يتصـــرف كأصيل .

3. هـــل يظهر إســـم مالـــك الفندق علـــى الفواتير الصادرة للنـــزالء؟ إن لم يكـــن كذلك، فهذا يعني بأن مشـــغل 
الفندق يتصـــرف كأصيل.

لذلـــك، يفضل بـــأن يقوم مشـــغلي ومالكي الفنـــادق بتوضيح اإلســـم الـــذي يتم من خالـــه توريد أماكـــن اإلقامة 
لنزيـــل الفنـــدق )من خال المســـتندات التعاقديـــة وغيرها من المســـتندات الصادرة الـــى العميل(. وعليـــه فإنه يجب 
علـــى كافة األطـــراف مراعاة تعديـــل أوضاعهم بمـــا يتوافق مع األحـــكام النظاميـــة ذات الصلة والمعلومـــات الواردة 

الدليل.  بهذا 
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مشغل الفندق الذي يتصرف بصفته أصيل    7.2.1

يعتبر مشـــغل الفنـــدق بأنه يتصرف كأصيل إذا قام بتشـــغيل الفندق لحســـابه الخاص. في هـــذه الحالة، يتوجب على 
مشـــغل الفندق اإلقرار عن ضريبة القيمـــة المضافة عن التوريدات الـــذي يقوم بها.

مثـــال )9(: يملـــك عبد هللا فندقًا فـــي الرياض. قام بتأجير الفندق الى شـــركة فنـــادق دولية، جلوبـــل هوتيلز، مقابل 

رســـم شـــهري بقيمـــة 200،000 ريـــال ســـعودي باإلضافة الـــى ضريبة القيمـــة المضافـــة. وحيث أن شـــركة جلوبل 
هوتيلـــز ال تملـــك مبنـــى الفندق إال انهـــا تقوم بإبـــرام العقود مع نزالء الفندق بإســـمها ولحســـابها الخـــاص. كما أنها 

تتكبـــد مصاريف مباشـــرة من مورديـــن آخرين.

يجـــب على شـــركة جلوبـــال هوتيلز أن تفـــرض ضريبـــة قيمة مضافـــة على توريـــد اإلقامة واإليـــرادات أخـــرى لنزالء 
. ق لفند ا

جلوبال هوتلز
شركة تشغيل فنادق

عبدهللا
مالك الفندق

ال يتعاقد النزيل مباشرة
مع مالك الفندق

إيجار الفندق الشهري 200.000 
ريال سعودي + %15 ضريبة 

القيمة المضافة

توريد لخدمات اإلقامة تقوم 
جلوبال هوتلز بفرض ضريبة 

قيمة مضافة 15 %

النزيل )العميل(

مشغل الفندق الذي يتصرف بصفته وكيل ، ولكن بإسمه الخاص  .7.2.2

إذا قـــام مشـــغل الفنـــدق بالتصرف بنـــاًء علـــى تعليمات مالـــك الفنـــدق ولمنفعته، فهـــذا يعني أن مشـــغل الفندق 
يتصـــرف نيابـــة عن المالك )ويظهـــر ذلك من خال العقـــود والفواتير والشـــروط واألحكام الخاصـــة باإلقامة والمتفق 

عليها بيـــن النزيل ومشـــغل الفندق(. 

أمـــا في حال قام مشـــغل الفندق بالتصرف بإســـمه الخاص مـــن دون أن يعلم نزيل الفندق بأن المشـــغل يتصرف نيابة 
عـــن األصيل )ويظهـــر ذلك من خال العقـــود والفواتير والشـــروط واألحـــكام الخاصـــة باإلقامة والمتفـــق عليها بين 
النزيـــل ومشـــغل الفندق(، فيعامل مشـــغل الفنـــدق كالمورد األصيـــل الذي يقـــوم بتوريد أماكـــن اإلقامة وخدمات 
مشـــابهة للنزالء ألغراض ضريبة القيمـــة المضافة. لذلك، يجب على مشـــغل الفندق تحصيل ضريبـــة القيمة المضافة 

عن هـــذه التوريدات واإلقـــرار عنها ضمن إقراراتـــه الضريبية.
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مثـــال )10(: يملك طـــارق فندقًا في الرياض. قـــام بإبرام عقد مع شـــركة رويال هوتيلز لتقوم هذه األخيرة بتشـــغيل 

الفنـــدق نيابـــة عنه. يجب على شـــركة رويال هوتيلز تشـــغيل الفندق بحســـب التعليمات المتفق عليهـــا، كما يتوجب 
عليهـــا تحويل %80 من إجمالـــي اإليرادات المحصلة الى طارق على أســـاس شـــهري )بعد خصـــم المصاريف المتفق 
عليهـــا(. ال تقوم شـــركة رويال هوتيلز بتســـجيل إيـــرادات ومصروفات التشـــغيل في الحســـابات الخاصـــة بها وتقوم 

فقـــط بإدراج حصتها من اإليرادات المســـتحقة بنســـبة %20 بموجب العقـــد مع طارق. 

يوجد الفتة في مدخل الفندق تشـــير الى ان طارق هو مالك الفندق وشـــركة رويال هوتيلز هي الشـــركة المشـــغلة 
للفنـــدق. ومع ذلـــك، فإن كافـــة العقود مع النـــزالء وكذلك مع مـــوردي مســـتلزمات التشـــغيل وأي موردين آخرين 
يتـــم إبرامهـــا من قبل شـــركة رويـــال هوتيلز، علما بـــان النزالء والموردين ليســـوا على علم بأن شـــركة رويـــال هوتيلز 
تتصـــرف نيابـــة عن طارق، وعليـــه يتم اعتبار أن شـــركة رويال هوتيلز هي المورد األصيل بالنســـبة للخدمـــات الفندقية 
ويتوجـــب عليهـــا اإلقرار عـــن الضريبة المســـتحقة علـــى إجمالي قيمة اإليـــرادات المحصلـــة وليس فقط عـــن حصتها 
البالغـــة %20. ويكون طـــارق )المالك( ملزمًا باإلقرار عن الضريبة المســـتحقة عن حصته البالغـــة %80 بموجب فاتورة 
ضريبيـــة يصدرهـــا إلى رويال هوتيلـــز مع أحقية رويـــال هوتيلز في خصم الضريبة المســـتحقة عن هـــذه الفاتورة من 
إجمالـــي الضريبـــة التي يتـــم اإلقرار عنها. ويوضح الرســـم البيانـــي أدناه كيفية تســـجيل ضريبة القيمـــة المضافة عن 

اإلقامة. توريدات 

جلوبال هوتلز - شركة تشغيل 
فنادق )وكيل(

عبدهللا
مالك الفندق

ال يتعاقد النزيل مباشرة
مع مالك الفندق

توريد لخدمات إقامة يقوم مالك 
الفندق بفرض ضريبة قيمة 

مضافة بنسبة % 15 على حصته
من اإليرادات )% 80(

توريد لخدمات اإلقامة تقوم 
جلوبال هوتلز بفرض ضريبة 

قيمة مضافة 15 %

النزيل )العميل(

العقد بين نزيل الفندق ومالك الفندق  .7.2.3

فـــي الحـــاالت التـــي يقوم فيهـــا نزيل الفنـــدق بحجز مـــكان اإلقامـــة بحيث يظهر إســـم المالـــك على أنه المـــورد، أو 
يوافـــق على األحكام والشـــروط الصادرة بإســـم مالك الفنـــدق، لن يكون للنزيـــل عموما أية عاقـــة تعاقدية منفصلة 

مع الشـــركة المشـــغلة فيما يتعلق بذلـــك التوريد.

فـــي هذه الحاالت، يقـــوم مالك الفندق بتوريد مـــكان اإلقامة الى النزيـــل كموكل، كما أن مشـــغل الفندق ال يقوم 
بتوريـــد مـــكان اإلقامة ألغراض ضريبة القيمـــة المضافة )إنما يقـــوم بتوريد خدمات الـــى مالك الفندق(.

يتوجـــب علـــى مالك الفندق إصـــدار فواتير ضريبيـــة الى النزالء بإســـمه الخاص )يجوز إدراج اســـم المشـــغل باإلضافة 
إلى اســـم المالك( واإلقـــرار عن ضريبة القيمـــة المضافة على التوريدات بالكامل. في حين تقوم الشـــركة المشـــغلة 
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للفنـــدق بالتصـــرف نيابة عن المورد بنـــاء على تعليمات مالـــك الفندق فيما يتعلق بتشـــغيل الفنـــدق، وذلك من دون 
أن تتصـــرف بإســـمها الخاص فيمـــا يتعلق بالقيـــام بتوريدات خدمـــات اإلقامة للعمـــاء. وكذلك ســـتقوم باإلقرار عن 
ضريبـــة القيمـــة المضافة عن التوريـــدات التي تقوم بهـــا تجاه مالك الفندق وهي نســـبة 20 ٪ المتفـــق عليها، وذلك 

مـــع ماحظـــة إمكانية المالك مـــن خصم ضريبة القيمـــة المضافة عن خدمات التشـــغيل 20 ٪ المشـــار إليها.

شركة تشغيل فنادق
مالك الفندق

)موكل(

توريد لخدمات اإلقامة

توريد خدمات تشغيل
وإدارة الفندق

ال يوجد تعاقد مباشر
تبادل تجاري فقط

النزيل )العميل(

فـــي الحاالت التـــي يتعاقد فيها مالك الفندق مباشـــرة مع نـــزالء الفندق، فإنه مـــن الممكن أن تكـــون إحدى مهام  
شـــركات تشـــغيل الفنادق هي إصدار الفواتيـــر الضريبية للنزالء.

يمكـــن لشـــركة التشـــغيل إصـــدار الفواتير الضريبية بإســـم مالـــك الفندق من خـــال »إصـــدار الفواتير مـــن ِقبل طرف 
ثالـــث«، فـــي مثل هـــذه الحاالت، يتـــم ذكر اســـم مالك الفنـــدق فـــي الفواتيـــر الضريبية ورقـــم تســـجيله الضريبي. 
ويبقـــى مالك الفندق هو المســـؤول عن إصدار الفواتيـــر الضريبية الصحيحة وســـداد ضريبة القيمـــة المضافة للهيئة.

مثـــال )11(: تمتلك مجموعة البرشـــاء للفنادق المحدودة عددًا مـــن الفنادق في المملكة، قامت بالتعاقد مع شـــركة 

الســـام للضيافة، شـــركة مســـجلة ألغراض ضريبـــة القيمة المضافـــة، لتقوم هذه األخيـــرة بتشـــغيل وإدارة الفندق. 
يتم البيع مباشـــرة من خال مجموعة البرشـــاء للعمـــاء، مع تطبيق ضريبـــة القيمة المضافة علـــى الفاتورة الصادرة 
مـــن مجموعة البرشـــاء للعميل نظير ســـعر اإلقامة. كونها مشـــغل للفندق، ُيســـمح لشـــركة الســـام إصـــدار فواتير 
ضريبيـــة بالنيابة عن مجموعة البرشـــاء. حيث تقوم شـــركة الســـام بإصدار الفاتـــورة الضريبية للنزيل مع إظهار إســـم 

مجموعة البرشـــاء ورقم تســـجيلها الضريبي.

في نهاية الشـــهر، تقوم شـــركة الســـام بإصـــدار فاتورة ضريبية منفصلة لمجموعة البرشـــاء نظير رســـوم التشـــغيل 
بمبلـــغ 50,000 ريـــال ســـعودي باإلضافـــة إلى %20 من إيرادات اإلقامة خال الشـــهر. تعد رســـوم شـــركة الســـام 

توريـــدًا منفصًا خاضعـــًا للضريبة.



28

يجب أن تتضمن الفواتير الضريبية التفاصيل اآلتية:

1. فاتورة صادرة من مجموعة البرشاء لنزيل الفندق نظير عملية البيع )ليلة واحدة بسعر 1,000 ريال سعودي(.

الرقم الضريبي: 30000441440003المورد: مجموعة البرشاء المحدودة

العميل: نزيل الفندق

الدخول: 27.10.2019

الخروج: 28.10.2019

اإلقامة

)قيمة التوريد(1,000

)ضريبة القيمة المضافة = القيمة 15X٪(150ضريبة القيمة المضافة 15 ٪

)مجموع المقابل المستحق الدفع(1,150االجمالي المستحق

2. فاتورة شهرية تصدرها شركة السام إلى مجموعة البرشاء.

الرقم الضريبي: 300007056300003المورد: شركة السام

تاريخ: 31 أكتوير 2019العميل: مجموعة البرشاء

50,000الرسوم الشهرية - أكتوبر 2019

)ضريبة القيمة المضافة = القيمة 15X٪(200عمولة إضافية )%20 × 1،000 ريال(

)قيمة التوريد(50,200مجموع الرسوم لشهر أكتوبر 2019

)ضريبة القيمة المضافة = القيمة 15X٪(150ضريبة القيمة المضافة 15 ٪

)مجموع المقابل المستحق الدفع(1,150االجمالي المستحق

7.3. المطاعم وخدمات تموين األغذية والمشروبات

تشـــمل خدمـــات تموين األغذية أو المشـــروبات فـــي الفنـــادق والمطاعم و األماكن المشـــابهة جميـــع الحاالت التي 
تكـــون فيها مخصصه  لاســـتهاك فـــي ذلك المـــكان،  حيث تعد فـــي هذه الحـــاالت  توريد لخدمـــات التموين.

ويشـــمل ذلـــك، على ســـبيل المثال وليـــس الحصـــر، الطعـــام أو المرطبات التـــي يتم توفيرهـــا فـــي االجتماعات أو 
غـــرف المؤتمـــرات، وأي أطعمة أو مشـــروبات يتم اســـتهاكها فـــي غرفة بفندق )إمـــا من خال تنـــاول الطعام في 
الغرفة أو االســـتهاك مـــن الثاجة الصغيرة في الفندق(. يوضح القســـم 8 مـــن هذا الدليل اإلرشـــادي خصم ضريبة 

المدخات بالنســـبة لخدمـــات التموين.
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تخضـــع خدمـــات تموين األغذية والمشـــروبات في كافـــة المطاعم أو المقاهـــي أو الفنـــادق أو أي مواقع أخرى في 
المملكـــة، المقدمـــة من قبل شـــخص خاضـــع للضريبة لضريبـــة القيمة المضافة بالنســـبة األساســـية ٪15. وتشـــمل 
كامـــل قيمـــة المقابل بالنســـبة للتوريدات الخاضعـــة للضريبة )توريـــد خدمات التمويـــن( أي رســـوم لخدمات مضافة 

السعر. إلى 

مثـــال )12(: يقـــوم المطعـــم العالمـــي في فنـــدق الكورونـــا يبيـــع وجبـــات ساندويتشـــات البرجر لاســـتهاك في 

المطعـــم مقابـــل مبلـــغ )46( ريال ســـعودي. كما يقـــدم المطعم خدمات مـــا بعد ســـاعات العمل، حيـــث أنه يمكن 
لنـــزالء الفنـــدق طلب وجبـــات الطعـــام ليتـــم تجهيزها عنـــد الطلب ما بيـــن منتصـــف الليل والسادســـة صباحـــًا. يتم 
تقديمهـــا إلى غرفهم، مقابل رســـوم إضافية ثابته )10( ريال ســـعودي. ويوضح المطعم بصورة واضحة بأن األســـعار 

المنشـــورة تشـــمل ضريبة القيمة المضافة بنســـبة 15 ٪.

إذا مـــا قـــام العميل بطلـــب وجبة ســـاندويش البرجر بعد منتصـــف الليل، فإن قيمـــة خدمة تقديم الطعـــام )56( ريال 
ســـعودي، بمـــا في ذلك رســـوم الخدمـــة. ويجب أن تشـــمل الفاتـــورة الضريبـــة الصادرة بالنســـبة لهـــذا التوريد قيمة 

المقابـــل التي يتـــم فرضه وضريبـــة القيمة المضافـــة بمبلغ )6( ريال ســـعودي.

7.4. اإلكراميات

قد يســـتلم الشـــخص الخاضـــع للضريبـــة أو الموظفين الذين يعملـــون لديه مقابـــل إضافي على الخدمـــات المقدمة، 
والمتعـــارف عليها بــــ »اإلكرامية«. وتعـــد اإلكرامية كمبلغ مقـــدم بصورة حرة مـــن ِقبل العميل، حيث أنـــه يقدم إلى 
الموظـــف أو الموظفيـــن كمكافئة عـــن تقديم خدمة جيـــدة. وقد يتم اســـتامه كمبلغ نقدي مقـــدم إلى الموظف 

أو باإلضافة إلى قيمـــة الفاتورة.

تعتبـــر هذه اإلكرامية على أنها ليســـت بمقابـــل متعلق بتقديم الخدمـــة، وبالتالي تعد  على أنها خـــارج نطاق ضريبة 
القيمـــة المضافة، فـــي الحاالت التي يقـــوم العميل فيها فعليـــًا بتقديم هـــذا المبلغ اإلضافي بصورة حـــرة )الحاالت 

التي ال يلـــزم فيها العميل بتقديـــم اإلكرامية وال يتم »اقتـــراح« قيمة اإلكرامية(. 

إذا ماتـــم تحصيـــل هـــذه اإلكرامية من خـــال الفاتورة التي يصدرهـــا الفندق أو من خـــال بطاقة ائتمـــان، فإنه يجب 
أن يشـــار إليها بصورة واضحة فـــي الفاتورة.

أمـــا في الحـــاالت التي تعتقد فيهـــا الهيئة بأنه تـــم تحصيل هذه اإلكرامية من ِقبل الشـــخص الخاضـــع للضريبة على 
أنهـــا مقابـــل إضافـــي إلزامي يضـــاف على تقديـــم الخدمة، فـــإن الهيئة تحتفـــظ بالحق بأن تســـتحق ضريبـــة القيمة 

المضافـــة بالكامل علـــى مبلغ هذه اإلكرامية المســـتلمة.

مثـــال )13(: يقـــوم مقهـــى ميترو، مقهـــى يقع فـــي مدينة الريـــاض ومســـجل ألغراض ضريبـــة القيمـــة المضافة، 

بوضـــع »صنـــدوق لإلكرامية« علـــى طاولـــة البيع للســـماح للعمـــاء بوضع إكراميـــات بصـــورة مالية فيهـــا لتعكس 
جـــودة الخدمـــات المقدمـــة في المقهـــى. وفي آخر اليـــوم، يتم توزيع هـــذه اإلكراميـــة المالية مـــن الصندوق على 

الموظفيـــن العامليـــن في ذلـــك اليوم.
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يتضـــح فـــي هـــذا المثـــال أن األمـــوال الموضوعة فـــي صنـــدوق اإلكراميـــة هو مبلـــغ مقدم بصـــورة حرة مـــن ِقبل 
العمـــاء، وليـــس مقابـــل إضافي علـــى توريد خدمـــات التموين. وفي هـــذه الحالة فـــإن مقهى ميتـــرو غير مطالب 

بحســـاب ضريبـــة القيمـــة المضافة علـــى المبلغ النقـــدي لهـــذه اإلكراميات التي تـــم جمعها.

مثـــال )14(: يقـــوم المطعـــم الشـــهي في مدينـــة الجبيـــل بإصـــدار وثيقة موجـــزة للعميل فـــي نهايـــة كل وجبة. 

تســـمح الوثيقة للعميـــل بإدخال مبلغ إكراميـــة بصورة حرة وزيـــادة المبلغ المدفـــوع إلكترونيًا. وتتم مشـــاركة هذه 
اإلكراميـــات التي يتم جمعهـــا عبر الدفع اإللكتروني بيـــن الموظفين، باإلضافة إلى أي إكراميات مالية تم ســـدادها. 

ويتـــم تقديم إيصـــال الدفع النهائـــي مع الفاتـــورة الضريبية عند ســـداد العميل.

يفـــرض المطعم الشـــهي، علـــى مجموعة عائلية واحـــدة لتناول وجبـــة طعام، الســـعر النهائي علـــى تقديم الطعام 
الـــذي تم طلبـــه باإلضافة إلى رســـوم الخدمة بمبلـــغ )420( ريال ســـعودي، بما في ذلـــك ضريبة القيمـــة المضافة. 
وقـــام العميل بدفـــع مبلغ إجمالـــي قـــدره )470( ريال ســـعودي. وتوضح الفاتـــورة الضريبيـــة النهائية الصـــادرة إلى 
العميـــل بوضوح أن إجمالي المبلغ شـــامًا ضريبـــة القيمة المضافة هو )420( ريال ســـعودي، ولكن تم ســـداد مبلغ 
إضافـــي قيمته )50( ريال ســـعودي كإكراميـــة مقدمة بصورة حرة. ال ُيطلب من المطعم الشـــهي احتســـاب ضريبة 

القيمـــة المضافة على هـــذا المبلغ )50 ريـــال( اإلضافي.



31

8. خصم ضريبة المدخالت

8.1. أحكام عامة

يجوز للشـــخص المســـجل ألغراض ضريبة القيمة المضافة خصم ضريبـــة المدخات المفروضة على الســـلع والخدمات 
التي يقوم بشـــرائها أو اســـتامها في سياق ممارســـته لنشـــاطه االقتصادي. ويجوز خصم ضريبة المدخات على:

ضريبة القيمة المضافة المفروضة من قبل مورد مسجل في المملكة.  	

ضريبة القيمة المضافة المحتســـبة ذاتيًا من قبل شـــخص مســـجل ألغـــراض ضريبة القيمـــة المضافة وفق آلية  	
العكسي. االحتساب 

 ضريبة القيمة المضافة عن الواردات المدفوعة إلى هيئة الجمارك عند استيراد السلع إلى المملكة. 	

وكقاعدة عامة، ال يجوز خصم ضريبة المدخات التي تتعلق بالتوريدات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة.

باإلضافـــة إلـــى ذلـــك ال يجوز خصـــم ضريبة المدخـــات عن أيـــة نفقات تـــم تكبدها وال تتعلـــق بالنشـــاط االقتصادي 
للشـــخص الخاضـــع للضريبـــة  )و لمزيـــد من التفاصيـــل يرجى االطـــاع على البنـــد 8.3 من هـــذه الفقره(.

وتكـــون ضريبة المدخـــات بمثابة رصيد دائن يتـــم إدراجه في إقرار ضريبـــة القيمة المضافة ويتـــم خصمه من ضريبة 
القيمـــة المضافـــة المفروضة على التوريدات )ضريبـــة المخرجات( التي تم إجراؤهـــا خال تلك الفترة.

يجـــوز خصم ضريبة المدخـــات فقط إذا كان لدى الشـــخص الخاضـــع للضريبة فاتـــورة ضريبية أو مســـتندات جمركية 
التـــي تثبت قيمـــة الضريبة المســـتحقة أو أي مســـتند بديل يثبـــت مبلغ ضريبـــة المدخات المدفوعة أو مســـتحقة 

الدفع بشـــرط موافقـــة الهيئة)26(.

8.2. الخصم النسبي المتعلق بضريبة المدخالت 

ال يجـــوز خصم ضريبة المدخـــات المتعلقة بتوريدات الشـــخص الخاضع للضريبة المعفاة من ضريبـــة القيمة المضافة، 
كالخدمـــات المالية المعفـــاة أو التوريـــدات العقارية المعفـــاة.  وفي حال كانـــت توريدات الشـــخص الخاضع للضريبة 
تشـــمل توريـــدات خاضعة لضريبـــة القيمـــة المضافة وأخـــرى معفاة من ضريبـــة القيمـــة المضافة، فإنه يجـــوز لذلك 
الشـــخص أن يخصم ضريبة المدخـــات المتعلقة بالجزء الخاضـــع لضريبة القيمة المضافة، وإذا تكّبد الشـــخص الخاضع 
للضريبـــة نفقـــات أو تكاليـــف عاًمـــة مقابل القيـــام بتوريـــدات خاضعة لضريبـــة القيمـــة المضافة وأخـــرى معفاة من 
الضريبـــة، يجب عليه في هذه الحالة تقســـيم النفقات والتكاليف بشـــكل دقيـــق لتحديد التكاليـــف المتعلقة بالجزء 

الخاضـــع لضريبـــة القيمة المضافة. ويتـــم تحديد ضريبة المدخـــات وفقًا لألحـــكام التالية)27(:

))2)     المادة )4 )))، الالئحة التنفيذية
))2)     المادة 1)، الالئحة التنفيذية
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ضريبـــة مدخات تتعلق مباشـــرة بمعامات بيـــع خاضعة لضريبة 

المضافة القيمة 
الخصم بالكامل

ضريبـــة مدخـــات تتعلـــق مباشـــرة بمعامـــات بيع معفـــاة من 

المضافة القيمـــة  ضريبـــة 
ال يجوز الخصم بالكامل

ال يمكـــن تخصيص النفقـــات العامة وضريبة المدخات  بشـــكل 

شر  مبا
الخصم الجزئي استنادا إلى التقسيم

يجـــب تقســـيم النفقات/ التكاليـــف العامة المدفوعة من ِقبل شـــخص خاضع لضريبـــة القيمة المضافـــة مقابل القيام 
بتوريـــدات خاضعـــة لضريبة القيمـــة المضافة وأخـــرى معفاة لتعكس اســـتخدام تلـــك التكاليف في الجـــزء الخاضع 

لضريبـــة القيمة المضافة من أنشـــطة الشـــخص الخاضع للضريبة بشـــكل صحيح.

ويتم حســـاب الخصم النســـبي عن قيـــم التوريدات الخاضعـــة لضريبة القيمـــة المضافة التي يتم إجراؤها خال ســـنة 
التالية: الطريقة االفتراضية  باســـتخدام  محددة 

قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة التي يقوم بها الشخص الخاضع للضريبة خال السنة الميادية الماضية

إجمالي قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة والتوريدات المعفاة التي قام بها الشخص الخاضع للضريبة خال 
السنة الميادية الماضية

ال تشـــمل الطريقـــة المذكورة أعاه توريدات األصول الرأســـمالية التي يقوم بها الشـــخص الخاضـــع للضريبة حيث إنه 
من شـــأنها اإلخال باســـتخدام ضريبة المدخات. 

مـــن الممكـــن أن توافـــق الهيئة علـــى طرق بديلـــة الحتســـاب الخصم النســـبي االفتراضي خـــاف قيمـــة التوريدات 
فـــي الحاالت التـــي تعكس فيها بشـــكل أفضـــل االســـتخدام الفعلي لضريبـــة القيمـــة المضافة المتكبـــدة. المزيد 
مـــن المعلومات حـــول خصم ضريبـــة القيمـــة المضافة واالســـترداد الجزئـــي لضريبة القيمـــة المضافة ضمـــن الدليل 

اإلرشـــادي الخاص بخصـــم ضريبة القيمـــة المضافة.

8.3. القيود على خصم ضريبة المدخالت

يعـــد الغرض الرئيســـي من خصم ضريبـــة المدخات هو خصـــم الضريبة المتعلقة بالســـلع والخدمات التي تســـتخدم 
في ســـياق النشـــاط االقتصادي للشـــخص الخاضـــع للضريبـــة. إال أنه وفـــق الائحة التنفيذيـــة لنظام ضريبـــة القيمة 
المضافـــة، فـــإن هنالك بعض النفقـــات المعينة التي تعد علـــى أنها خارجة عن النشـــاط االقتصـــادي، وبالتالي فإنه ال 

يجوز خصـــم ضريبة المدخـــات المتعلقة بهـــذه المصاريف التي يتكبدها الشـــخص الخاضـــع للضريبة.
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»ال يعـــد الشـــخص الخاضع للضريبة قـــد تحمل النفقات المتعلقة بالســـلع أو الخدمـــات التالية خال مزاولته لنشـــاطه 
االقتصـــادي، وبالتالي ال يســـمح له بخصـــم ضريبة المدخـــات المتعلقة بتلك النفقـــات، اال إذا قام الشـــخص الخاضع 

للضريبـــة بتوريد تلك الســـلع والخدمـــات الحقًا كتوريدات خاضعـــة للضريبة:

أي شكل من أشكال الخدمات الترفيهية أو الرياضية أو الثقافية.أ. 

خدمات تموين األغذية والمشروبات في الفنادق والمطاعم واألماكن المشابهة.ب. 

شراء أو استئجار المركبات المقيدة حسب التعريف الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة.ت. 

تصليح أو تعديل أو صيانة أو تقديم خدمات مماثلة على المركبات المقيدة.	. 

الوقود المستخدم في المركبات المقيدة.ج. 

أي سلع وخدمات مخصصة لاستعمال الشخصي وليست للنشاط التجاري أو االقتصادي«)28(.

الخدمات الترفيهية والرياضية والثقافية وخدمات تموين األغذية والمشروبات   .8.3.1

ال يجـــوز للشـــخص الخاضـــع للضريبة، والذي ال يقـــوم بتقديم توريـــدات للخدمات الترفيهيـــة أو الرياضيـــة أو الثقافية 
أو خدمـــات تمويـــن األغذية والمشـــروبات، خصـــم ضريبة المدخـــات المتكبدة على هـــذه النفقات كجـــزء من عمله. 
رغـــم أنـــه تم تكبد هذه النفقات ألغراض نشـــاط الشـــخص الخاضع للضريبة والتـــي يفترض أن يكون قـــادرًا على خصم 

ضريبـــة القيمـــة المضافة بالكامـــل، إال أنه تم بوجـــه التحديد منع خصـــم هذه األنواع مـــن النفقات.

مثال )15(: قامت شـــركة الفهد الهندســـية، شـــركة ســـعودية مســـجلة في نظام الضريبة، بدعوة جميـــع الموظفين 

لديهـــا للقيام بنشـــاط خارجـــي )زيارة المتحـــف الوطني( بهـــدف بناء الفريـــق. حيث قامت شـــركة الفهد الهندســـية 
بشـــراء 40 تذكرة بســـعر )115( ريال ســـعودي عن كل تذكرة )شـــامل ضريبة القيمة المضافة(. وقام المتحف الوطني 
بفـــرض ضريبـــة القيمة المضافـــة إلى شـــركة الفهد الهندســـية بمبلـــغ )600( ريال ســـعودي. وبما أن شـــركة الفهد 
الهندســـية قامت بشـــراء هـــذه الخدمـــات، والمفترض تلقيهـــا خارج النشـــاط االقتصادي لهـــا، فإنها ليســـت مؤهلة 

لخصم هـــذه الضريبة كضريبـــة مدخات.

مثال )16(: قامت إدارة شـــركة الشـــيخ، شـــركة مســـجلة في نظام الضريبة في المملكة، بالســـفر إلى جدة لمقابلة 

عميـــل محتمـــل جديد. وقامت الشـــركة بمقابلة العميـــل في مطعم محلـــي. وقاموا بأكل وجبة خال مناقشـــتهم 
الفـــرص التجاريـــة المحتملة ما بينهـــم. رغم أنه تم تكبد تكاليف هذه الوجبة في ســـياق عمل شـــركة الشـــيخ، إال أنه 

ال ُيســـمح بخصم ضريبـــة المدخات على هذه النفقـــات المتكبدة.

))2)  لمادة 1))1)، الالئحة التنفيذية.
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8.3.2. السلع والخدمات التي يتم شراؤها للقيام بتوريد الحق

علـــى الرغم مـــن القيود المفروضـــة على خصم ضريبـــة المدخات علـــى فئات معينة من الســـلع أو الخدمـــات، إال أنه 
يســـمح للشـــخص الخاضع للضريبة، الذي يقوم بشـــراء أي من هذه الســـلع أو الخدمات المقيدة مـــن الخصم ألغراض 

توريدها الحقـــًا كتوريدات لذات الســـلع والخدمات، بخصـــم ضريبة المدخات.

خدمات تموين األغذية والمشروبات ضمن الفعاليات  .8.3.3

النـــدوات أو الفعاليـــات التعليميـــة أو التدريبيـــة، والتـــي يتـــم بموجبها تقديـــم المعلومـــات أو تقديـــم التدريب إلى 
الموظفيـــن  فيمـــا يتعلق بمســـؤولياتهم الوظيفية، ال تعد كنـــدوات أو فعاليات لغايات الترفيـــه أو الثقافة، وبالتالي 

فإنهـــا  تعد من حيـــث المبدأ مؤهلـــة للخصم.

 إذا قام الشـــخص الخاضع للضريبة بســـداد رســـوم لحضور هذه النـــدوات  التعليمية أو التدريبية، والتي تشـــمل بعض 
المرطبات المنعشـــة، وكانـــت قيمة هذه المرطبـــات ذات قيمة ضئيلة )غير مادية( بالنســـبة للندوة  ورســـوم الحضور، 
فـــإن الهيئة تســـمح  بخصم ضريبـــة المدخات المتكبدة  من ِقبل الشـــخص الخاضع للضريبة بالنســـبة لهـــذه الندوات.

مثال )17(: تقدم شـــركة االستشـــارات التكنولوجية في المملكة العربية الســـعودية ندوة توعويـــة لمدة يوم كامل 

حـــول أحدث التطـــورات التقنية فـــي المملكة، حيث تفرض على المشـــاركين فـــي هذه الندوة رســـوم حضور بقيمة 
)1,000( ريـــال ســـعودي )باإلضافة إلـــى ضريبة القيمـــة المضافة بقيمـــة 150 ريال ســـعودي(. ترتبط رســـوم الندوة 
بصـــورة مباشـــرة بمواد التدريـــب والمحاضرات المقدمة مـــن قبل األشـــخاص المختصين في هذا المجـــال. وتم توفير 
بعـــض األغذية والمشـــروبات للحضور، مثل القهوة والشـــاي والماء مع غـــداء عمل خفيف خال فترة اإلســـتراحة من 

الندوة.

فـــي هذه الحالة، فإنـــه يتضح بأن عنصـــر خدمات التموين يعـــد ذو قيمة ضئيلة )غيـــر مادية( مقارنًة بعنصـــر التدريب. 
ويســـمح للعميـــل الخاضـــع للضريبة خصم ضريبـــة المدخـــات )150 ريال ســـعودي( كاملًة بمـــا أنها متعلقـــة بصورة 

مباشـــرة بنشـــاطهم االقتصادي، وذلـــك دون تقييد خصـــم أي جزء من الرســـوم المتعلقة بخدمـــات التموين.

خدمات تموين األغذية والمشروبات من قبل صاحب العمل  .8.3.4

يعـــد المطعم/المقصـــف المخصـــص للموظفيـــن الـــذي يتـــم فيـــه تقديـــم وجبـــات الطعام بأنـــه يقع ضمـــن نطاق 
»األماكـــن المشـــابهة« كما هي فـــي الفنـــادق أو المطاعم على النحـــو الذي تم النـــص عليه في الائحـــة التنفيذية 

فـــي الظـــروف االعتياديـــة، حيث يقدم أصحـــاب العمل خدمـــات التمويـــن لموظفيهـــم أو غيرهم مـــن الضيوف في 
مقصـــف الموظفيـــن أو المقاهـــي دون أي مقابل، فإن ضريبـــة المدخات المتكبـــدة فيما يتعلق بخدمـــات التموين 
هـــذه غير قابلة للخصـــم. كما أن النفقـــات العرضية المصاحبـــة لتوريد هذه الخدمـــات )مثل تكلفـــة أدوات المائدة أو 

معـــدات الطهي( المتعلقـــة بخدمة التمويـــن دون مقابل هـــي أيًضا غير قابلـــة للخصم.
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أمـــا فـــي الحاالت التـــي تفـــرض فيها رســـوم على اســـتهاك هـــذا الطعام، فإنه يســـمح خصـــم ضريبـــة المدخات 
المتعلقـــة بخدمـــات التموين هذه، حيث أنـــه تم توريدها الحقـــًا كتوريدات خاضعـــة للضريبة لخدمـــات التموين إلى 
الموظفيـــن. يرجـــى األخـــذ في عيـــن اإلعتبـــار بانه إذا تـــم فرض رســـوم على خدمـــات التمويـــن، فـــإن المعاملة بين 

الشـــخص الخاضع للضريبـــة والموظف يجـــب أن يتم حســـابها وفقـــًا للقيمة الســـوقية العادلة.

إذا تـــم تقديـــم كًا من الوجبـــات المجانية والوجبـــات نظير مقابل فـــي المقصـــف أو المقهى إلـــى الموظفين، فإنه 
يجـــب تحديـــد جـــزء ضريبة المدخـــات المتعلقـــة بخدمـــات التموين المقدمـــة نظير مقابـــل ألغراض الخصـــم. وعلى 

صاحـــب العمـــل االحتفـــاظ باألدلة التـــي يثبت مـــن خالها طريقـــة التحديـــد باإلضافة إلى ســـجات العمل.

تـــرى الهيئـــة بـــأن المرافق المتوفرة فـــي مكان صاحـــب العمل، والتـــي ال تقوم بتوفيـــر الوجبات، بل تقـــوم بتقديم 
المشـــروبات البـــاردة أو الســـاخنة أو مرافق تســـخين الطعام أو األجهزة المشـــابهة، فإنهـــا ال تعد بحـــد ذاتها كمواقع 
مماثلـــة كمـــا هي  في الفنـــادق أو المطاعم. ويجـــب تطبيق خصم ضريبة المدخـــات المتعلقة بهـــذه المرافق وفقًا 

الخصـــم االعتيادية. لمبادئ 

استيفاء صاحب العمل لإللتزامات القانونية  .8.3.5

تعـــد أيـــة تكاليف متكبدة على صاحـــب العمل للوفـــاء بااللتزامات القانونيـــة إلى الموظفين )نتيجـــة ألنظمة العمل 
واألنظمـــة األخـــرى فـــي المملكة( على أنهـــا توريـــدات يفترض تلقيهـــا ضمن النشـــاط االقتصادي لصاحـــب العمل. 
برغـــم أن الموظـــف قام باالســـتفادة من هذا الوفـــاء بااللتزامـــات، إال أنها تعد كتكاليف أساســـية للمنشـــأة والتي ال 
تعـــد كمصاريف مخصصة لاســـتخدام الشـــخصي. وترى الهيئة بـــأن هذه الحاالت تشـــمل جميع الحـــاالت التي يتم 

بموجبهـــا تقديم خدمـــات التموين الازمـــة للموظفين العاملين فـــي المواقع البعيـــدة / النائية.

وُيســـمح بخصـــم ضريبة المدخـــات على نفس األســـاس الذي  يتم فيـــه  خصم النفقـــات العامة األخـــرى أو النفقات 
غيـــر ذات الصلة، والذي يعتمد على ما إذا كان النشـــاط االقتصادي لصاحب العمل يشـــمل توريـــدات خاضعة للضريبة 

معفاة. توريدات  أم 
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9. االلتزامات الضريبية

على كل شـــخص خاضـــع للضريبة تقييم التزامـــه الضريبي واالمتثال للشـــروط وااللتزامات المتعلقـــة بضريبة القيمة 
المضافـــة، ويشـــمل ذلك التســـجيل فـــي ضريبـــة القيمة المضافـــة عند االقتضـــاء واحتســـاب مبلغ صافـــي الضريبة 
مســـتحقة الدفع بشـــكل دقيق ودفـــع الضريبة في موعد اســـتحقاقها وكذلـــك االحتفاظ بجميع الســـجات الازمة 

والتعاون مـــع موظفي الهيئة عنـــد الطلب.

وإذا لـــم يكن الشـــخص متأكـــدًا مـــن التزاماته فيجب عليـــه التواصل مـــع الهيئة من خـــال الموقـــع اإللكتروني 
zatca.gov.sa أو وســـائل التواصـــل األخرى، كما يمكنه طلب الحصول على استشـــارة خارجية من أحد االستشـــاريين 

المؤهليـــن. وفيما يلي عـــرض ألهم االلتزامـــات الضريبية المنصـــوص عليها في النظـــام والائحة.

9.1. إصدار الفواتير

يجـــب علـــى المورد إصـــدار فاتـــورة ضريبية لـــكل توريد خاضـــع لضريبة القيمـــة المضافة لصالح شـــخص آخر مســـجل 
ألغـــراض ضريبـــة القيمـــة المضافة أو ألي شـــخص اعتباري، أو اصـــدار فاتورة ضريبية مبســـطة في حـــال كانت قيمة 
التوريـــد تقل عن 1,000 ريال ســـعودي أو في حـــال كانت التوريدات ألشـــخاص طبيعيين غير خاضعيـــن للضريبة في 

موعد ال يتجاوز خمســـة عشـــر يومًا بعـــد نهاية الشـــهر الذي يتم فيـــه التوريد. 

يجـــب أن تتضمن الفاتـــورة الضريبية بوضوح بعض البيانـــات والمعلومات مثل تاريخ الفاتورة ورقـــم التعريف الضريبي 
للمـــورد والمبلـــغ الخاضع للضريبة ونســـبة الضريبـــة المطبقة ومبلـــغ ضريبة القيمـــة المضافة المفروضـــة)29(. وإذا تم 
تطبيـــق نســـب مختلفة علـــى التوريدات فيجـــب تحديد قيمـــة كل بند علـــى حدة وكذلـــك ضريبة القيمـــة المضافة 
المطبقـــة على ذلـــك البند. يجـــوز إصدار الفاتورة الضريبية في شـــكل مســـتند تجـــاري )مثل إيصال تذكرة( شـــريطة 
أن يتضمن هذا المســـتند جميـــع متطلبات إصدار الفاتـــورة الضريبية والفاتورة المبســـطة الـــواردة بالائحة التنفيذية 

.)30 للنظام)

يتوجـــب االحتفـــاظ بالفواتير الضريبيـــة المتعلقة بالتوريـــدات المفترضة )على ســـبيل المثال، توريد ســـلع أو خدمات 
دون مقابـــل( بها في ســـجات األعمال، وال يلتـــزم المورد بتقديمها إلـــى العميل.

يمكنكـــم الحصول على مزيد مـــن المعلومات حول متطلبـــات الفاتورة الضريبيـــة في دليل ضريبـــة القيمة المضافة 
أو الدليل الخـــاص بالفواتير الضريبية.

))2)     لمزيد من التفاصيل، يرجى االطالع على الدليل االرشادي للفواتير الضريبية والمادة 1)، الالئحة التنفيذية
)1))     المادة ))، الالئحة التنفيذية
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9.2.  تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة

يتعين على كل شـــخص مســـجل ألغراض ضريبة القيمـــة المضافة، أو الشـــخص المفوض بالتصرف نيابـــة عنه، تقديم 
إقـــرار ضريبـــة القيمة المضافة إلـــى الهيئة لكل فترة ضريبية شـــهرية أو ربع ســـنوية )كما يلزم الحـــال(. ويعتبر اإلقرار 

الضريبـــي بمثابـــة تقييم ذاتي من الشـــخص الخاضع للضريبة عن الضريبة المســـتحقة عـــن تلك الفترة.

وتعـــد الفتـــرات الضريبيـــة الشـــهرية إلزامية بالنســـبة لألشـــخاص الخاضعيـــن لضريبة القيمـــة المضافة التـــي تتجاوز 
إيراداتهـــم الســـنوية مبلـــغ 40 مليون ريـــال ســـعودي، بينما تكـــون الفتـــرة الضريبيـــة االعتيادية لباقي األشـــخاص 

الخاضعيـــن لضريبـــة القيمـــة المضافة هي ثاثة أشـــهر.

يجـــب تعبئة إقـــرار ضريبة القيمة المضافـــة ودفع صافي ضريبة القيمة المضافة المســـتحقة في موعـــد أقصاه اليوم 
األخير من الشـــهر الذي يلي انتهـــاء الفترة الضريبية التـــي يتعلق بها إقرار ضريبـــة القيمة المضافة.

سيتم طرح مزيد من التفاصيل حول تعبئة إقرارات ضريبة القيمة المضافة من خال دليل إرشادي منفصل.

إذا نشـــأ عن اإلقـــرار الضريبي اســـتحقاق ضريبة واجبـــة الّرد إلى الشـــخص الخاضـــع للضريبة أو إذا كان لدى الشـــخص 
الخاضـــع للضريبة رصيد دائن ألي ســـبٍب كان، فيجوز للشـــخص الخاضـــع للضريبة المطالبة باســـترداد هـــذا المبلغ بعد 
تقديـــم اإلقـــرار الضريبـــي أو في أي وقت الحـــق خال الخمس ســـنوات التالية من خـــال تقديم طلب اســـترداد إلى 
الهيئة. وســـتقوم الهيئـــة بمراجعة تلك الطلبات وســـداد المبلغ المســـتحق عن طلبات االســـترداد المقبولة مباشـــرة 

للضريبة)31(. الخاضع  للشـــخص 

9.3. حفظ السجالت 

يجـــب علـــى جميـــع األشـــخاص الخاضعيـــن لضريبة القيمـــة المضافـــة االحتفـــاظ بســـجات ضريبية مناســـبة تتعلق 
باحتســـاب ضريبة القيمـــة المضافة وذلك ألغراض التدقيق. ويشـــمل ذلك أي مســـتندات مســـتخدمة لتحديد ضريبة 
القيمة المضافة المســـتحقة عـــن كل معاملة وفي إقـــرار ضريبة القيمة المضافة. ويشـــمل ذلك بوجـــه عام ما يلي:

الفواتير الضريبية الصادرة والمستلمة 	

الدفاتر والمستندات المحاسبية. 	

العقود أو االتفاقيات المتعلقة بمعامات البيع والشراء الكبيرة 	

الكشوف البنكية والسجات المالية األخرى 	

مستندات االستيراد والتصدير والشحن 	

 المستندات األخرى المتعلقة باحتساب ضريبة القيمة المضافة 	

)1))     المادة ))، الالئحة التنفيذية



38

ويمكـــن االحتفـــاظ بالســـجات فـــي صـــورة ورقيـــة أو الكترونًيا، بشـــرط اســـتيفاء الشـــروط المحددة فـــي الائحة 
التنفيذيـــة للنظـــام. ويجب أن تكون هذه الســـجات متاحـــة للهيئة عند الطلـــب. ويجب االحتفاظ بجميع الســـجات 
علـــى األقل لفترة الحفظ األساســـية وهي 6 ســـنوات، ويمتـــد الحد األدنى لفتـــرة الحفظ لتصبح 11 عامـــًا فيما يخص 
الفواتيـــر والســـجات المتعلقـــة باألصول الرأســـمالية المنقولـــة و15 عامًا فيما يخـــص الفواتير والســـجات المتعلقة 

باألصول الرأســـمالية الغيـــر منقولة)32(.

9.4. شهادة التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة

يجـــب على الشـــخص المقيـــم الخاضـــع للضريبة والمســـجل لـــدى الهيئة في نظـــام ضريبـــة القيمـــة المضافة وضع 
شـــهادة التســـجيل الضريبية الخاصة بتســـجيله في نظـــام ضريبة القيمة المضافـــة في مقر عمله الرئيســـي وجميع 

فروعه بحيـــث تكون ظاهـــرة للعامة. 

في حالة مخالفة ذلك، سيتعرض المخالف للعقوبات المنصوص عليها في النظام.

9.5. تصحيح األخطاء السابقة 

إذا تبيـــن للشـــخص الخاضـــع للضريبة وجود خطأ أو عـــدم صحة المبلغ المدرج فـــي إقراره الضريبي المقـــدم، أو تخلفه 
عـــن االمتثـــال ألي التـــزام ضريبي، فيجـــب تبليغ الهيئـــة وتصحيح الخطأ مـــن خال تعديـــل اإلقـــرار الضريبي. وفي 
حـــال كان الخطـــأ مـــن األخطاء التي ينتـــج عنها فرق ضريبـــي يزيد صافي قيمتـــه عن 5,000 ريال ســـعودي، فيجب 
علـــى الشـــخص الخاضع للضريبة تبليغ الهيئـــة خال 20 يوًما من إدراكـــه لهذا الخطأ أو القيمة غيـــر الصحيحة وتعديل 
االقـــرار الســـابق. أما بالنســـبة لألخطـــاء الصغيرة التـــي ينتج عنها فـــرق ضريبي أقل مـــن 5,000 ريال ســـعودي فإنه 

يمكـــن تصحيح الخطـــأ من خال تعديـــل صافي الضريبة فـــي اإلقرار الضريبـــي التالي)33(.

)2))     المادة )) والمادة 2)، الالئحة التنفيذية
))))     المادة ))، الالئحة التنفيذية
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10. الغرامات

يجـــوز للهيئـــة فرض الغرامـــات والعقوبات على األشـــخاص الخاضعين للضريبـــة فيما يتعلق بمخالفة أحكام وشـــروط 
ضريبة القيمـــة المضافة المنصوص عليهـــا بالنظام والائحـــة التنفيذية)34(.

الغرامةوصف المخالفة

تقديـــم مســـتندات غير صحيحة بقصـــد التهرب من ســـداد الضريبة 

المســـتحقة أو ســـداد قيمة أقل من قيمة الضريبة المســـتحقة.
• ال تقل عن قيمة الضريبة المستحقة 

• وال تزيد عن ثاث أضعاف قيمة السلع أو الخدمات

نقل السلع من أو إلى المملكة دون سداد الضريبة المستحقة
• ال تقل عن قيمة الضريبة المستحقة

• وال تزيد عن ثاث أضعاف قيمة السلع أو الخدمات

10,000 ريال سعوديعدم التسجيل في الضريبة خال الفترة المحددة للتسجيل

تقديـــم إقراًرا ضريبًيا خاطًئا، أو تعديل إقـــرار ضريبي بعد تقديمه، أو 

قدم أي مســـتند الى الهيئـــة يخص الضريبة المســـتحقة عليه ونتج 

عـــن ذلك خطأ في احتســـاب مبلغ الضريبة أقل من المســـتحق

%50 من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة

5 ٪ - 25 ٪ من الضريبة التي كان يتعين عليه اإلقرار عنهاعدم تقديم اإلقرار الضريبي في الوقت المحدد

5 ٪ من الضريبة المستحقة عن كل شهر أو جزء منهعدم دفع الضريبة في الوقت المحدد

غرامة تصل إلى 100,000 ريال سعوديتحصيل الضريبة دون التسجيل

غرامة تصل إلى 50,000 ريال سعوديعدم االحتفاظ بالسجالت والدفاتر وفقًا لما هو محدد في الائحة

غرامة تصل إلى 50,000 ريال سعوديإعاقة موظفي الهيئة عن أداء أعمالهم

التنفيذيـــة أو نظـــام ضريبـــة القيمـــة  مخالفـــة أحـــكام الائحـــة 

المضافـــة
غرامة تصل إلى 50,000 ريال سعودي

فـــي جميع الحـــاالت، إذا تكـــررت المخالفـــة خال 3 ســـنوات من تاريـــخ إصدار القـــرار النهائي بشـــأن الغرامـــة، فيجوز 
للهيئـــة مضاعفـــة الغرامة فـــي حينها.

تحـــدد الهيئة مســـتوى الغرامـــة أو العقوبـــة التي تفرضهـــا على الشـــخص الخاضع للضريبـــة مع األخذ فـــي االعتبار 
ســـلوك الشـــخص الخاضع للضريبة وســـجل امتثالـــه لضريبة القيمـــة المضافة )بما فـــي ذلك وفاء الشـــخص الخاضع 

للضريبـــة بشـــروط تبليـــغ الهيئة عـــن أي أخطاء والتعـــاون مع الهيئة مـــن أجل تصحيـــح األخطاء(.

)4))   الفصل السادس عشر: المواد من )))-)4)، نظام ضريبة القيمة المضافة
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11. طلب إصدار قرار تفسيري

فـــي حال عـــدم التأكد من كيفيـــة تطبيق ضريبـــة القيمة المضافة على نشـــاط معيـــن أو معاملة معينـــة تقوم بها 
أو تنـــوي القيـــام بها، وذلك  بعـــد مراجعة األحـــكام النظامية المعنيـــة واألدلة االرشـــادية ذات الصلـــة والمتاحه في 
الموقـــع اإللكترونـــي للهيئة ، حيث يمكن لألشـــخاص الخاضعيـــن للضريبة التقـــدم بطلب إلى الهيئـــة للحصول على 
قرار تفســـيري على أن يشـــمل الطلب علـــى كامل الحقائق المتعلقة بالنشـــاط المحـــدد أو المعاملـــة المحددة التي 

ترغب مـــن الهيئـــة النظر فيها.

ويمكن أن يكون القرار التفسيري بإحدى الحالتين التاليتين:

عـــام: حيث تقوم الهيئة بنشـــر تفاصيل القرار التفســـيري دون اإلشـــارة إلى أي بيانات خاصة تتعلق بالشـــخص  	
للضريبة.  الخاضع 

 خاص: ال تقوم الهيئة بنشر القرار التفسيري. 	

وال يعتبـــر القرار التفســـيري العـــام أو الخاص الـــذي يصدر من الهيئـــة ملزمًا لها أو ملزمًا ألي شـــخص خاضـــع للضريبة 
فيمـــا يتعلـــق بأي معاملـــة يقوم بإجرائهـــا، كما أنـــه ال يمكن االعتماد عليه بأي شـــكل من األشـــكال.

وال تعـــد الهيئـــة ملزمة بالـــرد على جميـــع طلبات القـــرارات التفســـيرية، حيث أنها ســـتقوم بمراجعة جميـــع الطلبات 
وتحديـــد الطلبـــات التي ســـيكون لهـــا األولوية اســـتنادًا إلى بعـــض العناصر منها:

مستوى المعلومات التي يقدمها الشخص الخاضع للضريبة في الطلب.  	

 المنفعـــة التي قد يســـتفيد منهـــا مجتمع األشـــخاص الخاضعين للضريبة عند اصدار قرار تفســـيري عام بشـــأن  	
معاملة أو نشـــاط ما. 

ما إذا كان هناك نظام أو دليل قائم يناقش هذا الطلب.
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12. االتصال بنا

للحصـــول علـــى مزيد مـــن المعلومـــات بشـــأن أي معاملـــة خاضعة لضريبـــة القيمـــة المضافـــة يرجى زيـــارة الموقع 
اإللكترونـــي: zatca.gov.sa أو التواصـــل معنـــا علـــى الرقم التالـــي 19993.

13. األسئلة الشائعة

1(  هـــل يلتزم الغيـــر مقيمون مـــن الفنانين والموســـيقيين والرياضييـــن الذين يقومـــون بعروض أداء فـــي المملكة 
بالتســـجيل ألغراض ضريبة القيمـــة المضافة؟

يعـــد توريـــد خدمات الترفيه وما يشـــابهها واقعـــًا في الدولـــة التي يتم فيهـــا أداء هذه الخدمـــات وبذلك تخضع 
لضريبة القيمـــة المضافة.

يلتـــزم غيـــر المقيم بالتســـجيل ألغـــراض ضريبـــة القيمة المضافـــة في حـــال كان ُملزمـــًا بتحصيل ضريبـــة القيمة 
المضافـــة علـــى توريـــد خاضـــع للضريبة. في حـــال كان الفنـــان أو الموســـيقي أو الرياضـــي يقوم بفرض الرســـوم 
علـــى عميل خاضـــع للضريبة فـــي المملكـــة - والـــذي بإمكانه احتســـاب ضريبة القيمـــة المضافة من خـــال آلية 
االحتســـاب العكســـي - فإن غيـــر المقيم ليـــس ُملزماً بالتســـجيل ألغـــراض ضريبة القيمـــة المضافة فـــي المملكة.

2(  فـــي أي وقـــت يتوجب علـــى الشـــخص الخاضع للضريبـــة احتســـاب ضريبـــة القيمة المضافـــة على رســـوم حضور 
والفعاليات؟ العـــروض 

ُتســـتحق ضريبـــة القيمة المضافـــة عند اكتمـــال أداء الخدمـــة )اكتمـــال الفعالية(، أو تســـديد المقابـــل أو إصدار 
الفاتـــورة الضريبيـــة، أيهم أســـبق. في حال قام العميل بشـــراء التذكرة/البطاقة مســـبقًا، فُتســـتحق الضريبة في 

الفتـــرة الضريبيـــة التي تم فيها ســـداد الدفعـــة المقدمة.

3(  إذا قام شـــخص بشـــراء بطاقة/تذكرة حضور ولكنه لـــم يقم بحضور الفعالية، هل ُتســـتحق الضريبـــة على المقابل 
المستلم؟

نعـــم، حيث قام الشـــخص بشـــراء الحق في حضـــور الفعالية، والذي يمثـــل توريدًا خاضعـــًا للضريبة لخدمـــات. إذا قام 
الشـــخص الخاضـــع للضريبة المســـتضيف للفعالية بإعادة كامـــل أو جزء من المقابـــل، فيجب احتســـاب ضريبة القيمة 

المضافة مـــن المقابل المســـتلم بصيغة )115/15(.

4( كيف يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على دفعات الرعاية للنوادي الرياضية؟

تـــرى الهيئة بأن اســـتام الشـــخص الذي يمـــارس نشـــاطًا اقتصاديًا لمبلـــغ الرعاية يمّثـــل مقابل لتوريـــد خدمات، 
وعليـــه إذا كان النادي الرياضي شـــخصًا خاضعًا للضريبة ويمارس نشـــاطًا اقتصاديًا، فعليه احتســـاب ضريبة القيمة 

الرعاية. دفعـــات  على  المضافة 
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5(  هـــل يمكن لشـــركة مســـجلة ألغراض ضريبـــة القيمـــة المضافة خصم أو اســـترداد ضريبـــة المدخات علـــى ترفيه 
؟ ظفين لمو ا

ال، النفقـــات المتعلقـــة بترفيـــه الموظفين )توريد لســـلع أو خدمـــات كما هو منصـــوص عليه في المـــادة 50 من 
الائحـــة التنفيذيـــة( ال يتم تكبدها ضمن ممارســـة الشـــخص الخاضع للضريبة لنشـــاطه االقتصـــادي. وعليه، فإن 

ضريبـــة القيمة المضافة المســـددة عن تلـــك التوريدات ليســـت مؤهلة للخصم أو االســـترداد.

6(  هـــل يمكن للشـــركة المطالبة بضريبـــة القيمة المضافـــة المدفوعة من قبلهـــا على الطعام المقـــّدم للموظفين/
العمال على انهـــا ضريبة مدخات؟

ال، خدمات تموين الطعام والشـــراب فـــي المطاعم واألماكن المشـــابهة غير مؤهلة للخصم وبغـــض النظر عّما إذا 
تـــم تكبدها كجزء مـــن القيام بالمهـــام الوظيفية أم ال. مـــن الممكن الســـماح بالخصم في حـــاالت معينة حيث 

يكون فيها تقديـــم الطعام في مناطـــق نائية ووفقًا لمتطلبـــات وزارة العمل.

7(  يقوم موظفو الشـــركة باإلقامة في فنـــادق حول المملكة ودول الخليج نظرًا لطبيعـــة عملهم، ويقوم الموظفون 
بتكبـــد التكاليف مباشـــرة من قبله، حيق تقوم الشـــركة الحقًا بســـداد هذه الدفعات مع ضريبـــة القيمة المضافة. 

هل يمكن للشـــركة المطالبـــة بضريبة القيمة المضافة علـــى أنها ضريبة مدخات؟

يمكـــن للشـــركة خصم ضريبة المدخـــات وفقًا للقواعـــد العامة للخصـــم الضريبي، وذلك في حال قامت الشـــركة 
)صاحـــب العمل( بإثبـــات ما يلي:

قام الموظف باستام أو تلقي توريد السلع أو الخدمات كجزء من مسؤولياته الوظيفية. 	

 قـــام صاحـــب العمـــل بتكبـــد التكاليف فعليـــًا، والتي تـــم دفعها من قبـــل الموظف )شـــاملة لضريبـــة القيمة  	
المضافة(.

 تـــم تكبد هذه التكاليف في ســـياق ممارســـة الشـــخص الخاضـــع للضريبة لنشـــاطه االقتصـــادي وبالنيابة عن  	
صاحـــب العمـــل )مثال: اســـتام فاتورة ضريبية تحمل اســـم الموظف مع اإلشـــارة إلى اســـم الشـــركة صاحب 

العمل(.

مـــن الممكن خصـــم ضريبة المدخات علـــى اإلقامة، ولكـــن ال يمكن خصم الضريبـــة على خدمات الطعام والشـــراب 
خال فترة هـــذه اإلقامة.

مع ماحظة أنه ال يمكن خصم أية ضريبة متكبدة في دولة خارج المملكة )مثال: الفنادق خارج المملكة(.



 امـسـح هـــــذا الـكــود لاّطاع عـلــــى آخر تحديـث

المـنـشـورة المستنــــدات  المستنـد وكـافة  لـهــذا 

zatca.gov.sa أو تـفضل بزيـارة الموقع اإللكتروني


