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تنويه:

أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هذا الدليل اإلرشادي بغرض إيضاح بعض المعالجات ذات الصلة 

بتطبيق األحكام النظامية السارية في تاريخ إصداره، وال يعد محتوى هذا الدليل بمثابة تعديل على أي 

من أحكام األنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة. 

وتؤكد الهيئة على تطبيقها للمعالجات التوضيحية الواردة في هذا الدليل -حيثما تنطبق-، وذلك في 

ضوء النصوص النظامية ذات الصلة، وفي حال تعديل أي إيضاح أو محتوى وارد في هذا الدليل -لنص 

نظامي غير معدل- فإن تطبيق المعالجة التوضيحية المحدثة يكون على المعامالت التي تتم بعد تاريخ 

نشر النسخة المحدثة من الدليل على الموقع اإللكتروني للهيئة.
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عن الدليل

ــا  ــاًطا اقتصادًي ــون نش ــذي يمارس ــن ال ــن واالعتباريي ــخاص الطبيعيي ــع األش ــى جمي ــه إل ــل مّوج ــذا الدلي ه

والخاضعيــن لضريبــة القيمــة المضافــة، ويهــدف إلــى تقديــم مزيــد مــن التوضيحــات بشــأن اآلثــار الضريبيــة 

مــة لألشــخاص المقيميــن خــارج دول مجلــس التعــاون الخليجــي »دول  المترتبــة علــى التوريــدات المقدَّ

المجلــس«.

ــع  ــى جمي ــي إل ــراء انتقال ــس - وكإج ــارج دول المجل ــن خ ــخاص المقيمي ــات لألش ــم الخدم ــع تقدي ويخض

ــة فيمــا يتعلــق بتطبيــق ضريبــة القيمــة المضافة،  األشــخاص المقيميــن خــارج المملكــة - إلــى قواعــد خاصَّ

ففــي الحــاالت التــي يتــمُّ فيهــا توريــد الخدمــات فــي المملكــة وفًقــا لقواعــد مــكان التوريــد، وكان هــذا 

التوريــد مقّدًمــا إلــى شــخص غيــر مقيــم فــي دول المجلــس، فمــن ثــمَّ يخضــع هــذا التوريــد لضريبــة القيمة 

المضافــة بنســبة صفــر فــي المائــة) 1(. وفــي هــذا الشــأن، تجــدر اإلشــارة إلــى أنَّ تطبيــق نســبة الصفــر يقتصــر 

رة فــي هــذا الشــأن) 2(. علــى حــاالت محــدودة ويخضــع لبعــض االســتثناءات المقــرَّ

م هــذا الدليــل إرشــادات للمكلفيــن الذيــن يقومــون بتوريــد خدمــات للعمــالء غيــر المقيميــن فــي  ويقــدِّ

ــت إضافــة  دول المجلــس، وكإجــراء انتقالــي إلــى جميــع األشــخاص غيــر المقيميــن فــي المملكــة، وقــد تمَّ

رســم بيانــي ضمــن الملحــق الــوارد فــي هــذا المســتند، بهــدف إعطــاء صــورة واضحــة حــول كيفيــة تطبيــق 

المفاهيــم ذات الصلــة علــى جميــع الحــاالت.

ــة  ــة المضاف ــة القيم ــدة لضريب ــة الموحَّ ــق االتفاقي ــق بتطبي ــا يتعل ــة فيم ــة الهيئ ــل رؤي ــذا الدلي ــل ه ويمثِّ

ــام  ــة« ونظ ــة المضاف ــة القيم ــدة لضريب ــة الموحَّ ــة »االتفاقي ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــدول مجل ل

ــة /  ــة المضاف ــة القيم ــة لضريب ــة التنفيذي ــة »الالئح ــه التنفيذي ــام« والئحت ــة »النظ ــة المضاف ــة القيم ضريب

ــة«. ــة التنفيذي الالئح

وللحصــول علــى اإلرشــادات حــول أي معامــالت خاصــة، فمــن الممكــن تقديــم طلــب للحصــول علــى قــرار 

تفســيري أو زيــارة الموقــع اإللكترونــي الرســمي للهيئــة zatca.gov.sa الــذي يشــمل مجموعــة واســعة 

القيمــة  لضريبــة  الخاضعيــن  األشــخاص  لمســاعدة  خصيًصــا  ُوضعــت  التــي  والمعلومــات  األدوات  مــن 

ــائعة. ــئلة الش ــة واألس ــات ذات الصل ــع البيان ــة وجمي ــادية المرئي ــواد اإلرش ــك الم ــي ذل ــا ف ــة، بم المضاف

) 1( المادة الثالثة والثالثون )33(، الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.
) 2( ُيرجى العلم أنَّ هذه االستثناءات تطبَّق فقط على إخضاع الخدمات التي تتم تأديتها إلى غير المقيم في دول المجلس لنسبة الصفر، 

ويتم تطبيق نسبة الصفر فيما يتعلق بالتوريدات األخرى كما هو وارد في نظام ضريبة القيمة المضافة والئحته التنفيذية.
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مة 1. المقدِّ

ــزكاة  ــم وإدارة ال ــق وتنظي ــة بتطبي ــة المكلَّف ــي الجه ــة« ه ــارك »الهيئ ــة والجم ــزكاة والضريب ــة ال إنَّ هيئ

والضرائــب والجمــارك فــي المملكــة العربيــة الســعودية »المملكــة«، كمــا أنهــا هــي المســؤولة عــن إدارة 

وتحصيــل الضرائــب بمختلــف أنواعهــا، بمــا فــي ذلــك ضريبــة القيمــة المضافــة »الضريبــة«.

وتتمثــل أبــرز مهــام الهيئــة فــي زيــادة مســتوى الوعــي لــدى المكلفيــن، وتقديــم المعلومــات الوافيــة 

نــوا مــن فهــم االلتزامــات الضريبيــة المترتبــة عليهم، وتســهيل  لألشــخاص الخاضعيــن للضريبــة حتــى يتمكَّ

االمتثــال لضريبــة القيمــة المضافــة، وكجــزء مــن ذلــك قامــت الهيئــة بإصــدار عديــد مــن األدلــة اإلرشــادية 

لتقديــم مزيــد مــن التوضيحــات حــول ضريبــة القيمــة المضافــة، وذلــك فيمــا يتعلــق بقطاعــات وظــروف 

محــددة.

2. تعاريف المصطلحات الرئيسة الُمستخَدمة في هذا الدليل

»العميــل«: يقصــد بــه ألغــراض ضريبــة القيمــة المضافــة: “الشــخص الــذي يتلقــى ســلًعا أو خدمــات”) 3(. 

يوجــد مزيــد مــن التفاصيــل حــول تعريــف العميــل ضمــن القســم الرابــع مــن هــذا الدليــل.

»إقليم دول المجلس«: يقصد به ألغراض ضريبة القيمة المضافة: “جميع أقاليم الدول األعضاء”)4 (.

وألغــراض هــذا الدليــل يجــب األخــذ فــي الحســبان األحــكام االنتقاليــة التــي تتطلــب قيــام الــدول األعضــاء 

بتطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة ونظــام الخدمــات اإللكترونيــة مــع المملكــة) 5(.

»دولــة عضــو«: مــا لــم يقتــض الســياق خــالف ذلــك، تتــم اإلشــارة بـــ »دولــة عضــو« إلــى دولــة ضمــن مجلــس 

التعــاون لــدول الخليــج العربيــة التــي قامــت بتطبيــق نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة ولديهــا نظــام 

ــم مــع المملكــة)6(. خدمــات إلكترونيــة قائ

»غيــر المقيــم فــي دول المجلــس«: ألغــراض هــذا الدليــل، ُيشــير مصطلــح »غيــر المقيــم فــي دول 

ــف  ــذ بتعري ــع األخ ــاء - م ــاون األعض ــس التع ــن دول مجل ــي أي م ــم ف ــخص ال ُيقي ــى أي ش ــس« إل المجل

مصطلــح »دولــة العضــو« أعــاله- وفــي هــذه الحالــة ال يمكــن أن يكــون للشــخص مؤسســة ثابتــة أو محــل 

إقامــة فــي أي مــن الدولــة األعضــاء، حتــى إن كان الشــخص مقيًمــا فــي دولة خــارج إقليــم دول المجلس.

) 3( المادة األولى )1(، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة.

) 4( المادة األولى )1(، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة.
) 5( المادة التاسعة والسبعون )79(، الفقرة )6(، الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.
) 6( المادة التاسعة والسبعون )79(، الفقرة )6(، الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.
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»محــل إقامــة الشــخص«: تــم تعريــف مصطلــح »محــل إقامــة الشــخص« ألغــراض ضريبــة القيمــة المضافــة 

ــوع آخــر مــن المؤسســات الثابتــة، وفــي حــال الشــخص  ــه: “مــكان وجــود مقــر عمــل الشــخص أو أي ن بأن

الطبيعــي، إذا لــم يتوافــر لــه مقــر عمــل أو مؤسســة ثابتــة يكــون مــكان إقامتــه المعتــاد، وفــي حــال توافَر 

للشــخص محــل إقامــة فــي أكثــر مــن دولــة يعــد محــل اإلقامــة فــي المــكان األكثــر ارتباًطــا بالتوريــد”)7(.

عملًيا من الممكن للشخص االعتباري إنشاء مكان إقامته من خالل:

المؤسسة الرئيسة أو المركز الرئيس 	

أي موقــع آخــر دائــم يتوافــر بــه المــوارد البشــرية والتقنيــة المناســبة التــي يتــم تنفيــذ األعمــال مــن  	

خاللهــا، ويمكــن أن يشــمل ذلــك فرًعــا أو مرافــق أخــرى لكيــان اعتبــاري تــمَّ تأسيســه خــارج المملكــة، 

شــرط أن يكــون ذلــك الفــرع أو المرافــق األخــرى هــي األكثــر ارتباًطــا بالتوريــد المعنــي.

»مقيــم«: ُيعتبــر الشــخص مقيًمــا فــي دولــة عضــو إذا كان لديه مقــر عمل فيهــا أو أي نوع من المؤسســات 

الثابتة.

ــة«: ُيقصــد بالحــاالت الخاصــة: “توريــدات الخدمــات التــي تنــدرج ضمــن الحــاالت الخاصــة  »الحــاالت الخاصَّ

لقواعــد مــكان التوريــد وفًقــا للفصــل الثانــي والمــواد مــن الســابعة عشــرة حتــى الحاديــة والعشــرين )-17

21( مــن االتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة.

»توريــد الخدمــات«: يعــرف توريــد الخدمــات بأنــه: “أي معاملــة توريــد ال تشــكل توريــًدا للســلع وفًقــا 

االتفاقيــة”)8(.  ألحــكام 

ــدة«: ُيقصــد باالتفاقيــة الموحــدة أنهــا: “االتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة  »االتفاقيــة الموحَّ

لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة”.

) 7( المادة األولى )1(، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة.
) 8( المادة السابعة )7(، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة.
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3. مكان توريد الخدمات

تتيــح المــادة الثالثــة والثالثــون )33( إمكانيــة تطبيــق الضريبــة بنســبة صفــر فــي المائــة علــى توريــدات 

الخدمــات التــي تتــمُّ فــي المملكــة، فــإذا كان مــكان توريــد الخدمــات الخاضعــة للضريبــة فــي المملكــة 

ــه قــد يخضــع للضريبــة بنســبة صفــر فــي  ــا، إال أن ــة بالنســبة األساســية عموًم ُيْخِضــع ذلــك التوريــد للضريب

المائــة فــي حــال تطبيــق أحــكام المــادة الثالثــة والثالثيــن )33(، ورغــم ذلــك فــي حــال كان مــكان التوريــد 

خــارج المملكــة، فيكــون التوريــد خــارج نطــاق ضريبــة القيمــة المضافــة.

وبالتالــي: إذا كان مــكان التوريــد فــي المملكــة، فــإنَّ ذلــك قــد يؤثــر فــي تطبيــق نســبة صفــر فــي المائــة 

نــة مــن الخدمــات محــدًدا بموجــب اســتثناء مــن  فــي الحــاالت التــي يكــون فيهــا مــكان التوريــد لفئــات معيَّ

م الفصــل )5.1( مــن هــذا الدليــل تفاصيــل إضافيــة عــن تطبيــق نســبة صفــر فــي  ــة، ويقــدِّ القاعــدة العامَّ

ــة” مــن الخدمــات. المائــة علــى “فئــات خاصَّ

ــا  ــوص عليه ــو منص ــا ه ــة كم ــي المائ ــر ف ــبة صف ــق نس ــة تطبي ــم إمكاني ــل وتقيي ــل تحلي ــإن قب ــه: ف وعلي

فــي المــادة الثالثــة والثالثيــن )33( مــن الالئحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى توريــد 

د أواًل مراعــاة إذا مــا كان مــكان تقديــم الخدمــات هــو المملكــة. الخدمــات يجــب علــى المــورِّ

يتــم تحديــد الدولــة التــي يتــم إجــراء التوريــد بهــا وفًقــا “لقواعــد مــكان التوريــد” المنصــوص عليهــا فــي 

االتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة.

د مقيــم  كقاعــدة عامــة، يتــم اعتبــار مــكان التوريــد الخــاص بتوريــدات الخدمــات التــي تتــم مــن ِقبــل مــورِّ

ــي  ــة ف ــة المطبق ــة المضاف ــة القيم ــكام ضريب ــد ألح ــذا التوري ــع ه ــة، ويخض ــه المملك ــة بأن ــي المملك ف

المملكــة)9(، إال أنَّ هنــاك بعــض االســتثناءات التــي يختلــف فيهــا مــكان التوريــد عمــا هــو وارد فــي 

ــة. ــدة العام القاع

د مؤسسات ثابتة متعددة فإن مكان  ) 9( المادة الخامسة عشرة )15(، االتفاقية الموحَّدة لضريبة القيمة المضافة. في حال كان لدى المورِّ
د هو الدولة األكثر ارتباًطا بالتوريد. إقامة المورِّ
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3.1. االستثناء على أساس إقامة العميل: التوريدات لألشخاص الخاضعين للضريبة

تتضمــن حالــة االســتثناء األولــى الخدمــات التــي يتــم توريدهــا إلــى شــخص خاضــع للضريبــة مقيــم فــي 

ــذه  ــد ه ــكان توري ــون م ــث يك ــة، حي ــة المضاف ــة القيم ــراض ضريب ــا ألغ ــجَّل فيه ــرى ومس ــو أخ ــة عض دول

الخدمــات هــو مــكان إقامــة العميــل)10(، ويتــم تطبيــق هــذا االســتثناء فقــط بعــد التطبيــق الكامــل 

ــي: ــا يل ــرط م ــس، وبش ــتوى دول المجل ــى مس ــة عل ــة المضاف ــة القيم لضريب

أي دولــة عضــو لــم تطبــق ضريبة القيمــة المضافة أو ال يوجــد لديها نظام مطبق للخدمــات اإللكترونية  	

ــد  ــة، ويع ــكام االتفاقي ــا ألح ــس وفًق ــم دول المجل ــارج إقلي ــة خ ــل كدول ــوف تعام ــة، س ــع المملك م

التوريــد البينــي الــذي يتــم مــع تلــك الدولــة كأنــه أجــري فــي دولــة خــارج إقليــم دول المجلــس، وتتــم 

معاملــة األشــخاص المقيميــن فــي تلــك الدولــة معاملــة المقيميــن خــارج إقليــم دول المجلــس.

علًمــا بــأن هــذا االســتثناء ال يطبــق علــى الخدمــات التــي يتــم تقديمهــا لغيــر المقيميــن فــي دول 

المجلــس، وُيعتبــر مــكان توريــد الخدمــات التــي يقــوم مــوّرد مقيــم فــي المملكــة بأدائهــا إلــى عميــل غيــر 

مقيــم فــي دول المجلــس هــو المملكــة - مــا عــدا الحــاالت الخاصــة الــواردة تفاصيلهــا فــي الفصــل )3.2( 

مــن هــذا الدليــل -.

ــة  ــة القيم ــس لضريب ــي دول المجل ــم ف ــر مقي ــل غي ــا لعمي ــم توريده ــي يت ــات الت ــع الخدم ــك تخض وبذل

المضافــة فــي المملكــة، وفــي حــاالت معينــة يمكــن أن تخضــع تلــك العمليــة للضريبــة بنســبة صفــر فــي 

المائــة.

)10 ( المادة السادسة عشرة )16(، االتفاقية الموحَّدة لضريبة القيمة المضافة. المادة الحادية والعشرون )21(، الالئحة التنفيذية لضريبة 
القيمة المضافة.
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3.2. االستثناء على أساس طبيعة الخدمات: الحاالت الخاصة

ــل،  د أو العمي ــورِّ ــة الم ــكان إقام ــى م ــد عل ــي تعتم ــد الت ــكان التوري ــة لم ــدة العام ــن القاع ــر ع ــض النظ بغ

ــواردة فــي  ــة مــن الخدمــات »الحــاالت الخاصــة« ال ــات معين ــه تطبــق بعــض القواعــد الخاصــة علــى فئ فإن

ــدة. ــة الموحَّ االتفاقي

نصت االتفاقية الموحَّدة على هذه الحاالت الخاصة الخمس كما يلي:

توريد خدمات تأجير وسائل النقل إلى عميل غير خاضع للضريبة)11(.. 1

توريد خدمات نقل السلع والركاب) 12(.. 2

توريد الخدمات المرتبطة بالعقارات)13(.. 3

توريد خدمات االتصاالت والخدمات اإللكترونية)14(.. 4

توريد الخدمات األخرى التي يقع مكان توريدها في مكان التنفيذ الفعلي لها)15(:. 5

خدمات المطاعم والفنادق وتعهدات تقديم الطعام والشراب.. 1

الخدمــات الثقافيــة والفنيــة والرياضيــة والتعليميــة والترفيهيــة: يقع مــكان توريد هــذه الخدمات . 2

فــي مــكان التنفيــذ الفعلــي وذلــك عنــد فــرض رســوم حضــور فعاليــة معينــة وفــي مــكان محــدد أو 

الخدمــات التعليميــة التــي يتــم تقديمهــا فــي مــكان فعلــي)16(.

دة إلــى عميــل غيــر خاضــع للضريبــة مقيــم فــي دولــة . 3 الخدمــات المرتبطــة بالســلع المنقولــة المــورَّ

عضــو أخــرى.

ــا  ــي أيًض ــس ه ــة الخم ــاالت الخاص ــذه الح ــب ه ــة بموج ــي المملك ــا ف ــم توريده ــي يت ــات الت ــر الخدم ُتعتب

اســتثناءات مــن تطبيــق نســبة صفــر في المائة علــى الخدمــات المقدمة إلى غيــر المقيمين بــدول المجلس. 

مزيــد مــن التفاصيــل حــول هــذه الحــاالت االســتثنائية ضمــن الفصــل الخامــس )5( مــن هــذا الدليــل.

)11( المادة السابعة عشرة )17(، االتفاقية الموحَّدة لضريبة القيمة المضافة.
)12( المادة الثامنة عشرة )18(، االتفاقية الموحَّدة لضريبة القيمة المضافة.

)13( المادة التاسعة عشرة )19(، االتفاقية الموحَّدة لضريبة القيمة المضافة.
)14( المادة العشرون )20(، االتفاقية الموحَّدة لضريبة القيمة المضافة.

)15( المادة الحادية والعشرون )21(، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة.
)16( المادة الخامسة والعشرون )25(، الفقرة األولى )1(، الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.
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4. تطبيق نسبة صفر في المائة على الخدمات التي يتم توريدها لغير 
المقيمين في دول مجلس التعاون

ــد  ــوع توري ــى خض ــة عل ــة التنفيذي ــن الالئح ــن )33( م ــة والثالثي ــادة الثالث ــن الم ــى م ــرة األول ــص الفق تن

الخدمــات الــذي يقــوم بــه الشــخص الخاضــع للضريبــة إلــى عميــل غيــر مقيــم فــي أي دولــة عضــو لنســبة 

صفــر فــي المائــة، وذلــك مــع مراعــاة االســتثناءات الــواردة فــي الفقــرة الثانيــة )2( مــن المــادة نفســها - 

تمــت مناقشــتها فــي الفصــل الخامــس )5( مــن هــذا الدليــل -.

دة لغير مقيمي دول المجلس المادة الثالثة والثالثون )33(: الخدمات المورَّ

باســتثناء مــا تنــص عليــه الفقــرة الثانيــة )2( مــن هــذه المــادة يعــد توريــد الخدمــات الــذي يقــوم بــه . 1

الشــخص الخاضــع للضريبــة إلــى عميــل غيــر مقيــم فــي أي دولــة عضــو خاضًعــا لنســبة الصفــر.

4.1. من هو العميل؟

فــي معظــم الحــاالت، يعــد تحديــد هويــة العميــل أمــًرا واضًحــا؛ كونــه الشــخص الــذي يتلقــى الخدمــات، 

لكــن مــن الممكــن أن يصبــح تحديــد هويــة العميــل معقــًدا عندمــا يشــترك المــورد مــع أشــخاص مختلفين 

فيمــا يتعلــق بالتوريــد نفســه، خاصــة فــي الحــاالت التــي تتضمــن عديــًدا مــن األشــخاص االعتبارييــن ضمــن 

مجموعــة الشــركات التابعــة للعميــل، أو الترتيبــات التجاريــة التــي يوافــق فيهــا شــخص واحــد علــى تقديــم 

الخدمــات لصالــح أكثــر مــن شــخص.
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ونظــًرا لوجــود عديــد مــن الظــروف التجاريــة المختلفــة ضمــن الممارســات العمليــة، فــإن الهيئــة ال تــرى أن 

القيــام باختبــار واحــد فقــط يعتبــر مناســًبا لتحديــد العميــل ألغــراض ضريبــة القيمــة المضافــة؛ حيــث تــرى 

الهيئــة أن هنــاك عوامــل تشــير إلــى اعتبــار الشــخص عميــاًل، وذلــك وفــق التالــي:

د. 	 الشخص الذي يقوم بالتعاقد مع المورِّ

د تجاهه. 	 الشخص الذي يلتزم المورِّ

د خالل عملية توريد السلع أو الخدمات. 	 الشخص الذي يقوم بتوجيه المورِّ

الشــخص الــذي يقــوم باســتالم، أو الطــرف الــذي ينــوي اســتالم، التســليمات النهائيــة أو المخرجــات أو  	

د. تأديــة الخدمــة مباشــرة مــن المــورِّ

الشخص الذي يلتزم بسداد قيمة التوريد والضريبة في الحاالت االعتيادية. 	

4.2. هل العميل غير مقيم في دول مجلس التعاون؟

إذا تــم توريــد الخدمــات إلــى غيــر مقيــم فــي دول المجلــس، فإنــه يتــم تطبيــق نســبة صفــر فــي المائــة 

علــى التوريــد، إاّل فــي حــاالت االســتثناء المبينــة الــواردة فــي الفصــل )5( مــن هــذا الدليــل.

تخضــع الخدمــات التــي تتــم تأديتهــا إلــى عمــالء مقيميــن فــي دول المجلــس إلجــراءات واعتبــارات 

ــد  ــو ال يوج ــة عض ــي دول ــم ف ــل مقي ــر أي عمي ــة. يعتب ــة المضاف ــة القيم ــق ضريب ــراض تطبي ــة ألغ انتقالي

لديهــا نظــام مطبــق للخدمــات اإللكترونيــة مــع المملكــة غيــر مقيــم فــي دول المجلــس)17(.

مثال

هل لدى الدولة العضو نظام 

مطبق للخدمات اإللكترونية 

مع المملكة؟

هل قامت الهيئة بإعالن 

تطبيق نظام الخدمة 

اإللكترونية رسمًيا مع الدولة 

العضو؟

ألغراض ضريبة القيمة 

المضافة في المملكة، فإن 

العميل:

غير مقيم في دول المجلسالالأ

غير مقيم في دول المجلسالنعمب

غير مقيم في دول المجلسنعمنعمج

)17( المادة التاسعة والسبعون )79( الفقرتان السادسة )6( والثامنة )8(، الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.
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 مــن حيــث المبــدأ، يمكــن تطبيــق نســبة صفــر فــي المائــة علــى الخدمــات التــي تتــم تأديتهــا لغيــر 

المقيميــن فــي دول المجلــس فــي المثاليــن )أ( و)ب( أعــاله، وذلــك كــون العمــالء غيــر مقيميــن فــي 

المجلــس.  دول 

في المثال )ج(، ال يتم تطبيق نسبة صفر في المائة حيث إن العميل يعد مقيًما في دول المجلس)18(. 

4.3. الخدمات المعفاة الموردة لغير المقيمين في دول مجلس التعاون 

تطبــق نســبة صفــر فــي المائــة علــى الحــاالت التــي تتضمــن توريــًدا لخدمــات ســتكون معفــاة فــي حــال 

تمــت تأديتهــا إلــى شــخص مقيــم فــي المملكــة مــن خــالل توريــد محلــي)19(.

مثال )1(: 

تقــوم شــركة تأميــن مســجلة ومؤسســة فــي المملكــة بتقديــم خدمــات التأميــن علــى الحيــاة لعميــل 

ال يوجــد لديــه مؤسســة ثابتــة أو مــكان إقامــة فــي أي مــن الــدول األعضــاء لمجلــس التعــاون، وســتتم 

معاملــة هــذا التوريــد علــى أنــه معفــى مــن ضريبــة القيمــة المضافــة فــي حــال تــم القيــام بــه لعميــل في 

المملكــة، ولكــن يخضــع توريــد هــذه الخدمــات لنســبة صفــر فــي المائــة فــي حــال تــم القيــام بــه لعميــل 

غيــر مقيــم فــي دول المجلــس بشــرط عــدم انطبــاق أي مــن االســتثناءات. 

)18( يعتمد مكان التوريد على إذا كان العميل شخًصا خاضًعا للضريبة ويتم تحديده وفًقا للمادتين الخامسة عشرة )15( والسادسة عشرة 
)16( من االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة، والمادة الثالثة عشرة )13( من نظام ضريبة القيمة المضافة والقسم الرابع من الالئحة 

التنفيذية.
)19( المادة الحادية والثالثون )31(، الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.
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5. استثناءات تطبيق نسبة صفر في المائة

يناقــش هــذا الفصــل اســتثناءات تطبيــق نســبة صفــر فــي المائــة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الثانيــة 

)2( مــن المــادة الثالثــة والثالثيــن )33( مــن الالئحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة.

2. ال تنطبق الفقرة األولى من هذه المادة على أي من الحاالت التالية:

ــي . 1 ــة ف ــة المدرج ــاالت الخاص ــا للح ــو وفًق ــة عض ــي أي دول ــع ف ــة يق ــد للخدم ــكان التوري إذا كان م

ــك  ــمل ذل ــة، وال يش ــن االتفاقي ــرين )21( م ــة والعش ــى الحادي ــرة )17( حت ــابعة عش ــن الس ــواد م الم

الخدمــات المــوردة بشــكل منفصــل عــن الخدمــات التــي يقــع مــكان توريدهــا فــي أي دولــة عضــو 

ــا ألي مــن تلــك الحــاالت الخاصــة التــي قــد تكــون مرتبطــة بهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر.* وفًق

إذا كان العميل مقيًما في أي دولة عضو.. 2

ــة . 3 ــي دول ــم ف ــود أي منه ــاء وج ــرة أثن ــات مباش ــن الخدم ــر م ــخص آخ ــل أو أي ش ــتفاد العمي إذا اس

ــل. ــا بالكام ــالت عنه ــة المدخ ــترداد ضريب ــه اس ــوز ل ــر ال يج ــخص اآلخ ــو وكان الش عض

إذا تمت تأدية الخدمات على سلع ملموسة موجودة في دولة عضو أثناء عملية التوريد.. 4

5.1.  الخدمات الخاضعة للحاالت الخاصة المتعلقة بمكان التوريد

ال يمكــن تطبيــق نســبة صفــر فــي المائــة علــى الخدمــات التــي تتــم تأديتهــا إلــى أشــخاص غيــر مقيميــن 

فــي دول المجلــس فــي حــال تــم تحديــد مــكان التوريــد أنــه داخــل المملكــة وفًقــا للحــاالت الخاصــة 

ــواردة فــي الفصــل )3.2( مــن هــذا الدليــل. ال

ــق  	 ــم تطبي ــا يت ــادًة م ــة)20(: ع ــع للضريب ــر خاض ــل غي ــى عمي ــل إل ــائل النق ــر وس ــات تأجي ــد خدم توري

ــراد. ــل األف ــن قب ــات م ــتئجار المركب ــة اس ــى عملي ــة عل ــة الخاص ــذه الحال ه

توريــد خدمــات نقــل الســلع والــركاب)21(: يتضمــن ذلــك شــحن الســلع ونقــل المســافرين والخدمــات  	

المرتبطــة بالنقــل. يرجــى االطــالع علــى الدليــل اإلرشــادي لقطــاع النقــل لمزيــد مــن التوضيحــات حــول 

عمليــات النقــل والخدمــات المرتبطــة وتطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة فــي المملكــة.

* تم التعديل المادة الثالثة والثالثون )33( من الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم)22 - 9 - 5( 
وتاريخ 5 جمادى األولى 1444 هـ الموافق 29 نوفمبر 2022 م.

)20( المادة السابعة عشرة )17(، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة.

)21( المادة الثامنة عشرة )18(، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة.
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توريــد الخدمــات المرتبطــة بالعقــارات)22(: هــي تلــك الخدمــات “التــي تؤثــر فــي مســاحة العقــار أو  	

ترتبــط بمســاحة محــددة مــن العقــار”، وتتضمــن “الخدمــات التــي يوردهــا وكالء العقــارات ومنظمــو 

المــزادات والمعماريــون وفنيــو المســاحة والمهندســون وغيرهــم ممــن يقومــون بمهــامَّ وأعمــال 

تتعلــق بالعقــارات)23(”. لمزيــد مــن التفاصيــل والتوضيحــات، يرجــى االطــالع علــى الدليــل اإلرشــادي 

لقطــاع العقــارات والدليــل اإلرشــادي للخدمــات المهنيــة.

توريــد خدمــات االتصــاالت والخدمــات اإللكترونيــة)24(: يتضمــن ذلــك عديــًدا مــن الخدمــات التــي تتم  	

تأديتهــا إلكترونًيــا ويتــم اســتالم المحتــوى مــن خــالل الشــبكات اإللكترونيــة، ومــن المهــم اإلشــارة 

إلــى أن الخدمــات المرتبطــة بالمحتــوى التــي يتــم تقديمهــا عبــر شــبكة اتصــاالت أو عبــر اإلنترنــت لــن 

ــالع  ــى االط ــة، يرج ــات واألمثل ــل والتوضيح ــن التفاصي ــد م ــا. لمزي ــزودة إلكترونًي ــات م ل خدم ــكِّ تش

علــى الدليــل اإلرشــادي لقطــاع االتصــاالت والدليــل اإلرشــادي الخــاص باالقتصــاد الرقمــي.

توريــد خدمــات المطاعــم والفنــادق وتعهــدات تقديــم الطعــام والشــراب والخدمــات التعليميــة  	

والخدمــات األخــرى التــي يتــم توريدهــا فــي مــكان التنفيــذ الفعلــي)25(: لمزيــد مــن التفاصيــل 

والتوضيحــات واألمثلــة، يرجــى االطــالع علــى الدليل اإلرشــادي للخدمــات المهنية والدليل اإلرشــادي 

الخــاص باألنشــطة الترفيهيــة.

)22( المادة التاسعة عشرة )19(، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة.
)23( المادة الثالثة والعشرون )23(، الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.

)24( المادة العشرون )20(، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة.
)25( المادة الحادية والعشرون )21( الفقرة )أ(، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة.
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مثال )2(: 

قامــت شــركة ســعودية لتأجيــر الســيارات بتأجيــر مركبــة آليــة ألحــد الــزوار القادميــن ألغــراض العمــل 

والمقيميــن فــي المملكــة المتحــدة فــي مطــار الملــك خالــد الدولــي الريــاض. ُتعتبــر هــذه الخدمــة مــن 

ــة  ــي الدول ــا ف ــد دائًم ــكان التوري ــا م ــون بموجبه ــد، التــي يك ــكان التوري ــة بم ــة المتعلق ــاالت الخاصَّ الح

التــي يتــم فيهــا وضــع وســيلة النقــل تحــت تصــرُّف العميــل - المملكــة -، وعليــه ال يجــوز فــي هــذه الحالــة 

تطبيــق نســبة صفــر فــي المائــة علــى توريــد خدمــة تأجيــر المركبــة.

وألغــراض التوضيــح، فــإنَّ العميــل يحصــل أيًضــا بموجــب هــذا المثــال على االســتفادة المباشــرة مــن خدمة 

التأجيــر فــي المملكــة، كمــا ينطبــق االســتثناء الــوارد فــي المــادة الثالثــة والثالثيــن )33( )2( )ج( - الــذي 

تمــت مناقشــته فــي الفصــل )5.3( مــن هــذا الدليــل - وذلــك لتقييــد تطبيــق نســبة صفــر فــي المائــة.   

العميل

»المملكة المتحدة«

توريد خدمة تأجير وسيلة النقل

وضع وسيلة النقل تحت تصرُّف العميل في 

المملكة

السداد

د المورِّ

»المملكة«
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مثال )3(: 

ــع  ــيات، يق ــددة الجنس ــركة متع ــع ش ــاق م ــرام اتف ــتية بإب ــات لوجس ــدم خدم ــعودية تق ــركة س ــت ش قام

مقرهــا فــي المملكــة المتحــدة، لنقــل ســلعها مــن الريــاض إلــى الدمــام. ُتعتبــر هــذه العمليــة نقــاًل 

ــة  ــا بحًتــا وال يتــمُّ نقــل الســلع إلــى خــارج المملكــة، كمــا تنــدرج هــذه الخدمــة ضمــن الحــاالت الخاصَّ داخليًّ

المتعلقــة بمــكان التوريــد ويقــع مــكان التوريــد فــي المــكان الــذي بــدأت فيــه عمليــة النقــل، أي: الريــاض، 

وعليــه ال يجــوز تطبيــق نســبة صفــر فــي المائــة علــى تلــك الخدمــة.

العميل

»المملكة المتحدة«

توريد خدمات نقل السلع / الركاب

النقل

الرياض ام الدمَّ

السداد

د المورِّ

»المملكة«
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مثال )4(: 

تقــوم شــركة ســعودية مختصــة بالتصميــم الهندســي بتقديــم خدماتهــا المتعلقــة بمشــروع عقــاري 

فــي الدمــام إلــى عميــل فرنســي يســتعين بهــذه الخدمــات فــي تطويــر الموقــع. ُتعتبــر هــذه الخدمــات 

ــة المتعلقــة بمــكان التوريــد،  خدمــات متعلقــة بالعقــار، كمــا أن هــذه الخدمــة تنــدرج ضمــن الحــاالت الخاصَّ

ــق نســبة صفــر فــي المائــة علــى توريــد هــذه الخدمــات. وعليــه: ال ُتطبَّ

العميل

»فرنسا«

توريد خدمات

توريد خدمات 

مرتبطة بـ

السداد

د المورِّ

»المملكة«

عقار

ام« »موجود في الدمَّ

مثال )5(: 

تقــوم شــركة استشــارات ســعودية مقيمــة فــي المملكــة بتوفيــر نســخة إلكترونيــة مــن تقريــر المشــروع 

د تقديــم  إلــى عميــل مقيــم فــي الواليــات المتحــدة. ال ُتعتبــر هــذه الخدمــة خدمــة إلكترونيــة بمــا أنَّ مجــرَّ

النســخة اإللكترونيــة مــن تقريــر المشــروع ال يرقــى إلــى أن يكــون خدمــة إلكترونيــة. وعليــه، فــإن القواعــد 

ــة لمــكان التوريــد ال تنطبــق فــي هــذه الحالــة، وبالنظــر إلــى أنَّ الخدمــة ليســت  المتعلقــة بالحــاالت الخاصَّ

مــن الحــاالت الخاصــة بمــكان التوريــد، فمــن ثــمَّ يكــون التوريــد مؤهــاًل لنســبة صفــر فــي المائــة، بشــرط أال 

تنطبــق أي مــن االســتثناءات األخــرى.
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مثال )6(:

ــال  ــة االتص ــتخدام خدم ــاء اس ــري لق ــل مص ــى عمي ــوًما عل ــام رس ــي الدم ــال ف ــال األعم ــة رج ــرض صال  تف

الســريع باإلنترنــت أثنــاء وجــوده فــي ذلــك المــكان. ال يمكــن الوصــول إلــى هــذه الخدمــات إال مــن قبــل 

العميــل فــي ذلــك المــكان، وبالتالــي يكــون مــكان التوريــد فــي المملكــة، وتنــدرج هــذه الخدمــات ضمــن 

ــة المتعلقــة بمــكان التوريــد ولــن تكــون مؤهلــة لتطبيــق نســبة صفــر فــي المائــة.   الحــاالت الخاصَّ

وألغــراض التوضيــح، فــإنَّ العميــل ســيحصل أيًضــا، بموجــب هــذا المثــال علــى االســتفادة المباشــرة مــن 

ــن  ــة والثالثي ــادة الثالث ــي الم ــوارد ف ــتثناء ال ــق االس ــا ينطب ــة، كم ــي المملك ــريع ف ــت الس ــة اإلنترن خدم

)33( )2( )ج( - الــذي تمــت مناقشــته فــي الفصــل )5.3( مــن هــذا الدليــل - وذلــك لتقييــد تطبيــق نســبة 

صفــر فــي المائــة. 

مثال )7(: 

تســتضيف غرفــة التجــارة اليابانيــة نــدوة ســنوية فــي الريــاض للترويــج لألنشــطة التجاريــة التــي تقــوم بهــا 

الشــركات اليابانيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم، ويتمثــل الغــرض مــن النــدوة فــي تقديــم معلومــات ثقافيــة 

وتعليميــة عــن اليابــان.  يقــوم المندوبــون / الممثلــون بســداد رســوم دخــول بقيمــة ألفيــن و)500( ريــال 

لهــم أيًضــا للحصــول علــى خدمــات الطعــام والشــراب والخدمــات الترفيهيــة. ســعودي تخوِّ

تقــوم شــركة إيشــيبان المحــدودة، وهــي شــركة تجاريــة ُأسســت فــي مصــر، بســداد التكاليــف لمندوبيــن 

لحضــور المؤتمــر، وبالنظــر إلــى أنَّ رســوم الدخــول مرتبطــة بالدخــول إلــى حــدث ثقافــي وتعليمــي فــي 

ــن  ــد، وال يمك ــكان التوري ــة لم ــد الخاصَّ ــب القواع ــد بموج ــكان التوري ــد م ــم تحدي ــمَّ يت ــن ث ــة، فم المملك

تطبيــق نســبة صفــر فــي المائــة بموجــب المــادة الثالثــة والثالثيــن )33(. 

ــى  ــل عل ــول العمي ــى حص ــا عل ــتمل أيًض ــات تش ــذه الخدم ــى أنَّ ه ــارة إل ــدر اإلش ــح، تج ــراض التوضي وألغ

االســتفادة المباشــرة مــن الخدمــات فــي المملكــة مــن خــالل مندوبيهــم، كمــا ينطبــق االســتثناء الــوارد 

فــي المــادة الثالثــة والثالثيــن )33( )2( )ج( - الــذي تمــت مناقشــته فــي الفصــل )5.3( مــن هــذا الدليــل 

- وذلــك لتقييــد تطبيــق نســبة صفــر فــي المائــة. 
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5.2 العميل المقيم في دولة عضو 

ُيســتثنى مــن تطبيــق نســبة الصفــر الحــاالت التــي تتضمــن امتــالك العميــل غيــر المقيــم لمؤسســة ثابتــة 

أو مــكان إقامــة فــي المملكــة أو دولــة عضــو أخــرى، وتكــون تلــك المؤسســة هــي األكثــر ارتباًطــا بالتوريــد 

المعني.

عملًيــا، فــي حــال القيــام بالتوريــد إلــى عميــل مقيــم فــي دولــة خــارج إقليــم مجلــس التعــاون، لكــن كان 

لــدى ذلــك العميــل فــرع أو مكتــب تمثيلــي أو مؤسســة ثابتــة أخــرى فــي دولــة خليجيــة، فمــن ثــمَّ يجــب 

د النظــر فيمــا إذا كانــت توريــدات الخدمــات هــي األكثــر ارتباًطــا بالشــخص غيــر المقيــم أو الفــرع  علــى المــورِّ

المحلــي، وتشــمل المؤشــرات العمليــة للداللــة علــى ذلــك كالًّ مــن اآلتــي: 

ــل  	 ــي أو يتعام ــرع المحل ــس أو الف ــب الرئي ــي المكت ــن موظف ــات م ــى تعليم د يتلق ــورِّ ــا إذا كان الم م

ــد، و ــام بالتوري ــي القي ــم ف معه

مــا إذا كانــت الخدمــات مرتبطــة بنشــاط يقــوم بــه الفــرع فــي المملكــة، أو مرتبطــة باألنشــطة التــي  	

تتــمُّ مزاولتهــا خــارج المملكــة.

مثال )8(: 

ــن  ــن العاملي ــن الموظفي ــدًدا م ــة وع ــي المملك ــجاًل ف ــا مس ــي فرًع ــاالت ألمان ــات اتص ــزود خدم ــك م يمتل

ــة،  ــي المملك ــاة ف ــب محام ــن مكت ــة م ــارة قانوني ــب استش ــا بطل ــي ألماني ــس ف ــز الرئي ــام المرك ــه، ق في

ــا، إال أنهــا مرتبطــة باألنشــطة التــي  تســتند هــذه االستشــارة إلــى تعليمــات المركــز الرئيــس فــي ألماني

تتــم مزاولتهــا فــي المملكــة مــن خــالل فرعهــا، ويعنــي ذلــك: أنَّ الخدمــات هــي أكثــر ارتباًطــا بمؤسســة 

العميــل فــي المملكــة، ولــن يســتطيع مكتــب المحامــاة فــي المملكــة تطبيــق نســبة صفــر فــي المائــة 

عنــد إصــدار فاتــورة إلــى المركــز الرئيــس فــي ألمانيــا ألنَّ العميــل لديــه مــكان إقامــة فــي المملكــة مــن 

خــالل مؤسســته الثابتــة، وكانــت هــذه األخيــرة هــي األكثــر ارتباًطــا بالتوريــد، وعليــه: يتــم تطبيــق ضريبــة 

ــية %15. ــة بالنســبة األساس القيمــة المضاف
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مثال )9(: 

أصــدرت شــركة أدويــة سويســرية تعليمــات إلــى شــركة استشــارات ســعودية مــن أجــل تقديــم خدمــات 

اســتراتيجية بشــأن التوسُّــع المقــرر فــي أســواق جديــدة فــي شــمال إفريقيــا. لــدى الشــركة السويســرية 

مكتــب تمثيلــي فــي المملكــة، إال أنَّ موظفــي هــذا المكتــب غيــر معنييــن بهــذا الطلــب وال تتعلــق 

االستشــارة المطلوبــة بالعمليــات التــي يتــم القيــام بهــا فــي المملكــة، ففــي هــذه الحالــة يكــون لــدى 

العميــل مؤسســة فــي المملكــة، لكنهــا ليســت األكثــر ارتباًطــا بالتوريــد، وبالتالــي، يمكــن لشــركة 

ــا. ــى توريداته ــة عل ــي المائ ــر ف ــبة صف ــق نس ــعودية تطبي ــارات الس االستش

العميل

»ألمانيا«

توريد خدمات

السداد

د المورِّ

»المملكة«

فرع العميل

»الموجود في المملكة«
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5.3. استفادة العميل أو أي شخص آخر مباشرًة من الخدمة في دولة عضو

فــي بعــض الحــاالت، ورغــم عــدم وجــود مــكان إقامــة للعميــل فــي المملكــة، إال أنــه يمكــن للعميــل أو 

شــخص آخــر االســتفادة المباشــرة مــن الخدمــات وذلــك أثنــاء وجــود هــذا الشــخص أو العميــل بالفعــل فــي 

المملكــة، وبذلــك، تســتثنى هــذه الحــاالت مــن تطبيــق نســبة صفــر فــي المائــة.

ــو  ــة عض ــي دول ــم ف ــود أي منه ــاء وج ــرة أثن ــات مباش ــن الخدم ــر م ــخص آخ ــل أو أي ش ــتفاد العمي “إذا اس

ــل”)26(. ــا بالكام ــالت عنه ــة المدخ ــترداد ضريب ــه اس ــوز ل ــر ال يج ــخص اآلخ وكان الش

لتحديــد مــدى تطبيــق اســتثناء الخضــوع لنســبة صفــر فــي المائــة، من الضــروري مراعــاة كل من الشــرطين 

التالييــن واســتيفاؤهما بالكامل:

هنالــك شــخص مــا - العميــل أو شــخص آخــر - يســتفيد مباشــرة مــن الخدمــات، وذلــك أثنــاء وجــوده  	

إمــا مــن خــالل اإلقامــة المعتــادة أو الوجــود المــادي المؤقــت فــي المملكــة أو دولــة خليجيــة أخــرى - 

مطلــب االســتفادة المباشــرة - الفصــل )5.3.1( أدنــاه( و:

إذا اســتفاد شــخص آخــر غيــر العميــل مــن الخدمــات مباشــرة، فــإن المســتفيد المباشــر لن يكــون مؤهاًل  	

للخصــم الكامــل ألي ضريبــة قيمــة مضافــة مفروضــة فــي المملكــة بمــا يتعلــق بتوريــد الخدمــات - 

أهليــة خصــم الضريبــة - الفصــل )5.3.2( أدنــاه -، وال يتــم النظــر إلــى مطلــب الخصــم إذا قــام العميــل 

أو موظفــه باالســتفادة مــن الخدمــات بشــكل مباشــر أثنــاء الوجــود فــي دولــة عضــو، حيــث ال تطبــق 

نســبة الصفــر فــي هــذه الحالــة. 

5.3.1. مطلب / اختبار المنفعة المباشرة: هل يقوم العميل أو شخص آخر باالستفادة المباشرة؟

حصول العميل على االستفادة المباشرة

إذا كان العميــل غيــر مقيــم وليــس لديــه مؤسســة ثابتــة فــي دولــة عضــو، فيمكــن لهــذا الشــخص - بمــا 

فــي ذلــك الموظفــون لديــه - الحصــول علــى الخدمــات واســتالمها، واالســتفادة المباشــرة مــن تلــك 

الخدمــات أثنــاء زيارتــه للمملكــة أو دولــة عضــو أخــرى، وبهــذه الطريقــة، فــإن الوجــود المــادي للموظــف أو 

الفــرد يعنــي أنــه يوجــد فــي الدولــة العضــو. وفــي هــذه الحــاالت، لــن يكــون باإلمــكان تطبيــق نســبة صفــر 

فــي المائــة ألنَّ العميــل لــم يقــم باالســتفادة مــن الخدمــات خــارج إقليــم دول المجلــس، وال ُيعتبــر مطلــب 

الخصــم الموضــح فــي الفصــل 5.3.2 مــن هــذا الدليــل مالئًمــا لهــذه الحــاالت. 

)26( المادة الثالثة والثالثون )33( الفقرة الثانية )2( )ج(، الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة. تقوم هذه المادة بتفعيل متطلبات 
االتفاقية الموحدة، المادة الرابعة والثالثون )34(، الفقرة األولى )1( )د( حيث يجب على العميل االستفادة من الخدمات خارج إقليم دول 

المجلس ألغراض تطبيق نسبة صفر في المائة.
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فيما يلي بعض األمثلة العملية عن العميل - أو موظفيه - الذي يحصل على االستفادة المباشرة. 

ــخاص  ــا أش ــل فيه ــد يحص ــي ق ــاالت الت ــى الح ــوء عل ــلِّط الض ــل )5.3.1(، فيس ــن الفص ــي م ــزء الثان ــا الج أم

ــرة. ــتفادة المباش ــى االس ــرون عل آخ

مثال )10(: 

قــام موظفــو شــركة تيــرا اإليطاليــة الستشــارات التصميــم التــي ال يوجــد لديهــا مؤسســة فــي المملكــة 

بزيــارة إلــى الريــاض لمــدة أســبوعين بهــدف التحضيــر وتقديم عــرض فني لعميل ســعودي، قامت الشــركة 

االيطاليــة بالتعاقــد مــع مــورد ســعودي - شــركة المــراد - لتقديــم الدعــم الفنــي واإلداري للعــرض، قامــت 

شــركة المــراد بتوفيــر فريــق لمســاعدة موظفــي الشــركة االيطاليــة بشــكل مباشــر.

د الســعودي - شــركة المــراد - بتوفيــر فريــق لتقديــم الدعــم المباشــر لموظفــي الشــركة  قــام المــورِّ

ــذا  ــم، إال أنَّ ه ــر مقي ــل غي ــى عمي ــا إل ــد خدماته ــراد بتزوي ــركة الم ــوم ش ــة تق ــذه الحال ــي ه ــة. ف اإليطالي

العميــل غيــر المقيــم يســتفيد مباشــرًة مــن الخدمــة أثنــاء وجــود موظفيــه فــي المملكــة بصــورة مؤقتــة. 

ــة علــى توريــد الخدمــات. وعليــه، ال يمكــن لشــركة المــراد تطبيــق نســبة صفــر فــي المائ

العميل

»إيطاليا«

السداد

د المورِّ

»المملكة«

المستفيد من الخدمات 

موجود في المملكة

توريد خدمات
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مثال )11(: 

قــام علــي وهــو محــاٍم أردنــي، بحضــور اجتمــاع استشــاري مــع محــاٍم ســعودي فــي جــدة يتعلــق بمســألة 

تخــص نظــام التمويــل اإلســالمي. قــام المحامــي الســعودي بإرســال محضــر االجتمــاع إلــى علــي بعــد 

مــرور أســبوعين وذلــك بعــد عودتــه إلــى األردن. فــي هــذه الحالــة، تعــد االستشــارة المقدمة شــخصًيا جزًءا 

مهًمــا مــن الخدمــات. يتلقــى علــي بصفتــه العميــل االســتفادة المباشــرة للخدمــات أثنــاء وجــوده الفعلــي 

فــي المملكــة. لذلــك، ال يمكــن للمحامــي الســعودي تطبيــق نســبة صفــر فــي المائــة علــى الخدمــات.

مثال )12(: 

قامــت شــركة محامــاة ســعودية باالجتمــاع مــع إحــدى شــركات األعمــال القادمــة مــن المملكــة المتحــدة 

مــت شــركة األعمــال الزائــرة معلومــات أساســية  إلــى الريــاض ألغــراض األعمــال. خــالل المناقشــة، قدَّ

ــب  ــدم مكت ــاع ق ــالل االجتم ــعودية، وخ ــي الس ــتقبلية ف ــل مس ــة عم ــق بفرص ــة تتعل ــألة قانوني ــن مس ع

المحامــاة الســعودي بعــض المعلومــات عــن مؤهالتــه فيمــا يتعلــق بتقديــم الخدمــات المســتقبلية، 

وذلــك فــي إطــار نشــاط تســويقي يهــدف إلــى توفيــر فــرص عمــل مســتقبلية، ال يقــدم مكتــب المحامــاة 

الســعودي أي استشــارة أو خدمــات خــالل االجتمــاع أو خــالل وجــود موظفــي العميــل فــي المملكــة.

بعــد االجتمــاع وإثــر عــودة ممثلــي العميــل إلــى المملكــة المتحــدة، وافــق مكتــب المحامــاة الســعودي 

علــى تقديــم المشــورة الرســمية لألعمــال التجاريــة فــي المملكــة المتحــدة. فــي هــذه الحالــة أثنــاء 

زيــارة ممثــل العميــل للمملكــة، لــم يتــم الحصــول علــى الفائــدة المباشــرة مــن خدمــات مكتــب المحامــاة 

ــب  ــى مكت ــب عل ــي يج ــة -، وبالتال ــي المملك ــر ف ــخص آخ ــل - أو أي ش ــذا الممث ــل ه ــن قب ــعودي م الس

المحامــاة الســعودي تطبيــق نســبة صفــر فــي المائــة علــى الخدمــات.
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قيام شخص آخر غير العميل بالحصول على االستفادة المباشرة

رد للقيــام بتوريــد خدمــة مــا ويقــوم بالتعاقد  يقــوم العميــل غيــر المقيــم فــي بعــض الحــاالت بتوجيــه المــوَّ

د علــى توريــد الخدمــة، إال أنَّ الترتيبــات التجاريــة تــؤدي إلــى تزويــد الخدمــة لمنفعــة شــخص  مــع المــورِّ

آخــر معيــن. 

ُيعتبــر الشــخص اآلخــر، بخــالف العميــل، مســتفيًدا بشــكل مباشــر مــن الخدمــة فــي حــال انطبــق عليــه أي 

مــن اآلتــي:

د والعميــل إلــى توريــد التســليمات أو المخرجــات أو تأديــة  	 تــؤدي الترتيبــات التجاريــة بيــن المــورِّ

ــا مــن خــالل مــكان  الخدمــة مباشــرة إلــى شــخص آخــر يوجــد فــي المملكــة أو دولــة عضــو أخــرى - إمَّ

ــة - أو: ــي الخدم ــرض تلق ــت لغ ــوده المؤق ــكان وج ــخص أو م ــك الش ــة ذل إقام

د. 	 تتطلب طبيعة الخدمات حصول شخص آخر غير العميل على معظم الفائدة مباشرًة من المورِّ

مثال)13(: 

قامــت شــركة عالميــة مختصــة باإلنشــاءات ومقرهــا الرئيــس فــي إســبانيا ولهــا شــركة تابعــة فــي 

المملكــة بالتعاقــد مــع مكتــب محامــاة فــي المملكــة لتقديــم الخدمــات القانونيــة فيمــا يتعلــق بقانــون 

ــات  ــدار التعليم ــم إص ــة، يت ــذه الحال ــي ه ــة. ف ــركة التابع ــطة الش ــى أنش ــق عل ــة المطب ــل بالمملك العم

لمكتــب المحامــاة وتوقيــع العقــد مــع المكتــب الرئيــس فــي إســبانيا، لكــنَّ المكتــب يقــوم بتقديــم 

خدماتــه القانونيــة مباشــرة إلــى فريــق الشــركة التابعــة فــي المملكــة. وبالتالــي، تتــم االســتفادة مــن 

الخدمــات مباشــرة مــن قبــل شــخص فــي المملكــة. يجــب علــى مكتــب المحامــاة تأكيــد مــا إذا كان يمكــن 

تحقيــق مطلــب الخصــم الضريبــي قبــل تطبيــق نســبة صفــر فــي المائــة - وفًقــا للمتطلبــات الموضحــة فــي 

ــاه -. ــل )5.3.2( أدن الفص

مثال )14(: 

قامــت شــركة محاســبة ســعودية بإجــراء تدقيــق للقوائــم الماليــة لشــركة ســعودية محليــة تابعــة لشــركة 

ــركة  ــن أن الش ــي حي ــدة. ف ــات المتح ــي الوالي ــا ف ــة له ــركة تابع ــب ش ــات وطل ــى توجيه ــاًء عل ــة بن عالمي

التابعــة فــي الواليــات المتحــدة تقــوم بتوجيــه الشــركة الســعودية وســداد األتعــاب لهــا، إالَّ أن الشــركة 

الســعودية التابعــة ملزمــة نظامًيــا باالعتمــاد علــى التدقيــق مــن قبــل الشــركة الســعودية للمحاســبة، مــا 

يعنــي أن الشــركة التابعــة فــي الســعودية تحصــل علــى أغلــب الفائــدة مــن الخدمــات. يجــب علــى شــركة 

ــي  ــر ف ــبة صف ــق نس ــل تطبي ــي قب ــم الضريب ــب الخص ــق مطل ــن تحقي ــا إذا كان يمك ــد م ــبة تأكي المحاس

المائــة - وفًقــا للمتطلبــات الموضحــة فــي الفصــل )5.3.2( أدنــاه -.
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مثال )15(: 

لة ألغــراض ضريبــة القيمــة المضافــة بترتيبــات غيــر ســليمة لشــراء  تقــوم شــركة ســعودية غيــر مســجَّ

د ســعودي عــن طريــق شــركة تابعــة لطــرف ثالــث مؤســس فــي لبنــان، وذلــك  خدمــات رقميــة مــن مــورِّ

كمخطــط لتقديــم الخدمــات وتطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة بنســبة صفــر فــي المائــة.  تعمــل الشــركة 

اللبنانيــة فقــط بصفــة وســيط، وتقــوم ببســاطة بترتيــب إرســال المحتويــات الرقميــة كافــة إلــى الشــركة 

الســعودية. ال تحصــل الشــركة اللبنانيــة علــى االســتفادة مــن الخدمــات فــي حــدِّ ذاتهــا، أو تقــوم بتوريــد 

فعلــي الحــق. فــي هــذه الحالة، تتلقى الشــركة الســعودية االســتفادة المباشــرة مــن الخدمــات، وبالتالي 

د الســعودي - إذا كان علــى علــم بالترتيبــات غيــر الســليمة - عــدم تطبيــق نســبة صفــر  يجــب علــى المــورِّ

فــي المائــة علــى التوريــد.

علــى العكــس مــن ذلــك، ســتكون هنــاك حــاالت كثيــرة يحصــل فيهــا شــخص مختلــف عــن العميــل علــى 

بعــض الفوائــد أو الفوائــد الثانويــة أو األداء النهائــي للخدمــات الناتجــة عــن توريــد الخدمــات للعميــل، ولــن 

د للخدمــات. يؤثــر ذلــك فــي المعاملــة الضريبيــة مــا لــم يســتِفد الشــخص اآلخــر مباشــرًة مــن أداء المــورِّ

قيام العميل غير المقيم في دول المجلس بالتوريد الالحق للخدمات

د بشــكل صحيــح وقــام  ال تنشــأ فائــدة مباشــرة فــي حــال تلقــي العميــل غيــر المقيــم للخدمــات مــن المــورِّ

الحًقــا بتوريــد آخــر لنفــس الخدمــات إلــى شــخص آخــر فــي المملكــة. 

وقــد يحــدث ذلــك فــي حــاالت التوريــدات الالحقــة داخــل مجموعــات الشــركات، أو بيــن أطــراف غيــر 

م إلــى الشــخص غيــر  مرتبطــة. وتتمثــل النقطــة الرئيســة فــي وجــود توريديــن مختلفيــن، أحدهمــا مقــدَّ

م مــن قبــل شــخص غيــر المقيــم. وبالتالــي، فــإنَّ العميــل غيــر المقيــم يحصــل علــى  المقيــم واآلخــر مقــدَّ

ــد. ــد جدي ــام بتوري ــدة للقي ــذه الفائ ــتخدم ه ــات ويس ــن الخدم ــتفادة م االس

د الــذي قــام بالتوريــد األول بالتحكُّــم - وقــد ال يكــون علــى درايــة - بالتوريــد الالحــق  ال يقــوم المــورِّ

للخدمــات مــن قبــل العميــل وال يجــب أن يؤثــر فــي التوريــد الــذي قــام بــه.
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مثال )16(: 

لــدى شــركة جلوبــال لالستشــارات - المملكــة المتحــدة عقــد عالمــي مــع شــركة آســيا للتجــارة المحــدودة 

بمكتبهــا الرئيــس فــي ســنغافورة التــي تمتلــك عــدًدا مــن الشــركات المحليــة تــم تأسيســها فــي عديــد 

مــن البلــدان فــي جميــع أنحــاء آســيا والشــرق األوســط، بمــا فــي ذلــك آســيا الســعودية.

قامــت شــركة جلوبــال لالستشــارات - المملكــة المتحــدة باالتفــاق علــى إجــراء تقييــم لألثــر المالــي 

المملكــة   - لذلــك، قامــت جلوبــال  بلــدان. ونتيجــة  عــدة  عبــر  المحــدودة  آســيا  واالقتصــادي لشــركة 

المتحــدة بالترتيبــات مــع الشــركة التابعــة لهــا فــي المملكــة »جلوبــال لالستشــارات - الســعودية« للقيــام 

بمهــام محــددة لجمــع المعلومــات فــي مقــر شــركة آســيا بالمملكــة. يقــوم الفريــق االستشــاري المحلــي 

بتنفيــذ هــذه المهــام تحــت إشــراف شــركة جلوبــال لالستشــارات - المملكــة المتحــدة ولصالحهــا. ال تقــدم 

ــم  ــث يت ــة؛ حي ــيا بالمملك ــركة آس ــى ش ــرة إل ــات مباش ــعودية« خدم ــارات - الس ــال لالستش ــركة »جلوب ش

تحليــل المعلومــات واالســتنتاجات والتوصيــات علــى مســتوى المشــروع بأكملــه بواســطة المكتــب 

الرئيــس لشــركة جلوبــال لالستشــارات - المملكــة المتحــدة. وعنــد إصــدار التقريــر إلــى شــركة آســيا للتجــارة 

ــة. ــركات التابع ــع الش ــى جمي ــواه عل ــع محت ــمَّ توزي ــع أن يت ــة، ُيتوقَّ ــدودة بالمملك المح

تقــوم جلوبــال لالستشــارات - الســعودية بفــرض رســومها علــى جلوبــال لالستشــارات - المملكــة المتحــدة 

عــن الوقــت الــذي تقضيــه فــي تنفيــذ المهــام كمــا هــو متفــق عليــه فــي العقــد. مــن الممكــن لشــركة 

ــال لالستشــارات - الســعودية فــرض ضريبــة القيمــة المضافــة بنســبة صفــر فــي المائــة علــى هــذه  جلوب

الرســوم، حيــث يتــم تقديــم الفائــدة المباشــرة للخدمــات إلــى جلوبــال لالستشــارات - المملكــة المتحــدة 

وســتحصل شــركة آســيا فــي المملكــة الحًقــا علــى بعــض الفوائــد غيــر المباشــرة مــن الخدمــات، لكنهــا ال 

تســتفيد بشــكل مباشــر مــن خدمــات جلوبــال لالستشــارات - الســعودية.

االستفادة الثانوية أو اإلضافية من الخدمات المورَّدة لعميل غير مقيم في دول المجلس 

د وقيــام شــخص آخــر  ال تنشــأ فائــدة مباشــرة فــي حــال تلقــي العميــل غيــر المقيــم للخدمــات مــن المــورِّ

بتلقــي فائــدة ثانويــة أو إضافيــة كنتيجــة لتوريــد هــذه الخدمــات.

مثال )17(: 

تقــوم شــركة إعالنــات ســعودية بتصميــم حملــة إعالنيــة لمنتــج اســتهالكي ســيتم إطالقــه فــي اإلعــالم 

ــج  ــة للمنت ــركة المصنِّع ــع الش ــًرا م ــًدا مباش ــات عق ــركة اإلعالن ــرم ش ــعودي. تب ــون الس ــوع والتلفزي المطب

ــوم  ــي تق ــة الت ــة المحلي ــركات التجاري ــى الش ــرًة إل ــة مباش ــير الحمل ــة، وال تش ــي المملك ــة ف ــر المقيم غي

ببيــع المنتجــات. فــي هــذه الحالــة، قــد تتلقــى الشــركات المصنِّعــة المحليــة فائــدة إضافيــة مــن الخدمــات 

المقدمــة، لكنهــا ال تســتفيد مباشــرًة مــن الخدمــات.
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العالقات التجارية التي ال تتضمن توريًدا للخدمات 

ــإن  ــة، ف ــي المملك ــع ف ــر تاب ــخص آخ ــع ش ــة م ــة منتظم ــل تجاري ــة عم د عالق ــورِّ ــدى الم ــال كان ل ــي ح ف

ــة أن  ــرى الهيئ ــرة. ت ــدة مباش ــى أي فائ ــر يتلق ــع اآلخ ــخص التاب ــى أن الش ــه إل ــد ذات ــي ح ــير ف ــك ال ُيش ذل

التســليمات الرئيســة والمخرجــات المتعلقــة بالخدمــة هــي العوامــل األكثــر أهميــة فــي تحديــد مــا إذا 

ــا. ــة به ــروف المحيط ــة والظ ــل كل حال ــى تفاصي ــك عل ــد ذل ــرة أم ال، ويعتم ــدة مباش ــك فائ ــت هنال كان

مثال )18(: 

تقــوم شــركة الرؤيــة الحديثــة الســعودية، وهــي شــركة مختصــة باألبحــاث التســويقية فــي المملكــة، 

بتقديــم خدمــات بحثيــة ألحــد العمــالء المقيميــن فــي المملكــة المتحــدة. تــم إبــرام عقــد الخدمــات 

مــع الشــركة فــي المملكــة المتحــدة، ويتــم تقديــم نتائــج وتســليمات البحــث حصرًيــا إلــى الشــركة فــي 

المملكــة المتحــدة. وغالًبــا مــا تتواصــل شــركة الرؤيــة الحديثــة مــع الشــركة التابعــة الموجــودة فــي 

المملكــة - فيمــا يتعلــق بالمســائل اإلداريــة مثــل التخطيــط والتســليمات وإدارة العقــد -، ولكــن ال يتــم 

تســليم أي مــن النتائــج أو التســليمات إلــى الشــركة التابعــة فــي المملكــة. فــي هــذه الحالــة، ال تســتفيد 

الشــركة التابعــة فــي المملكــة بشــكل مباشــر مــن الخدمــات.

د مراعــاة مطلــب خصــم الضريبــة إذا علــم أن شــخًصا آخــر يســتفيد مباشــرة مــن الخدمــات  يجــب علــى المــورِّ

أثنــاء وجــوده فــي المملكــة.

5.3.2. أهلية خصم الضريبة

إذا تــم توريــد الخدمــات إلــى عميــل غيــر مقيــم فــي دول المجلــس وقــام شــخص آخــر غيــر العميــل 

باالســتفادة المباشــرة مــن الخدمــات فــي المملكــة، فــإن تطبيــق نســبة صفــر فــي المائــة يعتمــد علــى إذا 

ــة أم ال.  ــة المضاف ــة القيم ــم ضريب ــر خص ــخص اآلخ ــق للش كان يح

فــي حــال كان يحــق للشــخص اآلخــر خصــم الضريبــة بالكامــل، فإنــه يمكــن للمــورد تطبيــق نســبة صفــر فــي 

المائــة علــى توريــد الخدمــات الــذي يقــوم بــه. وألغــراض تطبيــق مطلــب أهليــة الخصــم، فــإن مــن الضروري 

التأكــد مــن أحقيــة الشــخص اآلخــر الــذي يســتفيد بشــكل مباشــر مــن الخدمــات فــي خصــم ضريبــة القيمــة 

المضافــة بالكامــل فــي تاريــخ تقديــم الخدمات.
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وعليه، فإنه يجب توافر كل مما يلي في وقت توريد هذه الخدمات:

أن يكون الشخص اآلخر مسجاًل ألغراض ضريبة القيمة المضافة. 	

أن يتــم اســتخدام الخدمــات مــن قبــل الشــخص اآلخــر ألغــراض ممارســة نشــاط اقتصــادي فــي ســياق  	

القيــام بتوريــدات خاضعــة للضريبــة)27(.

فــي حــال كان الشــخص اآلخــر مؤهــاًل فقــط للخصــم النســبي لضريبــة القيمــة المضافــة بمــا يتعلــق 

ــدة -، فــال يتــم اســتيفاء  دة إليــه - ليــس خصًمــا كامــاًل بنســبة 100% مــن الضريبــة المتكبَّ بالخدمــات المــورَّ

ــق نســبة الصفــر فــي  ــة. وبالتالــي، ال تطبَّ ــة بنســبة صفــر فــي المائ مطلــب الخصــم لغايــات فــرض الضريب

هــذه الحــاالت.

وألغــراض توثيــق الحــق فــي تطبيــق نســبة صفــر فــي المائــة علــى توريــد الخدمــات فــي هــذه الحــاالت، 

د الحصــول علــى المعلومــات واإلثباتــات التاليــة مــن الشــخص اآلخر: فــإن الهيئــة تــرى أنــه يجــب علــى المــورِّ

االسم الكامل للشخص اآلخر. 	

رقم التعريف الضريبي. 	

تأكيــد خطــي علــى أحقيــة هــذا الشــخص فــي الخصــم الكامــل لضريبــة المدخــالت بمــا يتعلــق بذلــك  	

التوريــد، وذلــك فــي حــال تلقــى الشــخص اآلخــر الفائــدة المباشــرة مــن الخدمــات.

د بإجــراء عــدة توريــدات لخدمــات مماثلــة لعميــل خــالل ســنة تقويميــة، التــي  فــي حــال قيــام المــورِّ

يقــوم شــخص آخــر باالســتفادة المباشــرة منهــا، فــإن الهيئــة توافــق علــى قيــام الشــخص اآلخــر بتقديــم 

إثبــات واحــد عــن أحقيتــه فــي الخصــم الكامــل لضريبــة المدخــالت بمــا يتعلــق بالتوريــدات خــالل الســنة 

التقويميــة.

د باتخــاذ أي إجــراءات إضافيــة للتحقــق مــن أحقيــة الشــخص اآلخــر وقدرته  ال تتوقــع الهيئــة أن يقــوم المــورِّ

د ســبب للشــك أنــه ســيتم اســتخدام  علــى خصــم ضريبــة القيمــة المضافــة. ومــع ذلــك، إذا كان لــدى المــورِّ

الخدمــات ألغــراض معفــاة أو غيــر خاضعــة للضريبــة، فقــد يطلــب أدلــة إضافيــة لدعــم تطبيــق نســبة صفــر 

ــة  ــتطبق الضريب ــم، س ــة الخص ــن أهلي ــق م ــدم التحق ــة لع ــباب منطقي ــود أس ــال وج ــي ح ــة. وف ــي المائ ف

بالنســبة األساســية مــع حــق العميــل فــي المطالبــة بخصــم / اســترداد ضريبــة المدخــالت.

)27( المادة السادسة واألربعون )46(، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة. مزيد من التفاصيل ضمن الدليل اإلرشادي الخاص بخصم 
الضريبة.
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ــاء  ــو أثن ــة عض ــي دول ــودة ف ــة موج ــلع ملموس ــق بس ــا يتعل ــات فيم ــة الخدم 5.4. تأدي

ــات ــد الخدم توري

ــد،  ــة التوري ــاء عملي ــة أثن ــي المملك ــودة ف ــة موج ــلع ملموس ــق بس ــا يتعل ــات فيم ــة الخدم ــت تأدي إذا تم

ــة علــى توريــد الخدمــات)28(. ل اســتثناًء آخــر لتطبيــق نســبة صفــر فــي المائ فــإن ذلــك يشــكِّ

تــرى الهيئــة أن هــذا االســتثناء ينطبــق علــى أي خدمــة تؤثــر مادًيــا فــي ســلع ملموســة فــي دولــة عضــو، 

أو خدمــة معينــة تقــوم بتحديــد الســلع الملموســة فــي إحــدى الــدول األعضــاء علــى أنهــا الموضــوع 

الرئيــس للخدمــة.

مثال )19(: 

المحمولــة  للهواتــف  مــورد  علــى  رســوم  بفــرض  المملكــة  فــي  اللوجســتية  للخدمــات  مــزود  يقــوم 

وملحقاتهــا مــن كوريــا الجنوبيــة مقابــل خدمــات التوزيــع المرتبطــة بمخــزون الســلع الموجــودة فــي 

المملكــة. تتعلــق الخدمــات بالســلع الملموســة الموجــودة فــي المملكــة، وقــد ال يخضــع التوريــد لنســبة 

ــة. يقــوم مــزود الخدمــات اللوجســتية بفــرض ضريبــة قيمــة مضافــة بالنســبة األساســية  صفــر فــي المائ

15% علــى خدمــات التخزيــن والتوزيــع.

مثال )20(: 

ــل  ــيارات مقاب ــع الس ــة لتصني ــركة ياباني ــن ش ــوًما م ــة رس ــي المملك ــة ف ــويق مقيم ــركة تس ــى ش تتقاض

خدمــات التســويق المقدمــة لهــذه الشــركة اليابانيــة بهــدف الترويــج لنمــوذج خــاص مــن المركبــات التــي 

ُتبــاع فــي عديــد مــن الــدول، بمــا فيهــا المملكــة. ســيكون هنــاك مخــزون مــن هــذه المركبــات فــي 

ــة  ــون مرتبط ــات وال تك ــحن المركب ــة ش ــل عملي ــمُّ قب ــويق تت ــات التس ــا، إال أنَّ خدم ــَت بيعه ــة وق المملك

أبــًدا بســلع معروفــة ومحــددة فــي المملكــة. ليــس لــدى الشــركة اليابانيــة التــي تقــوم ببيــع الســيارات 

إلــى المملكــة مــكان إقامــة فــي دول المجلــس. ورغــم أنَّ هــذه الخدمــات التســويقية لهــا عالقــة باالســم 

التجــاري للشــركة اليابانيــة التــي يتوافــر لهــا مركبــات بالمملكــة، إال أنَّ التســويق يرتبــط بنمــوذج الســيارات 

غيــر المتوافــرة فــي المملكــة فــي وقــت التوريــد. وعليــه، مــن الممكــن تطبيــق الضريبــة بنســبة صفــر فــي 

المائــة علــى هــذه الخدمــات.

)28( المادة الثالثة والثالثون )33(، الفقرة الثانية )2( )د(، الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.
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مثال )21(: 

توفــر شــركة تأميــن ســعودية عقــد تأميــن لشــركة بنــاء فرنســية لتأميــن قطعــة مــن اآلالت المســتوردة 

خــالل فتــرة عاميــن بينمــا يتــم اســتخدامها فــي مشــروع إنشــاء فــي الســعودية. تتضمــن بوليصــة التأمين 

ــركة  ــوم ش ــن. تق ــة التأمي ــس لخدم ــوع الرئي ــا الموض ــة باعتباره ــي المملك ــددة ف ــة ومح ــلعة معروف س

التأميــن بفــرض ضريبــة القيمــة المضافــة بالنســبة األساســية 15% علــى البوليصــة.

العميل

»فرنسا«

توريد خدمات

توريد خدمات 

مرتبطة بـ

السداد

د المورِّ

»المملكة«

آالت

»موجودة في المملكة«
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5.5. أهليــة تطبيــق نســبة صفــر فــي المائــة وفق مــواد أخرى ضمــن الالئحــة التنفيذية 

لضريبــة القيمــة المضافة

ــات  ــى الخدم ــة عل ــي المائ ــر ف ــبة صف ــق نس ــى تطبي ــل إل ــذا الفص ــي ه ــة ف ــتثناءات الموضح ــير االس ُتش

التــي تتــم تأديتهــا لغيــر المقيميــن فــي دول المجلــس - وفًقــا للمــادة الثالثــة والثالثيــن )33( مــن الالئحة 

التنفيذيــة -

مــن الممكــن تطبيــق نســبة صفــر فــي المائــة وفًقــا لفئــات أخــرى مختلفــة تخضــع لهــذه النســبة الــواردة 

ــي  ــواردة ف ــتثناءات ال ــق االس ــال تطبي ــي ح ــى ف ــك حت ــة، وذل ــة التنفيذي ــن الالئح ــرى م ــواد أخ ــن م ضم

هــذا الدليــل.

مثال )22(: 

ــركة  ــى ش ــة إل ــن المملك ــلع م ــة للس ــل دولي ــات نق ــم خدم ــة بتقدي ــي المملك ــت ف ــركة ُأسس ــوم ش تق

كوريــة غيــر مقيمــة فــي دول مجلــس التعــاون. تتعلــق هــذه الخدمــات بالســلع الموجــودة فــي المملكــة 

- حالــة خاصــة - وبســبب هــذا االســتثناء ال يمكــن تصنيفهــا خدمــة مقدمــة إلــى شــخص غيــر مقيــم فــي 

دول مجلــس التعــاون بموجــب المــادة الثالثــة والثالثيــن )33( مــن الالئحــة التنفيذيــة، ومــع ذلــك، تبقــى 

هــذه الخدمــة خاضعــة لنســبة الصفــر علــى أنهــا توريــد للنقــل الدولــي - التــي تســتند إلــى المــادة الرابعــة 

والثالثيــن )34( مــن الالئحــة التنفيذيــة -.
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6. إعادة تحميل التكاليف بين شركات المجموعة

ديــن محلييــن، حيــث تعــود تلــك  يجــوز للشــركة التــي تتخــذ مــن المملكــة مقــًرا لهــا شــراء خدمــات مــن مورِّ

الخدمــات بالفائــدة علــى كّلٍ مــن الشــركة فــي المملكــة والشــركات التابعــة لهــا فــي الخــارج، أو الشــركات 

األخــرى ضمــن مجموعتهــا االقتصاديــة. وفــي هــذه الحــاالت، فــإنَّ الترتيبــات بيــن الشــركات ســتتيح 

ــاس  ــى أس ــارج عل ــي الخ ــة ف ــركات المجموع ــى ش ــف عل ــل التكالي ــادة تحمي ــة إع ــي المملك ــركة ف للش

تناســبي.

ــا فــي حــدِّ ذاتــه، إال أنَّ إعــادة تحميــل التكاليــف  ال ُتعتبــر عمليــة إعــادة تحميــل التكاليــف نشــاًطا اقتصاديًّ

ــة  ــدات خاضع ــام بتوري ــن القي ــث يتضم ــا حي ــع نطاًق ــادي أوس ــاط اقتص ــن نش ــزًءا م ــكل ج ــن أن تش يمك

للضريبــة. وفــي بعــض الحــاالت، يمكــن للشــركات أن تقــدم خدمــات إلــى شــركات أخــرى فــي المجموعــة 

االقتصاديــة التــي تتــم مكافأتهــا مــن خــالل زيــادة التكاليــف المتكبــدة فــي توريــد تلــك الخدمــات.

وعلــى افتــراض أنَّ المصاريــف تــمَّ تكبُّدهــا بشــكل صحيــح مــن قبــل الشــركة فــي المملكــة باســمها 

الخــاصِّ وكجــزء مــن نشــاط اقتصــادي، فــإنَّ إعــادة تحميــل تلــك النفقــات ُتعتبــر اســتعادة / تعويــض 

ــى  ــتناد إل ــة. وباالس ــة المضاف ــة القيم ــاق ضريب ــن نط ــدرج ضم ــد ين ــا توري ــى أنه ــل عل ــات، وُتعام مصروف

ــا لنفــس  ــة المحــددة، يمكــن تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة عليهــا باعتبارهــا توريــًدا الحًق وقائــع الحال

الســلع أو الخدمــات، أو إن أمكــن كمقابــل إضافــي للتوريــد الرئيــس الــذي قامــت بــه الشــركة. وفــي حــال 

اســتيفاء الشــروط الــواردة فــي المــادة الثالثــة والثالثيــن )33( مــن الالئحــة التنفيذيــة، فــإنَّ إعــادة تحميل 

ــة. التكاليــف علــى شــركات المجموعــة فــي الخــارج يمكــن أن تكــون مؤهلــة لنســبة صفــر فــي المائ

مثال )23(: 

ــعودية »وي  ــوق س ــاث س ــركة أبح ــع ش ــعودية - م ــارية س ــركة استش ــارات - ش ــث لالستش ــدت زيني تعاق

ســيرش«، إلجــراء بحــث يهــدف إلــى فهــم ســلوك المســتهلك وقاعــدة المســتهلكين فيمــا يتعلــق بمنتــج 

معيــن فــي كّلٍ مــن المملكــة وبلجيــكا. تتــمُّ مشــاركة نتائــج التقريــر مــن قبــل زينيــث.
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لالستشــارات مــع الشــركة التابعــة لهــا فــي بلجيــكا. اتفــق الطرفــان علــى تقاســم تكاليــف أبحــاث الســوق 

ــة  ــة القيم ــق ضريب ــارات وتطبي ــث لالستش ــركة زيني ــورة لش ــدار فات ــيرش« بإص ــوم »وي س ــاوي. تق بالتس

المضافــة فــي المملكــة بالنســبة األساســية. كمــا أنَّ التوريــد الالحــق لنتائــج أبحاث الســوق من قبــل زينيث 

لالستشــارات إلــى الشــركة التابعــة لهــا فــي بلجيــكا ســيكون توريــًدا منفصــاًل. وفــي هــذه الحالــة، يجــب 

أن تكــون إعــادة تحميــل التكلفــة مؤهلــة لنســبة الصفــر بمــا أنَّ التوريــد قــد تــمَّ إلــى عميــل غيــر مقيــم فــي 

دول المجلــس، وذلــك بشــرط اســتيفاء المتطلبــات األخــرى المحــددة فــي المــادة الثالثــة والثالثيــن )33( 

مــن الالئحــة التنفيذيــة.

مثال )24(: 

لــدى شــركة إليمنــت لالستشــارات، وهــي إحــدى الشــركات االستشــارية الموجــودة فــي المملكــة، مقــرٌّ 

رئيــس فــي الريــاض وشــركة تابعــة لهــا فــي المملكــة المتحــدة. يقــوم موظفــو الشــركة فــي المملكــة 

المتحــدة بزيــارة المملكــة فــي رحلــة عمــل. تقــوم شــركة إليمنــت لالستشــارات بترتيــب اإلقامــة لموظفي 

ــي  ــارات المتلق ــت لالستش ــركة إليمن ــر ش ــدق. ُتعتب ــى الفن ــرة إل ــة مباش ــداد التكلف ــة وس ــركة التابع الش

التابعــة فــي المملكــة  بإعــادة تحميــل التكلفــة علــى الشــركة  التعاقــدي للخدمــات وتقــوم الحًقــا 

ــركة  ــون ش ــل، وتك ــد منفص ــا توري ــى أنه ــة عل ــذه الحال ــي ه ــة ف ــل التكلف ــادة تحمي ــل إع ــدة. ُتعام المتح

ــر  ــدار الفواتي ــد إص ــية عن ــبة األساس ــة بالنس ــة المضاف ــة القيم ــرض ضريب ــة بف ــارات ُملزم ــت لالستش إليمن

ــي  ــر ف ــبة صف ــق نس ــروط تطبي ــتيفاء ش ــم اس ــم يت ــه ل ــا أن ــدة بم ــة المتح ــي المملك ــة ف ــركة التابع للش

ــة بمــكان التوريــد، حيــث إنَّ الشــركة التابعــة فــي المملكــة  المائــة - أي إنَّ التوريــد هــو مــن الحــاالت الخاصَّ

ــاء وجــود موظفيهــا فــي المملكــة - المتحــدة تســتفيد مباشــرًة مــن الخدمــات أثن

مثال )25(: 

ــى  ــس عل ــب الرئي ــم للمكت ــم الدع ــدة بتقدي ــة المتح ــي المملك ــا ف ــركة مقرُّه ــعودي لش ــرع س ــوم ف يق

ــد الفــرع تكاليــف إعالنــات ُأعيــد تحميلهــا علــى المكتــب  أســاس التكلفــة، إضافــة إلــى هامــش الربــح. تكبَّ

الرئيــس وفًقــا لالتفــاق الُمبــرم فيمــا بينهمــا. وبمــا أنَّ هــذه المعاملــة تتــمُّ داخــل الكيــان االعتبــاري ذاتــه - 

أي: الفــرع والمكتــب الرئيــس -، فمــن ثــمَّ ال ُيعتبــر ذلــك توريــًدا ألغــراض الضريبــة، وبالتالــي ال تنشــأ أي آثــار 

ديــه  لــة مــن قبــل مورِّ ضريبيــة فــي هــذا الشــأن، إال أّن أحقيــة الفــرع فــي خصــم ضريبــة المدخــالت المحمَّ

ســتعتمد علــى اســتخدام التوريــدات.
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كمــا ُيرجــى العلــم أنــه فــي حــال قــام المقــرُّ الرئيــس فــي المملكــة المتحــدة بمزاولــة أنشــطة أو توريــدات 

خاضعــة للضريبــة داخــل المملكــة، وُجــب التصريــح عنهــا مــن خــالل تســجيل الكيــان ألغــراض ضريبــة 

القيمــة المضافــة فــي المملكــة. وبالنظــر إلــى أنَّ الفــرع ومكتبــه الرئيــس ُيعتبــران شــخًصا واحــًدا ألغــراض 

ــرع  ــطة الف ــن أنش ــح ع ــب التصري ــرع، يج ــي للف ــجيل الضريب ــب التس ــه بموج ــة، فإن ــة المضاف ــة القيم ضريب

والمعامــالت والتوريــدات كافــة التــي يقــوم بهــا المكتــب الرئيــس مــع المســتفيدين فــي المملكــة.

7. تعديــالت علــى المــادة الثالثــة والثالثيــن )33( مــن الالئحــة التنفيذيــة 
لضريبــة القيمــة المضافــة

تــم تعديــل المــادة الثالثــة والثالثيــن )33( مــن الالئحــة التنفيذيــة لضريبــة القيمــة المضافــة بموجــب قــرار 

مجلــس إدارة الهيئــة رقــم )19-3-9( وتاريــخ 30 شــوال 1440هـــ الموافــق 30 يوليــو 2019م، ويعتبــر ســارًيا 

مــن تاريــخ 18 يوليــو 2019.

كمــا تــم تعديــل المــادة الثالثــة والثالثــون )33( مــن الالئحــة التنفيذيــة لضريبــة القيمــة المضافــة بموجــب 

قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم )22-9-5( وتاريــخ 5 جمــادى األولــى 1444هـــ الموافــق 29 نوفمبــر 2022م.

تعتبــر الهيئــة أن تأثيــر النــص الجديــد للمــادة الثالثــة والثالثيــن)33( مشــابه لتأثيــر المــادة بنصهــا الســابق، 

ومــع ذلــك، يجــب تطبيــق نســبة صفــر فــي المائــة بدقــة علــى أســاس الحقائــق والظــروف الخاصــة بــكل 

حالــة، وتطبــق الصياغــة الســابقة للمــادة الثالثــة والثالثيــن )33( بحســب تاريــخ التوريــد.
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البداية

هل مكان التوريد هو المملكة؟ 
»الفصل )3( من هذا الدليل«

ال تنطبق المادة الثالثة والثالثون )33(  
خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة

ال تنطبق المادة الثالثة والثالثون )33( 
 تحديد مكان التوريد وفًقا للحاالت الخاصة

ال تنطبق المادة الثالثة والثالثون )33( 
 تطبيق القواعد العامة لضريبة القيمة المضافة

ال تنطبق المادة الثالثة والثالثون )33( 
 تطبيق القواعد العامة لضريبة القيمة المضافة

ال تنطبق المادة الثالثة والثالثون )33(  
تطبيق القواعد العامة لضريبة القيمة المضافة

ال تنطبق المادة الثالثة والثالثون )33(  
تطبيق القواعد العامة لضريبة القيمة المضافة

هل العميل غير مقيم في دول المجلس؟ 
»الفصل )4( من هذا الدليل«

تم تحديد مكان التوريد وفًقا للحاالت الخاصة 
»الفصل )5.1( من هذا الدليل«

لدى العميل مكان إقامة في دولة عضو
 »الفصل )5.2( من هذا الدليل«

يقوم العميل باالستفادة مباشرًة من الخدمة في 
المملكة أو دولة عضو أخرى 

»الفصل )5.3( من هذا الدليل«

يقوم شخص آخر باالستفادة مباشرًة من الخدمة 
في المملكة أو دولة عضو أخرى
 »الفصل )5.3( من هذا الدليل«

يمكن للشخص اآلخر خصم ضريبة القيمة المضافة 
المفروضة على توريد الخدمة بالكامل 

»الفصل )5.3( من هذا الدليل«

يخضع لنسبة الصفر، إالَّ إذا:

ال تنطبق المادة )33(

تطبيق نسبة الصفر وفق المادة )33(

نعم

ال

نعم

ال

ال

ال

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

ال

ال

ال

نعم

ال

8. الملحق
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