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الدليل اإلرشادي الخاص
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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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1. المقدمة

1.1. تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية 

صدقـــت المملكـــة العربية الســـعودية على االتفاقيـــة الموحدة لضريبة القيمـــة المضافة لـــدول مجلس التعاون 
لـــدول الخليـــج العربية )»مجلـــس التعاون الخليجـــي«(. بموجب المرســـوم الملكـــي الكريم رقـــم )م/51( وتاريخ 
1438/5/3 هــــ )“االتفاقيـــة الموحدة لضريبـــة القيمة المضافة”( واســـتناًدا إلـــى األحكام الواردة فـــي االتفاقية 
الموحـــدة لضريبـــة القيمـــة المضافة فقد أصـــدرت المملكـــة العربية الســـعودية نظـــام ضريبة القيمـــة المضافة 
بموجب المرســـوم الملكي الكريم رقـــم )م/113( وتاريخ 1438/11/2 هـ )“نظام ضريبـــة القيمة المضافة”(، وكذلك 
الالئحـــة التنفيذية لنظام ضريبـــة القيمة المضافة بموجـــب مجلس إدارة الهيئـــة العامة للزكاة والدخل -ســـابقًا- 

هيئـــة الزكاة والضريبة والجمـــارك -حاليًا- رقـــم )3839( وتاريـــخ 1438/12/14 هـ )“الالئحـــة التنفيذية للنظام”(.

1.2. هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 

إن الهيئـــة هـــي الجهـــة المكلفـــة بتطبيـــق وإدارة ضريبة القيمـــة المضافة )قد يشـــار إليهـــا الحًقا بــــ »الضريبة« 
مـــا لم يقتض الســـياق خـــالف ذلك(، فـــي المملكـــة العربية الســـعودية، كمـــا أنها هـــي الجهة المســـؤولة عن 
تســـجيل وإلغاء تســـجيل األشـــخاص الخاضعين لضريبة القيمة المضافة، وإدارة عملية تقديـــم اإلقرارات الضريبية 
المتعلقـــة بضريبـــة القيمة المضافة وإجراءات اســـترداد الضريبة والقيام بتدقيق الحســـابات والزيـــارات الميدانية. 
وتتمتـــع الهيئـــة أيًضـــا بصالحيـــة فـــرض العقوبـــات والغرامات في حـــاالت عـــدم االمتثـــال باألحـــكام النظامية 

المتعلقـــة بضريبة القيمـــة المضافة.

1.3. ما هي ضريبة القيمة المضافة؟

ضريبـــة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشـــرة ُتفرض على اســـتيراد وتوريد الســـلع والخدمـــات في كل مرحلة 
مـــن مراحـــل اإلنتاج والتوزيع، مـــع بعض االســـتثناءات. وُتطبق ضريبة القيمـــة المضافة في أكثر مـــن 160 دولة 

العالم.  حول 

ضريبـــة القيمـــة المضافة هـــي ضريبـــة على االســـتهالك يتـــم دفعهـــا وتحصيلها فـــي كل مرحلة مـــن مراحل 
سلســـلة التوريـــد، ابتـــداًء من شـــراء المصّنـــع للمـــواد الخام وصـــواًل إلى بيع تاجـــر التجزئـــة للمنتـــج النهائي إلى 
المســـتهلك، وبخالف الضرائب األخرى، ســـيقوم األشـــخاص الخاضعون لضريبـــة القيمة المضافة بـــكل مما يلي: 

 تحصيـــل ضريبـــة القيمة المضافة من عمالئهـــم عن كل عملية بيـــع خاضعة للضريبة وفقًا للنســـبة المئوية  	
المحددة
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 دفـــع ضريبـــة القيمة المضافـــة إلى المورديـــن الذين تلقوا منهـــم الســـلع أو الخدمات - إن وجـــد - عن كل  	
عملية شـــراء خاضعـــة للضريبة تعادل النســـبة المئويـــة المحددة

عندمـــا يقـــوم األشـــخاص الخاضعون لضريبـــة القيمـــة المضافة ببيع ســـلعة أو تقديـــم خدمة، فإنـــه يجب عليهم 
فـــرض ضريبـــة بنســـبة 15 ٪ )على افتراض أن النســـبة األساســـية تنطبـــق على تلـــك التوريدات( ُتضاف إلى ســـعر 
البيـــع النهائـــي، علـــى أن يقـــوم األشـــخاض الخاضعـــون للضريبة باحتســـاب نســـبة 15 ٪ التـــي حصلـــوا عليها من 
عمليـــات البيع الخاضعة للضريبة بشـــكل منفصل عـــن إيراداتهم ليتم دفعهـــا الحقًا إلى الهيئة، وتســـمى ضريبة 

القيمـــة المضافـــة التي يقـــوم األشـــخاص الخاضعون للضريبـــة بتحصيلها عـــن مبيعاتهم بـ ضريبـــة المخرجات. 

وعلـــى غرار ذلـــك، تتم معاملة المشـــتريات التـــي يقوم بها األشـــخاص الخاضعـــون للضريبة حيث تضـــاف ضريبة 
القيمـــة المضافـــة بنســـبة 15 ٪ على المشـــتريات من الســـلع والخدمـــات التي يقـــوم بها األشـــخاص الخاضعون 
لضريبـــة القيمـــة المضافة )علـــى افتراض أن النســـبة األساســـية تنطبق على تلـــك التوريدات(، وُتســـمى ضريبة 

القيمـــة المضافة التـــي يدفعونهـــا لمورديهم بـ ضريبـــة المدخالت.

لمزيـــد من المعلومـــات حول ضريبـــة القيمـــة المضافة يرجى االطـــالع على دليـــل ضريبة القيمـــة المضافة في 
.zatca.gov.sa المملكـــة العربية الســـعودية المتاح علـــى الموقع اإللكترونـــي

1.4. هذا الدليل اإلرشادي

هـــذا الدليـــل موّجه لجميع األشـــخاص الطبيعييـــن واالعتباريين الذين يمارســـون نشـــاطًا اقتصاديـــًا والخاضعين 
لضريبـــة القيمـــة المضافة. تكمـــن أهمية هذا الدليـــل في تقديـــم المزيد مـــن التوضيحات فيمـــا يتعّلق بخصم 

ضريبـــة المدخـــالت وباألخص الخصم النســـبي لضريبـــة المدخالت.

ومـــن أجـــل الحصول على إرشـــادات حـــول أي معامـــالت خاصة، فمـــن الممكن تقديـــم طلب للحصـــول على قرار 
تفســـيري أو زيارة الموقع اإللكتروني الرســـمي لضريبـــة القيمة المضافة zatca.gov.sa والذي يشـــمل مجموعة 
واســـعة مـــن األدوات والمعلومـــات التـــي ُوضعـــت خصيصـــًا لمســـاعدة األشـــخاص الخاضعيـــن لضريبـــة القيمة 

المضافـــة، بمـــا في ذلك المـــواد اإلرشـــادية المرئية وجميـــع البيانات ذات الصلة واألســـئلة الشـــائعة.
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2. التعاريف المتعلقة بالمصطلحات الرئيسية 

ضريبـــة المدخالت: تم تعريف المصطلـــح ألغراض ضريبة القيمـــة المضافة باالتفاقية الموحـــدة وهي: »الضريبة 

التـــي يتحملهاالخاضـــع للضريبـــة فيمـــا يتعلـــق بالســـلع أو الخدمات المـــوردة له أو المســـتوردة ألغـــراض مزاولة 
النشـــاط االقتصادي«)1(.

وألغـــراض نظـــام ضريبـــة القيمـــة المضافة فـــي المملكة، فـــال يقع ضمـــن تعريف ضريبـــة المدخـــالت إال ضريبة 
القيمـــة المضافـــة التي يتـــم فرضها فـــي المملكة علـــى التوريـــدات أو االســـتيرادات التي تتم فـــي المملكة.

الضريبـــة القابلـــة للخصـــم: تم تعريفهـــا ألغـــراض ضريبة القيمـــة المضافـــة بأنها ضريبـــة المدخـــالت التي يجوز 

خصمها من الضريبة المســـتحقة على التوريدات لكل فتـــرة ضريبية وفقًا ألحكام االتفاقيـــة والقانون المحلي)2(.

العميـــل: تـــم تعريفه على أنه الشـــخص الـــذي يتلقى ســـلع أو خدمات)3(. وألغـــراض هذا الدليـــل، تكمن أهمية 

تحديـــد العميل الـــذي يتلقى التوريد فـــي التأكيد على الشـــخص المؤهـــل بالخصم؛ حيث يحق فقط للشـــخص 
المســـجل ألغراض ضريبـــة القيمة المضافة خصـــم ضريبة المدخـــالت المفروضة على أي توريد لســـلع أو لخدمات 

تم لهذا الشـــخص.

فـــي أغلب الحـــاالت، تكون هوية العميـــل معروفة. أما فـــي حالة لم تكن هويـــة العميل معروفة، تـــرى الهيئة 
بأنه يمكن االســـتناد على المؤشـــرات اآلتية الكتشـــاف هوية العميل:

الشخص الذي يوّجه المورد ليقوم بتوريد سلع أو خدمات. 	

الشخص الذي يكون المورد ملتزم المورد تجاهه. 	

الشخص الذي يقوم بتوقيع عقد مع المورد )أو موكله(. 	

الشخص الذي يستلم السلع أو الخدمات من المورد وفقًا للعقد. 	

الشـــخص: تم تعريفـــه ألغراض ضريبـــة القيمة المضافـــة بأنه أي شـــخص طبيعـــي أو اعتباري، عـــام أو خاص، أو 

أي شـــكل آخر من أشـــكال الشـــراكة)4(. مـــن الممكن لشـــخص آخر غيـــر العميل أن يســـتفيد من توريد لســـلع أو 
خدمـــات. ويتم اعتبـــار هذا الشـــخص بأنه »المســـتفيد« ألغراض هـــذا الدليل. 

مثـــال )1(: قام صاحب شـــركة بالتعاقد مع شـــركة خدمات صحية خاصـــة لتقوم بفحوصات طبيـــة لجميع العّمال 

فـــي الموقـــع وذلك بنـــاًء علـــى متطلبات الســـالمة في الموقـــع. حيث قـــام بتوجيه شـــركة الخدمـــات الصحية 

)1( المادة )1(، التعاريف، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
)2( المادة )1(، التعاريف، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
))( المادة )1(، التعاريف، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
))( المادة )1(، التعاريف، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
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والتعاقـــد معها واســـتالم النتائـــج وبذلك يتم اعتبـــاره بأنه العميـــل. كما اســـتفاد العّمال من هـــذه الفحوصات 
الطبيـــة ولكـــن ال يمكنهم طلب أيـــة خدمات أخرى من الشـــركة وعليه فـــال يعتبر هؤالء العّمـــال بأنهم العمالء 

لهذه الخدمة ولكـــن يمكن اعتبارهم مســـتفيدون.

الفاتـــورة الضريبيـــة: هي فاتـــورة أو مســـتند مماثل يتم إصـــداره عند القيـــام بتوريـــد خاضع للضريبة لســـلع أو 

خدمـــات، وفقـــًا للمتطلبات الـــواردة في االتفاقيـــة الموحـــدة)5( والالئحة التنفيذيـــة)6( والتي توضـــح متى يجب 
إصـــدار الفاتـــورة الضريبية وكذلـــك المحتويات اإللزاميـــة في الفاتـــورة الضريبية.

التوريـــدات الخاضعة للضريبة: تم تعريفهـــا ألغراض ضريبة القيمـــة المضافة على أنها »التوريـــدات التي تفرض 

عليهـــا الضريبـــة وفقًا ألحـــكام االتفاقية، ســـواء بالنســـبة األساســـية أو بنســـبة الصفـــر بالمائة، وتخصـــم ضريبة 
المدخـــالت المرتبطة بهـــا وفقًا ألحـــكام االتفاقية«)7(.

وقـــد حـــددت الالئحـــة التنفيذية بأنـــه تتضمن التوريـــدات الخاضعـــة للضريبـــة جميـــع التوريدات التـــي تتم في 
المملكـــة وفقـــًا لقواعد مكان التوريـــد والتي تشـــمل التوريدات المفترضـــة والتوريدات التي يتـــم فرض ضريبة 

القيمـــة المضافـــة عليها وفقًا آللية االحتســـاب العكســـي)8(.

التوريـــد المفتـــرض: تـــم تعريفه ألغـــراض ضريبـــة القيمة المضافـــة على أنـــه »كل ما ُيعـــد بمثابة توريـــد وفقًا 

للحـــاالت المنصوص عليهـــا في المـــادة )8( من هـــذه االتفاقيـــة )االتفاقية الموحـــدة(«)9(.

وفقـــًا للمـــادة )8( مـــن االتفاقية، يعد الخاضـــع للضريبة وكأنـــه قام بمعاملة توريد ســـلع، عند التصرف في ســـلع 
تشـــكل جزءًا من أصولـــه في إحدى الحـــاالت اآلتية:

التنازل عن السلع، لغير غايات النشاط االقتصادي، سواء بمقابل أو دون مقابل. 	

تغيير استخدام السلع للقيام بتوريدات غير خاضعة للضريبة. 	

االحتفاظ بالسلع بعد التوقف عن ممارسة النشاط االقتصادي. 	

 توريـــد الســـلع دون مقابل ما لـــم يتم التوريد في ســـياق العمل كعينـــات وهدايا ذات قيمـــة زهيدة وفقًا  	
لما تحـــدده كل دولة عضو.

وكذلك، يعد الخاضع للضريبة وكأنه قام بمعاملة توريد خدمات في إحدى الحالتين اآلتيتين:

استخدامه سلع تشكل جزء من أصوله لغير غايات النشاط االقتصادي. 	

قيامه بتوريد خدمات دون مقابل. 	

))( المادة )1(، التعاريف، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
))( المادة )))(، الفواتير الضريبية، الالئحة التنفيذية

))( المادة )1(، التعاريف، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
))( المادة ))1(، التوريدات الخاضعة للضريبة في المملكة، الالئحة التنفيذية

))( المادة )1(، التعاريف، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
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واليعتبـــر بأنـــه قد تم عمـــل توريدات مفتـــرض للســـلع والخدمات المذكـــورة أعـــاله اال إذا قام الشـــخص الخاضع 
للضريبـــة بخصـــم ضريبـــة المدخالت المتعلقـــة بأي مـــن الحاالت المذكـــورة أعاله.

االحتســـاب )التكليف( العكســـي: تم تعريفـــه على أنه اآلليـــة التي يكـــون بموجبها العميل الخاضـــع للضريبة 

ملزمـــا بالضريبة المســـتحقة نيابـــة عن المورد، ومســـئوال عن جميـــع االلتزامـــات المنصوص عليها فـــي االتفاقية 
)االتفاقيـــة الموحدة( والقانون المحلي.«)10( وتســـتحق ضريبة القيمة المضافة وفقًا آللية االحتســـاب العكســـي 
فـــي الحـــاالت التي يســـتلم أو يتلقى فيها الشـــخص الخاضـــع للضريبة في المملكة ســـلع أو خدمـــات من مورد 

غيـــر مقيم، على أن يتـــم توريد هذه الســـلع أو الخدمات فـــي المملكة.

الشـــخص الخاضـــع للضريبة: تـــم تعريـــف المصطلح ألغـــراض ضريبة القيمـــة المضافـــة. في المملكـــة، يتضمن 

التعريف جميع األشـــخاص المســـجلين أو الملزمين بالتســـجيل في ضريبة القيمة المضافة فـــي المملكة )يرجى 
مراجعة القســـم 3 من هـــذا الدليل لتفاصيل التســـجيل()11(.

االســـتخدام الخاص: لم ُيعّرف هـــذا المصطلح لغايات ضريبة القيمـــة المضافة. إال أن الهيئة ترى أن االســـتخدام 

الخاص يقصد به اســـتخدام أو اســـتهالك أو االســـتفادة من الســـلع أو الخدمات بأي شـــكٍل كان من قبل اشخاص 
طبيعييـــن أو مجموعـــة مـــن األشـــخاص الطبيعييـــن خـــارج ســـياق ممارســـتهم لنشـــاط اقتصـــادي أو من قبل 

موظفيـــن ألغـــراض خاصة خارج ســـياق تأدية مهـــام العمل. 

)10( المادة )1(، التعاريف، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
)11( المادة )2(، األشخاص الخاضعون للضريبة الملزمون أو المؤهلون للتسجيل في المملكة، الالئحة التنفيذية.
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3. النشاط االقتصادي والتسجيل ألغراض ضريبة القيمة المضافة

3.1. من هو الشخص الذي يقوم بممارسة النشاط االقتصادي؟

يمكن ممارســـة النشـــاط االقتصـــادي من قبل األشـــخاص الطبيعييـــن واالعتباريين على حد ســـواء. وســـيعتبر 
أن األشـــخاص االعتبارييـــن )كالشـــركات( يمارســـون نشـــاطًا اقتصاديًا إذا كان لهؤالء األشـــخاص نشـــاط منتظم 
يتعلـــق بإجـــراء التوريدات. وتجدر اإلشـــارة إلى أن األشـــخاص الطبيعيين قـــد يقومون ببعض األعمـــال كجزء من 
نشـــاطهم االقتصـــادي أو جـــزء من نشـــاطاتهم الخاصة، لـــذا فهناك قواعـــد خاصـــة لتحديد ما إذا كان الشـــخص 

الطبيعـــي يقـــع ضمن نطاق ضريبـــة القيمـــة المضافة أم ال. 

وبشـــكل عام، على األشـــخاص الطبيعييـــن واالعتباريين الذين يقومون بممارســـة نشـــاط اقتصادي التســـجيل 
ألغـــراض ضريبـــة القيمة المضافة إذا تطلـــب األمر ذلك، كما يجب على هؤالء األشـــخاص تحصيـــل ضريبة القيمة 

المضافـــة التي تنطبق على نشـــاطاتهم وســـداد تلـــك الضريبة المحصلة إلـــى الهيئة. 

3.2. التسجيل اإللزامي 

يعتبـــر التســـجيل إلزاميًا على جميع األشـــخاص الذيـــن تتجاوز إيراداتهم الســـنوية حـــدًا معينًا للتســـجيل، أي أنه 
إذا تجـــاوزت التوريـــدات الخاضعة للضريبة للشـــخص خالل اثني عشـــر شـــهرًا مبلـــغ 375,000 ريال ســـعودي )حد 
التســـجيل اإللزامي( فيجب على هذا الشـــخص التســـجيل ألغراض ضريبـــة القيمة المضافة )مـــع مراعاة االحكام 
االنتقاليـــة المنصـــوص عليها في الالئحـــة التنفيذيـــة للنظـــام والمتعلقة بحد التســـجيل االلزامي خـــالل الفترة 

االنتقالية()12(.

وال تشمل التوريدات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة ما يلي: 

التوريدات المعفاة: مثل الخدمات المالية المعفاة أو اإليجار السكني المعفي من الضريبة  	

 التوريـــدات التي تقـــع خارج نطـــاق ضريبة القيمـــة المضافة فـــي أي دولة عضـــو بمجلس التعـــاون لدول  	
الخليـــج العربية.

 عائـــدات مبيعـــات األصـــول الرأســـمالية: تعّرف األصـــول الرأســـمالية بأنها األصـــول المخصصة لالســـتخدام  	
األجل)13(. طويـــل  التجاري 

)12( المادة ))(، التسجيل اإللزامي - حال تجاوز التوريدات حد التسجيل اإللزامي، الالئحة التنفيذية
))1( المادة )1(، التعاريف، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
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في حاالت محددة تطبق أحكام أخرى على التسجيل االلزامي:

يتعيـــن علـــى األشـــخاص غيـــر المقيميـــن فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية والملزمين بســـداد ضريبة  	
القيمـــة المضافة عـــن التوريدات التي يقومـــون بها أو التي يســـتلمونها في المملكة العربية الســـعودية 
التســـجيل ألغـــراض ضريبـــة القيمـــة المضافـــة بغض النظر عـــن قيمـــة التوريـــدات التي يكونـــون ملزمين 

بتحصيل وســـداد ضريبـــة القيمـــة المضافة)14(.

 ســـيتم طلب تسجيل األشـــخاص الذين تتجاوز إيراداتهم الســـنوية مبلغ 1,000,000 ريال سعودي ألغراض  	
ضريبـــة القيمـــة المضافة وذلك خالل الفتـــرة االنتقالية وحتى تاريـــخ األول من ينايـــر 2019، ويجب تقديم 

طلب التســـجيل حتى موعد أقصاه 20 ديســـمبر 2018)15(.

بإمكانـــك االطالع علـــى مزيد مـــن المعلومات حول التســـجيل االلزامي فـــي ضريبة القيمـــة المضافة من خالل 
.zatca.gov.sa الموقـــع اإللكتروني

3.3. التسجيل االختياري 

يمكن للشـــخص المقيم في المملكة العربية الســـعودية والذي تجـــاوزت توريداته الخاضعـــة للضريبة أو نفقاته 
الخاضعـــة للضريبة مبلغ 187,500 ريال ســـعودي )حد التســـجيل االختياري( خالل اثني عشـــر شـــهرًا، التســـجيل 
اختياريـــًا ألغراض ضريبة القيمـــة المضافة. ويفّضل التســـجيل االختياري ألغراض ضريبة القيمـــة المضافة إذا كان 
الشـــخص يرغب في المطالبة باســـترداد ضريبة القيمـــة المضافة التي دفعها عـــن نفقاته قبل إصـــدار الفواتير أو 

الحق)16(. توريد  إجراء 

مثـــال )2(: تقوم شـــركة الصقـــر ذ.م.م وهي شـــركة ســـعودية بالتجهيز إلنشـــاء وإقامة مصنع تســـليح الحديد 

تســـليح فـــي الرياض. ووفقا لمخطط المشـــروع ســـيتم بدأ انتـــاج الحديد وبيعه الـــى العمالء فـــي يناير 2020. 
وعلـــى الرغم مـــن ذلك فخالل الربـــع األول من عـــام 2018، قامت الشـــركة بدفـــع مصاريف بقيمـــة 2 مليون ريال 
ســـعودي في ســـياق تجهيز المصنـــع وذلك لشـــراء المعدات وتكاليـــف البناء. في هـــذه الحالة، بامكان شـــركة 
الصقر ذ.م.م التســـجيل ألغراض ضريبـــة القيمة المضافة اختياريًا بناًء على تجاوز نفقاتها الســـنوية حد التســـجيل 

االختياري. 

ويمكـــن االطالع علـــى مزيد مـــن المعلومات حول التســـجيل االختيـــاري ألغراض ضريبـــة القيمـــة المضافة من 
.zatca.gov.sa خـــالل الموقع اإللكترونـــي

 

))1( المادة ))()1( ، التسجيل اإللزامي لألشخاص غير المقيمين والملزمين بسداد الضريبة في المملكة، الالئحة التنفيذية
))1( المادة )))())(، أحكام انتقالية، الالئحة التنفيذية
))1( المادة ))(، التسجيل االختياري، الالئحة التنفيذية
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4. أنواع ضريبة المدخالت

4.1. األحكام العامة

كمبـــدأ عـــام، يتم خصم ضريبـــة المدخالت - في حال اســـتيفاء شـــروط الخصـــم - عندما يتكبد الشـــخص ضريبة 
القيمـــة المضافة فـــي أي من الحـــاالت التالية: 

فـــي حال تم فـــرض ضريبة القيمـــة المضافة بشـــكل صحيح علـــى توريد لســـلع أو خدمات فـــي المملكة  	
مـــن قبل مورد مســـجل ألغـــراض ضريبة القيمـــة المضافة.

 فـــي حال تم احتســـاب ضريبة القيمـــة المضافة ذاتيًا من قبل الشـــخص المســـجل ألغـــراض ضريبة القيمة  	
المضافـــة وفقًا آللية االحتســـاب العكســـي على توريدات لســـلع أو خدمات فـــي المملكة.

 فـــي حال تم دفع ضريبة القيمـــة المضافة للهيئة العامة للجمـــارك، أو تم اإلقرار عنها فـــي اإلقرار الضريبي  	
بما يتعلق باستيراد الســـلع الى المملكة.

يتم التوضيح عن فئات ضريبة المدخالت الثالث بالتفصيل في هذا القسم.

4.2. ضريبة القيمة المضافة المفروضة من قبل المورد على توريد سلع أو خدمات 
في المملكة

يتـــم اعتبـــار ضريبة القيمـــة المضافة التي تم فرضها بشـــكل صحيـــح على توريد لســـلع أو خدمات فـــي المملكة 
من قبل مورد مســـجل ألغـــراض ضريبة القيمة المضافـــة بأنها ضريبة مدخالت بالنســـبة إلى المســـتهلك/ العميل 
لذلـــك التوريـــد )ضريبة تم تكبدها من قبل شـــخص خاضع للضريبة بما يتعلق بســـلع او خدمات تـــم توريدها إليه(.

يحـــق للعميل / المســـتهلك الذي تكبد ضريبـــة القيمة المضافـــة في المملكة عـــن التوريدات التـــي تلقاها بأن 
يقـــوم بخصمها في حال كان يســـتطيع اثبـــات مبلغ ضريبـــة المدخالت المدفوعة أو المســـتحقة الســـداد وذلك 
مـــن خـــالل الفاتورة الضريبية. وفـــي هذه الحالة، يجب على الشـــخص االفصـــاح عن قيمة ضريبـــة المدخالت من 
خـــالل ادراجها بالبند رقـــم )7( من اإلقـــرار الضريبي )مشـــتريات محلية خاضعـــة لضريبة القيمة المضافة بالنســـبة 

األساسية(.

أمـــا فـــي الحـــاالت التـــي ال يملـــك فيهـــا الشـــخص الخاضـــع للضريبة فاتـــورة ضريبيـــة تـــدل على قيمـــة ضريبة 
المدخـــالت المســـددة، يجـــوز له مطالبـــة الهيئـــة بالخصم عندمـــا يكون قـــادرًا على تقديـــم األدلـــة البديلة التي 

الالئحة)17(. تحددهـــا 

))1( المادة )))())(، خصم ضريبة المدخالت، الالئحة التنفيذية



14

ويتعلـــق حق الخصـــم أو المطالبة بالخصـــم لضريبة القيمـــة المضافة المفروضة علـــى التوريـــدات المحلية )وفقًا 
للنســـبة األساســـية 15 ٪( حيـــث ال يمكـــن خصـــم اية ضريبـــة مدخالت يتـــم فرضها مـــن دولة أخـــرى ضمن دول 

مجلـــس التعاون أو مـــن خارجها.

وال يتمتـــع أي شـــخص ســـواء العميـــل )كما هـــو معرف في القســـم 2 من هـــذا الدليـــل( المتلقي للســـلعة أو 
الخدمـــة بحـــق خصم ضريبـــة المدخـــالت المتكبدة عن ذلـــك التوريـــد؛ وعليه:

ال يمكـــن للمســـتفيد مـــن التوريـــد أن يخصم ضريبـــة المدخات علـــى التوريـــد إذا لم يكـــن هو العميـــل كما تم 
توضيحـــه فـــي القســـم )2( من هـــذا الدليـــل. وألغـــراض تحديـــد هوية العميـــل، في أغلـــب الحـــاالت يتضح من 
االلتزامـــات التعاقديـــة والنظاميـــة واطـــراف الفاتـــورة من هو العميـــل ألغراض خصـــم ضريبة المدخـــات عن هذا 

التـــور يد.

أمـــا بالنســـبة للتوريـــدات المفترضة، فـــإن أي ضريبـــة قيمة مضافة مســـتحقة على تلـــك التوريـــدات ال يتحملها 
العميـــل ال تعتبر ضريبـــة مدخالت قابلـــة للخصم بالنســـبة للعميل.

مثـــال )3(: قامت شـــركة األحمـــد المتخصصة باســـتيراد أجهزة كهربائية بمنح شـــركة الســـالم جهـــاز تبريد مياه 

مجانـــي وبتكلفة 10 آالف ريال ســـعودي وذلك تقديرًا منها لهذا العميل. تلتزم شـــركة األحمد باحتســـاب ضريبة 
القيمـــة المضافـــة بمبلغ 1500 ريال ســـعودي )15 ٪ من ســـعر التكلفة( على هـــذا التوريد المفتـــرض. لن تتحمل 
شـــركة الســـالم ضريبة القيمـــة المضافة علـــى هذا التوريـــد وعليه فإنـــه ال يمكن لهـــا خصم ضريبـــة المدخالت 

علـــى التوريـــد المفترض الذي قامت به شـــركة األحمـــد لصالحها. 

يجـــب أن يتم فرض ضريبـــة القيمة المضافة من قبل المورد بشـــكل صحيـــح حتى يتم اعتبارهـــا ضريبة مدخالت 
ولكـــي تصبـــح مؤهلـــة للخصم. في حال قـــام المورد بفرض الضريبة بشـــكل خاطئ أو بشـــكل غيـــر نظامي، فال 

الضريبة. تلـــك  يمكن للعميل خصم 

تقع مســـؤولية تحديـــد المعاملة الضريبية الصحيحـــة للتوريد على المـــورد، وعلى العميل أيضـــًا أن يدرك الحاالت 
التـــي يتم فيها فـــرض الضريبة بشـــكل خاطئ حيث لـــن يتمكن من خصم ضريبـــة المدخالت في تلـــك الحاالت.

مثال )4(: قامت شـــركة الحســـن بشـــراء ســـلع من تاجر فـــي المملكـــة والذي قام بـــدوره بفـــرض ضريبة قيمة 

مضافـــة بنســـبة 15 ٪ ولكنه لم يقم بإدراج رقم تســـجيله الضريبي علـــى الفاتورة ولم يظهر بأنه مســـجل ألغراض 
ضريبـــة القيمة المضافة وفقًا لســـّجل األشـــخاص المســـجلين )علـــى موقع الهيئة(. لن تتمكن شـــركة الحســـن 

من خصـــم ضريبة المدخالت مـــن خالل اقرارهـــا الضريبي. 
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فـــي جميع الحـــاالت، يمكن للعميـــل االحتفاظ بالمســـتندات الداعمـــة )كالعقـــود أو أية معلومـــات إضافية من 
المـــورد( وذلك لدعـــم صحة فـــرض الضريبة وذلك فـــي حال استفســـار الهيئـــة أو عند التدقيـــق الضريبي.

4.3. ضريبة القيمة المضافة وفقًا آللية االحتساب العكسي

الفئـــة الثانيـــة مـــن ضريبة المدخـــالت القابلـــة للخصم هي ضريبـــة القيمـــة المضافة المحتســـبة ذاتيـــًا من قبل 
العميـــل الخاضع للضريبـــة علـــى التوريد وفقًا آللية االحتســـاب العكســـي.

»يحـــق للعميـــل الملـــزم بســـداد الضريبـــة وفقًا آللية االحتســـاب العكســـي خصـــم الضريبـــة القابلـــة للخصم 
المتعلقـــة بها، شـــريطة أن يكون قـــد صرح عن الضريبـــة المســـتحقة وفقًا للبنـــد الثاني من المـــادة )41( من 

االتفاقية«)18(. هـــذه 

تســـتحق ضريبـــة القيمـــة المضافة وفقًا آللية االحتســـاب العكســـي فـــي الحـــاالت التي يتلقى فيها الشـــخص 
الخاضـــع للضريبـــة ســـلعًا أو خدمات من مـــورد غير مقيم وغيـــر خاضع لضريبة القيمـــة المضافة بالمملكة، بشـــرط 
أن يتـــم توريد تلك الســـلع أو الخدمـــات في المملكة. وال ينطبق ذلك على الســـلع المســـتوردة مـــن خارج اقليم 

دول مجلـــس التعـــاون إلى المملكة بعـــد انتهاء االمرحلـــة اإلنتقالية)19(.

»فـــي الحاالت التي تنص فيهـــا االتفاقية على أن العميـــل الخاضع للضريبة ملزم بســـداد الضريبة على التوريد 
المســـتلم من مـــورد غير مقيم، فإنه يجب أن يتم ســـداد الضريبة عن طريق آلية االحتســـاب العكســـي، ويجب 

علـــى العميـــل الخاضع للضريبة االقرار عـــن ضريبة المخرجات علـــى التوريد وأي ضريبة مدخـــات قابلة للخصم( 

إلـــى الحد الذي يمكـــن للعميل أن يســـتفيد من خصم ضريبـــة القيمة المضافـــة على المدخـــات( في اإلقرار 

الضريبي لتلك الفتـــرة الضريبية«)20(.

تتـــم معاملـــة ضريبة القيمـــة المضافة علـــى أنهـــا ضريبة مدخـــالت للعميـــل الخاضع للضريبـــة الذي قـــام ذاتيًا 
باحتســـابها وفقًا آللية االحتســـاب العكســـي.

لـــن يؤثـــر الخصم الكامـــل لضريبـــة القيمة المضافـــة وفقًا آللية االحتســـاب العكســـي على دفع أيـــة ضريبة في 
اإلقـــرار الضريبي وذلك بالنســـبة للعميـــل الخاضع للضريبة بشـــكل كامل أو الـــذي حصل على الســـلع أو الخدمات 
لالســـتخدام الخاضع للضريبة. ســـينتج عـــن اإلدخال الذي يتـــم في البند رقـــم )9( من اإلقرار الضريبـــي )بدون أية 

تعديـــالت( ضريبـــة قيمة مضافة مســـتحقة يتم تقاصهـــا بالكامل مع الضريبـــة القابلة للخصم علـــى التوريد.

))1( المادة )))())(، مبدأ خصم الضريبة، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
))1(  المادة )))())(، أحكام انتقالية، الالئحة التنفيذية، التوريد الذي تتم معاملته وفقًأ ألحكام االتفاقية على أنه أجري في دولة عضو لم 
تقم ببدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في وقت التوريد، سوف يعامل على أنه أجري في دولة ثالثة خارج إقليم دول المجلس، ويتم 

معاملة األشخاص المقيمين في تلك الدول معاملة المقيمين في دولة ثالثة
)20( المادة )))()1(، األشخاص الملزمون بسداد الضريبة، الالئحة التنفيذية
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مثال )5(: قامت شـــركة تصميم ســـعودية بالتعاقدمع شركة ايطالية متخصصة باســـتضافة المواقع االلكترونية 

وذلـــك الســـتضافة موقعها االلكتروني. المورد غير مقيم في المملكة، ولكن شـــركة التصميم مســـجلة ألغراض 
ضريبـــة القيمة المضافة في المملكة وبذلك يمكنها احتســـاب ضريبـــة القيمة المضافة المســـتحقة ذاتيًا كونها 

العميل. وعليه، ال تلتزم الشـــركة االيطالية بالتســـجيل على هذا التوريد.

قامت الشركة االيطالية بإصدار فاتورة بتاريخ 2021/6/21 بمبلغ 1,000 يورو.

توريدات مورد غير مقيم
)الشركة اإليطالية المستضيفة

للمواقع اإللكتروني(

العميل مقيم في المملكة
شركة التصميم السعودية

من أعمال إلى أعمال ـ تدفع ضريبة القيمة المضافة من العميل المقيم المسجل ألغراض
الضريبة عن خالل آلية االحتساب العكسي

*غير ملزم بالتسجيل ألغراض ضريبة القيمة المضافة *مسجل ألغراض ضريبة القيمة المضافة في المملكة

تلتزم شـــركة التصميم الســـعودية باحتســـاب ضريبة القيمة المضافة علـــى الفاتورة ذاتيًا وفقًا آللية االحتســـاب 
العكســـي وعليـــه تكون قيمـــة التوريـــد 4,500 ريال ســـعودي )وهو الســـعر المقابـــل لمبلغ 1000يـــورو. تقوم 
الشـــركة الســـعودية بإدراج هـــذا المبلغ في البنـــد رقم )9( من اإلقـــرار الضريبـــي للفترة الضريبيـــة المنتهية في 
2021/06/30م حيـــث يتـــم اســـتخدام هذه الخدمة بشـــكل كامل ألغراض نشـــاط الشـــركة االقتصـــادي الخاضع 

. يبة للضر

ســـيتم احتســـاب خصـــم ضريبة المدخـــالت بشـــكل تلقائي فـــي اإلقـــرار الضريبي وعليـــه ال يوجد ضريبـــة قيمة 
مســـتحقة. مضافة 

ضريبة القيمة المضافة

)ريال سعودي(

تعديالت

)ريال سعودي(

المبلغ

)ريال سعودي(

- - 4,500

لضريبـــة  الخاضعـــة  الواردات/االســـتيرادات 

القيمـــة المضافةالتـــي تطبـــق عليهـــا آليـــة 

العكســـي االحتســـاب 

9
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4.4. ضريبة القيمة المضافة على الواردات/االستيرادات

تخضـــع واردات الســـلع إلـــى المملكة من خـــارج إقليم دول مجلـــس التعاون مـــن قبل أي شـــخص لضريبة قيمة 
مضافة بنســـبة 15 ٪)21(.

يتم تســـديد ضريبة القيمة المضافـــة على الواردات من قبل الشـــخص المعّين أو المعّرف بأنه المســـتورد ألغراض 
الجمـــارك )وفقـــًا لقانون الجمـــارك الموحد(. ويتوجب ســـداد ضريبة القيمـــة المضافة للهيئة وقت دخول الســـلع، 
و ان تتـــم المطالبـــة بالخصم المتعلق بهذا االســـتيراد من خالل اإلقـــرار الضريبي للفترة التي تم فيها االســـتيراد.

يتم االفصاح عن االستيرادات في البند )8( من اإلقرار الضريبي.

المســـتورد )وفقـــًا لقانـــون الجمـــارك الموحد( هو الشـــخص المؤهـــل بخصم ضريبـــة المدخـــالت المفروضة على 
االســـتيراد)22(. في بعض الحاالت، قد يختلف المســـتورد وفقًا للســـجالت عن الشـــخص الذي يمتلك الســـلع وقت 
االســـتيراد )على ســـبيل المثال قيام وســـيط باســـتيراد سلع بسبب مشـــاكل في رخصة االســـتيراد أو قيام عميل 
مقيـــم فـــي المملكة باســـتيراد ســـلع بالنيابة عـــن مورد غيـــر مقيم(. فـــي جميع الحـــاالت، الشـــخص الذي يحق 
له خصم/اســـترداد ضريبة القيمة المضافة هو المســـتورد بشـــرط أن يقوم باســـتخدام الســـلع المســـتوردة ضمن 

نشـــاطه الخاضع لضريبة. 

مثـــال )6(: ال تمتلك شـــركة الريـــم رخصـــة تمكنها من االســـتيراد للمملكـــة، فقامـــت بالتعاقد مع طـــرف ثالث 

للقيـــام بذلك واســـتيراد معـــدات خاصة لصالحهـــا. قام الطـــرف الثالث بدفع ضريبـــة القيمة المضافة المســـتحقة 
باإلضافـــة إلـــى الرســـوم الجمركية المســـتحقة للهيئـــة عند االســـتيراد وقـــام باســـترجاع هـــذه المدفوعات من 
شـــركة الريم. وعليه، فإنـــه ال يمكن ألي من الشـــركتين )الريم أو الطـــرف الثالث( خصم ضريبـــة القيمة المضافة 

الواردات. على  المســـددة 

شركة الريم ليست هي المستورد، والطرف الثالث لم يقم باالستيراد ألغراض قيامه بنشاطه االقتصادي.

مثـــال )7(: تعاقدت الشـــركة المتخصصة للمعـــدات والموجـــودة في الواليـــات المتحدة األمريكيـــة على توريد 

معـــدات إلى شـــركة االتفـــاق الســـعودية، باإلضافة إلى تركيـــب هذه المعدات فـــي موقع الشـــركة في مدينة 
الخبـــر. ســـتبقى المعـــدات ضمـــن ملكيـــة الشـــركة المتخصصـــة األمريكية حتـــى يتـــم االنتهاء مـــن التركيب 
والفحـــص. لـــن تتمكن الشـــركة األمريكية من اســـتيراد تلـــك المعدات إلـــى المملكة، وعليه فقد قامت شـــركة 

االتفاق الســـعودية باالســـتيراد ودفـــع ضريبة القيمـــة المضافة.

)21( يطبق اإلعفاء على السلع المستوردة في الحاالت المحددة. يرجى الرجوع إلى المادة )))( من االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة 
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمادة )2)( من الالئحة التنفيذية. تتوفر المزيد من المعلومات في دليل الخاضعين للضريبة 

لإلستيراد والتصدير.
)22( المادة )2)(، الشخص الملزم بسداد الضريبة عن االستيراد، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية
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ســـتتمكن شـــركة االتفاق الســـعودية من خصـــم ضريبة القيمـــة المضافة المســـددة وذلك في حـــال اثباتها بأن 
المعدات ســـوف تســـتخدم في نشـــاطها االقتصادي وبهدف القيـــام بتوريدات خاضعـــة للضريبة. 

يتـــم خصـــم ضريبـــة القيمة المضافـــة على الـــواردات وفقـــًا لألحكام العامـــة المتعلقـــة بالتأهيل لخصـــم ضريبة 
المدخـــالت الـــواردة في القســـم )5( من هـــذا الدليل.

يحق للشـــخص الخاضـــع للضريبة أن يقـــدم طلبـــًا لتفويضه بســـداد الضريبة المســـتحقة عن االســـتيراد من خالل 
إقـــراره الضريبـــي)23(. فـــي حـــال تـــم الحصول علـــى التفويـــض، فـــإن إجـــراءات اســـترداد الضريبة ســـتكون ذاتها 
اإلجراءات المســـتخدمة لضريبة القيمة المضافة المحتســـبة ذاتيًا وفقًا آللية االحتســـاب العكســـي )الواردة في 

البنـــد 4.3 أعاله(. 

))2( المادة )))(، سداد الضريبة على االستيراد عبر اإلقرار الضريبي، الالئحة التنفيذية
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5. أهلية الخصم 

يمكن للشـــخص الخاضـــع للضريبة خصم ضريبـــة المدخالت التي تم تكبدها عند شـــراءه للســـلع والخدمات محليًا 
أو اســـتيرادها من أجل القيام بنشـــاط اقتصادي في ســـياق قيامه بتوريدات خاضعة للضريبة)24( )والتي تشـــمل 
الفئـــات المذكـــورة في القســـم 5.2(. وتتم معاملـــة ضريبة المدخـــالت على أنهـــا رصيد دائن يتم تســـجيله في 
اإلقـــرار الضريبـــي والتي يتـــم طرحها مـــن ضريبـــة القيمة المضافـــة التي تـــم فرضها علـــى التوريـــدات )ضريبة 

المخرجـــات( والتي تـــم القيام بها في نفـــس الفترة.

أمـــا بالنســـبة للشـــروط المذكورة أعـــاله »من أجـــل القيام بنشـــاط اقتصـــادي« و »في ســـياق القيـــام بتوريدات 
خاضعـــة للضريبـــة«، فيقصد بذلك أن الخصـــم يتطلب أن يكـــون هنالك نوع من الربـــط مابين التوريـــدات التي تم 
شـــرائها والتوريـــدات التي يقـــوم بها الشـــخص الخاضـــع للضريبة. رغم ذلـــك، فإنه ليـــس من الضـــروري أن يكون 
هنـــاك رابط مباشـــر مابين الســـلع والتوريدات المحددة التـــي يقوم بها الشـــخص الخاضع للضريبة لتكون الســـلع 

مؤهلـــًة للخصم.

مثال )8(: تقوم شـــركة الســـعد بشـــراء شـــحنات عبـــارة عن 100 جهـــاز إلكتروني، حيث ســـعر الشـــراء هو 1,000 

ريال ســـعودي )غير شـــامل ضريبة القيمـــة المضافة( للوحـــدة الواحدة من المـــورد. ويكون الســـعر النهائي لهذه 
العمليـــة )100,000 ريـــال ســـعودي لألجهـــزة و15,000 ريال لضريبـــة القيمة المضافة(. تســـتخدم خمســـة )5( 
أجهـــزة من أجـــل العرض للعمالء فـــي المتاجر، ويتـــم اإلحتفاظ ببقية األجهـــزة )95( في المخـــازن وذلك لبيعها 
فيمـــا بعد للعمـــالء. ليس من المعلوم ماهـــي الوحدات الفردية المرغـــوب بيعها كجزء مـــن التوريدات الخاضعة 
للضريبـــة. رغـــم ذلـــك، فإنـــه قد تم شـــراء كافة الشـــحنة لهدف ممارســـة نشـــاط اقتصـــادي وفي ســـياق القيام 
بتوريـــدات خاضعـــة للضريبة. وبذلـــك، يكون كامل مبلـــغ ضريبة القيمة المضافـــة )15,000 ريال ســـعودي( قابل 

لالسترداد/الخصم.

مثال )9(: تقوم شـــركة الســـلوى، والتي تمارس نشـــاط البيـــع بالجملة، بالتعاقد مع شـــركة مختصـــة بالتدريب 

للقيـــام بتدريـــب كافة موظفـــي المبيعات في الشـــركة على كيفية اســـتخدام النظـــام الجديـــد إلدارة عالقات 
العمـــالء. ورغم أن هـــذا التدريب ال يمكـــن ربطه بصورة مباشـــرة مع أي توريد فردي تقوم به شـــركة الســـلوى، 
إال أنـــه مـــن الواضح أنـــه قد تم تحمـــل هذه المصاريف لهدف ممارســـة نشـــاط اقتصـــادي وفي ســـياق قيامهم 
بتوريـــدات خاضعـــة للضريبـــة. وبذلـــك فإن مبلـــغ ضريبة المدخـــالت التي تـــم تكبدها علـــى هـــذا التدريب قابل 

. للخصم

وبشـــكل معاكس، تكـــون ضريبة القيمـــة المضافة التي يتـــم تكبدها على المشـــتريات التي تقـــع خارج نطاق 
النشـــاط االقتصادي للشـــخص، أو ضريبـــة المدخالت التي تتعلق بالنشـــاط المعفى للشـــخص الخاضـــع للضريبة 
ال يجـــوز خصمهـــا كضريبة مدخـــالت. ومن الواجـــب تطبيـــق التخصيص )الخصم النســـبي لضريبـــة المدخالت في 
الحـــاالت التـــي ال يمكـــن اســـناد المدخالت لنشـــاط خاضـــع أو معفى بشـــكل محدد( التـــي تتعلق بالنشـــاطين 

الخاضع للضريبـــة والمعفى مـــن الضريبة.

))2( المادة )))(، الخصم النسبي، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
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ضريبة المدخالت المتعلقة 

بالنشاط االقتصادي للشخص 

الخاضع للضريبة

ضريبة القيمة المضافة التي 

ال تتعلق بالنشاط االقتصادي

ضريبة القيمة المضافة المتعلقة 

بشكل جزئي بالنشاط االقتصادي 

ونشاط غير اقتصادي

الضريبـــة التـــي تم اســـنادها 

للتوريـــدات الخاضعة للضريبة 

للضريبة الخاضع  للشـــخص 

قابلة للخصم كليًا

غير قابلة للخصم

الـــذي  بالحـــد  النســـبي  الخصـــم 

الضريبـــة متعلقـــة  فيـــه  تكـــون 

بالنشـــاط االقتصادي والتوريدات 

الخاضعـــة للضريبـــة

الضريبـــة التـــي تم اســـنادها 

لتوريـــدات معفـــاه لشـــخص 

للضريبة خاضـــع 

غير قابلة للخصم

وكافـــة  العامـــة  المصاريـــف 

ضريبـــة المدخـــالت األخـــرى 

والمشـــتركة والتي ال يمكن 

إســـنادها )تخصيصهـــا(

الخصم النسبي وفقًا آللية 

التخصيص

تتوفـــر المزيـــد مـــن المعلومات في القســـم )7( من هـــذا الدليل بالنســـبة للمصاريـــف التي يتـــم تكبدها والتي 
ال تتعلـــق بالنشـــاط االقتصادي للشـــخص الخاضـــع للضريبة، بما فـــي ذلك على وجـــه الخصـــوص المصاريف الغير 

قابلـــة للخصم في نظـــام ضريبة القيمـــة المضافة فـــي المملكة.

ويجـــوز خصم ضريبة المدخـــالت فقط في الحـــاالت التي يتـــم فيها االحتفـــاظ بالمســـتندات ذات العالقة )مثل 
الفاتـــورة الضريبيـــة التي يصدرها المورد أو المســـتندات الجمركيـــة التي توضح ضريبة القيمـــة المضافة التي تم 
ســـدادها أو القابلـــة للســـداد(. تتوفر المزيـــد من المعلومات بالنســـبة للمســـتندات المطلوبة لدعـــم خصم ضريبة 

المدخالت في القســـم )8( من هـــذا الدليل.

5.1. األنشطة غير االقتصادية 

لـــن يتمكـــن الشـــخص الخاضـــع للضريبة من خصـــم ضريبـــة المدخالت إذا مـــا كانت تســـتخدم لغرض غيـــر أغراض 
النشـــاط االقتصـــادي)25( وبذلـــك، فإن آليـــة الخصم لضريبـــة القيمـــة المضافة غير متاحـــة في الحـــاالت التالية:

 الضريبـــة التـــي يتحملها الشـــخص الخاضـــع للضريبة المتعلقة بنشـــاط غيـــر اقتصادي منفصـــل، مثل تلك  	
األنشـــطة التـــي يقـــوم بها الخاضـــع للضريبـــة بصفته )ســـلطته( العامـــة. للمزيد مـــن المعلومـــات يرجى 

الرجـــوع إلى دليـــل النشـــاط االقتصادي

  الضريبـــة التـــي يتم تكبدهـــا والتي تتعلـــق بالمشـــتريات التي تســـتخدم لالســـتخدام الخـــاص من قبل  	
األفـــراد، مثل مالـــك أو موظفي المنشـــأة

))2( المادة )))(، القيود على عملية خصم ضريبة المدخالت، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية
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 الضريبـــة التي يتم تكبدها من قبل شـــخص خاضع للضريبة بالنســـبة للســـلع والخدمـــات المفترض تلقيها  	
خارج النشـــاط االقتصـــادي في الالئحـــة التنفيذيـــة)26( تتوفـــر المزيد مـــن المعلومات المتعلقـــة بأنواع 

هـــذه التوريـــدات المقيدة مـــن خصم ضريبـــة المدخالت في القســـم )7( من هـــذا الدليل

أما بالنســـبة لتعريف النشـــاط الغير اقتصـــادي، فإنه يتم الرجوع إلـــى التعريف الوارد والموضح في دليل النشـــاط 
االقتصادي.

5.2. التوريدات الخاضعة للضريبة 

التوريـــدات الخاضعـــة للضريبـــة هي التوريـــدات التي تفـــرض عليهـــا الضريبة وفقًا ألحـــكام االتفاقيـــة الموحدة 
لضريبـــة القيمـــة المضافة لدول مجلـــس التعاون لدول الخليج العربية، إما بالنســـبة األساســـية )15 ٪(، أو بنســـبة 
الصفـــر )%0(، والتـــي يســـمح بخصم ضريبـــة المدخـــالت المتعلقة بهـــا وفقًا ألحـــكام االتفاقية ونظـــام ضريبة 

القيمـــة المضافـــة بالمملكة والئحتـــه التنفيذية.

أمـــا بالنســـبة لمفهوم التوريـــدات الخاضعـــة للضريبة - ألغـــراض خصم ضريبة المدخـــالت - فإنه يتم اإلشـــارة إلى 
:)27 التالي)

التوريدات المحلية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة في المملكة بنسبة 15 ٪: 	

مثـــال )10(: شـــركة تمارس نشـــاط التطويـــر العقاري فـــي المملكة، قامـــت بتوريـــد مبنى تجاري إلى شـــركة 

استشـــارات واقعـــة في المملكة مقابـــل مبلغ قيمتـــه 10,000,000 ريال ســـعودي )غير شـــاملة ضريبة القيمة 
المضافـــة(. وتقوم الشـــركة بإصـــدار فواتير على قيمـــة التوريد بقيمة 11,500,000 ريال ســـعودي )شـــاماًل مبلغ 
الضريبـــة(. خالل فتـــرة البناء وتجهيـــز العمل، قامت شـــركةالعقارات بتحمـــل مصاريف خاضعـــة للضريبة من قبل 
مورديـــن ســـعوديين لبناء المبنـــى. تعد هـــذه التكاليف علـــى أنها متعلقـــة بالتوريـــد الخاضع للضريبـــة للمبنى 
التجـــاري. وبذلـــك، فإن شـــركة العقـــارات مؤهلة لخصـــم كافة ضريبـــة المدخالت التـــي تتحملها فـــي المملكة 

والمتعلقـــة بالبنـــاء وتجهيز العمل.

 التوريـــدات الخاضعة لنســـبة الصفر، مثـــل توريدات األدويـــة المؤهلة والتصدير خـــارج دول مجلس التعاون  	
لـــدول الخليج العربية.

مثال )11(: تقوم شـــركة الغانم، شـــركة بيع أجهزة إلكترونية مؤسســـة فـــي المملكة، بتصدير ســـلع تامة الصنع 

إلـــى شـــركة في مصـــر. ويعد هـــذا التوريـــد على أنـــه خاضع لنســـبة الصفـــر. وقامت الشـــركة بتحمـــل مصاريف 
خاضعـــة للضريبـــة فـــي المملكة على خدمـــات اإلختبار والتغليـــف لهذه الســـلع. وتعد هذه المصاريـــف الخاضعة 
للضريبـــة في المملكة علـــى أنها متعلقة بتوريد خاضع لنســـبة الصفر. ولذلك، فإن شـــركة الغانـــم مؤهلة لخصم 

ضريبـــة القيمـــة المضافـــة المتحملة عن هـــذه التكاليف الخاضعة فـــي المملكـــة كضريبة مدخالت.

))2(  المادة )0)(، السلع والخدمات المفترض تلقيها خارج نطاق النشاط االقتصادي، الالئحة التنفيذية.
))2(  المادة )))()1(، خصم ضريبة المدخالت، الالئحة التنفيذية
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 التوريـــدات البينية للســـلع والخدمـــات إلى دول عضو أخـــرى. والتي تـــم تعريفها في االتفاقيـــة على أنها  	
توريـــدات الســـلع والخدمات مـــن قبل مورد مقيـــم في دولة عضـــو إلى عميـــل مقيم في دولـــة عضو أخرى.

خـــالل الفتـــرة االنتقالية، تعامل عمليـــات توريد الســـلع أو الخدمات من و الـــى دولة عضو أخرى علـــى أنها عملية 
تصديـــر أو اســـتيراد إلى المملكة، وتعامـــل بنفس معاملة االســـتيراد والتصدير خارج نطـــاق دول مجلس التعاون 

لـــدول الخليج العربية. 

مثال )12(: تقوم شـــركة البراء، شـــركة مؤسســـة فـــي المملكة العربية الســـعودية بتقديم خدمات استشـــارية 

لشـــركة اإلمارات المحدودة، وهي شـــركة مؤسســـة فـــي دولة اإلمـــارات العربية المتحدة، ومســـجلة في نظام 
لضريبـــة القيمـــة المضافة فى دولـــة االمارات. تعـــد الخدمات الموردة من شـــركة البـــراء بمثابة خدمـــات مصدرة 
الـــى خـــارج دول المجلـــس فى حـــال توافر كافة الشـــروط الخاصـــة بفرض نســـبة الصفـــر بالمائة علـــى الخدمات 

المقدمة الـــى غير مقيمـــي دول المجلس.

التوريدات التي كانت ستخضع لضريبة القيمة المضافة لو أنه تم تقديمها في المملكة 	  

وتشـــمل هـــذه التوريدات الســـلع والخدمـــات التي يتـــم توريدهـــا خـــارج المملكة وفقـــًا لقواعد تحديـــد مكان 
التوريـــد، والتـــي تكـــون فيها هـــذه الســـلع أو الخدمات خاضعـــة للضريبة بصـــورة طبيعيـــة. وبذلـــك، تكون تلك 

التوريـــدات للســـلع والخدمـــات فـــي المملكة خاضعـــة للضريبة.

مثال )13(: تقوم شـــركة الســـعيد المؤسســـة فـــي المملكـــة العربية الســـعودية، ببيـــع األجهـــزة اإللكترونية، 

وقامـــت بتوريـــد ســـلع واقعة في هولنـــدا إلى عميـــل هولنـــدي. وبمـــا أن توريد هذه الســـلع يتم بصـــورة تامة 
خـــارج المملكـــة، فيعد هـــذا التوريد علـــى أنه تم خـــارج نطاق ضريبـــة القيمة المضافـــة في المملكـــة. تم ابرام 
عقـــد البيع وفقـــًا للنظـــام المحلي فـــي المملكة، وقامت شـــركة الســـعيد باســـتخدام خدمات من قبل شـــركة 
محاماة مؤسســـة في المملكـــة لتوثيق وثائق العقـــد مابين الشـــركة والعميل. وتقوم شـــركة المحاماة بإصدار 
فاتـــورة ضريبيـــة في المملكة علـــى الخدمات المقدمة من قبلهم إلى شـــركة الســـعيد. وبما أن هـــذه الخدمات 
المقدمـــة من قبل شـــركة المحامـــاة متعلقة بتوريد الســـلع في هولندا، والتـــي كانت ســـتخضع لضريبة القيمة 
المضافـــة في المملكة )لـــو أنه قد تم تقديمهـــا في المملكة(. ولذلك، فإن شـــركة الســـعيد مؤهلة على خصم 

الضريبـــة التي تم فرضهـــا من قبل شـــركة المحاماة كضريبـــة مدخالت.

5.3. األشخاص الخاضعون للضريبة الذي تكون كافة أنشطتهم خاضعة للضريبة 

تخصـــم ضريبة المدخـــالت بالكامل المتعلقة بصورة مباشـــرة بالتوريدات الخاضعة للضريبة التـــي تم ذكرها أعاله، 
حيـــث يقوم معظـــم األشـــخاص الخاضعين للضريبة بممارســـة أنشـــطة اقتصاديـــة تنطوي على عمـــل توريدات 
خاضعـــة للضريبة فقـــط )والذين ال يقومـــون بعمل توريـــدات معفاة بأي حال مـــن األحوال، والذين ال يمارســـون 
بصـــورة منفصلة نشـــاطًا غيـــر اقتصادي(. وعند اســـتيفاء الشـــروط، يحـــق لألشـــخاص الخاضعيـــن للضريبة خصم 
ضريبـــة المدخـــالت كاملًة علـــى كافة المصاريـــف التجارية التـــي يتكبدونها )والتـــي يتم تعريفهـــا ب«الخاضعة 
للضريبـــة بالكامـــل(، وبالتالي فإنه ال يطلب من هؤالء األشـــخاص القيام بعمليات حســـاب الخصم النســـبي على 
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النفقـــات العامـــة أو المصاريف الغيـــر متعلقة األخرى. مـــع مراعاة عدم خصـــم ضريبة القيمة المضافـــة المتعلقة 
بالعناصـــر المقيدة والـــواردة بالمادة 50 من الالئحـــة التنفيذية. 

على األشـــخاص الخاضعيـــن للضريبة، الذين تكون اغلبية أنشـــطتهم خاضعـــة للضريبة، بالتقييـــم الذاتي لتحديد 
توريداتهـــم المعفاة أو التـــي تخرج عن نطاق الضريبة. حيث أنه ال يصبح األشـــخاص الخاضعيـــن للضريبة مؤهلين 
بالكامـــل لخصـــم ضريبـــة المدخـــالت عند قيامهـــم بأي من تلـــك األنشـــطة أو التوريـــدات. ويجب عليهـــم تقييم 

حقهـــم في خصم ضريبـــة القيمة المضافـــة على كافـــة المصاريف وفقًا الســـتخدامهم لها.
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6. خصم النفقات العامة والتكاليف التي ال يمكن إسنادها

فـــي حال تكبد الشـــخص الخاضـــع للضريبة تكاليف ال ترتبط بشـــكل مباشـــر بتوريداتـــه الخاضعـــة للضريبة أو إلى 
توريداتـــه المعفـــاة مـــن الضريبة، فإن تلـــك التكاليف تعتبـــر بأنها نفقات عامـــة أو تكاليف ال يمكن إســـنادها.

تختلـــف أنـــواع التكاليف التي ال يمكن إســـنادها على حســـب النشـــاط االقتصـــادي الذي تتم ممارســـته. وعلى 
ســـبيل المثال، فان اســـتئجار الموقع التجـــاري والخدمات العامة كالمـــاء والكهرباء ومصاريف تدقيق الحســـابات 

تعتبـــر تكاليف العامة والمشـــتركة بين معظم المنشـــآت.

أيـــة تكاليف ال يمكن إســـنادها مباشـــرة إلـــى توريد خاضع للضريبـــة أو معفى منها ســـيتم اعتبارها بشـــكل عام 
على أنهـــا تكاليف ال يمكن إســـنادها.

يجـــب أن يتم تقســـيم خصم ضريبـــة القيمة المضافـــة المفروضة على الشـــخص الخاضع للضريبة علـــى التكاليف 
العامـــة أو النفقـــات الغير مســـندة والتي تحملها الشـــخص الخاضـــع للضريبة للقيـــام بتوريدات خاضعـــة للضريبة 
وأخرى معفاة بالشـــكل المناســـب والصحيح الـــذي يعكس مدى اســـتخدام هذه التكاليف ضمـــن الجزء الخاضع 

للضريبة من نشـــاط الشـــخص الخاضع للضريبة.

»فـــي حـــال كانت ضريبـــة المدخـــالت مرتبطـــة بســـلع وخدمات تســـتخدم للقيـــام بتوريـــدات خاضعـــة للضريبة 
وتوريـــدات غيـــر خاضعـــة للضريبـــة، ال يجـــوز خصم ضريبـــة المدخـــالت إال في حـــدود النســـبة العائـــدة للتوريدات 

للضريبـــة«)28(. الخاضعة 

مثـــال )14(: قامت شـــركة األطـــالل العقارية والمســـجلة فـــي المملكـــة بتطوير عقار بهـــدف التأجيـــر التجاري 

والســـكني. يبلغ اإليراد الســـنوي من التأجيـــر التجاري والخاضـــع للضريبة 4 مليـــون ريال ســـعودي، ويبلغ اإليراد 
الســـنوي من التأجير الســـكني المعفـــى من الضريبـــة 2 مليون ريال ســـعودي.

تكبدت الشركة ضريبة قيمة مضافة على توريدات مستلمة كما يلي:

فاتـــورة مـــن شـــركة المقاوالت تخـــص بنـــاء الجزء التجـــاري من المشـــروع بقيمـــة مليون ريال ســـعودي  	
باإلضافـــة إلـــى 150,000 ريال ســـعودي ضريبة قيمـــة مضافة.

  فاتورة رســـوم تدقيق حســـابات من مدقق حســـابات ســـعودي تخـــص مراجعـــة القوائم المالية للشـــركة  	
بقيمـــة 100,000 ريـــال ســـعودي باإلضافة إلـــى 150,000 ريال ســـعودي ضريبة قيمـــة مضافة.

  فاتـــورة من شـــركة لتجارة الســـجاد تخص توريد ســـجاد للجزء الســـكني بقيمـــة 40,000 ريال ســـعودي  	
باإلضافـــة إلى 6,000 ريـــال ضريبة قيمـــة مضافة.

))2(  المادة )))(، الخصم النسبي، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
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  يمكن إســـناد ضريبـــة المدخالت علـــى الفاتورة المســـتلمة من شـــركة المقاوالت مباشـــرة إلى النشـــاط  	
الخاضـــع للضريبـــة )التأجير التجـــاري(، وبذلك يمكن لشـــركة األطـــالل خصم الضريبـــة بالكامل.

  يمكـــن إســـناد ضريبـــة المدخـــالت علـــى الفاتورة المســـتلمة من شـــركة الســـجاد مباشـــرة إلـــى التوريد  	
المعفـــى )التأجيـــر الســـكني(، وبذلـــك ال يمكن لشـــركة األطـــالل خصـــم الضريبة.

  الخدمـــات المقدمـــة من مدقق الحســـابات تتعلق بـــكال النشـــاطين )الخاضع والمعفي( لشـــركة األطالل  	
وبذلـــك تعتبر بأنهـــا نفقات ال يمكن إســـنادها.

ولتحديـــد النســـبة التي يمكـــن خصمها من مبلغ 5,000 ريال ســـعودي، يتوجب على شـــركة األطالل احتســـاب 
النســـبة المتعلقة بالنشـــاط الخاضـــع للضريبة وذلك باســـتخدام الطريقـــة االفتراضية. تبلغ النســـبة %66.67 من 

قيمة ضريبـــة القيمة المضافـــة المفروضة على فاتـــورة المدقق.

تضمنـــت الالئحـــة التنفيذيـــة لنظـــام ضريبة القيمـــة المضافـــة الطريقـــة االفتراضية لتحديـــد النســـبة المتعلقة 
بالتوريدات الخاضعة للضريبة)29(. المزيد من التوضيحات حول الطرق المحســـابية المســـتخدمة والخصم النســـبي 

تـــم إدراجها في القســـم )12( من هـــذا الدليل.

مـــن الممكن أن توافـــق الهيئة على طرق بديلة الحتســـاب الخصم النســـبي خالف قيمة التوريـــدات في الحاالت 
ق االســـتخدام الفعلي لضريبة القيمـــة المضافة المتكبدة. المزيـــد من التوضيحات  التي تعكس فيها بشـــكل أدَّ

حول الطرق البديلة واردة في القســـم )13( مـــن هذا الدليل.

))2(  المادة )1)(، الخصم النسبي لضريبة المدخالت، الالئحة التنفيذية
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7. ضريبة المدخالت المقّيدة

7.1. االستخدام الخاص

ال يتـــم خصم ضريبـــة المدخالت المتكبـــدة في حال قام الشـــخص الخاضع للضريبة بشـــراء ســـلع أو خدمات وتم 
اســـتخدامها خـــارج نطاق نشـــاطه االقتصادي. يعتبر االســـتخدام الخاص )الشـــخصي( لســـلع أو خدمات من قبل 
األفـــراد كمالك الشـــركة أو عائلتـــه أو الموظفين بأنه اســـتخدام خارج النشـــاط االقتصادي وبالتالـــي فإن ضريبة 

القيمـــة المضافة المتكبـــدة على أي من تلـــك النفقات غيـــر قابلة للخصم.

مثـــال )15(: يمتلك خالـــد مكتبًا لتقديـــم الخدمات في الرياض ومســـجل ألغـــراض ضريبة القيمـــة المضافة في 

المملكـــة ويقـــوم بإدارته بنفســـه. قـــام خالد بشـــراء طابعـــة الســـتخدام المكتب ولكنـــه لم يســـتخدمها وقام 
بنقلهـــا إلـــى منزله الســـتخدام العائلـــة. بذلك ال يمكـــن لخالد أن يخصـــم ضريبة القيمـــة المضافـــة المتكبدة عند 

شـــراء الطابعة كونه لم يســـتخدمها ضمـــن نشـــاطه االقتصادي الخاضـــع للضريبة.

مثـــال )16(: يلتـــزم بنك فـــي المملكة قانونيـــًا بتقديم تأميـــن صحي لموظفيـــه وعائالتهم. حيث تقدم شـــركة 

التأميـــن وثيقة تأميـــن تغطي تكاليف بمبلـــغ 4,000 ريال ســـعودي )ال تشـــمل ضريبة القيمـــة المضافة( لكل 
مؤمـــن عليه في الســـنة. باإلضافة الى الوثيقـــة، هنالك تأمين إضافـــي بمبلغ 1,000 ريال ســـعودي لكل مؤمن 
عليـــه في الســـنة. وفقـــًا للنظام، فإن هـــذه االضافة غيـــر إلزامية علـــى البنك وعليـــه تفرض عليهـــا ضريبة قيمة 

مضافـــة بقيمة 150 ريال ســـعودي.

تمـــت مناقشـــة االســـتخدام الخـــاص بمـــا يتعلـــق بمزايـــا الموظفين ضمـــن الدليـــل اإلرشـــادي المتعلـــق بمزايا 
الموظفيـــن.

7.2. السلع والخدمات المقيدة

حـــددت الالئحـــة التنفيذيةفئـــات معينـــة من الســـلع والخدمات التـــي تعتبـــر بأنها قد تـــم تلقيها خارج النشـــاط 
االقتصـــادي للشـــخص الخاضـــع للضريبـــة)30(. ال يمكن خصم ضريبـــة المدخالت للنفقـــات المدرجة أدنـــاه، حيث أن 
طبيعـــة هذه النفقات هـــي أنه يتم شـــراؤها للمنفعة الخاصة بالنســـبة لصاحب العمل أو الموظفين أو أشـــخاص 

: تبطين مر

)0)(  المادة )0)(، السلع والخدمات المفترض تلقيها خارج النشاط االقتصادي، الالئحة التنفيذية
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1. أي شكل من أشكال الخدمات الترفيهية أو الرياضية أو الثقافية.

ترتبـــط هـــذه الفئـــة بالنفقات التـــي يتـــم تحملهـــا للترفيه واالســـتمتاع )مثـــل تذاكر حفلـــة( وحضـــور األحداث 
الرياضيـــة )مثـــل مباريـــات كـــرة القـــدم( أو الخدمـــات الثقافية )مثـــل تذاكـــر المتاحف(.

مثـــال )17(: يمتلك عمر شـــركة بيع بالتجزئـــة متخصصة ببيع األحذية، وكون عمر هو مالك الشـــركة، قام بشـــراء 

4 تذاكـــر لحضور مباراة لكرة القـــدم للمنتخب الوطني الســـعودي بهدف تقوية عالقاته مـــع الموردين. حتى وإن 
كان هنالـــك هـــدف اقتصادي من شـــراء التذاكـــر إاّل أن ضريبة القيمـــة المضافة علـــى التذاكر غيـــر قابلة للخصم 

بالنســـبة لشـــركة عمر حيث أن النفقات على النشـــاطات الرياضية مقيـــدة بجميع حاالتها.

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

مثـــال )18(: يمتلـــك عمر شـــركة بيع بالتجزئـــة متخصصة ببيـــع األحذية، وقام باصطحاب قســـم المحاســـبة لديه 

للعشـــاء تقديـــرًا لعملهم وكفائتهـــم. تمت مناقشـــة عمليات القســـم وتطويره خالل العشـــاء، حتـــى وإن كان 
هنالـــك ارتباط بالنشـــاط االقتصـــادي لهذا العشـــاء إاّل أن ضريبة القيمة المضافة على العشـــاء غيـــر قابلة للخصم 

بالنســـبة لشـــركة عمر حيـــث أن النفقات على تمويـــن الغـــذاء والمطاعم مقيدة بجميـــع حاالتها

3. شراء أو استئجار المركبات المقيدة حسب التعريف الوارد أدناه.

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

5. الوقود المستخدم في المركبات المقيدة.

تـــم تعريـــف المركبة المقيـــدة ضمن الالئحـــة التنفيذية ألغـــراض خصم ضريبـــة المدخالت. وتعتبـــر النفقات على 
المركبـــات المقيـــدة خارج النشـــاط االقتصادي وغيـــر مؤهلة للخصم.

»يقصـــد بالمركبـــة المقيدة أي مركبة مصممة لالســـتخدام فـــي الطريق مالم تســـتخدم في أي مـــن الحالتين 
االتيتين:

أ. التي يســـتخدمها الشـــخص الخاضع للضريبة أو موظفوه حصرًا ألغراض العمل دون أن تتاح لالســـتعمال 

الخاص.
ب.  التـــي يراد منها أساســـًا إعادة بيعها من قبل الشـــخص الخاضع للضريبة، أو يراد اســـتعمالها في نشـــاط 

اقتصـــادي ينطوي على توريد تلـــك المركبة)31(.

ال يمكـــن خصـــم ضريبـــة المدخـــالت المتعلقـــة بالمركبـــات المقيدة في حـــال كان هنالـــك أي اســـتخدام خاص 
)شـــخصي(، وال يتـــم تقســـيم النفقـــات بين االســـتخدام الخـــاص واالســـتخدام االقتصادي.

المزيـــد من التفاصيل حول خصـــم ضريبة المدخالت على المركبات المســـتخدمة في النشـــاط االقتصادي ضمن 
الدليل اإلرشـــادي الخاص بمزايا الموظفين.

)1)(  المادة )0)(، الالئحة التنفيذية
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مثـــال )19(: يوقـــع صاحـــب العمل عقـــدًا مع مندوبـــي المبيعات يســـمح لهم باســـتخدام مركباتهـــم المملوكة 

للشـــركة ألغراضهم الشـــخصية يومي الخميـــس والجمعة فقط، وال يجوز اســـتخدام المركبة لغيـــر أغراض العمل 
باقـــي أيام األســـبوع مـــا لم تصـــدر اإلدارة تعليمـــات محـــددة بذلك. بمـــا أن المركبـــة متاحة لإلســـتخدام الخاص 
بشـــكل جزئي، فبالتالي فـــإن المركبة هي مركبة مقيدة، وال يســـمح بأي خصـــم. ومن الجدير بالذكـــر أن الهيئة 
ال تتقيـــد بالنظـــر الـــى مثل هـــذه العقـــود أو لوائـــح العمـــل الداخلية أو اي مســـتند مشـــابه ينص على شـــروط 
اســـتخدام مركبات صاحـــب العمل ولها اإلســـتناد الى أي مصدر يثبت مـــا إذا كانت المركبات. متاحة لإلســـتخدام 

عدمه. من  الشـــخصي 

6. أي سلع وخدمات مخصصة لإلستعمال الشخصي وليست للنشاط التجاري أو االقتصادي.

الفئـــة األخيرة تتعلق بالنفقات األخـــرى المتكبدة من قبل الشـــخص الخاضع للضريبة والتـــي ال تقع ضمن الفئات 
المذكورة أعـــاله، حيث أن طبيعة هذه النفقـــات واضحة بأنها خاصة )شـــخصية( وال ترتبط باألعمال.

مثـــال )20(: قامت شـــركة الصـــالح لالستشـــارات بالتعاقد مع شـــركة تصميم داخلـــي للقيـــام بترميم وإصالح 

مكاتبهـــا. خـــالل العمل، طلب أحد شـــركاء شـــركة الصـــالح من شـــركة التصميم بعـــض األعمال الخاصـــة بمنزله 
وطلـــب إضافـــة التكاليـــف المتعلقة بذلك إلـــى الفاتورة الموجهـــة إلى الشـــركة. في هذه الحالة، قامت شـــركة 
الصـــالح بتحمـــل النفقات ودفعها عن جميـــع الخدمات المقدمة، ولكـــن الخدمات المقدمة لمنزل الشـــريك تعتبر 

خاصة وشـــخصية وال يمكـــن خصمها.

7.3. السلع المحظورة

ال يمكـــن خصـــم ضريبة المدخالت المتكبدة على أية ســـلع يحظر بيعهـــا وفقًا لألنظمةالمتبعة فـــي المملكة أو 
التي يتم تكبدها ضمن أنشـــطة تتعلق بســـلع محظورة)32(.

)2)(  المادة )))()2( ، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
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8. مستندات الخصم 

نصـــت االتفاقيـــة الموحـــدة لضريبـــة القيمـــة المضافة علـــى أنه يتوجـــب على الشـــخص االحتفاظ بالمســـتندات 
المدخالت. ضريبـــة  لخصم  كشـــرط 

لغايات ممارسة حق الخصم، على الخاضع للضريبة أن يكون حائزًا على المستندات اآلتية:

الفاتورة الضريبية التي حصل عليها تطبيقًا ألحكام هذه االتفاقية، 	

 المستندات الجمركية التي تثبت أنه مستورد للسلع وفقًا ألحكام نظام )قانون( الجمارك الموحد)33(.

تضمنـــت الالئحة التنفيذيـــة متطلبات الفاتـــورة الضريبية، حيث يجب أن يتضمن المســـتند مجموعـــة من البيانات 
والخصائـــص لكي يصبـــح مؤهاًل بأن يكـــون »فاتـــورة ضريبيـــة«)34(. ويلتزم العميـــل باالحتفاظ بفاتـــورة ضريبية 
صحيحـــة لكـــي يصبح قـــادرًا على خصم ضريبـــة القيمة المضافـــة المفروضة مـــن قبل المـــورد كضريبة مدخالت. 

يمكـــن االحتفاظ بالفاتـــورة الضريبية ورقيـــًا أو الكترونيًا.

فـــي حال احتســـاب ضريبة القيمـــة المضافة ذاتيًا وفقًا آللية االحتســـاب العكســـي من قبل العميـــل، فلن يقوم 
المـــورد بإصـــدار فاتورة ضريبية لهـــذا الغرض. ولكـــي يتمكن العميل فـــي المملكة من خصـــم ضريبة المدخالت 
علـــى هـــذا التوريد، فإنـــه يتوجب عليـــه االحتفاظ بالمســـتندات التجاريـــة الالزمة إلثبـــات الخدمـــة والمقابل عن 

التوريـــد باإلضافة إلى طريقة احتســـاب الضريبة علـــى التوريد.

مثال )21(: تعاقدت شـــركة البدر لالستشـــارات مع مستشـــار قانوني يابانـــي لتقديم استشـــارات قانونية تتعلق 

بأعمال شـــركة البدر في اليابان. قام المستشـــار الياباني بإصـــدار فاتورته بمبلغ 10,000 يـــن ياباني. هذه الفاتورة 
ال تتوافق مـــع متطلبات الفاتورة الضريبيـــة في المملكة.

بما أن المســـتندات لدى شـــركة البدر تظهر تاريـــخ التوريد والمقابل المســـدد، وبذلك يمكن اســـتخدامها كإثبات 
على عملية احتســـاب ضريبـــة القيمة المضافـــة على التوريد.

في حـــال تســـديد ضريبة القيمـــة المضافة لـــدى الهيئة على اســـتيراد الســـلع، فإن المســـتورد ســـيقوم بتزويد 
الهيئـــة برقم تســـجيله الضريبي عند اإلدخـــال الجمركي. وســـتقوم الهيئة بإصـــدار بيان الكترونـــي يتضمن مبلغ 
ضريبـــة القيمـــة المضافـــة المســـدد على الـــواردات من قبل الشـــخص الخاضـــع للضريبـــة)35(. وبذلـــك تكون هذه 
المســـتندات هـــي المقبولـــة إلثبات تســـديد ضريبـــة القيمة المضافـــة على الـــواردات. وفى كل األحـــوال يكون 
تاريـــخ ســـداد ضريبـــة القيمة المضافـــة بالجمارك هـــو التاريـــخ الذي يتم على أساســـه اإلقـــرار عن تلـــك الضريبة 

المســـددة عـــن الـــواردات باإلقرار الضريبـــى وليس تاريخ انشـــاء البيـــان الجمركي.

)))(  المادة )))(، شروط ممارسة حق الخصم، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
)))(  المادة )))())(، الفواتير الضريبية، الالئحة التنفيذية

)))(  لمادة )))(، تحصيل الضريبة عن الواردات عند دخولها الى المملكة، الالئحة التنفيذية



30

8.1. المستندات/األدلة البديلة

تضمنـــت الالئحـــة التنفيذيـــة مســـتندات أخرى يمكن االســـتناد عليهـــا كإثبات في حـــال عدم توافر المســـتندات 
االتفاقية. فـــي  الواردة 

 فاتورة ضريبية مبسطة تم إصدارها بشكل صحيح وفقًا لهذه الالئحة)36(. 	

فـــي حـــال كان التوريد ناتجًا عن نقل الســـلع إلى دولـــة عضو أخرى، فالمســـتند التجاري أو أي مســـتند آخر  	
يثبـــت القيمة التي تم على أساســـها احتســـاب ضريبة القيمـــة المضافة في تاريـــخ النقل )37(.

  مســـتندات تجاريـــة أخرى ُيســـمح بها حســـب تقدير الهيئـــة، تثبـــت أن الشـــخص الخاضع للضريبـــة قد تم  	
تكليفـــه بصورة صحيحة وســـدد ضريبـــة القيمـــة المضافـــة ذات الصلة)38(. 

تعتبـــر الهيئة بأنـــه وفي جميع الحـــاالت، يتوجب على الشـــخص الخاضع للضريبـــة والذي يتلقى توريدًا لســـلع أو 
بفاتـــورة ضريبية. خدمات االحتفاظ 

مثـــال )22(: يعمـــل طـــارق كتاجر مســـجل ألغـــراض ضريبـــة القيمة المضافـــة في المملكة وقام بشـــراء ســـلع 

مـــن مـــورد بمبلـــغ 3,000 ريال ســـعودي. قام المـــورد بإصـــدار فاتـــورة ضريبية تتضمـــن رقم تســـجيله الضريبي 
ومعلومـــات عـــن التوريد بوضـــوح ولكنهـــا ال تتضمن عنـــوان )طـــارق( أو كمية الســـلع الموردة.

قام المحاسب المسؤول لدى طارق بطلب فاتورة معدلة ولكن لم يقم المورد بذلك.

كـــون الفاتورة الضريبيـــة غير مكتملة فإن لـــدى طارق مســـتند يثبت تفاصيل التوريـــد، وللهيئة وفقـــًا لتقديرها 
أن تقبـــل بهـــذه الفاتورة كإثبات/مســـتند تجاري بديـــل، وعليه يمكن لطـــارق خصم ضريبة المدخـــالت على هذه 
الفاتـــورة وفقًا للمســـتندات المتوفرة لديه عن التوريد ومســـتندات إثبات ســـداد ضريبة القيمـــة المضافة عن هذا 

التوريد.

8.1.1. الفواتير باللغة غير العربية

يجـــب أن تتضمن الفواتير الضريبيـــة البيانات الالزمة باللغـــة العربية باإلضافة إلى أي لغة أخرى يتم اســـتخدامها. 
وذلـــك يعنـــي بأن الفاتورة الصـــادرة مـــن دون المعلومات باللغـــة العربية لن تعتبـــر بأنها فاتـــورة ضريبية صحيحة 

ألغراض ضريبـــة القيمة المضافة فـــي المملكة.

)))(  المادة )))())(، خصم ضريبة المدخالت، الالئحة التنفيذية
)))(  المادة )))())(، خصم ضريبة المدخالت، الالئحة التنفيذية
)))(  المادة )))())(، خصم ضريبة المدخالت، الالئحة التنفيذية
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يتوجـــب فـــي جميع الحاالت على الشـــخص الخاضـــع للضريبة والـــذي يتلقى توريدًا لســـلع أو خدمـــات االحتفاظ 
بفاتـــورة ضريبيـــة صحيحـــة باللغة العربيـــة وذلك إلثبـــات حق خصم ضريبـــة المدخـــالت. ومع ذلك، فـــي حال تم 
االحتفـــاظ بفاتـــورة صـــادرة بلغة أخـــرى غير اللغـــة العربيـــة ولكنها تســـتوفي جميع الشـــروط األخـــرى للفاتورة 
الضريبيـــة الـــواردة فـــي الالئحـــة التنفيذيـــة، فللهيئة، وبنـــاًء على تقديرهـــا، الســـماح للعميل باســـتخدام هذه 

الفاتـــورة كمســـتند بديل إلثبـــات تلقي الشـــخص الخاضع للضريبـــة للتوريـــد وتكبده لضريبـــة المدخالت.

وعليـــه، يمكـــن للشـــخص الخاضـــع للضريبة اســـتخدام هـــذه الفاتورة لممارســـة حقـــه بخصم ضريبـــة المدخالت 
اآلتية: المعايير  اســـتيفاء  وبشـــرط 

أن تتوافـــق الفاتـــورة مـــع متطلبات إصـــدار الفواتيـــر الضريبية الـــواردة في الالئحـــة التنفيذية غيـــر كونها  	
العربية)39(. باللغـــة 

 أن يتوفـــر لدى الشـــخص الخاضع للضريبـــة إثبات آخر بأنه تم تســـديد ضريبـــة القيمة المضافة المســـتحقة  	
للمورد )مســـتندات تجارية ككشـــف بنكي أو ايصال مـــن المورد(.

  علـــى الشـــخص الخاضـــع للضريبة تزويـــد الهيئة بنـــاًء على طلبهـــا بترجمة معتمـــدة ألي فاتـــورة تطلبها  	
الهيئـــة خـــالل التدقيق أو ألي ســـبب آخر.

ال يتطلـــب مـــن الشـــخص الخاضع للضريبـــة الحصول علـــى موافقة الهيئة مســـبقًا الســـتخدام الفواتيـــر بلغة غير 
العربيـــة كإثبـــات بديـــل لخصم ضريبـــة المدخالت عـــن كل فاتورة علـــى حدة في حـــال كانت الفواتير تســـتوفي 

كافـــة المعايير المذكـــورة أعاله.

ان االجـــراء التقديري المنصوص عليه في هذا القســـم يؤثـــر فقط على حق العميل في خصـــم ضريبة المدخالت 
بنـــاًء على الفاتـــورة، وال يخل بالتزامات مورد الســـلع أو الخدمات بإصـــدار فواتيره بالتوافق مـــع المتطلبات الواردة 

فـــي الالئحـــة التنفيذية، وغير ذلك يعتبـــر مخالفة ألحكام النظـــام والالئحة وما يترتب على ذلـــك من عقوبات.

)))(  المادة ))))( من الالئحة التنفيذية تتضمن العناصر المطلوب إدراجها في الفاتورة الضريبية
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9. توقيت خصم الضريبة

9.1. القاعدة األساسية

وفـــقًا لالتفاقيـــة الموحـــدة لضريبة القيمـــة المضافة، فإن حـــق العميل بخصـــم ضريبة المدخالت علـــى توريد ما 
مرتبـــط بإلتـــزام المورد بفـــرض وتحصيل ضريبة القيمـــة المضافة علـــى التوريد أي: تاريـــخ التوريد.

»ينشأ حق الخصم عند استحقاق الضريبة القابلة للخصم وفقًا ألحكام هذه االتفاقية«)40(. 

بالنســـبة للشـــخص الخاضـــع للضريبة الـــذي يســـتخدم الطريقـــة المحاســـبية لالقرار عـــن الضريبة وفقًا ألســـاس 
الفاتـــورة فيكون له حـــق خصم ضريبة المدخـــالت في الفتـــرة الضريبية التي يقع فيهـــا تاريخ التوريـــد)41(. وعادة 
ما يكـــون هذا التاريخ هو تاريخ اســـتالم الســـلع أو الخدمات وتاريخ إصـــدار الفاتورة الضريبية أو المســـتند البديل 

للضريبة)42(.  الخاضع  للشـــخص 

لـــن يتمكن الشـــخص الخاضـــع للضريبة/العميل من خصـــم ضريبة المدخالت حتـــى يتوفر له األدلة/المســـتندات 
الواردة في القســـم )8( من هـــذا الدليل.

ال يشـــترط القيـــام بأية توريـــدات الحقة لســـلع أو خدمات تم شـــراؤها حتى يتمكن الشـــخص مـــن خصم ضريبة 
المدخـــالت على توريدات قام بشـــرائها.

مثال )23(: قامت شـــركة األفـــق بتوريد المعدات الصناعية بشـــراء رافعـــة من مصنع للرافعات بتاريخ أغســـطس 

2020م وذلـــك للوفـــاء بطلبية ســـيتم توريدهـــا لعميـــل بتاريخ نوفمبـــر 2020م. تقوم شـــركة األفـــق بتقديم 
إقرارها الضريبي بشـــكل ربع ســـنوي، وبما أن الســـلع تم توريدها للشـــركةا في مارس 2018م وتمتلك الشـــركة 
فاتـــورة ضريبيـــة صحيحـــة للتوريـــد، فإنه يمكنهـــا خصم ضريبـــة المدخـــالت المفروضة علـــى التوريـــد من خالل 
اقرارهـــا الضريبـــي للربـــع األول من عـــام 2018م على الرغم مـــن ان البيع للعميل من قبل شـــركة الطالئع ســـيتم 

فـــي فترة ضريبيـــة الحقة.

مثـــال )24(: قامت الشـــركة العالميـــة للتطوير العقاري بتلقي خدمات هندســـية لمشـــروع تطويـــر عقار تجاري 

جديـــد فـــي الرياض، مـــن المفترض أن يتـــم بناء العقـــار وبيعه خالل ســـنتين. قامت الشـــركة الهندســـية بفرض 
ضريبـــة قيمـــة مضافة علـــى فواتيرها الصـــادرة للشـــركة العالمية، وعلـــى الرغم منأنه لـــم يتم البدأ ببنـــاء العقار 
إاّل أن الشـــركة العالمية تســـتطيع خصـــم الضريبة المفروضـــة على الخدمات الهندســـية حيث أن هـــذه الخدمات 

ترتبط مباشـــرة بالنشـــاط الخاضع للضريبة للشـــركة العالمية.

)0)(  المادة )))(، مبدأ خصم الضريبة، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
)1)(  المادة )))(، احتساب الضريبة، الالئحة التنفيذية

)2)(  المادة ))2(، تاريخ استحقاق الضريبة على توريد السلع والخدمات، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية
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بالنســـبة للشـــخص الخاضـــع للضريبـــة الذي يســـتخدم الطريقـــة المحاســـبية لالقرار عـــن الضريبة وفقا لألســـاس 
النقـــدي فـــان توقيـــت خصم ضريبـــة المدخالت علـــى توريدات الســـلع والخدمـــات التي قام بشـــرائها هـــو تاريخ 

فعليًا)43(. ســـدادها 

9.2. الخصم في فترات ضريبية الحقة

تســـمح الالئحة التنفيذية للشـــخص الخاضع للضريبـــة خصم ضريبة المدخـــالت في فترات ضريبيـــة الحقة للفترة 
الضريبية التي تشـــمل تاريخ التوريد وبشـــرط أاّل تتجاوز )5( ســـنوات بعد الســـنة التي تـــم بها التوريد.

»للشـــخص الخاضع للضريبة خصـــم ضريبة المدخالت في فترة ضريبيـــة الحقة للفترة التي تشـــمل تاريخ التوريد، 
وذلـــك شـــريطة أن يكون له الحق فـــي إجراء الخصم وفقًا لألحـــكام األخرى الواردة بهذه الالئحـــة. وال يجوز خصم 

ضريبـــة المدخالت في أي فترة تقع بعد خمس ســـنوات من الســـنة التقويمية التي وقع فيهـــا التوريد«)44(. 

مثـــال )25(: تلقـــت شـــركة الفارس خدمات استشـــارات قانونيـــة من مكتب ســـعودي، تم تأدية هـــذه الخدمات 

بتاريـــخ 2018/03/21م وتم إصـــدار الفاتورة بتاريخ 2018/03/31م وإرســـالها للشـــركة. اســـتغرقت الموافقة على 
دفـــع الفاتورة مـــدة طويلة تعّدت فتـــرة اإلقرار الضريبي لشـــهر مارس 2018م. بـــداًل عن تعديل إقـــرار الربع األول، 
فإنـــه يمكن لشـــركة الفارس خصم ضريبـــة المدخالت على هـــذه الخدمات من خـــالل إقرارها الضريبـــي عن الربع 

الثاني للعام 2018م فـــي 2018/06/30م.

)))(  المادة )))(، المحاسبة وفقًا لألساس النقدي، الالئحة التنفيذية
)))(  المادة )))())(، خصم ضريبة المدخالت، الالئحة التنفيذية
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10. تعديل خصم ضريبة المدخالت

10.1. تغيير المقابل مستحق الدفع

ينشـــأ حق العميل بخصـــم ضريبة المدخالت علـــى توريد ما مرتبط بإلتـــزام المورد بفرض وتحصيـــل ضريبة القيمة 
المضافة على التوريـــد، أي تاريخ التوريد.

وعليـــه، في حال حصـــول تغيير على قيمة المقابل مســـتحق الدفع، فإن هذا التغيير ســـيؤثر علـــى قيمة ضريبة 
القيمة المضافة المســـتحقة على التوريـــد وكذلك على ضريبة المدخـــالت القابلة للخصم.

يتـــم تعديـــل قيمة أي توريد خاضـــع للضريبة من قبل الشـــخص الخاضع للضريبـــة إذا تم إلغاء أو وقـــف التوريد أو 
فـــي حال وجود تغييـــر أو تعديل جوهري في قيمـــة المقابل جزئيـــًا أو بالكامل)45(. 

وبذلـــك، فإنـــه عنـــد تعديل قيمـــة التوريد فـــإن قيمة ضريبـــة المدخـــالت القابلة للخصـــم يجب أن يتـــم تعديلها. 
وفـــي حال قـــام المورد بإصدار فاتـــورة ضريبية للمقابل األصلي المســـتحق فإنـــه يتوجب عليه إصدار اشـــعار دائن 

أو اشـــعار مدين لعكـــس التغيير.

في حـــال قام العميل، كونه الشـــخص الخاضـــع للضريبة، بخصم ضريبـــة المدخالت على المقابـــل األصلي فعليه 
تعديل هـــذا الخصم وفقًا للتعديـــل الذي تم على قيمـــة التوريد.

مثـــال )26(: قامت شـــركة المجد للتســـويق والمســـجلة ألغـــراض ضريبة القيمـــة المضافة في المملكة بشـــراء 

10 طابعـــات لمكاتبهـــا، وقام المـــورد بفرض ضريبة قيمـــة مضافة وإصدار فاتورة ضريبية للشـــركة. قامت شـــركة 
المجـــد بخصم الضريبـــة المفروضة في الفتـــرة الضريبية التي تـــم بها التوريـــد. وبعد اســـتخدام الطابعات لثالثة 
أشـــهر، اتضح للشـــركة بـــأن هذه الطابعات ال تعمل بشـــكل جيـــد وقامت بناًء علـــى ذلك بإرجاعهـــا للمورد وطلب 
رد المقابـــل المدفـــوع. قام المورد بإصدار اشـــعار دائـــن حيث تم إلغـــاء التوريد، وبذلك يتوجب على شـــركة المجد 

تعديل خصـــم ضريبة المدخـــالت الذي تم مســـبقًا بناء على اإلشـــعار الدائن.

10.2. عدم السداد

كـــون مبلغ ضريبـــة المدخالت القابلـــة للخصم يرتبط مباشـــرًة بمبلـــغ ضريبة المخرجات مســـتحق الدفـــع، فإنه ال 
يمكـــن للعميل االســـتمرار فـــي خصم ضريبـــة المدخالت عـــن توريد ما في حـــال عدم ســـداد قيمـــة التوريد)46(. 
وبالتحديـــد، تضمنت الالئحـــة التنفيذية ما يلي:«على الشـــخص الخاضع للضريبة إذا قام بخصـــم ضريبة المدخالت 

)))(  المادة ))2(، تسوية قيمة الضريبة، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
)))(  المادة )))()1(، تسوية ضريبة المدخالت القابلة للخصم، الالئحة التنفيذية
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عـــن توريد اســـتلمه ولـــم يقم بالســـداد كاماًل بعـــد فترة اثني عشـــر شـــهرًا من تاريـــخ التوريـــد، أن يخفض خصم 
ضريبـــة المدخالت بقـــدر قيمة الضريبة المحســـوبة علـــى المقابل الذي يبقى دون ســـداد في ذلـــك التاريخ«. )47(

ويتضمـــن ذلـــك الحاالت التي لـــم يتم فيها اســـتحقاق المقابل للمورد بعد )على ســـبيل المثـــال إذا تم منح فترة 
ســـماح إضافية للســـداد(. وعندما يقوم العميل بســـداد مقابل التوريـــد فإنه يمكنه خصم ضريبـــة المدخالت في 

الفترة التي تم بها الســـداد)48(.

فـــي حـــاالت أخرى، عندما ال يتلقـــى الخاضع للضريبـــة كامل أو جزء مـــن المقابل المتعلق بتوريـــد خاضع للضريبة 
فإنه يحق للشـــخص الخاضـــع للضريبة كونه المورد)49( - وبشـــروط معينـــة - أن يقوم بتخفيـــض ضريبة المخرجات 

لهذا التوريد، ويعـــرف ذلك بتخفيض الديـــون المعدومة.

ال يرتبط تعديل ضريبة المدخالت القابلة للخصم من قبل العميل بأحقية المورد بتخفيض الديون المعدومة.

10.3. الخسارة أو التلف أو السرقة

ال يلتزم الخاضع للضريبة بتعديل ضريبة المدخالت في حال خسارة السلع أو تلفها أو سرقتها)50(. 

وبهـــدف الحد مـــن أي محاولة لالحتيال ومنعًا للشـــك، تضمنت الالئحـــة التنفيذيةنصًا على أنـــه يتوجب اإلقرار عن 
الســـلع التي حصـــل عليها الخاضـــع للضريبة وتمت خســـارتها أو تلفها أو ســـرقتها بذات الطريقة التـــي يتم اإلقرار 
عنها في الدفاتر والســـجالت المحاســـبية لديه وذلـــك إلثبات ودعم خصـــم ضريبة المدخالت على تلك الســـلع)51(.

للهيئـــة أن تطلـــب إثباتـــات إضافية تتعلـــق بالخســـارة أو التلـــف أو الســـرقة وتتضمن على ســـبيل المثـــال تقرير 
الشـــرطة ومســـتندات التأمين.

مثال )27(: في شـــهر أغســـطس 2020م، قامت شـــركة الحســـام ألعمال الميكانيكا بشـــراء )50( مصباح اضاءة 

ســـيارة الســـتعمالها فـــي تصليح الســـيارات وبســـعر )50( ريال ســـعودي لكل وحدة - ال تشـــمل ضريبـــة القيمة 
المضافـــة. بلـــغ مجموع الشـــراء هو 2,875 ريـــال ســـعودي )2,500 + 375 ضريبـــة قيمة مضافة. بعد أســـبوعين، 
قـــام عامل بإســـقاط مجموعة مـــن المصابيح ســـهوًا ولم تعـــد صالحة لالســـتعمال. ولم يكن هنـــاك تأمين على 

الوحدات.  هذه 

قامت الشـــركة بتســـجيلها كمـــواد تالفة بعـــد موافقة اإلدارة فـــي دفاترها المحاســـبية. وعليه، يمكن لشـــركة 
الحســـام خصـــم ضريبة القيمة المضافـــة )375 ريال( المفروضة على شـــراء الوحدات التالفة فـــي االقرار الضريبي.

)))(  المادة )0)()10(، تعديل قيمة التوريد، الالئحة التنفيذية
)))(  المادة )0)( )11(، تعديل قيمة التوريد، الالئحة التنفيذية
)))(  المادة )0)( ))(، تعديل قيمة التوريد، الالئحة التنفيذية

)0)(  المادة )))()2( ، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
)1)(  المادة )))())(، خصم ضريبة المدخالت، الالئحة التنفيذية
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10.4. األصول الرأسمالية

هنالـــك قواعـــد لخصم ضريبـــة المدخـــالت المتعلقة باألصـــول الرأســـمالية. تم تعريف األصـــول الرأســـمالية بأنها 
»األصـــول الماديـــة وغيـــر المادية التي تشـــكل جزًء مـــن أصول العمـــل والمخصصـــة لالســـتعمال الطويل األمد 

كأداة عمل أو وســـيلة اســـتثمار«)52(.

وبذلك يمكن لألصول الرأسمالية أن تتضمن أصواًل ملموسة وغير ملموسة.

يتحـــدد خصـــم ضريبة المدخـــالت على األصـــول الرأســـمالية وفقًا لقصـــد ونية المشـــتري في اســـتخدام األصل 
وذلك فـــي تاريخ شـــراء األصل الرأســـمالي.

مثـــال )28(: لدى شـــركة ســـعودية عدة أقســـام تقوم بأنشـــطة مختلفـــة. القســـم األول يقوم بأنشـــطة مالية 

معفـــاة جزئيـــًا مـــن ضريبـــة القيمة المضافـــة والقســـم الثاني للبيـــع بالتجزئـــة باإلضافة إلى قســـم ثالـــث يقوم 
بأنشـــطة ســـفريات ورحالت. قامت الشـــركة بشـــراء أثاث مكتبي جديد ليتم اســـتخدامه في قســـم السفريات، 
وبمـــا أن هذه األنشـــطة خاضعة للضريبـــة وكان القصد من شـــراءها االســـتخدام على المدى الطويل بأنشـــطة 

تتعلـــق بالنشـــاط الخاضـــع للضريبة فإنـــه يحق خصم ضريبـــة المدخـــالت بالكامل على المشـــتريات. 

يجـــب مراقبة اســـتخدام األصـــول الرأســـمالية طوال عمرهـــا االفتراضـــي، وفي حال تـــم تغيير االســـتخدام من 
خاضـــع إلـــى غير خاضـــع أو العكـــس، فإنـــه يتوجب علـــى الخاضـــع للضريبـــة تعديل ضريبـــة المدخـــالت التي تم 

خصمهـــا مســـبقًا )ويجب اجـــراء مثل هـــذه التغييرات )حســـب مقتضـــى الحال( كل اثني عشـــر شـــهرا()53(.

ويمكـــن الحصول علـــى المزيد مـــن التوضيحات حـــول األصول الرأســـمالية وخصـــم ضريبة المدخـــالت المتعلقة 
خالل الدليل االرشـــادي الخـــاص باألصول الرأســـمالية.

)2)(  المادة )1(، التعاريف، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
)))(  المادة )2)(، األصول الرأسمالية، الالئحة التنفيذية
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11. حاالت خاصة

11.1. ضريبة القيمة المضافة قبل التسجيل

يـــحق للخاضـــع للضريبـــة خصم ضريبـــة المدخالت التـــي تحملها )ســـددها( قبـــل تاريخ ســـريان تســـجيله لغايات 
ضريبـــة القيمـــة المضافة. وعلى حســـب الحال، فـــإن ذلك يتم على الســـلع والخدمـــات التي يتـــم تلقيها لغرض 
اســـتخدامها في ســـياق ممارســـة النشـــاط االقتصادي )الى الحد الـــذي يمكنه من اجـــراء التوريـــدات الخاضعة 
للضريبـــة والتوريـــدات البينيـــة والتوريدات التي كانت ســـتعد خاضعـــة للضريبة لو أنهـــا تمت فـــي المملكة()54(.  
ويخضـــع حـــق الخصم على ضريبة المدخالت المســـددة قبل تاريخ ســـريان التســـجيل لشـــروط ومعاييـــر محددة.

وقـــد نصت االتفاقيـــة الموحدة لضريبة القيمة المضافة على الشـــروط اآلتية فيما يخص خصـــم ضريبة المدخالت 
المســـددة قبل تاريخ التسجيل:

تلقي السلع والخدمات لغايات القيام بتوريدات خاضعة للضريبة،. 1
عدم استهالك األصول الرأسمالية كليًا قبل تاريخ التسجيل،. 2
عدم توريد السلع قبل تاريخ التسجيل،. 3
تلقي الخدمات خالل فترة زمنية معينة قبل تاريخ التسجيل وفقًا لما تحدده كل دولة عضو،. 4
  عـــدم خضـــوع الســـلع والخدمـــات ألي قيد مـــن القيود المرتبطـــة بحق الخصـــم المنصـــوص عليها في . 5

االتفاقية)55(. هـــذه 

وبنـــاء عليـــه، نصت الالئحـــة التنفيذية على تفســـيرات إضافيـــة تتعلق بتطبيق المـــادة أعاله. الشـــروط اإلضافية 
لخصـــم ضريبة المدخالت على الســـلع المشـــتراة قبل التســـجيل هـــي كاآلتي:

 فـــي الحاالت التي تكون بها الســـلع عبـــارة عن أصول رأســـمالية، فيجب أال يكون قد تـــم إهالكها بالكامل  	
فـــي تاريخ التســـجيل )وفقا للقيمـــة الدفتريـــة الموجبة(. وعليـــه، فإن الحـــد األقصى لضريبـــة المدخالت 
القابلـــة للخصم يتم احتســـابه وفقًا للقيمـــة الدفترية الصافية، والتـــي تحدد وفقًا للمعالجات المحاســـبية 

للشـــخص الخاضـــع للضريبة مع األخـــذ بعين االعتبار قيمـــة التوريد.

 أاّل تكـــون الســـلع قد تـــم توريدها من قبل شـــخص خاضع للضريبة إلى شـــخص آخر أو اســـتعمالها بالكامل  	
من قبل الشـــخص الخاضـــع للضريبة قبل تاريخ التســـجيل.

 أاّل تكون السلع من النوع المقيد من الخصم، كما تم مناقشته في القسم )7( من هذا الدليل)56(. 	

)))(  المادة )))()1(، خصم ضريبة المدخالت، الالئحة التنفيذية 
)))(   المادة )))(، حق خصم ضريبة المدخالت المسددة قبل تاريخ التسجيل، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية
)))(  المادة )0)(، السلع والخدمات المفترض تلقيها خارج نطاق النشاط االقتصادي، الالئحة التنفيذية
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يحـــق للشـــخص الخاضع للضريبة خصم ضريبـــة المدخالت التي تحمّلهـــا فيما يتعلق بالخدمـــات المقدمة له خالل 
فترة الستة أشـــهر السابقة لتاريخ ســـريان التسجيل، على أن:

أن يتم شراء الخدمات لغرض استخدامها في سياق ممارسة النشاط االقتصادي)57(.. 1
 لم يتـــم توريد الخدمات إلى شـــخص آخر ولم يتم اســـتخدامها بالكامل من قبل الشـــخص الخاضع للضريبة . 2

التسجيل. تاريخ  قبل 
ال تكون الخدمات من النوع المقيد من الخصم، كما هو موضح في القسم )7( من هذا الدليل)58(.. 3

11.2. ضريبة القيمة المضافة المتكبدة في دول أخرى

لـــن يتمكن الشـــخص الخاضـــع للضريبة من خصـــم أية ضريبة قيمـــة مضافـــة أو ضرائب معامالت أخرى مشـــابهة 
يتحملهـــا فـــي دول أخرى على توريدات لســـلع وخدمات أو على مســـتوردات في إقراره الضريبـــي في المملكة.

ســـيتم وضع نظام اســـترداد للمنشـــآت الســـعودية الحقا، وذلك للحصول علـــى ضريبة القيمـــة المضافة التي تم 
دفعها في دولـــة أخرى من دول مجلـــس التعاون.

)))(  المادة )))()1(، خصم ضريبة المدخالت، الالئحة التنفيذية
)))(  المادة )0)(، السلع والخدمات المفترض تلقيها خارج نطاق النشاط االقتصادي، الالئحة التنفيذية
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12. الخصم النسبي

ال يجـــوز خصـــم ضريبة المدخـــالت التي يتكبدها الشـــخص الخاضـــع للضريبة والتـــي تتعلق بأنشـــطة معفاة من 
الضريبـــة. بينما يجوز للشـــخص الذي يقوم بتوريـــدات خاضعة للضريبـــة وأخرى معفاة من الضريبـــة بخصم ضريبة 

المدخالت المتعلقـــة بالتوريدات الخاضعـــة للضريبة فقط.

بالنســـبة لألشـــخاص الخاضعيـــن للضريبة والذيـــن لديهم توريـــدات معفاة وأخـــرى خاضعة، فيجب تحديد نســـبة 
ضريبـــة المدخـــالت القابلة للخصم باســـتخدام الخطـــوات التالية)59(:

 تقســـيم قيمـــة الضريبة بيـــن األنشـــطة االقتصادية وغيـــر االقتصادية كما هـــو موضح بــــالقسم 12.1 . 1
أدنـــاه حيث تكـــون ضريبة المتعلقـــة باألنشـــطة االقتصادية هـــي ضريبـــة المدخالت المؤهلـــة للخصم. 

 تقســـيم ضريبة المدخـــالت المتعلقـــة بالنشـــاط االقتصادي بيـــن توريـــدات خاضعة للضريبـــة وأخرى . 2
. ة معفا

ال تحتـــاج المنشـــآت التي تقـــوم بأنشـــطة اقتصادية فقط )ليـــس لديها أية نشـــاطات غير اقتصاديـــة أخرى( إلى 
بالتقسيم. القيام 

12.1. التقسيم بين األنشطة االقتصادية واألنشطة غير االقتصادية

يجوز خصم ضريبة المدخالت فقط بمقدار التكاليف المتكبدة في سياق ممارسة النشاط االقتصادي)60(.

مثـــال )29(: تقـــوم إحدى البلديات بممارســـة نشـــاطها بصفة عامـــة كما هو مطلـــوب ومحدد. وبغـــرض القيام 

بمهامهـــا، قامت البلدية بالتعاقد مع شـــركة األصالة لالستشـــارات فـــي المملكة، وتقوم شـــركة األصالة بفرض 
ضريبة قيمـــة مضافة علـــى فواتيرها الموجهة إلـــى البلدية.

ترتبط هذه الضريبة باألنشطة غير االقتصادية للبلدية وبذلك ال يمكن خصمها. 

في حال قيام الشـــخص بممارســـة أنشـــطة اقتصادية وأخـــرى غير اقتصاديـــة فإنه يتم تحديـــد ضريبة المدخالت 
القابلـــة للخصـــم بناًء على مـــا إذا كانت تورد للشـــخص الخاضع للضريبة في ســـياق ممارســـته لنشـــاط اقتصادي 

يلي: كما 

)))(  المادة )1)(، الخصم النسبي لضريبة المدخالت، الالئحة التنفيذية للنظام
)0)(  المادة )))()1(، خصم ضريبة المدخالت، الالئحة التنفيذية
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ضريبـــة مدخالت يمكن اســـنادها إلى توريدات موردة للشـــخص 

الخاضع للضريبة في ســـياق ممارسة نشـــاطه االقتصادي
الخصم بالكامل، بشرط أن تتعلق بتوريدات خاضعة للضريبة

ضريبـــة مدخالت يمكن اســـنادها إلى توريدات موردة للشـــخص 

الخاضع للضريبة في ســـياق ممارســـة نشـــاط غير اقتصادي
ال يجوز الخصم

ضريبة مدخالت أخرى ال يمكن اســـنادها بشـــكل مباشر إلى أنشطة 

اقتصادية أو أنشـــطة غير اقتصادية للشخص الخاضع للضريبة
الخصم النسبي استنادًا إلى التقسيم

لـــم يتضمن نظام ضريبـــة القيمة المضافـــة منهجية محددة أو الية محددة الحتســـاب التقســـيم بين األنشـــطة 
االقتصاديـــة وغيـــر االقتصاديـــة )كذلـــك بمـــا يتعلق باألنشـــطة الخاضعـــة واالنشـــطة المعفاة(. على الشـــخص 
اســـتخدام آليـــة تعكس بشـــكل واضح وعـــادل كيفية اســـتخدام التوريـــدات التي تدفـــع عنها ضريبـــة من قبل 
الشـــخص الخاضـــع للضريبة ومدى استخدامهــــا في األنشـــطة االقتصادية، وينبغي ان تســـتند هـــذه اآللية إلى 

بيانـــات يمكن التحقـــق منهـــا ومراجعتها من قبـــل الهيئة.

ويجـــب على الشـــخص الخاضـــع للضريبة تحديـــد قيمة الضريبـــة المتكبـــدة على التوريـــدات التـــي يتلقاها في 
ســـياق ممارســـة نشـــاط اقتصادي وتلك التـــي يتلقاها خارج النشـــاط االقتصادي قبـــل القيام بتقســـيم ضريبة 

المدخـــالت بين األنشـــطة الخاضعـــة للضريبة واألنشـــطة المعفاة.

12.2. التقسيم بين األنشطة الخاضعة للضريبة واألنشطة المعفاة

ال يجـــوز خصـــم ضريبة المدخـــالت المتكبدة فيما يتعلق بأنشـــطة المكلـــف المعفاة من الضريبـــة، مثل الخدمات 
الماليـــة أو اإليجـــار الســـكني. بينما يجـــوز للمورد الـــذي يقوم بتوريـــدات خاضعـــة للضريبة وأخـــرى معفاة خصم 

ضريبة المدخـــالت المتعلقـــة بالتوريدات الخاضعـــة للضريبة فقط.

بالنســـبة لألشـــخاص الخاضعيـــن للضريبة والذيـــن لديهم توريـــدات معفاة وأخـــرى خاضعة، فيجب تحديد نســـبة 
ضريبـــة المدخـــالت القابلة للخصـــم كما هو موضـــح في الجـــدول أدناه)61(.

وبعـــد أن يتم تقســـيم قيمـــة الضريبة بين األنشـــطة االقتصادية وغيـــر االقتصادية كما هو موضح بــــالقسم 12.1 
أعـــاله، يتم تقســـيم ضريبة المدخـــالت المتعلقة بالنشـــاط االقتصـــادي بين توريـــدات خاضعـــة للضريبة وأخرى 

معفـــاة؛ وتكـــون ضريبة المدخـــالت التي تتعلق باألنشـــطة االقتصاديـــة فقط مؤهلة للخصم واإلســـناد.

الخصم بالكاملضريبة مدخالت تتعلق حصرًا ومباشرة بتوريدات خاضعة للضريبة

ضريبـــة مدخـــالت تتعلـــق حصـــرا ومباشـــرة بتوريـــدات معفـــاة مـــن 

للضريبـــة
ال يجوز الخصم

النفقـــات العامـــة وضريبـــة مدخـــالت ال يمكـــن إســـنادها بشـــكل 

مباشـــر إلـــى توريـــدات خاضعـــة لضريبـــة القيمـــة المضافة
الخصم النسبي استنادًا إلى التقسيم

)1)(  المادة )1)())(، الخصم النسبي لضريبة المدخالت، اللالئحة التنفيذية
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يجب تقســـيم النفقات/ التكاليـــف العامة المدفوعة من قبل الشـــخص الخاضـــع لضريبة القيمـــة المضافة مقابل 
القيـــام بتوريـــدات خاضعـــة لضريبة القيمـــة المضافة وأخـــرى معفاة لتعكس ما إذا كانت تنســـب تلـــك التكاليف 
الـــى التوريدات الخاضعـــة لضريبة القيمة المضافـــة المقدمة من قبل الشـــخص الخاضع للضريبة بشـــكل صحيح.

وال يتطلـــب األمر احتســـاب الجزء الخاضع للضريبة ألنشـــطة الشـــخص الخاضع للضريبة اال في حال كان الشـــخص 
الخاضـــع يقـــوم بتوريـــدات خاضعة للضريبـــة وتوريدات معفـــاة. وال يجب على الشـــخص الخاضـــع للضريبة والذي 

يمكنه خصـــم ضريبة المدخـــالت بالكامل القيام بهذا االحتســـاب.

مثـــال )30(: تقـــوم إحدى البلديات بممارســـة نشـــاطها بصفة عامـــة كما هو مطلـــوب منها من وزارة الشـــؤون 

البلديـــة القروية واإلســـكان ، كما تمتلك البلديـــة عقارات تقوم بتأجيرها لالســـتخدام الســـكني والتجاري. خالل 
العـــام 2021م، كانـــت التوريـــدات التي قامت بهـــا البلدية والتوريدات المســـتلمة من قبلهـــا كما يلي:

التوريدات المقدمةالوصف

)ريال سعودي( أ

التوريدات المستلمة الخاضعة 

للضريبة

)ريال سعودي( ب

خصم ضريبة المدخالت

 األنشطة العامة
0

ال يوجد عائد: تمويل مركزي

4,800,000

)باإلضافة إلى الضريبة 

)720,000

ال تخصم الضريبة المتكبدة 

خارج سياق ممارسة نشاط 

اقتصادي

الخاضـــع  التجـــاري  االيجـــار 

يبـــة للضر

200,000

)باإلضافة إلى ضريبة قيمة 

مضافة(- ضريبة مخرجات 

30,000 ريال سعودي

50,000

)باإلضافة إلى الضريبة 7,500(

خصم ضريبة المدخالت بقيمة 

2,500 ريال سعودي من 

ضريبة المخرجات

االيجـــار الســـكني المعفى 

مـــن الضريبة

300,000

)ال يوجد ضريبة قيمة مضافة(

150,000

)باإلضافة إلى الضريبة 

)22,500

ال يمكن الخصم

قابلـــة  غيـــر  عامـــة  نفقـــات 

بكافـــة  تتعلـــق  لإلســـناد 

األنشـــطة االقتصادية وغير 

االقتصاديـــة

ال يوجد

1,000,000

)باإلضافة إلى الضريبة 

)150,000

خصم ضريبة المدخالت 800 

ريال سعودي - تتطلب 

اإلسناد

)أ(  التوريدات التي تمت والمتعلقة بكافة التوريدات التي تتم بشكل مستمر والمقدمة من قبل البلدية في سياق ممارستهم كسلطة عامة

)ب( التوريدات الخاضعة للضريبة المقدمة من قبل شخص خاضع للضريبة إلى البلدية كعمالء

تتمثل غالبية أنشـــطة البلدية في األنشـــطة التي تمارســـها بصفتها ســـلطة عامة وبالتالي فـــإن النفقات العامة 
التي ال يمكن اســـنادها تتعلق باألنشـــطة غير االقتصادية وجزء منها يتعلق بالنشـــاط االقتصـــادي. على البلدية 
القيام بالتقســـيم كمـــا هو موضح في القســـم 12.1 أعاله أواًل وســـتقوم بذلك بنـــاًء على التوريدات المســـتلمة 

والتي تعكس االســـتخدام العادل والمناســـب للنفقات العامة:
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4% =

)150,000+50,000(

=

التوريدات الخاضعة للضريبة المستلمة في سياق النشاط 

االقتصادي

4,8000.000+150,000+50,000
التوريدات الخاضعة للضريبة المستلمة في سياق النشاط 

االقتصادي والنشاط غير االقتصادي

يتبيـــن مما ســـبق أن نســـبة النفقات العامـــة التي يمكن اســـنادها إلـــى األنشـــطة االقتصادية تعـــادل %4 من 
إجمالـــي النفقـــات العامـــة )40,000 ريـــال( والضريبة المســـددة عنها )2,000 ريـــال(. ومن أجل احتســـاب ضريبة 
المدخـــالت القابلـــة للخصـــم، يجب علـــى البلدية بعد ذلك إســـناد هـــذه الضريبـــة )2,000 ريـــال( بيـــن التوريدات 
الخاضعـــة للضريبة والمعفاة، باســـتخدام آلية التقســـيم بين التوريـــدات الخاضعة والتوريـــدات المعفاة كما يلي:

40% =

)200,000(

=

قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة التي تمت خالل السنة 

الميالدية الماضية

)300,000+200,000(
قيمة التوريدات الخاضعة والتوريدات المعفاة التي تمت خالل 

السنة الميالدية الماضية 

وعليـــه يمكن للبلدية خصم ضريبـــة المدخالت بقيمة 800 ريال ســـعودي، أي ما يعادل ٪40 مـــن ضريبة القيمة 
المضافة والبالغة 2,000 ريال ســـعودي علـــى النفقات العامة المتعلقة بالتوريـــدات الخاضعة للضريبة.

12.3. الطريقة االفتراضية

يتم احتســـاب الخصم النســـبي بالطريقة االفتراضية عن قيم التوريـــدات الخاضعة لضريبة القيمـــة المضافة التي 
تم إجراؤها خالل ســـنة محـــددة كما يلي)62(:

قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة التي قام بها الشخص الخاضع للضريبة خالل السنة التقويمية الماضية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إجمالي قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة والتوريدات المعفاة التي قام بها الشخص الخاضع للضريبة خالل 
السنة التقويمية الماضية

)2)(  المادة )1)())(، الخصم النسبي لضريبة المدخالت، اللالئحة التنفيذية
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وفي هذه المعادلة فإن:

التوريدات المعفاةالتوريدات الخاضعة للضريبة

تتضمـــن جميـــع التوريـــدات الخاضعـــة للضريبـــة التـــي قـــام بها 

الشـــخص والتوريـــدات مـــن الســـلع أو الخدمـــات والتـــي كانـــت 

ســـتخضع للضريبـــة إن تـــم القيـــام بهـــا فـــي المملكة

تتضمـــن جميـــع التوريـــدات المعفـــاة التـــي قـــام بها الشـــخص 

والتوريـــدات من الســـلع أو الخدمـــات والتي كانت ســـتعفى من 

الضريبـــة إن تـــم القيـــام بها فـــي المملكة

ال تتضمن توريدات األصول الرأسماليةال تتضمن توريدات األصول الرأسمالية

ال تتضمـــن التوريـــدات التـــي تتم خـــارج المملكـــة والتي قامت 

بهـــا منشـــآت تقع خـــارج المملكة

ال تتضمـــن التوريـــدات التـــي تتم خـــارج المملكـــة والتي قامت 

بهـــا منشـــآت تقع خـــارج المملكة

مثـــال )31(: لـــدى بنك ســـعودي مســـجل ألغراض ضريبـــة القيمـــة المضافة فـــي المملكة عدة فـــروع في دول 

خليجيـــة أخرى. خـــالل العـــام 2020 تضمنت أنشـــطته ما يلي:

 توريـــدات قـــام بها البنك في الســـعودية من خالل مركزه الرئيســـي فـــي الرياض إلى عميل مســـجل في  	
االمـــارات، وحقـــق البنـــك من هـــذا التوريـــد هامش ربح ضمنـــي. يعتبر هـــذا التوريـــد خارج نطـــاق ضريبة 
القيمـــة المضافـــة للمملكة حيث تـــم التوريد لعميـــل في دولة أخـــرى، بافتـــراض أن األحـــكام االنتقالية 
للتجـــارة البينيـــة فـــي دول مجلس التعـــاون الخليجي قـــد انتهـــت، يعتبر هـــذا التوريد كأنـــه معفى من 
الضريبـــة إن تـــم القيـــام به فـــي المملكـــة، لذلك ســـيتم إدراجه ضمـــن التوريـــدات المعفاة الســـنوية عند 

القيام باســـتخدام الطريقـــة االفتراضية

 قام البنك ببيع اســـتثماراته طويلة المدى )اســـترداد( في ســـندات دين أصدرها عميل ســـعودي. ســـيتم  	
اســـتثناء هـــذه المعاملـــة )أي قيمـــة ســـندات الديـــن( مـــن الطريقـــة االفتراضيـــة لكونها توريـــد ألصول 

لية سما أ ر

 قـــام فرع البنك فـــي البحرين بتقديم خدمات استشـــارات مالية لعميل في البحرين. تمـــت هذه التوريدات  	
خـــارج المملكة، والتي كان مـــن الممكن أن تخضع للضريبـــة في المملكة إن تمت بهـــا. ولكن، كون هذه 

التوريدات تمت من خالل منشـــأة خارج المملكة، فإنه ســـيتم اســـتثنائها من الطريقة االفتراضية

12.4. االحتساب السنوي والتعديالت

تتم الطريقة االفتراضية لالحتساب وفقًا للتوريدات السنوية خالل السنة التقويمية الماضية. 

علـــى الشـــخص الخاضع للضريبـــة إن لم يكن مســـجاًل ألغـــراض ضريبـــة القيمة المضافـــة في الســـنة التقويمية 
الماضية، أن يقوم بالحســـاب وفقًا للطريقة االفتراضية اســـتنادًا إلى القيم المقدرة للســـنة التقويمية الحالية)63(.

)))(  المادة )1)())(، الخصم النسبي لضريبة المدخالت، الالئحة التنفيذية
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في جميـــع الحاالت، وبعد نهاية الســـنة التقويمية بالكامل، علـــى الخاضع للضريبة الذي يقوم باالحتســـاب وفقُا 
للطريقـــة االفتراضيـــة أن يقـــوم بمقارنـــة القيم المســـتخدمة في الكســـر خالل تلك الســـنة مع القيـــم الفعلية 
للتوريـــدات التـــي أجريت في تلك الســـنة التقويمية )وفقًا للســـنة الماضية أو بناًء على توقعات للســـنة الحالية(.

وعلـــى الخاضـــع للضريبة بعد ذلك إجـــراء التعديل علـــى ضريبة المدخالت في االقـــرار الضريبـــي النهائي عن تلك 
الســـنة التقويمية بحيث يعكس الخصم النســـبي الصحيح على أســـاس التوريدات الفعلية عن الســـنة بكاملها)64(.

مثال )32(: بدأت شـــركة المدار العقارية )شـــركة ســـعودية( نشـــاطها في 1 يناير 2018، ومـــن المتوقع ان تتجاوز 

عائداتها للعام 2018 حد التســـجيل االلزامي. قامت الشـــركة بالتقدم بطلب التســـجيل الضريبـــي في العام 2017 
وتم تســـجيلها بدًء من 1 ينايـــر 2018 وتقدم إقرار ضريبي ربع ســـنوي.

تعاقدت الشركة على القيام بمشروع تطوير عقاري يتضمن كاًل من تأجير سكني وتأجير تجاري.

 بلغـــت العائدات من النشـــاط الخاضـــع للضريبة - التأجيـــر التجاري في الثالث أشـــهر األولى مبلـــغ 750,000 ريال 
ســـعودي. وبلغـــت العائدات من النشـــاط المعفى من الضريبة - التأجير الســـكني في الثالث أشـــهر األولى مبلغ 

سعودي. ريال   250,000

وبافتراض بأن العائدات ســـتبقى على نفس المســـتوى للســـنة كاملة، فإن شركة المدار ســـتقوم بتطبيق نسبة 
خصـــم 715 ٪ على ضريبـــة المدخالت بما يخص النفقـــات العامة واألخرى.

التوريدات الخاضعة للضريبة السنوية المتوقعة = 3 مليون ريال سعودي. 	

التوريدات الخاضعة للضريبة والتوريدات المعفاة السنوية المتوقعة = 4 مليون ريال سعودي. 	

نفقات ال يمكن اسنادها / ربع سنوي = 200,000 ريال سعودي + 10,000 ضريبة قيمة مضافة. 	

 ضريبة قيمة مضافة مخصومة / الربع األول والربع الثاني والربع الثالث = 7,500 ريال سعودي / ربع سنة. 	

فـــي نهاية العـــام 2018، تم احتســـاب العائـــدات الفعلية، حيث بلغـــت العائـــدات المتحققة من التأجيـــر التجاري 
4 مليـــون ريال ســـعودي ومن التأجير الســـكني 1 مليون ريال ســـعودي. وباألخـــذ باألرقام الفعلية، فإن لشـــركة 
المدار )الشـــخص الخاضع للضريبة( خصم ضريبة المدخالت بنســـبة %80، وحيث أن الشـــركة قامت بتطبيق نسبة 
خصـــم 715 ٪ علـــى ضريبة المدخـــالت بما يتعلـــق بالتكاليف العامة خالل الثـــالث فترات )ربع ســـنوية( األولى من 

الســـنة، فإنه بإمكانها خصـــم 15 ٪ إضافية علـــى ضريبة المدخالت.

)))(  المادة )1)())(، الخصم النسبي لضريبة المدخالت،  الالئحة التنفيذية
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في العام 2019، ستقوم الشركة بتطبيق نسبة %80 على خصم ضريبة المدخالت.

تكاليف ال يمكن اسنادها في الربع الرابع = 200,000 ريال سعودي + 10,000 ضريبة قيمة مضافة. 	

ضريبة قيمة مضافة مخصومة في الربع الرابع بناًء على األرقام الفعلية = 8,000 ريال سعودي. 	

تعديل على الخصم في الثالث أرباع األولى = 3*500 ريال سعودي = 1,500 ريال سعودي. 	
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13. استخدام الطرق البديلة

13.1. الطرق النسبية البديلة

تســـتخدم الطريقة النســـبية االفتراضية قيمـــة التوريـــدات الخاضعة للضريبـــة والتوريدات المعفاة مـــن الضريبة 
لتحديـــد كيفية اســـتخدام ضريبة المدخالت لألنشـــطة الخاضعـــة والمعفاة.

وقـــد ال تكـــون هـــذه الطريقة مناســـبة وذلـــك لكونها تعكـــس صورة غيـــر صحيحة عـــن كيفية تقســـيم ضريبة 
القيمـــة المضافـــة المتعلقة باألنشـــطة التـــي يمكن الخصـــم لها)65(.

يجـــوز للشـــخص الخاضـــع للضريبـــة التقدم بطلـــب اســـتخدام طريقة بديلـــة وذلك في الحـــاالت التـــي تكون بها 
هـــذه الطريقـــة البديلة تعكس بشـــكل ادق اســـتخدام الشـــخص الخاضـــع للضريبة للســـلع والخدمات.

يتـــم اســـتخدام الطرق البديلـــة أو طرق أخرى فقـــط بموافقة الهيئة وذلـــك في حال كانت هـــذه الطرق تعكس 
بشـــكل أدق االســـتخدام الفعلي لضريبة المدخالت وبشـــكل أكبر مـــن الطريقة االفتراضية. ومـــن أجل الحصول 
علـــى الموافقـــة، علـــى الخاضـــع للضريبـــة إثبات بـــأن الطريقـــة البديلـــة المقترحة تعكس بشـــكل أفضـــل وأدق 

االســـتخدام الفعلي لضريبـــة المدخالت.

لـــن توافق الهيئـــة على اســـتخدام الطريقة البديلـــة إذا لم يكن مـــن الممكن اثبات األســـاس النســـبي. وتوضح 
األمثلـــة أدناه بعـــض من الطـــرق البديلة والتـــي قد تكون مناســـبة في بعـــض الحاالت.

علمـــًا بـــأن هـــذا الدليـــل ال يقتـــرح أيـــة طرق بديلـــة معينـــة معتمدة مـــن قبـــل الهيئـــة وليس على األشـــخاص 
الخاضعيـــن للضريبـــة بااللتـــزام بـــأي منها.

االستخدام الممكنالمعادلةالطريقة المقترحة

خصم نسبي بناًء على عدد المعامالت
عدد المعامـــالت الخاضعـــة للضريبة / عدد 

والمعفاة الخاضعـــة  المعامالت 

المنشآت التي يســـتخدم بها لكل معاملة 

نفس المدخالت وبغض النظـــر عن القيمة

خصم نسبي بناًء على المدخالت

بتوريـــدات  المتعلقـــة  المدخـــالت  قيمـــة 

المتعلقـــة  المدخـــالت  قيمـــة   / خاضعـــة 

ومعفـــاة خاضعـــة  بتوريـــدات 

المنشـــآت التـــي تتضمـــن قيـــم توريـــدات 

بالمدخالت )غيـــر دقيقـــة( مقارنـــة  مختلفة 

خصم نسبي بناًء على عدد االموظفين

عـــدد الموظفين )بدوام كامـــل( العاملين 

على أنشـــطة خاضعـــة / عـــدد الموظفين 

)بـــدوام كامـــل( العامليـــن على أنشـــطة 

ومعفاة خاضعـــة 

المنشـــآت التي تكون بها نســـبة عالية من 

مدخالتهـــا عبارة عـــن تكاليـــف الموظفين 

ومـــن الممكـــن تتبع وقـــت العمل بها 

)))(  المادة )1)(، الخصم النسبي لضريبة المدخالت، الالئحة التنفيذية
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االستخدام الممكنالمعادلةالطريقة المقترحة

خصم نسبي بناًء على المساحة

ألنشـــطة  المســـتخدمة  )م2(  المســـاحة 

المســـتخدمة  )م2(  المســـاحة   / خاضعـــة 

ألنشـــطة خاضعـــة ومعفـــاة

المنشـــآت التـــي تكـــون بهـــا نســـبة عالية 

مـــن مدخالتهـــا عبـــارة عـــن تكاليـــف ايجار 

بها متعلقـــة  وخدمـــات 

خصـــم نســـبي بنـــاًء علـــى "القطـــاع" - 

تقـــوم هـــذه الطريقـــة علـــى تقســـيم 

نشـــاط الخاضـــع للضريبـــة إلـــى قطاعات 

محـــددة، وثم تطبيق الطريقة النســـبية 

قيمـــة  علـــى  بنـــاًء  قطـــاع  كل  علـــى 

التوريـــدات أو أي قيـــم أخـــرى

عدد مـــن القطاعـــات المختلفـــة باإلضافة 

إلـــى ضريبة مدخـــالت ال يمكن اســـنادها. 

طريقـــة  بتطبيـــق  يقـــوم  قطـــاع  وكل 

احتســـاب أو أي طـــرق أخـــرى

المنشـــآت التي تتضمن قطاعـــات مختلفة 

ضريبـــة  احتســـاب  بهـــا  يمكـــن  والتـــي 

منفصـــل بشـــكل  المدخـــالت 

13.2. التقدم بطلب الطريقة البديلة

فـــي حال رغب الشـــخص الخاضع للضريبة في تطبيـــق طريقة بديلة الحتســـاب الخصم النســـبي، فعليه التقدم 
بطلـــب للهيئة. وعليـــه ان يزّود الهيئـــة بالتفاصيل حول الطريقة البديلـــة ومدى دقتها. 

يجب تقديم الطلبات إلى الهيئة عبر البوابة اإللكترونية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

للهيئـــة أن توافـــق أو ترفض الطلب المقدم باســـتخدام طريقـــة بديلة غيـــر الطريقة االفتراضية بموجب إشـــعار 
بذلـــك، وفي حال الموافقـــة، للهيئة تحديـــد الفترة الزمنيـــة التي يجوز فيها اســـتخدام هذه الطريقـــة البديلة. 
شـــريطة أال تتجاوز الفترة المســـموح بها )5( ســـنوات. بعـــد نهاية الفترة، يجـــب تقديم طلب جديـــد للتجديد أو 

ان يعود الشـــخص الخاضع للضريبة الســـتخدام الطريقـــة االفتراضية)66(.

13.3. توجيهات الهيئة باستخدام طريقة بديلة

يجوز للهيئة إلزام الشخص الخاضع للضريبة باستخدام طريقة بديلة ولكل حالة على حدة.

ولتحقيـــق ذلك، تقوم الهيئة بإصدار إشـــعار للشـــخص الخاضـــع للضريبة الســـتخدام الطريقـــة االفتراضية أو أي 
طريقـــة بديلة أخـــرى إذا كانت تعكس بشـــكل دقيـــق االســـتخدام الصحيح للتوريـــدات الخاضعـــة للضريبة من 

قبـــل الشـــخص الخاضع للضريبـــة. وكذلك ســـتقوم الهيئة بتحديد الفتـــرة الزمنيـــة للتطبيق)67(.

)))(  المادة )1)())(، الخصم النسبي لضريبة المدخالت، الالئحة التنفيذية
)))(  المادة )1)()10(، الخصم النسبي لضريبة المدخالت، الالئحة التنفيذية
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14. ضريبة القيمة المضافة المتعلقة باألنشطة العرضية

تحـــدد الالئحـــة التنفيذيـــة القواعد الخاصـــة للضريبة التي يتـــم تحملها علـــى المعامالت، والتي ال تشـــكل جزءًا 
مـــن النشـــاط االقتصادي اإلعتيـــادي للشـــخص الخاضع للضريبـــة، والتي يتم تنفيذها لتســـهيل عمليـــات القيام 

للضريبة. خاضعة  بأنشـــطة 

فـــي الحـــاالت التـــي يتحمـــل فيهـــا الشـــخص الخاضـــع للضريبـــة ضريبـــة مدخالت عـــن الســـلع والخدمـــات غير 
المســـتخدمة مـــن أجـــل عمـــل توريـــد خاضـــع للضريبـــة ولكنها اســـتخدمت:

أ( بمـــا يتعلـــق بزيادة رأس مال نشـــاط اقتصادي قائـــم إلى الحد الذي يـــؤدي إلى عمل توريـــدات خاضعة 

للضريبـــة، من خـــالل اصدار حصص رأس مـــال جديدة أو إصدار ســـندات دين،

ب( لنشـــاط تجـــاري يتـــم التعامل معه علـــى أنه خارج نطـــاق ضريبة القيمـــة المضافة، مثل نقل النشـــاط 

االقتصـــادي أو جـــزء من النشـــاط االقتصـــادي كمنشـــأة عاملـــة بموجب المادة الســـابعة عشـــرة من 
، ئحة لال ا

ت( فـــي واقعة أخرى حدثت بشـــكل عرضي لنشـــاط اقتصادي الـــى الحد الذي يؤدي الـــى عمل توريدات 

للضريبة. خاضعة 

فـــإن ضريبة المدخالت هذه تكون قابلة للخصم وفقا لنســـبة األنشـــطة االقتصادية الشـــاملة التـــي تقوم بعمل 
توريـــدات خاضعة للضريبة للشـــخص الخاضع للضريبـــة وتحدد باســـتخدام طريقة الخصم النســـبي الموضحة في 

المادة)68(. هذه 

وفقـــًا لتلـــك الحـــاالت الخاصة، فإنـــه يتم تحديـــد ضريبـــة القيمة المضافـــة المرتبطة بـــأي من الحـــاالت العرضية 
علـــى أنها غير مرتبطـــة أوعلى أنها مصاريـــف عامة أخـــرى، والتي تتبع القواعد الموضحة في القســـم الســـادس 
)6( مـــن هـــذا الدليل. وال تشـــمل قيمة أي من هـــذه التوريـــدات العرضية التي قـــد تمت، ســـواًء كانت خاضعة 
للضريبة أو معفاه، في عملية حســـاب الخصم النســـبي االفتراضي والموضحة في القســـم الثاني عشـــر )12( من 

الدليل. هذا 

وتطبـــق هذه الحـــاالت الخاصة فقـــط عندما تكون تلـــك الحاالت خارجـــة عن النشـــاط االعتيادي للعمـــل، والتي 
تقـــوم بتســـهيل القيـــام بنشـــاط اقتصادي مســـتمر وفـــي ســـياق العمل بتوريـــدات خاضعـــة للضريبـــة. وعلى 
األشـــخاص الخاضعيـــن للضريبـــة الذين يمارســـون هـــذه المعامالت بصـــورة اعتياديـــة كجزء من نشـــاط عملهم 

تطبيـــق القواعـــد االعتياديـــة لتحديد أهليـــة الخصـــم لضريبة القيمـــة المضافـــة المتعلقة بهـــذه التوريدات.

)))(  المادة )1)()11(، الخصم النسبي لضريبة المدخالت، الالئحة التنفيذية
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مثـــال )33(: تطمح شـــركة البركة، والتي تقوم بنشـــاط توريد معـــدات البناء في الدمام، بتوســـيع نطاق عملها 

مـــن خـــالل شـــراء مباني في مـــدن أخرى فـــي المملكة. ومـــن خـــالل اطالعها على عـــروض مفصلـــة وعمليات 
عطـــاء مختلفة، قامت الشـــركة بإصدار أســـهم لـــرأس المال لمســـاهمين حاليين ومؤسســـات اســـتثمارية. وتم 
اســـتخدام رأس المـــال هذا فقط مـــن أجل توســـعة النطاق الحالـــي للعمل، والذي يعـــد خاضعًا لضريبـــة القيمة 
المضافـــة بالكامل. وقامت شـــركة البركة بتحمـــل مصاريف لخدمات استشـــارية مالية وقانونيةعلـــى إصدار هذه 
األســـهم بقيمة 6,000,000 ريال ســـعودي. حيث أن هذه المصاريـــف تتعلق بحدث لمرة واحـــدة، والذي يتعلق 
بزيـــادة رأس المال لتوســـعة نطاق العمل الخاضع للضريبة المســـتمر، فإنـــه من الممكن أن تخصـــم هذه الضريبة 
التـــي يفرضهـــا المستشـــارون والمحامـــون على هـــذه المصاريف كضريبـــة مدخالت، وذلـــك وفقًا آلليـــة الخصم 

المعتـــادة )في هـــذه الحالة تكون شـــركة البركة مؤهلـــة للخصم الكلي علـــى ضريبتها(.
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15. االلتزامات الضريبية

على كل شـــخص خاضـــع للضريبة تقييـــم التزامـــه الضريبي واالمتثـــال للشـــروط وااللتزامات المتعلقـــة بضريبة 
القيمـــة المضافة، ويشـــمل ذلك التســـجيل في ضريبة القيمـــة المضافة عنـــد االقتضاء واحتســـاب مبلغ صافي 
الضريبـــة مســـتحقة الدفـــع بشـــكل دقيـــق ودفع الضريبـــة في موعـــد اســـتحقاقها وكذلـــك االحتفـــاظ بجميع 

الســـجالت الالزمة والتعـــاون مع موظفـــي الهيئة عنـــد الطلب.

وإذا لـــم يكـــن الشـــخص متأكدًا مـــن التزاماته فيجـــب عليه التواصل مـــع الهيئة مـــن خالل الموقـــع اإللكتروني 
zatca.gov.sa أو وســـائل التواصـــل األخـــرى، كمـــا يمكنـــه طلـــب الحصـــول علـــى استشـــارة خارجيـــة مـــن أحد 

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

15.1. إصدار الفواتير

يجـــب على المورد إصـــدار فاتورة ضريبيـــة لكل توريد خاضـــع لضريبة القيمة المضافة لصالح شـــخص آخر مســـجل 
ألغـــراض ضريبة القيمة المضافة أو ألي شـــخص اعتبـــاري وغير خاضع للضريبة في موعد ال يتجاوز خمســـة عشـــر 

يومـــًا بعد نهاية الشـــهر الذي يتم فيـــه التوريد. 

كمـــا يجـــب على كل شـــخص خاضع للضريبة اصـــدار فاتورة ضريبية مبســـطة في حـــال كانت قيمـــة التوريد تقل 
عن 1,000 ريال ســـعودي، أما بالنســـبة للتوريـــدات التي يقوم بها األشـــخاص الخاضعين للضريبة الى األشـــخاص 
الطبيعييـــن غيـــر الخاضعيـــن للضريبة أو أي شـــخص آخر غير األشـــخاص المذكوريـــن في الفقرة الســـابقة، فيجب 
علـــى المـــورد الخاضـــع للضريبة اصـــدار فاتـــورة على نفـــس شـــكل الفاتـــورة المبســـطة للتوريدات، وفـــي كلتا 
الحالتيـــن يجـــب اصدار الفاتورة في موعد ال يتجاوز خمســـة عشـــر يومًا بعد نهاية الشـــهر الذي يتـــم فيه التوريد.

ويجـــب أن تتضمـــن الفاتـــورة الضريبية بوضوح بعـــض البيانـــات والمعلومات مثل تاريـــخ الفاتورة ورقـــم التعريف 
الضريبـــي للمورد والمبلغ الخاضع للضريبة ونســـبة الضريبة المطبقة ومبلغ ضريبة القيمـــة المضافة المفروضة)69(. 
وإذا تـــم تطبيق نســـب مختلفة علـــى التوريدات فيجب تحديـــد قيمة كل بنـــد على حدة وكذلـــك ضريبة القيمة 
المضافـــة المطبقـــة على ذلـــك البنـــد. يجوز إصـــدار الفاتـــورة الضريبية في شـــكل مســـتند تجاري )مثـــل إيصال 
تذكرة( شـــريطة أن يتضمن هذا المســـتند جميع متطلبات إصـــدار الفاتورة الضريبية والفاتورة المبســـطة الواردة 

بالالئحة التنفيذيـــة للنظام)70(.

ال تكـــون الفواتيـــر الضريبيـــة مطلوبة للتوريـــدات التي تقع خـــارج نطاق ضريبـــة القيمة المضافة فـــي المملكة 
العربية الســـعودية.

)))(  المادة )))(، الفواتير الضريبية، الالئحة التنفيذية
)0)(  المادة )))(، الفواتير الضريبية، الالئحة التنفيذية
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يمكن الحصـــول على مزيد من المعلومـــات حول متطلبات الفاتـــورة الضريبية في دليل ضريبـــة القيمة المضافة 
.zatca.gov.sa أو من خالل 

15.2. تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة

يتعيـــن على كل شـــخص مســـجل ألغـــراض ضريبة القيمـــة المضافة، أو الشـــخص المفـــوض بالتصـــرف نيابة عنه، 
تقديـــم إقـــرار ضريبـــة القيمة المضافـــة إلى الهيئة لـــكل فترة ضريبية شـــهرية أو ربع ســـنوية )كما يلـــزم الحال(. 
ويعتبـــر اإلقـــرار الضريبـــي بمثابة تقييـــم ذاتي من الشـــخص الخاضـــع للضريبة عـــن الضريبة المســـتحقة عن تلك 

الفترة.

وتعـــد الفترات الضريبية الشـــهرية إلزامية بالنســـبة لألشـــخاص الخاضعين لضريبـــة القيمة المضافـــة التي تتجاوز 
إيراداتهم الســـنوية مبلـــغ 40 مليون ريال ســـعودي، بينما تكـــون الفترة الضريبيـــة االعتيادية لباقي األشـــخاص 

الخاضعيـــن لضريبة القيمـــة المضافة هي ثالثة أشـــهر.

يجـــب تعبئة إقـــرار ضريبة القيمـــة المضافة ودفع صافـــي ضريبة القيمة المضافة المســـتحقة فـــي موعد أقصاه 
اليـــوم األخيـــر من الشـــهر الذي يلي انتهـــاء الفترة الضريبيـــة التي يتعلق بها إقـــرار ضريبة القيمـــة المضافة.

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

إذا نشـــأ عن اإلقرار الضريبي اســـتحقاق ضريبة واجبة الّرد إلى الشـــخص الخاضع للضريبة أو إذا كان لدى الشـــخص 
الخاضـــع للضريبـــة رصيد دائـــن ألي ســـبٍب كان، فيجوز للشـــخص الخاضع للضريبة المطالبة باســـترداد هـــذا المبلغ 
بعـــد تقديـــم اإلقـــرار الضريبـــي أو فـــي أي وقت الحـــق خالل الخمـــس ســـنوات التالية مـــن خـــالل تقديم طلب 
اســـترداد إلـــى الهيئة. وســـتقوم الهيئـــة بمراجعة تلك الطلبات وســـداد المبلغ المســـتحق عن طلبات االســـترداد 

المقبولة مباشـــرة للشـــخص الخاضع للضريبة)71(.

15.3. حفظ السجالت

يجـــب علـــى جميع األشـــخاص الخاضعين لضريبـــة القيمة المضافـــة االحتفاظ بســـجالت ضريبية مناســـبة تتعلق 
باحتســـاب ضريبـــة القيمة المضافـــة وذلك ألغـــراض التدقيق. ويشـــمل ذلك أي مســـتندات مســـتخدمة لتحديد 
ضريبـــة القيمـــة المضافة المســـتحقة عـــن كل معاملة وفي إقـــرار ضريبة القيمـــة المضافة. ويشـــمل ذلك بوجه 

عام مـــا يلي:

 الفواتير الضريبية الصادرة والمستلمة 	

الدفاتر والمستندات المحاسبية 	

)1)(  المادة )))(، رد الضريبة المسددة بالزيادة، الالئحة التنفيذية.
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العقود أو االتفاقيات المتعلقة بمعامالت البيع والشراء الكبيرة 	

الكشوف البنكية والسجالت المالية األخرى 	

مستندات االستيراد والتصدير والشحن 	

المستندات األخرى المتعلقة باحتساب ضريبة القيمة المضافة 	

ويمكـــن االحتفاظ بالســـجالت في صورة ورقية، أو الكترونًيا، بشـــرط اســـتيفاء الشـــروط المحـــددة في الالئحة 
التنفيذيـــة للنظام. ويجب أن تكون هذه الســـجالت متاحة للهيئة عند الطلب. ويجب االحتفاظ بجميع الســـجالت 
علـــى األقـــل لفترة الحفظ األساســـية وهـــي 6 ســـنوات، ويمتد الحد األدنـــى لفترة الحفـــظ لتصبـــح 11 عامًا فيما 
يخـــص الفواتيـــر والســـجالت المتعلقة باألصـــول الرأســـمالية المنقولة و15 عامـــًا فيما يخص الفواتير والســـجالت 

المتعلقة باألصول الرأســـمالية الغيـــر منقولة)72(.

15.4. شهادة التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة

يجـــب على الشـــخص المقيم الخاضع للضريبة والمســـجل لـــدى الهيئة في نظـــام ضريبة القيمـــة المضافة وضع 
شـــهادة التســـجيل الضريبيـــة الخاصـــة بتســـجيله في نظـــام ضريبة القيمـــة المضافة فـــي مقر عمله الرئيســـي 

وجميـــع فروعه بحيـــث تكون ظاهـــرة للعامة. 

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

15.5. تصحيح األخطاء السابقة

إذا تبيـــن للشـــخص الخاضـــع للضريبة وجـــود خطأ أو عـــدم صحـــة المبلغ المـــدرج في إقـــراره الضريبـــي المقدم، 
أو تخلفـــه عـــن االمتثـــال ألي التـــزام ضريبـــي، فيجـــب تبليغ الهيئـــة وتصحيـــح الخطأ من خـــالل تعديـــل اإلقرار 
الضريبـــي. وفـــي حـــال كان الخطأ مـــن األخطاء التـــي ينتج عنها فـــرق ضريبي يزيـــد صافي قيمته عـــن 5,000 
ريـــال ســـعودي، فيجـــب على الشـــخص الخاضع للضريبـــة تبليغ الهيئة خـــالل 20 يوًما مـــن إدراكه لهـــذا الخطأ أو 
القيمـــة غيـــر الصحيحة وتعديل االقرار الســـابق. أما بالنســـبة لألخطاء الصغيـــرة التي ينتج عنها فـــرق ضريبي أقل 
مـــن 5000 ريـــال ســـعودي فإنه يمكـــن تصحيح الخطـــأ من خالل تعديـــل صافي الضريبـــة في اإلقـــرار الضريبي 

 .)73 التالي)

.zatca.gov.sa ولمزيد من المعلومات حول تصحيح األخطاء يمكنك االطالع على الموقع اإللكتروني

)2)(  المادة )))(، السجالت، والمادة )2)(، األصول الرأس مالية، الالئحة التنفيذية
)))(  المادة )))(، تصحيح اإلقرارات، الالئحة التنفيذية
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16. الغرامات

يجـــوز للهيئـــة فرض الغرامـــات والعقوبـــات علـــى األشـــخاص الخاضعين للضريبـــة فيمـــا يتعلق بمخالفـــة أحكام 
وشـــروط ضريبـــة القيمـــة المضافة المنصـــوص عليهـــا بالنظـــام والالئحـــة التنفيذية)74(.

الغرامةوصف المخالفة

تقديم مســـتندات غيـــر صحيحة بقصـــد التهرب من ســـداد الضريبة 

المســـتحقة أو ســـداد قيمة أقل مـــن قيمة الضريبة المســـتحقة

• ال تقل عن قيمة الضريبة المستحقة 

• وال تزيد عن ثالث أضعاف قيمة السلع أو الخدمات

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

• وال تزيد عن ثالث أضعاف قيمة السلع أو الخدمات

عـــدم التســـجيل ألغـــراض ضريبـــة القيمـــة المضافة خـــالل الفترة 

للتســـجيل المحددة 
10,000 ريال سعودي

تقديم إقـــراًرا ضريبًيا خاطًئا، أو تعديل إقـــرار ضريبي بعد تقديمه، أو 

قدم أي مســـتند الـــى الهيئة يخص الضريبة المســـتحقة عليه ونتج 

عن ذلـــك خطأ في احتســـاب مبلغ الضريبة أقل من المســـتحق

25 % مـــن قيمة الفرق بين الضريبة المحتســـبة والمســـتحقة, 

وللهيئـــة زيـــادة نســـبة الغرامة بمـــا ال يتجـــاوز %50 أو خفضها 

حتى نســـبة 0%

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 سداد ضريبة القيمة المضافة في الوقت المحدد

غرامة تصل إلى 100,000 ريال سعوديتحصيل ضريبة القيمة المضافة دون التسجيل ألغراض الضريبة

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

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

القيمـــة  ضريبـــة  نظـــام  أو  التنفيذيـــة  الالئحـــة  أحـــكام  مخالفـــة 

المضافـــة
غرامة تصل إلى 50,000 ريال سعودي

فـــي الحاالت الـــواردة أعاله، إذا تكـــررت المخالفة خـــالل ثالث )3( ســـنوات من تاريخ إصـــدار القرار النهائي بشـــأن 
الغرامـــة، فمن ثـــّم يجوز للهيئـــة مضاعفة الغرامـــة في حال تكـــرار المخالفة.

تحـــدد الهيئة مســـتوى الغرامـــة أو العقوبة التـــي تفرضها على الشـــخص الخاضع للضريبة مع األخـــذ في االعتبار 
ســـلوك الشـــخص الخاضع للضريبة وســـجل امتثاله لضريبة القيمة المضافة )بما في ذلك وفاء الشـــخص الخاضع 

للضريبة بشـــروط تبليغ الهيئـــة عن أي أخطاء والتعـــاون مع الهيئة من أجـــل تصحيح األخطاء(.

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

فـــي حـــال عدم التأكد مـــن كيفية تطبيـــق ضريبة القيمـــة المضافة على نشـــاط معين أو معاملـــة معينة تقوم 
بهـــا أو تنوي القيام بها، بعـــد مراجعة األحكام النظامية المعنية والدليل اإلرشـــادي ذو الصلة، يمكن لألشـــخاص 
الخاضعيـــن للضريبـــة التقدم بطلـــب إلى الهيئة للحصول على قرار تفســـيري على أن يشـــمل الطلـــب على كامل 

الحقائق المتعلقة بالنشـــاط المحـــدد أو المعاملة المحـــددة التي ترغب من الهيئـــة النظر فيها.

ويمكن أن يكون القرار التفسيري بإحدى الحالتين التاليتين:

عـــام: حيث تقـــوم الهيئة بنشـــر تفاصيـــل القـــرار التفســـيري دون اإلشـــارة إلـــى أي بيانات خاصـــة تتعلق  	

بالشـــخص الخاضـــع للضريبة

 خاص: ال تقوم الهيئة بنشر القرار التفسيري 	

وال يعتبـــر القرار التفســـيري العام أو الخاص الذي يصدر مـــن الهيئة ملزمًا لها أو ملزمًا ألي شـــخص خاضع للضريبة 
فيمـــا يتعلق بأي معاملة يقـــوم بإجرائها، كما أنه ال يمكن االعتماد عليه بأي شـــكل من األشـــكال.

وال تعـــد الهيئة ملزمـــة بالرد على جميع طلبات القرارات التفســـيرية، حيث أنها ســـتقوم بمراجعـــة جميع الطلبات 
وتحديد الطلبات التي ســـيكون لها األولوية اســـتنادًا إلى بعـــض العناصر منها:

مستوى المعلومات التي يقدمها الشخص الخاضع للضريبة في الطلب  	

 المنفعـــة التي قد يســـتفيد منهـــا مجتمع األشـــخاص الخاضعيـــن للضريبة عند اصـــدار قرار تفســـيري عام  	
بشـــأن معاملة أو نشـــاط ما 

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

للحصـــول علـــى مزيد من المعلومـــات بشـــأن أي معاملة خاضعـــة لضريبة القيمـــة المضافة يرجى زيـــارة الموقع 
اإللكترونـــي: zatca.gov.sa أو التواصـــل معنا على الرقـــم التالي 19993.
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19. األسئلة الشائعة 

1.  ال يوجـــد لدي رخصة اســـتيراد ولكن أحتـــاج إلى الحصـــول على معدات من خـــارج المملكة، هـــل يمكن خصم 
ضريبة القيمة المضافة المســـددة لـــدى الجمارك على اســـتيراد المعدات؟ 

ال، فقط الشـــخص الذي يظهـــر على أنه المســـتورد وفقًا لقانون الجمـــارك الموحد والذي يحمل المســـتندات 
الجمركيـــة التـــي تثبت االســـتيراد هو المؤهـــل لخصم ضريبـــة القيمة المضافـــة المدفوعة )القســـم 4.4 من 

الدليل(. هذا 

2. هل يمكن لشركة مسجلة ألغراض ضريبة القيمة المضافة خصم الضريبة المسددة على فواتير الكهرباء؟

يعتمـــد هـــذا على نوع األنشـــطة التي تقوم بها الشـــركة.على ســـبيل المثـــال، إذا كانت الكهرباء تســـتخدم 
حصـــرًا في أغـــراض خاضعة للضريبة )مثـــل مصنع انتاج ســـلع بهدف البيع(، فإنـــه من الطبيعي أن يتم إســـناد 

الضريبة إلى األنشـــطة الخاضعة وخصمهـــا بالكامل.

3. هل بإمكاني خصم ضريبة القيمة المضافة على سلع ال يمكنني استخدامها وتم اتالفها )مثل األطعمة(؟ 

نعم، بشـــرط اســـتيفاء جميع شـــروط الخصم الضريبي األخرى. وال يوجد هنالك حاجة لتعديـــل خصم الضريبة 
علـــى الســـلع التالفة أو التي تم التخلـــص منها كجزء من النشـــاط االقتصادي.

4.  هل يمكن لشـــركة تتلقى ســـلعًا وخدمـــات من مورد بأن تخصـــم ضريبة القيمـــة المضافة إذا لـــم يكن لديبها 
فاتـــورة ضريبية، علمًا بأن المـــورد زودنا بملخـــص توريد فقط؟ 

علـــى العميل االحتفاظ بالفاتورة الضريبية كشـــرط للخصم، وإذا كان المســـتند المســـتلم مـــن المورد يتضمن 
جميـــع المعلومـــات المطلوبة فـــي الفاتـــورة الضريبية فإنه يمكـــن وفقا لتقديـــر الهيئة االعتمـــاد عليه لدعم 

الخصـــم. وفي جميع الحـــاالت فانه يتوجـــب على الشـــركة أن تطلب من المـــورد فاتورة ضريبيـــة صحيحة.

في بعض الحاالت االستثنائية، للهيئة الموافقة على استخدام اثباتات بديلة )القسم 8.1من هذا الدليل(. 

5.  كيف يمكن لشـــركة أن تقوم باحتســـاب الخصم النســـبي للعـــام 2018 حيث أنها لم تقم بايـــة توريدات خاضعة 
أو معفـــاة في العام 2017؟

أي شـــركة لـــم يكن لديهـــا ايـــة توريدات خالل الســـنة الســـابقة ، فـــإن الخصم النســـبي يتـــم احتســـابه بناًء 
علـــى التوريدات الخاضعـــة للضريبة والتوريـــدات المعفاة المتوقعة للســـنة التقويمية الحاليـــة. ويجب القيام 
بالتعديـــل الـــالزم في الفتـــرة األخيرة من الســـنة وذلـــك لتعكس القيـــم الفعلية للتوريـــدات االجمالية للســـنة.
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6.  هـــل ســـيتم اعتبار جميـــع الشـــركات لديها ايـــرادات معفـــاة جزئيـــًا نظرًا إلـــى عوائـــد الفائدة المســـتلمة على 
البنوك؟ حســـابات 

تـــرى الهيئة بـــأن الفوائد المتحققة على الحســـابات الجارية والتي يمكن للشـــخص الخاضـــع الحصول عليها ال 
تعتبـــر بأنهـــا مقابل عن توريـــدات معفاة لصالـــح صاحب الحســـاب. وبذلـــك ال يتوجب على الشـــركة أخذ قيمة 
الفوائـــد على الحســـاب الجاريعلـــى أنها عائـــدات معفاة مـــن ضريبـــة القيمة المضافـــة عند القيام باحتســـاب 

الخصم النســـبي )القســـم 12.3 من هـــذا الدليل(.

يجـــب على الشـــخص الخاضـــع للضريبة تحديـــد المعاملة الضريبية المناســـبة للنفقـــات المتعلقـــة بأية عائدات 
أخرى من اســـتثمارات ماليـــة معفاة.

7.  إن اســـتخدام الطريقة االفتراضية لقيم التوريدات المعفاة غير مناســـبة لشـــركتي، حيث من الصعب تحديدها. 
وأقوم بتحمـــل ضريبة قيمة مضافة فقط للقيـــام بتوريدات خاضعة. هل بامكاني اســـتخدام طرق بديلة؟

يمكـــن للشـــخص الخاضـــع للضريبة التقـــدم بطلب الســـتخدام طرق بديلـــة والتي تعكس بشـــكل أدق مدى 
اســـتخدام الســـلع والخدمات الموردة لهذا الشـــخص.

8. قمت بتحمل ضريبة قيمة مضافة من فندق في ألمانيا اثناء رحلة عمل، هل يمكنني خصم الضريبة؟

ال يمكن خصم أية ضريبة قيمة مضافة أو ما شابهها تم تحميلها من دولة أخرى.




