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

تاريخ نشر النسخة المحدثة من الدليل على الموقع اإللكتروني للهيئة.
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المحتوى

ما المقصود بالفوترة اإللكترونية (فاتورة)

المخالفات والغرامات

متطلبات المرحلة األولى للحلول 
التقنية المرتبطة بالفوترة اإللكترونية

المكلفون الخاضعون لالئحة الفوترة اإللكترونية

رحلة تطبيق الفوترة  اإللكترونية

هـــذا الــدليـــل تفــاعـــلي 

اضغط على أيقونة القسم 
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ما المقصود بالفوترة اإللكترونية )فاتورة؟(

ما منظومة الفوترة اإللكترونية؟

ما الفاتورة اإللكترونية؟

ما تعديالت الفاتورة اإللكترونية؟

إصدار  عملية  تحويل  إلى  يهدف  إجراء  هي  اإللكترونية  الفوترة  منظومة 
الفواتير   بتبادل  تسمــح  إلكترونية  عملية  إلى  الورقية  والتعديالت  الفواتير 
والمشتري  البائع  بين  منظمة  إلكترونية  بـصيغة  ومعالجتها  وتعديالتها 

بتنسيق إلكتروني متكامل.

عبر  منظمة  إلكترونية  بصيغة  وتعديلها  وحفظها  إصدارها  يتم  فاتورة  هي 
الفاتورة الضريبية. وال تعتبر  نظام إلكتروني وتحتوي على جميع متطلبات 

الفاتورة المكتوبة بخط اليد أو المصورة بماسح ضوئي فاتورة إلكترونية.

الفاتورة  على  التعديالت  عن  الناتجة  والمدينة  الدائنة  اإلشعارات  هي 
الورقية  التعديالت  تعتبر  وال  إلكتروني.  بشكل  إصدارها  ويجب  اإللكترونية 

التي يتم تصويرها أو نسخها بماسح ضوئي تعديالت إلكترونية.

دفتر فواتير 
)مكتوب بخط اليد

أو ممسوحة ضوئًيا(

نظام إلكتروني

zatca.gov.sa لالطالع على الالئحة، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني

zatca.gov.sa
zatca.gov.sa


5

نشـر مسـودة الئحـة الفوتـرة
اإللكترونيــة ألخــذ مرئيــات العمــوم

صـــدور الئــحــــة الــــفــوتـــــرة
اإللكترونيــة

القيمــة  لضريبــة  الخاضعــة  المنشــآت  تجهيــز 
المضافــة إلصــدار وحفــظ الفواتيــر اإللكترونيــة 

منظــم بشــكل  اإللكترونيــة  واإلشــعارات 

وحــفــظ  ومعالجــة  إصــدار  أحــكام  تطبيــق 
جميــع  علــى  اإللكترونية  واإلشعارات  الفواتير 
القيمــة  لضريبـة  الخــــاضــعيـن  األشــخاص 

فــة لمضا ا

أنظمــة  مــع  والتكامـل  بالربـط  اإللـزام  بـدء 
الفواتير  وإرسـال  اإللكترونيـة  للفوتــرة  الهيئــة 
مــع  بياناتها  ومشاركة  اإللكترونية  واإلشعارات 
وســتقوم  فئــة  لــكل  مراحــل  علــى  الهيئــة، 
الهيئــة بإشــعار الفئــة المســتهدفة قبــل الربــط 

أشــهر بســتة 

رحلة تطبيق الفوترة اإللكترونية )فاتورة(

17 سبتمبر

2020م

4 ديسمبر

2020م

خالل 12 من إصدار 

الئحة الفوترة

اإللكترونية 

مرحلة اإلصدار

4 ديسمبر

2021م

”المرحلة األولى“

مرحلة الربط والتكامل 

 ابتداء من

1 يناير 2023م

”المرحلة الثانية“
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المكلفون الخاضعون لالئحة الفوترة اإللكترونية

جميع المكلفين الخاضعين لضريبة القمية المضافة المقيمين في المملكة  01

يستثنى المكلفون غير المقيمين في المملكة  03

أي طرف يقوم بإصدار فاتورة ضريبية نيابة عن المكلف الخاضع لضريبة
القيمة المضافة  02
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متطلبات المرحلة األولى للحلول التقنية المرتبطة بالفوترة اإللكترونية

متطلبات أساســـية وأوليـــة للحلول التقنيـــة - األجهزة - األنظمة
الداخليـــة فـــي المنشـــأة - المتعلقـــة بحفـــظ وإصـــدار الفاتـــورة

اإللكترونية

(فاتــورة)  اإللكترونيــة  الفوترة  متطلبات  مع  متوافق  إلكتروني  فوترة  نظام  استخدام 
بالتواصــل مــع مــزود أنظمــة الفوتــرة اإللكترونيــة أو فريقــك التقنــي للتأكــد مــن توافــر 

المتطلبــات الفنيـة والتقنيـة
01

أن يكون الحل التقني غير قابل للتالعب بالفواتير ويتضمن آلية لكشف حاالت 
(Anti - Tampering) التالعب

03

األمن  أو  المعلومات  أو  البيانات  أمن  وضوابط  باشتراطات  االلتزام 
السيبراني بالمملكة 02

zatca.gov.sa لالطالع على الالئحة، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني

zatca.gov.sa
zatca.gov.sa
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المخالفات والغرامات

جميـــع األحـــكام المتعلقـــة بالفاتـــورة الضريبيـــة في نظـــام ضريبة
القيمـــة المضافة ســـيتم تطبيقها علـــى الفاتـــورة اإللكترونية بما

فيهـــا المخالفـــات والغرامات

zatca.gov.sa لالطالع على الالئحة، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني

zatca.gov.sa
zatca.gov.sa
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