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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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موضوع الدليل اإلرشادي

يتناول هذا الدليل اإلرشادي تطبيق ضريبة القيمة المضافة على أنشطة التأمين وإعادة التأمين التي 

تقوم بها الشركات، وُيقّدم تفسيًرا لنظام ضريبة القيمة المضافة والئحته التنفيذية في هذا الخصوص.
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1. أنشطة التأمين

ن )شركة التأمين( على تحمل المخاطر نيابة  	 يتمثل جوهر نموذج أنشطة التأمين في موافقة الُمؤمِّ

الحدث غير  المستقبل. عند وقوع هذا  الوثيقة« عند وقوع حدث غير متوّقع في  العميل »حامل  عن 

المتوّقع، يمكن لحامل الوثيقة/المستفيد من الوثيقة رفع مطالبة ضد شركة التأمين، وعلى حامل 

الوثيقة سداد قسط تأمين إلى شركة التأمين مقابل حمايته من األحداث المستقبلية غير المؤكدة 

وفق نطاق الوثيقة.

في معظم الحاالت، يكون حاملو الوثائق عبارة عن شركات و/أو أفراد مقيمين في المملكة، ويقومون  	

بتعيين وكالء/ التأمين  المملكة. كما تقوم بعض شركات  أو أصولهم في  أنفسهم  بالتأمين على 

وسطاء تأمين لبيع منتجات التأمين على الحياة ومنتجات التأمين العام في السوق نيابة عن شركة 

التأمين.

ومن منظور ضريبة القيمة المضافة، تنطوي الخدمات المقّدمة بموجب معامالت التأمين التي يكون  	

الوسيط مشارًكا فيها على توريدين لخدمات يتمّثالن في اآلتي:

توريد . 1 كمقابل  التأمين  لشركة  الوثيقة  حامل  قبل  من  المسدد/المستحق  التأمين  قسط 

التأمين، شركة  من  التأمينية  الخدمات 

مقابل . 2 التأمين  وسيط  إلى  التأمين  شركة  قبل  من  المسددة/المستحقة  الوساطة  عمولة 

التأمين. وسيط  من  المقدمة  الوساطة  خدمات 

بشكل عام، تخضع جميع عقود التأمين )باستثناء عقود التأمين على الحياة(1 المقدمة في المملكة  	

المنتجات  جميع  ذلك  ويشمل  األساسية،  بالنسبة  المضافة  القيمة  لضريبة  التأمين  منتجات  وجميع 

المحددة من قبل البنك المركزي السعودي على أنها مرتبطة بالتأمين العام أو التأمين الصحي، أو أي 

خدمات أخرى مرتبطة بالتأمين.

1. المادة 29 )7(، الخدمات المالية، الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة 
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2. أنشطة إعادة التأمين

عادًة ما تتشارك شركات التأمين نسًبا من المخاطر المكفولة، حيث يستخدم مقدمو خدمات التأمين  	

هذه العملية كوسيلة لتوزيع المخاطر بهدف تقليل الخسائر المحتملة والمتمثلة في تعويض حاملي 

وثائق التأمين بمبالغ كبيرة عند وقوع أي من األحداث الُمؤّمن ضدها. تقوم شركات التأمين بشكل 

عام بإدارة مخاطر الخسائر من خالل شراء وثائق/خدمات إعادة التأمين من أحد مقدمي خدمات إعادة 

التأمين »معيدو التأمين« أو مجموعة منهم، وقد يوجد مقدم خدمة إعادة التأمين في نفس الدولة 

التي توجد فيها شركة التأمين أو في دولة أخرى.

من منظور ضريبة القيمة المضافة، تنطوي الخدمات المقّدمة بموجب معامالت إعادة التأمين على  	

سداد ثالثة رسوم تتمّثل في اآلتي:

عمولة وسطاء إعادة التأمين المسددة/المستحقة من قبل معيد التأمين إلى وكيل/وسيط . 1

إعادة التأمين.

تأمين . 2 لقاء  التأمين  معيد  إلى  المؤمن  قبل  من  المسدد/المستحق  التأمين  إعادة  قسط 

بالمؤمن. الخاصة  المخاطر  محفظة 

عمولة إعادة التأمين التي تتلقاها شركة التأمين من معيد التأمين وذلك لمنح شركة إعادة . 	

التأمين إمكانية الربح من محفظة مخاطر شركة التأمين وتعويض شركة التأمين عن تكاليفها.
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3. معاملة ضريبة القيمة المضافة لعقود التأمين وأقساط التأمين )لشركة 
التأمين وحامل الوثيقة(

3.1 التأمين على الحياة

ُتعفى من ضريبة القيمة المضافة في المملكة عقود التأمين على الحياة2 التي يتم بموجبها توريد  	

خدمات التأمين على الحياة من مقدم خدمات تأمين )شركة التأمين( مرخص له في المملكة، أو أي 

عقد مشابه يقدمه مورد غير مقيم في المملكة، وبالتالي ال يتم فرض ضريبة قيمة مضافة عليها. 

رغم أن توريدات خدمات التأمين على الحياة معفاة من ضريبة القيمة المضافة باعتبارها ضمن توريدات  	

بوليصة  التأمين/التكافل رسوًما على كل  أنه في حال فرضت شركات  إال  المعفاة،  المالية  الخدمات 

تأمين، فإن هذه الرسوم تخضع لضريبة القيمة المضافة، على اعتبار سدادها صراحة كرسم استناًدا إلى 

المادة 29 من الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة	.

مثال:

تقوم شركة تأمين سعودية مسجلة في المملكة ببيع منتجات التأمين على حياة موظفين لشركة أخرى 

بقسط قدره 50,000 ريال سعودي، وتفرض رسوًما على إصدار بوليصة التأمين بمبلغ وقدره 2,000 ريال 

القيمة  ضريبة  فرض  يتم  فال  المضافة،  القيمة  ضريبة  من  معفى  الحياة  على  التأمين  أن  بما  سعودي. 

المضافة على أقساط التأمين على الحياة، ولكن رسوم إصدار البوليصة ال تعتبر ضمن التوريدات المعفاة. 

تقوم الشركة المؤمن لها بسداد مبلغ 50,000 ريال سعودي فقط كقسط لشركة التأمين، وسداد مبلغ 

00	,2 ريال سعودي مبلغ الرسوم وضريبة القيمة المضافة عليه.

3.2 . التأمين العام

في المقابل، تخضع لضريبة القيمة المضافة بالنسبة األساسية عقود التأمين العام أو التأمين الصحي  	

التي يتم بموجبها تقديم توريدات خدمات التأمين من مقدم خدمات التأمين )شركة التأمين(.

2. المادة 29 )8(، الخدمات المالية، الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، “يقصد بعقد التأمين على الحياة، أي عقد تأمين تقليدي أو تكافلي أو أي تأمين إسالمي يقدم من 

موفر مرخص له في المملكة، ينتج عنه سداد مبلغ مشروط عند الوفاة أو عند حدوث واقعة مؤثرة على الحياة، أو أي عقد مشابه يقدمه مورد غير مقيم”. 

3. المادة 29 )1(، الخدمات المالية، الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة: “تعفى من ضريبة القيمة المضافة توريدات الخدمات المالية المحددة في هذه المادة ويستثنى من 

ذلك الحاالت التي يكون فيها المقابل واجب السداد عن الخدمة قد سدد صراحة كرسم أو عمولة أو خصم تجاري”.
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مثال:

تقوم شركة التأمين المذكورة بالمثال السابق ببيع منتج تأمين عام للشركة األخرى مقابل قسط يبلغ 

100,000 ريال سعودي.تقوم شركة التأمين بفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 15 % على القسط كما 

يلي:

القسط         100,000 ريال سعودي

ضريبة القيمة المضافة 15 %        15،000ريال سعودي

المجموع        115,000 ريال سعودي

التأمين وسيكون بإمكانها خصم  تقوم الشركة المؤمن لها بسداد مبلغ 115,000 ريال سعودي لشركة 

الضريبة المسددة بقيمة 15,000 ريال سعودي من الهيئة، بشرط أن يكون التأمين العام الذي تم شراؤه 

مرتبًطا باألنشطة االقتصادية الخاضعة للضريبة للشركة  وذلك وفًقا للقواعد والمتطلبات المتعلقة بخصم 

ضريبة المدخالت.
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التأمين  )لشركة  التأمين  إعادة  لعقود  المضافة  القيمة  ضريبة  معاملة   .4
التأمين( إعادة  وشركة  األصلية 

4.1  المؤمن المقيم وُمعيد التأمين المقيم

4.1.1 التأمين على الحياة

ُتعفى من ضريبة القيمة المضافة في المملكة عقود إعادة التأمين على الحياة4  التي يتم بموجبها  	

توريد خدمات إعادة التأمين على الحياة من مقدم خدمات إعادة تأمين )شركة التأمين( مرخص له في 

المملكة، أو أي عقد مشابه يقدمه مورد غير مقيم في المملكة، وبالتالي ال يتم فرض ضريبة قيمة 

مضافة عليها.

تخضع عمولة إعادة التأمين على عقود التأمين على الحياة لضريبة القيمة المضافة، إاّل أنه ال يمكن  	

لمعيد التأمين الخاضع للضريبة بالمملكة خصم ضريبة القيمة المضافة المسددة في هذا الشأن نظًرا 

الرتباطها بتوريد معفى من الضريبة.

مثال:

تقوم شركة التأمين )ج( بطلب إعادة تأمين لمحفظتها من التأمينات على الحياة وذلك من خالل شركة 

إضافة  سعودي،  ريال   50,000 يبلغ  تأمين  إعادة  قسط  مقابل  )د(  المملكة  في  مقيمة  تأمين  إعادة 

إلى عمولة إعادة تأمين 20 %. تقوم شركة التأمين بسداد القسط البالغ 50,000 ريال سعودي لمعيد 

التأمين المقيم دون أي ضريبة قيمة مضافة، نظًرا إلعفاء عقود إعادة التأمين على الحياة. 

تقوم شركة التأمين بفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 15 % على عمولة إعادة التأمين كما يلي:

عمولة إعادة التأمين        10,000 ريال سعودي

ضريبة القيمة المضافة 15 %                      1،500ريال سعودي

المجموع          11،500 ريال سعودي

4. المادة 29 )8(، الخدمات المالية، الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة
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تقوم الشركة )د( بسداد مبلغ 11,500 ريال سعودي لشركة التأمين وال يمكنها خصم الضريبة المسددة 

بقيمة 1,500 ريال سعودي ضمن إقراراتها الضريبية المقدمة للهيئة كون النفقات المتكبدة )المدخالت(

مرتبطة بتوريد معفى من الضريبة.

4.1.2 . التأمين العام

تخضع أقساط إعادة التأمين على التأمين العام أو التأمين الصحي لضريبة القيمة المضافة في المملكة  	

التي يقوم المؤمن المقيم في المملكة والخاضع للضريبة بسدادها لمعيد تأمين مقيم في المملكة 

باعتباره مورًدا لخدمات إعادة التأمين، ويتم خصم تلك الضريبة باعتبارها ضريبة مدخالت وفق الضوابط 

العامة للخصم ونظًرا الرتباطها بتوريد خاضع للضريبة.

تخضع عمولة إعادة التأمين على عقود التأمين العام أو التأمين الصحي لضريبة القيمة المضافة، وتقوم  	

شركة التأمين )المورد( بفرض وتحصيل الضريبة بموجب فواتير ضريبية من معيد التأمين )العميل(، 

ويمكن لُمعيد التأمين المقيم خصم ضريبة القيمة المضافة المسددة في هذا الشأن نظًرا الرتباطها 

بتوريد خاضع للضريبة.

مثال: 

تقوم شركة التأمين )هـ( بطلب إعادة تأمين لمحفظتها من التأمينات العامة وذلك من خالل شركة إعادة 

تأمين مقيمة في المملكة )و( مقابل قسط إعادة تأمين يبلغ 100,000 ريال سعودي، إضافة إلى عمولة 

إعادة تأمين 20 % تقوم شركة التأمين بسداد القسط بمبلغ 115,000 ريال سعودي لمعيد التأمين المقيم 

وتقوم بخصم ضريبة القيمة المضافة البالغة 15,000 ريال سعودي من الهيئة كون النفقات مرتبطة بتوريد 

اإلقرار  للهيئة ضمن  الضريبة وتوريدها  باإلقرار عن  للضريبة  الخاضع  التأمين  للضريبة. ويقوم معيد  خاضع 

الضريبي.

تقوم شركة إعادة التأمين بفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 15 % على قسط إعادة التأمين كما يلي:

قسط إعادة التأمين     100,000 ريال سعودي

ضريبة القيمة المضافة 15 %      15،000ريال سعودي

المجموع      115،000 ريال سعودي
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أيًضا، تقوم شركة التأمين بفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 15 % على عمولة إعادة التأمين كما يلي:

قسط إعادة التأمين      20,000 ريال سعودي

ضريبة القيمة المضافة 15 %      3،000 ريال سعودي

المجموع      23،000 ريال سعودي

تقوم شركة إعادة التأمين )و( بسداد مبلغ 000,	2 ريال سعودي لشركة التأمين، كما تقوم بخصم الضريبة 

المسددة بقيمة 000,	 ريال سعودي من الهيئة كون النفقات المتكبدة مرتبطة بتوريد خاضع للضريبة. 

وتقوم شركة التأمين الخاضعة للضريبة باإلقرار عن الضريبة وتوريدها للهيئة ضمن اإلقرار الضريبي.

4.2 . المؤمن المقيم وُمعيد التأمين غير المقيم

4.2.1  التأمين على الحياة

ال تخضع لضريبة القيمة المضافة أقساط إعادة التأمين على الحياة التي يقوم المؤمن المقيم في  	

مضافة  قيمة  ضريبة  احتساب  يتم  ال  أي  المملكة،  في  مقيم  غير  تأمين  لمعيد  بسدادها  المملكة 

باألصل.

تخضع عمولة إعادة التأمين على عقود التأمين على الحياة لضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر في  	

المائة، وذلك مع مراعاة استيفاء الضوابط والشروط الواردة بأحكام المادة 		 من الالئحة التنفيذية 

القيمة المضافة. لنظام ضريبة 

مثال:

 تقوم شركة التأمين )ز( بإعادة تأمين لمحفظتها من التأمينات على الحياة وذلك من خالل شركة إعادة 

تأمين غير مقيمة في المملكة )ح( مقابل قسط إعادة تأمين يبلغ 50,000 ريال سعودي، إضافة إلى 

عمولة إعادة تأمين 20 %. ال تقوم شركة إعادة التأمين غير المقيمة بفرض أي ضريبة قيمة مضافة على 

األقساط. تقوم شركة التأمين بسداد قسط إعادة التأمين بقيمة 50,000 ريال سعودي للشركة )ح( وال 

تكون ُملزمة باحتساب الضريبة باستخدام آلية االحتساب العكسي.

تقوم شركة التأمين بفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة صفر في المائة على عمولة إعادة التأمين كما يلي:
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10,000 ريال سعودي قسط إعادة التأمين    

0 ريال سعودي ضريبة القيمة المضافة 15 %    

10،000 ريال سعودي المجموع    

تقوم الشركة غير المقيمة )ح( بسداد مبلغ 10,000 ريال سعودي لشركة التأمين.

4.2.2  التأمين العام

تخضع أقساط إعادة التأمين العام أو التأمين الصحي لضريبة القيمة المضافة في المملكة التي يقوم  	

المؤمن المقيم في المملكة والخاضع للضريبة بسدادها لمعيد تأمين غير مقيم في المملكة، ويتم 

احتساب ضريبة القيمة المضافة باستخدام آلية االحتساب العكسي.

المضافة  	 القيمة  لضريبة  الصحي  التأمين  أو  العام  التأمين  عقود  على  التأمين  إعادة  عمولة  تخضع 

بنسبة صفر في المائة، إال في بعض الحاالت المذكورة في المادة 		 من الالئحة التنفيذية لضريبة 

القيمة المضافة؛ حيث تخضع للنسبة األساسية، ومنها أن يكون التأمين من الشخص غير المقيم  على 

المملكة. داخل  )عقار(5  ممتلكات 

مثال:

 تقوم شركة التأمين )ط( بطلب إعادة تأمين لمحفظتها من التأمينات العامة وذلك من خالل شركة إعادة 

تأمين غير مقيمة في المملكة )ي( مقابل قسط إعادة تأمين يبلغ 100,000 ريال سعودي، إضافة إلى 

عمولة إعادة تأمين 20 %. ال تقوم شركة إعادة التأمين غير المقيمة بفرض أي ضريبة قيمة مضافة على 

األقساط. تقوم شركة التأمين بسداد قسط إعادة التأمين البالغة قيمته 100,000 ريال سعودي، إضافة 

إلى احتساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة باستخدام آلية االحتساب العكسي.

تقوم شركة التأمين بفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة صفر في المائة على عمولة إعادة التأمين كما يلي:

20,000 ريال سعودي قسط إعادة التأمين   

0 ريال سعودي ضريبة القيمة المضافة 15 %    

20،000 ريال سعودي المجموع    

تقوم الشركة غير المقيمة )ي( بسداد مبلغ 20,000 ريال سعودي لشركة التأمين.

5. المادة )19(، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون، المادة 23 ، الخدمات المتعلقة بالعقار، الالئحة

التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.
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5. مطالبات التأمين

ُيعّرف العميل ألغراض ضريبة القيمة المضافة بأنه الشخص الذي يتلقى سلًعا أو خدمات6. وبموجب  	

القواعد العاّمة لضريبة القيمة المضافة، فُيحّدد العميل عادًة من خالل الترتيبات التعاقدية، ويشمل 

ذلك:

الشخص الذي يوّجه الموّرد فيما يتعلق بتوريد سلع أو خدمات، . 1

الشخص الذي يدخل في تعاقد مع الموّرد، . 2

الشخص الذي لديه صالحية إلزام الموّرد بتنفيذ التزاماته التعاقدية واالمتثال لها فيما يتعلق . 	

بتوريد السلع أو الخدمات.

بشكل عام، يتم احتساب قيمة عقود التأمين المبرمة مع األفراد أو األشخاص غير الخاضعين للضريبة  	

حيث تكون المبالغ المدفوعة من شركات التأمين بموجب الوثيقة شاملة لضريبة القيمة المضافة. بينما 

سيتم احتساب قيمة العقود المبرمة مع األشخاص الخاضعين للضريبة والمسجلين ألغراضها حيث ال 

تكون المدفوعات بموجب الوثائق من شركة التأمين شاملة للضريبة وذلك بسبب قدرة حاملي الوثائق 

على خصم الضرائب المتكبدة.

في سياق مطالبة التأمين، يستفيد حامل الوثيقة )مثال: المريض في حاالت التأمين الطبي، مالك  	

الخدمة )مثال:  التي يؤديها مزود  الخدمات  التأمين على السيارات( مباشرة من  السيارة في حاالت 

مقدم خدمات الرعاية الصحية، ورشة إصالح السيارات(. وفي حال وقع حدث غير متوقع، فيجوز لحامل 

الوثيقة تقديم مطالبة ضد شركة التأمين. سُيفترض مع ذلك أن حامل الوثيقة هو متلقي خدمات 

مزود الخدمة، ما لم يتم إثبات خالف ذلك صراحًة. وهذه هي الحال حتى لو أصدر مزود الخدمة الفاتورة 

السداد لمقدم  المسؤول عن  الثالث هو  الطرف  أو في حال كان  التأمين(،  لصالح طرف ثالث )شركة 

الخدمة كما هو موضح في الرسوم البيانية التالية:

6. المادة )1(، التعريفات، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة.
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رسم بياني )1(: حامل الوثيقة هو العميل ألغراض ضريبة القيمة المضافة

مزود الخدمة

)مقدم خدمات الرعاية الصحية، ورشة 

إصالح السيارات(

• توجيه مزود الخدمة

• الرجوع على مزود الخدمة

• التفاوض بشأن الخدمة المستلمة والسعر

• استالم وسداد الفاتورة

• االستفادة من الخدمة

طرف ثالث

)شركة التأمين(

حامل الوثيقة

)المريض، مالك السيارة(

مطالبة  	 تقديم  ثم  ومن  الخدمة  لمزود  بالسداد  الوثيقة  حامل  يقوم  حينما  أعاله  السيناريو  يختلف 

التأمين. شركة  إلى  التعويض 
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رسم بياني )2(: حامل الوثيقة يقوم بالسداد لمزود الخدمة ثم رفع مطالبة للمؤمن

مزود الخدمة

)مقدم خدمات الرعاية الصحية، ورشة 

إصالح السيارات(

• توجيه مزود الخدمة

• الرجوع على مزود الخدمة

• التفاوض بشأن الخدمة المستلمة 

• االستفادة من الخدمة

حامل الوثيقة

)المريض، مالك السيارة(
)شركة التأمين(

ال يمكن لشركات التأمين المطالبة بخصم ضريبة المدخالت المرتبطة بمدفوعات المطالبات النقدية  	

شركة  تتحملها  التي  إال  المدخالت  ضريبة  بخصم  يسمح  ال  حيث  عليه.  المؤمن  إلى  المستحقة 

التأمين على توريدات مقدمة لها. وبذلك، فسيكون هناك تكلفة إضافية على شركات التأمين فيما 

يخص صرف المبالغ الشاملة لضريبة القيمة المضافة بموجب وثائق تأمين مقدمة إلى األشخاص غير 

للضريبة. الخاضعين 

الصالحية  	 العمل(  صاحب  أو  التأمين  )شركة  الثالث  الطرف  بإمكان  يكون  قد  الحاالت،  بعض  في 

في توجيه مقدم الخدمة المتعاقد معه بأن يقدم الخدمات لحامل الوثيقة للوفاء بالتزامه الخاص 

بموجب عقد أو وثيقة تأمين لتقديم الخدمات. في هذه الحاالت، قد يكون من الممكن أن تكون 

شركة التأمين هي العميل/المتلقي الرئيس للخدمات، حتى لو كان حامل الوثيقة هو الذي يحصل 

الخدمات مباشرة. المنفعة من هذه  على 

تقديم مطالبة استرداد للتكاليف

المتكبدة عن الخدمة
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رسم بياني )	(: حامل الوثيقة هو العميل ألغراض ضريبة القيمة المضافة

مزود الخدمة

)مقدم خدمات الرعاية الصحية، ورشة 

إصالح السيارات(

• توجيه مزود الخدمة

• الرجوع على مزود الخدمة

• التفاوض بشأن الخدمة المستلمة 

• االستفادة من الخدمة

حامل الوثيقة

)المريض، مالك السيارة(

• استالم وسداد الفاتورة

طرف ثالث

)شركة التأمين(

ويتضح من ذلك أن من الممكن أن يكون لشخص ما حق االستفادة أو االنتفاع من سلع أو خدمات  	

تقدم بموجب عقد قد ال يكون هو أحد أطرافه بشكل مباشر، رغم عدم كونه هو »العميل« وفًقا لما 

تم تعريفه ألغراض تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

ألغراض ضريبة القيمة المضافة، تعتبر مدفوعات التعويض خارج نطاق تطبيق الضريبة، حيث تقوم  	

شركة  إلى  توريد  كمقابل  وليس  التأمين،  وثيقة  بموجب  اللتزامها  وفًقا  بسدادها  التأمين  شركة 

حامل  فيها  يكون  أو  الوثيقة،  لحامل  التعويض  سداد  فيها  يتم  التي  الحاالت  في  وذلك  التأمين، 

الوثيقة هو العميل/متلقي الخدمات.

في حاالت تقديم مطالبات التأمين مباشرة من مزودي الخدمة لشركات التأمين باعتبارها العميل  	

التأمين خصم الضريبة على إجمالي قيمة المطالبات من مزودي  بموجب تعاقد، فإنه يجوز لشركة 

وليس  التأمين  شركات  تتلقاه  للضريبة  خاضع  توريد  على  مدخالت  ضريبة  العتبارها  نظًرا  الخدمة 

استعاضة.
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5.1  حصة معيد التأمين من المطالبة

بتعويض  	 التأمين  معيد  يلتزم  التأمين،  ومعيد  التأمين  شركة  بين  التأمين  إعادة  اتفاقية  بموجب 

شركة التأمين عن المدفوعات التي قامت بها فيما يتعلق بأعمال التأمين.

يعتمد مدى التزام معيد التأمين على المدفوعات الفعلية التي قامت بها شركة التأمين لتسوية  	

التزامها بموجب عقد تأمين مع حامل الوثيقة، وذلك في حال وقع حدث نشأت بموجبه المطالبة)مثل 

العالج في المستشفى(.

بشكل عام، ما لم تقم شركة التأمين بالسداد أو كانت ملزمة بالسداد، ال يوجد هناك أي التزام على  	

معيد التأمين تجاه شركة التأمين بموجب اتفاقية إعادة التأمين.

التأمين  	 إلى شركة  التأمين  التأمين بمثابة تعويض يقدمه معيد  إعادة  اتفاقية  اعتبار  الممكن  من 

)وفًقا لشروط اتفاقية إعادة التأمين( وذلك عن المطالبات التي تسددها شركة التأمين عن أعمال 

التأمين الخاصة بها.

تطبيق  	 نطاق  خارج  األحيان  بعض  في  التعويض  مدفوعات  تعتبر  المضافة،  القيمة  ضريبة  ألغراض 

التأمين،  إعادة  اتفاقية  بموجب  اللتزامها  وفًقا  بسدادها  التأمين  إعادة  شركة  تقوم  حيث  الضريبة، 

وذلك في الحاالت التي تقوم فيها شركات التأمين بسداد التعويضات كاستعاضة دون وجود توريد 

فعلي من أو إلى شركة التأمين.

أما في حاالت وجود توريدات بموجب تقديم مطالبات التأمين من مزودي الخدمة لشركات التأمين  	

قيمة  إجمالي  على  الضريبة  خصم  التأمين  لشركة  فيها  يجوز  التي  المتعاقد،  العميل  باعتبارها 

المطالبات من مزودي الخدمة نظًرا العتبارها ضريبة مدخالت على توريد خاضع للضريبة تتلقاه شركة 

التأمين، فإنه يجب األخذ في االعتبار أنه في حال قامت شركة التأمين بخصم كامل ضريبة القيمة 

فوترة  عند  التأمين  شركة  على  يجب  التأمين،  إعادة  حصة  متضمنًة  المطالبات  هذه  على  المضافة 

القيمة  لضريبة  خاضع  توريد  مقابل  بمثابة  ذلك  اعتبار  المطالبات  في  لحصتها  التأمين  إعادة  شركة 

المضافة.

لشركات  	 األساسية  بالنسبة  للضريبة  خاضًعا  باعتباره  التوريد  هذا  مع  التعامل  يتم  أنه  مالحظة  مع 

بالنسبة الصفرية في  التأمين المقيمة في المملكة، وقد يتم اعتباره توريًدا خاضًعا للضريبة  إعادة 

التعامالت مع شركات إعادة تأمين غير مقيمة وذلك فقط في حال استيفاء الشروط المذكورة في 

المادة 		 من الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.
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6. معالجة مطالبات التأمين )الصيانة / العالج الطبي(

لكل من شركة التأمين األصلية وشركة إعادة التأمين

يمكن تسوية مطالبات التأمين عن طريق الدفع النقدي أو تحمل شركة التأمين لتكاليف العالج أو  	

إصالح الممتلكات وإعادتها إلى حالتها األصلية. في حال قيام شركة التأمين بالدفع إلى حامل الوثيقة، 

فال يمكن اعتبار ذلك بمثابة توريد تقوم به شركة التأمين ألغراض ضريبة القيمة المضافة. وال تنشأ 

التزامات ضريبية فيما يتعلق بالمبلغ المستلم.

تخضع لضريبة القيمة المضافة الخدمات المقدمة إلى حامل الوثيقة بموجب عقد بين شركة التأمين  	

الخدمة.  ومزود 

يمكن لشركة التأمين المقيمة خصم ضريبة القيمة المضافة المدفوعة بموجب فاتورة ضريبية صادرة  	

باسم شركة التأمين، وال ُيطالب حامل الوثيقة بأداء أي التزامات ضريبية. 

في حال تقديم الخدمات إلى حامل الوثيقة دون وجود عقد بين شركة التأمين ومزود الخدمة، فإنه  	

يتم فرض ضريبة القيمة المضافة أيًضا. إال أنه في هذه الحالة لن يكون بإمكان شركة التأمين المقيمة 

خصم ضريبة القيمة المضافة المدفوعة، وال ُيطالب حامل الوثيقة بأداء أي التزامات ضريبية.

إذا قام حامل الوثيقة بالدفع لمزود الخدمة ومن ثم قام بتقديم مطالبة تعويض إلى شركة التأمين،  	

أو وفق ما  المضافة  القيمة  الوثيقة شاماًل ضريبة  التعويض لحامل  التأمين تقوم بسداد  فإن شركة 

المضافة  القيمة  ضريبة  بخصم  المقيمة  التأمين  لشركة  يسمح  ال  أنه  ورغم  التأمين.  وثيقة  تتضمنه 

المدفوعة، سيكون بإمكان حامل الوثيقة المقيم خصم ضريبة القيمة المضافة في حال كان شخًصا 

المدفوعة مرتبطة بنشاطه االقتصادي. الضريبة  خاضًعا للضريبة وكانت 

مثال: 

يقوم حامل وثيقة تأمين )ك( بطلب خدمة من مزود خدمات )ل( بموجب عقد تأمين مع شركة تأمين 

)م(. تبلغ تكلفة الخدمة 1,000 ريال سعودي. يقوم مزود الخدمة بإصدار فاتورته لشركة التأمين، وذلك 

لوجود عقد بين مزود الخدمة وشركة التأمين.

الوثيقة  لحامل  المقدمة  الخدمات  بنسبة 15 % على  المضافة  القيمة  الخدمة بفرض ضريبة  يقوم مزود 

يلي: كما 
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1,000 ريال سعودي الخدمات      

150 ريال سعودي ضريبة القيمة المضافة 15 %   

1،150 ريال سعودي المجموع    

التأمين بدفع مبلغ 1,150 ريال سعودي لمزود  الوثيقة من الخدمات، بينما تقوم شركة  يستفيد حامل 

ا من الهيئة كونه مرتبًطا بتوريد خاضع للضريبة. الخدمة، وخصم مبلغ الضريبة 150 ريااًل سعوديًّ

الخدمة بفرض  التأمين، فمن ثم يقوم مزود  الخدمات وشركة  بين مزود  في حال لم يكن هنالك عقد 

يلي: كما  الوثيقة  لحامل  المقدمة  الخدمات  على   % 15 بنسبة  المضافة  القيمة  ضريبة 

1,000 ريال سعودي الخدمات     

ا 150 ريااًًل سعوديًّ ضريبة القيمة المضافة 15 %    

ا 1،150 ريااًًل سعوديًّ المجموع    

التأمين بدفع  بينما تقوم شركة  الضريبية باسمه،  الفاتورة  الخدمات وتصدر  الوثيقة من  يستفيد حامل 

الخدمة. ا لمزود  ريااًل سعوديًّ مبلغ 1,150 

لن تتمكن شركة التأمين من خصم مبلغ الضريبة لعدم وجود عقد بينها وبين مزود الخدمة إضافة إلى 

عدم وجود فاتورة ضريبية باسم الشركة.

ثمة حالة أخرى تتمثل في قيام حامل الوثيقة بطلب خدمات من مزود خدمة، الذي بدوره يقوم بإصدار 

فاتورة إلى حامل الوثيقة. ومن ثم يقوم حامل الوثيقة برفع مطالبة لتعويض المبلغ المدفوع بموجب 

عقد التأمين مع شركة التأمين.
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يقوم مزود الخدمة بفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 15 % على الخدمات المقدمة لحامل الوثيقة كما 

يلي:

1,000 ريال سعودي الخدمات      

150 ريال سعودي ضريبة القيمة المضافة 15 %    

المجموع                    1،150 ريال سعودي

ا لمزود الخدمة، ويمكن لحامل الوثيقة خصم مبلغ  يقوم حامل الوثيقة بسداد مبلغ 1,150 ريااًل سعوديًّ

ا في حال كان شخًصا خاضًعا للضريبة وكانت الضريبة المسددة مرتبطة بنشاطه  الضريبة 150 ريااًل سعوديًّ

الوثيقة  لحامل  سعودي  ريال   1,000 مبلغ  بسداد  التأمين  شركة  تقوم  الحالة  هذه  في  االقتصادي. 

المطالبة. لتسوية 
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7. خصم الضريبة

على  	 المتكبدة  المضافة  القيمة  ضريبة  لخصم  التأمين(  معيد  )أو  التأمين  شركة  حق  يعتمد 

سياق  في  االقتصادية  أنشطتها  ممارسة  ألغراض  المستخدمة  والخدمات  السلع  على  المشتريات، 

قيام الشخص الخاضع للضريبة بتوريدات خاضعة للضريبة7. وبشكل عام تجب مراعاة شروط وضوابط 

الخصم الضريبي8، المذكورة في المادة 48 من االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة، والمادة 

49 من الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة. إضافة إلى أنه ال يجوز خصم ضريبة القيمة المضافة 

المتعلقة بالنفقات المفترض تلقيها خارج النشاط االقتصادي )المقيدة( وفق أحكام المادة 50 من 

التنفيذية. الالئحة 

خاضعة  	 بتوريدات  القيام  سياق  و»في  االقتصادي«  النشاط  ممارسة  »ألغراض  بالعبارات  ُيقصد 

للضريبة« إلى أن خصم ضريبة القيمة المضافة يتطلب وجود ربط بين التوريدات المشتراة وتوريدات 

شركة التأمين الخاضعة للضريبة.

ال يجوز خصم ضريبة القيمة المضافة التي تتكبدها شركة التأمين على المشتريات التي تقع خارج  	

نطاق نشاطها االقتصادي، أو ضريبة المدخالت التي تتعلق بأنشطة معفاة )مثال: بيع التأمين على 

مباشر  بشكل  المخصصة  النفقات  على  المتكبدة  المضافة  القيمة  ضريبة  خصم  يجوز  بينما  الحياة(. 

للتوريدات الخاضعة للضريبة بالكامل )مثال: التأمين العام(.

ويجب تقسيم ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على نفقات تتعلق جزئًيا بتوريدات خاضعة للضريبة  	

تخصيصها  يمكن  ال  التي  النفقات  إلى  يشار  ما  عادًة  الخصم.  ألغراض  منها  معفاة  بتوريدات  وجزئًيا 

مباشرة لتوريدات خاضعة للضريبة أو معفاة على أنها نفقات عامة أو نفقات غير مخصصة9.

مثال:

تقوم شركة التأمين بإصدار بوليصة تأمين على السيارات لعمالء أفراد، بعد أن قام )ف( بتأمين سيارته 

بإبالغ  الخدمة( ومنها قام )ف(  السيارة )مزود  إلى ورشة إلصالح  الذهاب  ترتب عليها  وقع في حادثة، 

الورشة بإصدار فاتورة اإلصالح باسم شركة التأمين، ومن ثم يقوم )ف( بإعطاء شركة التأمين الفاتورة 

لالستعاضة وتقوم شركة التأمين بتعويض )ف(وفًقا لسياستها، وفي هذه الحالة ال يجوز لشركة التأمين 

خصم ضريبة المدخالت لعدم وجود أي عالقة تعاقدية بينها وبين مزود الخدمة.

7. المادة)49( )1(، خصم ضريبة المدخالت، الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة

8.المادة )48(، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون، المادتان 49 - 50 ، الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة

9. المادة )51(، الخصم النسبي لضريبة المدخالت، الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة
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الخصم التفاصيل

قابلة للخصم بالكامل
ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على نفقات تتعلق حصرًيا

 وبشكل مباشر بتوريدات خاضعة للضريبة

غير قابلة للخصم
ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على نفقات تتعلق حصرًيا وبشكل

مباشر بتوريدات معفاة من الضريبة بتوريدات معفاة من الضريبة

الخصم النسبي وفًقا

آللية التقسيم

ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على نفقات ال يمكن تخصيصها مباشرة

إلى توريدات خاضعة للضريبة أو معفاة

7.1 الخصم النسبي لضريبة القيمة المضافة

يجب تقسيم النفقات المتكبدة من قبل شركة التأمين مقابل القيام بتوريدات خاضعة لضريبة القيمة  	

المضافة وأخرى معفاة استخدام تلك التكاليف في القيام بتوريدات خاضعة للضريبة من قبل شركة 

التأمين بشكل دقيق.

يتم احتساب التقسيم وفق الطريقة األساسية على أساس قيمة التوريدات خالل السنة، باستخدام 

المعادلة اآلتية10:

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

إجمالي قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة والتوريدات المعفاة التي قام بها الخاضع للضريبة خالل 

السنة التقويمية الماضية

وفًقا  	 باالحتساب  تقوم  التي  التأمين،  شركة  على  سيكون  بالكامل،  التقويمية  السنة  نهاية  بعد 

للطريقة األساسية أن تقوم بمقارنة القيم المستخدمة في المعاملة أعاله خالل تلك السنة )بناًء 

تلك  في  أجريت  التي  للتوريدات  الفعلية  القيم  مع  الحالية(  للسنة  توقعات  أو  الماضية  السنة  على 

السنة التقويمية.

يجب على الشخص الخاضع للضريبة بعد ذلك تعديل ضريبة القيمة المضافة المخصومة في اإلقرار  	

التوريدات  أساس  على  الصحيح  النسبي  الخصم  يعكس  حيث  التقويمية  للسنة  النهائي  الضريبي 

الفعلية عن السنة بكاملها.
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مثال: 

تتعاقد شركة تأمين مع وسيط لبيع تأمين عام لموظفي إحدى الشركات في المملكة مقابل عمولة 

وساطة 10 %. يقوم الوسيط بفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 15 % على العمولة: 

عمولة         10,000 ريال سعودي

ضريبة القيمة المضافة 15 %      1500 ريال سعودي

المجموع                      11،500 ريال سعودي  

تســـدد شـــركة التأميـــن مبلـــغ 11,500 ريـــال ســـعودي للوســـيط، وتقـــوم بخصـــم مبلـــغ الضريبـــة 1,500 

ريـــال ســـعودي كونـــه نفقـــات مرتبطـــة بتوريـــد خاضـــع للضريبـــة.

في حال تعاقدت شركة تأمين مع الوسيط لبيع تأمين على الحياة لموظفي الشركة مع عمولة وساطة 

10 % فإن العمولة ستخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15 %.

من  معفى  بتوريد  ترتبط  النفقات  كون  المضافة  القيمة  ضريبة  خصم  الممكن  من  يكون  لن  ذلك،  مع 

الضريبة.

مثال: 

تبلغ التوريدات الخاضعة للضريبة خالل السنة التقويمية لشركة تأمين 1,000,000 ريال سعودي، كما 

لمكتبها  أثاث  بشراء  التأمين  شركة  قامت  سعودي.  ريال   500,000 المعفاة  التوريدات  مجموع  يبلغ 

ُيستخدم  سعودي.  ريال   15,000 بمبلغ  مضافة  قيمة  ضريبة  وتكبدت  سعودي  ريال   100,000 بمبلغ 

قيمة  ضريبة  التأمين  شركة  تتحمل  معفاة.  وأخرى  للضريبة  خاضعة  بتوريدات  للقيام  المكتبي  األثاث 

مضافة بنسبة 15 % عن شراء األثاث:

األثاث         100,000 ريال سعودي

ضريبة القيمة المضافة 15 %      15,000 ريال سعودي

المجموع                      115،000 ريال سعودي

تبلغ نسبة الخصم النسبي لشركة التأمين )1,000,000 /)1,000,000 + 5,00,000(( 67 %. وعليه، فإن 

ضريبة القيمة المضافة القابلة للخصم تبلغ 10,000 ريال سعودي ) 67 % * 15,000 ريال سعودي(. بينما 

تبلغ ضريبة القيمة المضافة غير القابلة للخصم 5,000 ريال سعودي.

10. المادة)51()3(، الخصم النسبي لضريبة المدخالت، الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة
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