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األســئــلــة الـشـائـعــة

لمـتـطلـبـات الـفـوتــرة اإللـكـتـرونـيـة
(فاتورة) المرحلة األولى

األسئلة الشائعة

هل الفوترة اإللكترونية (فاتورة) إلزامية؟

الفوترة اإللكترونية (فاتورة) إلزامية على جميع
األشخاص الخاضعين لضريبة القيمة المضافة وأي
أطراف أخرى تصدر فواتير ضريبية نيابة عن الموردين
الخاضعين لضريبة القيمة المضافة.
يستثنى من ذلك األشخاص غير المقيمين
والخاضعين للضريبة.
		 ما هي تواريخ إنفاذ الفوترة اإللكترونية (فاتورة)؟

سيتم تطبيق الفوترة اإللكترونية (فاتورة) على مرحلتين:
المرحلة األولى“ :مرحلة اإلصدار” التي ستدخل حيز
التنفيذ اإللزامي بتاريخ  4ديسمبر 2021م.
المرحلة الثانية“ :مرحلة الربط والتكامل” التي
ابتداء من 1
سيتم تنفيذها بشكل مرحلي
ً
يناير 2023م .وستقوم الهيئة بتحديد مراحل
ربط أنظمة الفوترة اإللكترونية واشعار الفئات
المستهدفة في كل مرحلة قبل التاريخ المحدد
للربط بستة أشهر على األقل.
بالنظر إلى وجود متطلبات فنية عدة ،كيف
يمكنني االستعداد للفوترة اإللكترونية (فاتورة)؟

في األغلب ،يتم تنفيذ المتطلبات الفنية من قبل
مزودي األنظمة االلكترونية (مثل موردي أجهزة
الكاشير ،موردي البرامج) أو الفرق التقنية الداخلية
للحلول المبنية داخليًا .وعليه قد يتواصل المكلفين
مع مزود الخدمة الخاص باألنظمة اإللكترونية للفوترة
أو فرقهم التقنية الداخلية للحصول على حل
متوافق مع المتطلبات الفنية؛ والتأكد من قابلية
بدءا من  4ديسمبر
الحل على إصدار فواتير متوافقة ً
2021م.
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األسئلة الشائعة
ما هي المتطلبات لكل مرحلة من مرحلتي
تطبيق الفوترة اإللكترونية (فاتورة)؟

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اوﻟﻰ

 4دﻳﺴﻤﺒﺮ 2021م

اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
ﺗﺮﻛﻴﺐ أو ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻧﻈﺎم
اﻟـﻔـﻮﺗـﺮة )اﻟـﺘـﻮﻗﻒ ﻋﻦ
إﺻــــــــــﺪار اﻟـﻔــﻮاﺗـﻴـﺮ
اﻟـﻤـﻜـﺘـﻮﺑـﺔ ﺑﺨﻂ اﻟﻴﺪ(

إﺿـﺎﻓـﺔ رﻣـﺰ اﻻﺳـﺘـﺠﺎﺑﺔ
اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ )(QR-Code
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺗﻮرة
إﺿﺎﻓﺔ ﻋﻨﻮان اﻟﻔﺎﺗﻮرة
)ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﻔﺎﺗﻮرة
اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة(
إﺿﺎﻓﺔ رﻗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺿﺮﻳﺒﺔ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟـﻤﻀـﺎﻓـﺔ ﻟﻠـﻤـﺸﺘﺮي إذا
ﻛﺎن ﻣﺴﺠﻞ ﻓـﻲ ﺿـﺮﻳـﺒـﺔ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ

إﺻﺪار اﻟﻔﺎﺗﻮرة ﺑﺼﻴﻐﺔ
)(XML, PDF/A-3

إﺧﺘﻴﺎري

ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻼﻋﺐ
)ﻣﺜﺎل :داﻟﺔ اﻟﺘﺸﻔﻴﺮ،
اﻟﺨﺘﻢ اﻟﺮﻗﻤﻲ(

إﺧﺘﻴﺎري

اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘـﻘـﻨـﻴـﺔ اﺧـﺮى
)ﻣـﺜﺎل :رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
اﻟﻤﻮﺣﺪﻋﺎﻟﻤﻴ¯ )(UUID

إﺧﺘﻴﺎري

اﻟـﺮﺑـﻂ واﻟـﺘـﻜـﺎﻣـﻞ ﻣﻊ
أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ

ﻻﻳﻨﻄﺒﻖ

إﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﻔـﺎﺗﻮرة اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﻤﺒﺴﻄﺔ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اوﻟﻰ
إﻟـﺰاﻣـﻴـﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟـــﻔــﺎﺗـﻮرة اﻟـﻀﺮﻳـﺒـﻴـﺔ اﻋـﺘـﺒﺎر ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟـﺜـﺎﻧﻴﺔ
إﻟـﺰاﻣﻴﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻔـﺎﺗﻮرة اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﻴـﺔ ﻓﻘﻂ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻦ اﻟـﻤﺮﺣﻠﺔ اوﻟﻰ
ﺑﺈﻣـﻜـﺎن اﻟـﻤـﻨﺸﺄة اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻔﻮﺗﺮة اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ) ﻓﺎﺗﻮرة(،
وﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎﻟﻚ رﺑﻂ ﻗﺒﻞ ﻳﻨﺎﻳﺮ 2023م

إﻟﺰاﻣﻲ
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اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ
ً
2023م ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺣﻞ

األسئلة الشائعة
ما هي المرحلة األولى (مرحلة اإلصدار) ومتى سيتم
تطبيقها وعلى من؟

المرحلة األولى (مرحلة اإلصدار) ستتطلب من
المكلفين إصدار وحفظ الفواتير واإلشعارات
الضريبية المتوافقة عبر نظام إلكتروني متوافق مع
أنظمة الهيئة.
المرحلة األولى تدخل حيز اإللزام بتاريخ  4ديسمبر
2021م على األشخاص الخاضعين لالئحة الفوترة
اإللكترونية.
كيف ستتغير عملية إصدار الفواتير
اعتبا ًرا من  4ديسمبر 2021م؟

يجب على جميع األشخاص الخاضعين لالئحة الفوترة
االلكترونية استخدام أنظمة فوترة الكترونية
بدءا من
متوافقة مع أنظمة الهيئة إلصدار الفواتير ً
 4ديسمبر 2021م .ولن يتم اعتبار الفواتير اليدوية
فواتير ضريبية متوافقة مع أنظمة الهيئة.
يجب أن تتضمن الفواتير اإللكترونية الحد األدنى من
الحقول اإلضافية (انظر السؤال التالي).
يجب أن تكون األنظمة اإللكترونية قادرة على إنشاء
رموز االستجابة السريعة (.)QR code
يجب أن ال تسمح أنظمة الفوترة اإللكترونية
بالخصائص المحظورة المحددة من قبل هيئة الزكاة
والضريبة والجمارك.
يرجى االتصال بمزود األنظمة اإللكترونية والحلول
التقنية أو الفرق التقنية الداخلية للتأكد من أن
الحل التقني الخاص بك متوافق مع متطلبات هيئة
الزكاة والضريبة والجمارك .كما يمكن للمطورين
والمختصين زيارة موقع الهيئة لالطالع على جميع
المتطلبات التقنية والفنية واألمنية.
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األسئلة الشائعة
كيف ستبدو الفاتورة اإللكترونية وما مدى
اختالفها عن الفواتير المستعملة حاليا؟

الفواتير اإللكترونية للمرحلة األولى ( 4ديسمبر 2021م)
تشبه إلى حد كبير الفواتير الضريبية الحالية ،مع وجود
الحد األدنى من الحقول اإلضافية:
بالنســبة للفواتيــر المبســطة واإلشــعارات الضريبيــة
المرتبطــة بهــا (التــي يتــم إصدارهــا غالبًا من منشــأة
إلــى فــرد “ ،)”B2Cيجــب أن تتضمــن الفاتــورة رمــز
االســتجابة الســريعة ( ،)QR codeوعنــوان الفاتــورة.
بالنســبة للفواتيــر الضريبيــة واإلشــعارات الضريبيــة
المرتبطــة بهــا (التــي يتــم إصدارهــا غالبًا من منشــأة
إلــى منشــأة “ ،)”B2Bوجــود رمز االســتجابة الســريعة
اختيــاري ،بينمــا عنــوان الفاتــورة رقــم تســجيل
المشــتري بضريبــة القيمــة المضافــة إلزامــي إذا كان
المشتري مكلف مسجل في هيئة الزكاة والضريبة
والجمــارك.
ال توجد صيغة ملف محددة مطلوبة للمرحلة األولى،
على أن تتضمن على األقل الحقول اإللزامية ويجب أن
تصدر من نظام الكتروني متوافق مع متطلبات الهيئة
الفنية .كما يجب على المكلف حفظ نسخة إلكترونية
من جميع الفواتير الصادرة.

هل يجب أن يكون الحل المستخدم لديه القدرة على
االتصال باإلنترنت للمرحلة األولى ( 4ديسمبر 2021م)؟

نعم ،يجب أن يكون الحل التقني أو النظام المستخدم
إلصدار وحفظ الفواتير اإللكترونية قادرًا على االتصال
باإلنترنت للمرحلتين.
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األسئلة الشائعة

هل هنالك حاجة إلى ربط الحل التقني مع أنظمة هيئة
الزكاة والضريبة والجمارك للمرحلة األولى ( 4ديسمبر
2021م)؟

ال ،الربط مع أنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك غير
مطلوب في المرحلة األولى ( 4ديسمبر 2021م).

هل يجب أن يكون الحل التقني المستخدم قاد ًرا
على إنشاء رمز االستجابة السريعة ( )QR Codeعلى
الفواتير في  4ديسمبر 2021م؟

نعم ،يعد رمز االستجابة السريعة ( )QR codeإلزام ًيا
للفواتير الضريبية المبسطة (التي يتم اصدارها
غالبًا من منشأة إلى فرد“ )”B2Cواختياريًا للفواتير
الضريبية (التي يتم إصدارها عاد ًة بين منشأة
ومنشأة).
ال توفر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رمز االستجابة
السريعة ( )QR codeويجب أن يتم إنشاؤه بواسطة
النظام اإللكتروني .يرجى االتصال بمزود الخدمة
أو الفريق التقني الخاص بك للحصول على نظام
الكتروني متوافق أو تطوير النظام الحالي.
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األسئلة الشائعة

ما هي العناصر التي يجب توفرها في الفاتورة الضريبية
المبسطة ،كحد أدنى عند مسح رمز االستجابة السريعة

()QR Code؟

يـلــزم كـــحــد أدنــى فــي الــمــرحــلـة األولـــــى (مــرحـلـة
اإلصــدار) احــتــواء الـــفــــاتـــــورة الـــضـــريــبية المبسطة،
عـنـد مـــســــح رمـــز االســـتـجــــابــة عـلى العناصر اآلتية:

اسم المورد

رقم تسجيل ضريبة
الـقـيـمـة الـمـضـافة

الـطابـع الـزمـنـي للفاتورة أو
لإلشـعـار (الـتـاريـخ والـوقت)

إجــمــالـي ضــريــبـة
الـقـيـمـة الـمـضـافـة

إجـمـالـي الـفاتورة أو اإلشعار
(مع ضريبة القيمة المضافة)

هل يتوجب موافقة الهيئة على الفواتير اإللكترونية
قبل مشاركتها مع المشتري أو إبالغ الهيئة بها بعد
إصدارها في  4ديسمبر 2021م؟

ال ،في المرحلة األولى  4من ديسمبر 2021م ،ال ُيطلب
من المكلفين اعتماد الفواتير أو إرسالها إلى هيئة
الزكاة والضريبة والجمارك.
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األسئلة الشائعة
ما هي بعض المواصفات والخصائص الوظيفية
المحظورة الخاصة بالمرحلة األولى (مرحلة اإلصدار)
والتي ال يسمح بأن تتوفر في نظام الفوترة اإللكتروني؟

عدم وجود خاصية إلدارة المستخدمين (على سبيل
المثال :وصول من غير تسجيل دخول ،عدم وجود
إدارة جلسة المستخدم).
التالعب في الفواتير اإللكترونية أو اإلشعارات
اإللكترونية أو السجالت.
السماح بإمكانية إنشاء أكثر من تسلسل واحد
للفواتير أو االشعارات اإللكترونية.

لـمـزيـــد مـــن الـمـعـلـومـــات حـــول الـمـــواصفات
والخصائــص الوظـيـفـيـــة المحظــورة ،المرجــو
االطــاع علــى ملحــق (“ )1المتطلبــات الفنيــة
للحــل التقنــي المســتخدم فــي إصــدار الفواتيــر
اإللكترونيــة واالشــعارات اإللكترونية” فــي القرار.
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األسئلة الشائعة
ما هي المرحلة الثانية (مرحلة الربط والتكامل) ومتى
سيتم تطبيقها وعلى من؟

المرحلة الثانية (مرحلة الربط والتكامل) ،ستقوم
على ترسيخ التكامل بين األنظمة اإللكترونية الخاصة
بالمكلفين وبين أنظمة الهيئة .وتتطلب االلتزام
بالمواصفات الفنية والتقنية الخاصة بالمرحلة الثانية
للفوترة اإللكترونية.
المرحلة الثانية ستدخل حيز التنفيذ على مراحل
ابتداء من تاريخ  1يناير 2023م .وستقوم الهيئة
ً
بتحديد مراحل ربط أنظمة الفوترة اإللكترونية
واشعار الفئات المستهدفة في كل مرحلة قبل
التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على األقل.
كيف أستطيع معرفة تاريخ تطبيق المرحلة الثانية على
منشأتي ،بما أن المرحلة الثانية سيتم تطبيقها على
دفعات؟

لن يتم تطبيق المرحلة الثانية قبل تاريخ 1
يناير 2023م .وستقوم الهيئة بإشعار الفئات
المستهدفة في كل مرحلة قبل التاريخ
المحدد للربط بستة أشهر على األقل.
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األسئلة الشائعة
ما هي متطلبات المرحلة الثانية
(مرحلة الربط والتاكامل)؟

تستلزم المرحلة الثانية ،التي سيتم تنفيذها على
ابتداء من  1يناير 2023م ،متطلبات فنية
مراحل
ً
إضافية يجب أن تمتثل لها األنظمة اإللكترونية
للفوترة اإللكترونية ،وربط األنظمة اإللكترونية
الخاصة بالمكلفين مع أنظمة هيئة الزكاة والضريبة
بناء على
والجمارك وإصدار الفواتير اإللكترونية
ً
صيغة محددة.
نظ ًرا للطبيعة الفنية للمتطلبات المنشورة ،يوصى
المكلفين باالتصال بمزود األنظمة اإللكترونية
والحلول التقنية أو الفرق التقنية الداخلية للتأكد
من أن الحل التقني الخاص بك متوافق مع متطلبات
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك .كما يمكن
للمطورين والمختصين زيارة موقع الهيئة لالطالع
على جميع المتطلبات التقنية والفنية واألمنية.
سيتم نشر المزيد من التفاصيل حول آلية الربط
من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وذلك في
الصفحة الخاصة بالمطورين على موقع الهيئة.
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األسئلة الشائعة

ما هي بعض المواصفات والخصائص الوظيفية المحظورة
الخاصة بالمرحلة الثانية (مرحلة الربط والتكامل) والتي ال
يسمح بأن تتوفر في نظام الفوترة اإللكتروني؟

جميع المواصفات والخصائص الوظيفية المحظورة
الخاصة بالمرحلة األولى
استخراج أو نقل المفتاح الخاص بختم التشفير
تغيير الوقت

لـمـزيـــد مـــن الـمـعـلـومـــات حـــول الـمـــواصفات
والخصائــص الوظـيـفـيـــة المحظــورة ،المرجــو
االطــاع علــى ملحــق (“ )1المتطلبــات الفنيــة
للحــل التقنــي المســتخدم فــي إصــدار الفواتيــر
اإللكترونيــة واالشــعارات اإللكترونية” فــي القرار.

هل يجب أن يكون نظام الفوترة اإللكتروني المستخدم
معتمدا من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أو
ً
جهة خارجية للمرحلة األولى؟

ال ,وقد تقوم الهيئة باإللزام بهذا المتطلب الحقًا.
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ما هي بعض األمثلة على أنظمة الفوترة اإللكترونية؟

تعد أجهزة الكاشير ،وأجهزة الكاشير االفتراضية
على األجهزة اللوحية ،وبرامج الفوترة اإللكترونية
المثبتة على جهاز كمبيوتر ،وبرامج الفوترة
اإللكترونية المثبتة على الهاتف أو الجهاز اللوحي،
والحلول السحابية أمثلة على أنظمة الفوترة
اإللكترونية.
يجب أن تتوافق هذه الحلول مع المواصفات التي
أصدرتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
يرجى االتصال بمزود األنظمة اإللكترونية والحلول
التقنية أو الفرق التقنية الداخلية للتأكد من أن
الحل التقني الخاص بك متوافق مع متطلبات هيئة
الزكاة والضريبة والجمارك .كما يمكن للمطورين
والمختصين زيارة موقع الهيئة لالطالع على جميع
المتطلبات التقنية والفنية واألمنية.
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متى يتم إصدار فاتورة إلكترونية مبسطة (أو إشعار
ضريبي) مقابل فاتورة إلكترونية ضريبية (أو إشعار
ضريبي)؟

يرجى الرجوع إلى قسم إرشادات الفواتير
والسجالت  “ 4.1.2هنا
أيضا مالحظة أن الفواتير اإللكترونية غير
يجب ً
مطلوبة للمعامالت التالية:
التوريدات المعفاة
استيراد البضائع
التوريدات الخاضعة آللية االحتساب العكسي

هل االفراد المسجلين بضريبة القيمة المضافة ملزمين
بإصدار الفاتورة االلكترونية؟

نعم ،ما لم يكن من األشخاص الغير مقيمين
وخاضعين للضريبة.
هل يتوجب استخدام برنامج محاسبي سحابي حتى
يمكن تطبيق الفوترة اإللكترونية؟

ال ،بإمكان الخاضع لالئحة الفوترة اإللكترونية
استخدام أي نظام أو حل تقني إلصدار الفواتير
اإللكترونية ،بشرط أن يكون مطابق لمتطلبات
الهيئة.
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ماهي مدة حفظ الفواتير؟ هل يوجد مدة محددة؟

مدة حفظ الفواتير ال تختلف عن المدة المحددة
حسب االشتراطات النظامية في الالئحة التنفيذية
لنظام ضريبة القيمة المضافة.
هل يوجد متطلبات قانونية حول مكان حفظ البيانات
أو موقع مستودع البيانات؟

نعم ،وفقًا للمادة السادسة والستون في الالئحة
التنفيذية لنظام ضريبية القيمة المضافة .وفي حال
استخدام أنظمة الفوترة اإللكترونية السحابية أو
مستودع بيانات سحابي خارج المملكة ،يشترط أن
يكون للمنشأة محطة طرفية أو توصيلة طرفية في
فرعها في المملكة يمكن من خاللها الوصول إلى
كافة البيانات والقيود المتعلقة بحساب المنشأة
الواقعة في المملكة .ومع ذلك ،قد يتوجب تطبيق
لوائح إضافية (على سبيل المثال ال الحصر األنظمة
واللوائح الخاصة بالهيئة الوطنية لألمن السيبراني،
مكتب إدارة البيانات الوطنية).
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هل يستوجب إصدار فاتورة إلكترونية عند الحصول على
دفعات مقدمة من العمالء أم يكتفي بسند القبض؟

استالم دفعات مقدمة من العمالء يستوجب اصدار
فواتير ضريبية (الكترونية) وليس فقط سند القبض
وذلك وفق أحكام الفقرة ( )1من المادة  53من الالئحة
التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.
كيف أشارك الفاتورة مع العميل أو المشتري؟

يجب على األشخاص الخاضعين لالئحة الفوترة
اإللكترونية مشاركة الفاتورة الضريبية أو اإلشعار
المتعلق بها والتي تم إصدارها إلكترونيًا مع العمالء.
يجب تقديم نسخة مطبوعة من الفاتورة الضريبية
المبسطة أو اإلشعار المتعلق بها للعمالء ،كما يجوز
بناء على اتفاق أطراف المعاملة المشاركة بصيغتها
اإللكترونية ،أو في أي صورة أخرى يمكن قراءتها
بطريقة اعتيادية من قبل العمالء.
بعد اصدار الفاتورة اإللكترونية ومشاركتها مع العميل،
هل يمكن التعديل عليها او الغائها ان وجد فيها خطأ؟

ال يمكن إلغاء الفاتورة بعد إصدارها او التعديل
عليها او حذفها وإنما يجب وفقًا ألحكام الالئحة
التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة اصدار اشعار
دائن او مدين ألي تعديل على الفاتورة الضريبية او
الفاتورة الضريبية المبسطة ،بناء على ذلك يجب أن
يقوم المورد بإصدار اشعار الكتروني مرتبط بالفاتورة
المعدلة.
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شركة تعمل مع أفراد ومؤسسات وشركات ،أي نوع من
الفواتير الضريبية يجب أن تصدر؟ وهل يمكن استخدام
نفس النظام إلصدار الفواتير؟

يتم اصدار الفواتير بحسب فئة العميل ،فإن كانت
العملية بين منشأة وفرد فغالبًا ما يتم إصدار
فاتورة ضريبية مبسطة .وفي حال أن العملية بين
منشأتين ،فغالبًا ما يتم إصدار فاتورة ضريبية حسب
قيمة التوريد .ويمكن استخدام نفس الحل التقني
إلصدار األنواع المختلفة من الفواتير واإلشعارات
شريطة االلتزام بمتطلبات كل نوع من أنواع الفواتير
الضريبية.
في حالة إصدار فاتورة الكترونية بين شركة سعودية
مسجلة وشركة اجنبيه غير مقيمة ما هي اآللية في
هذه الحالة؟

في حالة التصدير يجب اصدار فاتورة الكترونية
حسب الالئحة ،اما عملية االستيراد فهي غير خاضعة
لالئحة الفوترة االلكترونية.

هل يوجد أي تأثير على عملية تقديم االقرارات
الضريبية بعد تطبيق الفوترة اإللكترونية؟

ال ،ال يوجد أي تأثير أو تغيير على عملية تقديم
اإلقرارات الضريبية.
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تــم ٕاعــداد هــذا الدليــل ألغــراض ٕارشــادية فقــط ،ومضمونــه قابــل
للتعديــل فــي ٔاي وقــت ،وال يعتبــر ٕالزاميــً علــى الهيئــة ،كمــا ال
يعــد بمثابــة مشــورة قانونيــة ،وال يمكــن االعتمــاد عليــه والعمــل
بـمـوجـبـــه دون الـــرجوع إلى األحـكـــام الـنـظامـيـــة ذات الــعـالقــة.
ويجــب علــى كل شــخص خاضــع لألنظمــة الضريبيــة التحقــق مــن
التزاماتــه النظاميــة وواجباتــه ،ويكــون وحــده مســٔو ًال عــن تطبيق
بشــكل صحيــح ،ولــن تكــون الهيئــة العامــة
األنظمــة واللوائــح
ٍ
للــزكاة والدخــل مســٔولة بــٔي شــكل مــن األشــكال عــن ٔاي ضــرر ٔاو
خســارة نتيجــة عــدم تطبيــق األنظمــة الضريبيــة بشــكل صحيــح.
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