
الـدلـيـل الـمـبـســط
لمنصة إصدار الفواتير اإللكترونية
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المحتوى

لالنتقال السريع إلى أحد األقـسـام، اضـغـط عـلـى أيقونة القسم قبل االطالع على 
المتطلبات الفنية والتقنية

آلية تسجيل الدخول

آلية إصدار الفواتير الضريبية والفواتير الضريبية

المبسطة واإلشعارات المرتبطة بها

الهدف من المنصة

استعراض الفواتير المصدرة
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الهدف من المنصة

تهــدف هــذه المنصــة لمســاعدة المكلفيــن  المنطبقــة عليهــم شــروط أهليــة الحصــول علــى صالحيــة اســتخدامها،  

علــى إصــدار الفواتيــر واإلشــعارات الضريبيــة والضريبيــة المبســطة. 

 وهي منصة مخصصة للذين ال يملكون نظام فوترة إلكترونية، وتنطبق عليهم الشروط التالية:

 1. فرد مسجل في ضريبة القيمة المضافة.

ا.  2. ال تتجاوز عدد الفواتير المصدرة  20 فاتورة سنويًّ

آلية تسجيل الدخول

invoicegen.zatca.gov.sa سيصل المكلف بريد إلكتروني برابط الدخول على المنصة
وستظهر الصفحة التالية:

يستطيع المكلف الدخول إلى المنصة عبر استخدام بيانات دخوله لدى الهيئة :

الرقم المميز أو البريد اإللكتروني المسجل لدى الهيئة 	

كلمة المرور 	

http://invoicegen.zatca.gov.sa
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آلية إصدار الفواتير الضريبية والفواتير الضريبية المبسطة

بعــد تســجيل الدخــول ســتظهر الشاشــة التاليــة لــدى صفحــة المكلــف علــى المنصــة والمتابعــة إلصــدار الفاتــورة 

باتبــاع الخطــوات التاليــة:

 1- الموافقة على أحكام وشروط استخدام المنصة

2- االختيار ما بين إصدار فاتورة ضريبية أو فاتورة ضريبية مبّسطة

 فــي حــال اختيــار فاتــورة ضريبيــة يمكــن االختيــار مــن القائمــة المنســدلة »فاتــورة ضريبيــة« أو »إشــعار دائن/مدين«  	

)يتــم إصــدار الفواتيــر الضريبيــة إذا كان التوريــد إلى منشــأة(

فــي حــال اختيــار فاتــورة ضريبيــة مبســطة يمكــن االختيــار مــن القائمــة المنســدلة »فاتــورة ضريبيــة مبســطة« أو  	

»إشــعار دائن/مديــن« )يتــم إصــدار الفواتيــر الضريبيــة المبســطة إذا كان التوريــد إلــى فــرد(
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3- إصدار الفاتورة اإللكترونية:

إلصدار الفاتورة يجب تعبئة جميع الحقول المحددة بـ “*”

أدناه نموذج “إصدار فاتورة ضريبية”
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بعد تعبئة جميع الحقول في الفاتورة الضريبية أو الفاتورة الضريبية المبسطة

 سيتمكن المكلف من إصدار الفاتورة من خالل الضغط “إصدار” كما هو موضح بالصورة أدناه

بعد إصدار الفاتورة ستظهر الفاتورة المصدرة كما في الصورة أدناه
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“ PDF A/3 ويمكن للمكلف تحميل الفاتورة من خالل الضغط على “تحميل
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استعراض الفواتير المصدرة

يستطيع المكلف استعراض الفواتير المصدرة من قبله من خالل الضغط على “استعراض الفواتير المصدرة”  

ستظهر جميع الفواتير المصدرة ومن خاللها يستطيع المكلف االطالع على الفواتير السابقة وتحميلها

تنويه: يجب على المكلف االلتزام بالالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة،- وبالضوابط واألحكام الفنية 

والقواعد اإلجرائية لتنفيذ أحكام الئحة الفوترة اإللكترونية 



تــم إعــداد هــذا الدليــل ألغــراض إرشــادية فقــط، ومضمونــه قابــل للتعديــل فــي 

ٔاي وقــت، وال يعتبــر إلزامــي علــى الهيئــة، كمــا ال يعــد بمثابــة مشــورة قانونيــة، 

وال يمكــن االعتمــاد عليــه والعمــل بموجبــه دون الرجــوع إلــى األحــكام النظاميــة 

ذات العالقــة. ويجــب علــى كل شــخص خاضــع لألنظمــة الضريبيــة التحقــق مــن 

ــة  ــق األنظم ــن تطبي ــؤواًل  ع ــده مس ــون وح ــه، ويك ــة وواجبات ــه النظامي التزامات

واللوائــح بشــكٍل صحيــح، ولــن تكــون هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمارك مســؤولة 

بــأي شــكل مــن األشــكال عــن ٔاي ضــرر ٔاو خســارة نتيجــة عــدم تطبيــق األنظمــة 

الضريبيــة بشــكل صحيــح.
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