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منذ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية في يناير 2018، كانت النسبة 
األساسية المطبقة على جميع التوريدات الخاضعة للضريبة في المملكة واالستيراد هي 5%. وتم 
تعديل النسبة األساسية لضريبة القيمة المضافة لتصبح 15% اعتبارًا من 1 يوليو 2020 ("نسبة 

ضريبة القيمة المضافة المعدلة"). 

على  تطبيقها  سيتم  التي  المضافة  القيمة  ضريبة  نسبة  لتوضيح  االنتقالية  األحكام  إصدار  تم 
التوريدات المستمرة التي تمتد إلى ما بعد تاريخ 1 يوليو 2020، وكذلك بالنسبة لبعض التوريدات 
التي تم إصدار الفواتير أو إبرام العقود لها قبل 11 مايو 2020.  تمت مناقشة وشرح هذه األحكام 
ذلك  في  بما  المضافة  القيمة  ضريبة  نسبة  بتعديل  المتعلقة  اإلضافية  والتفاصيل  االنتقالية 
اإلرشادات الخاصة بأنواع معينة من التوريدات ضمن الدليل اإلرشادي لألشخاص الخاضعين للضريبة 

والخاص بتعديل نسبة ضريبة القيمة المضافة األساسية إلى %15. 

تم إصدار هذا الدليل اإلرشادي قبل البدء بالعمل بنسبة ضريبة القيمة المضافة المعدلة (%15)، 
بها  والمعمول   %5 بالنسبة األساسية  المضافة  القيمة  تطبيق ضريبة  حيث يستند محتواه على 
الدليل  هذا  في   %5 المضافة  القيمة  ضريبة  نسبة  إلى  إشارة  أية  تفسير  يتم  إصداره.  وقت 
اإلرشادي على أنها 15% عند تطبيقها على أية توريدات أو واردات تتم في أو بعد 1 يوليو 2020، 
وذلك وفقًا لألحكام االنتقالية. كما يتم تفسير األمثلة العملية أو طرق احتساب الضريبة المذكورة 
الضريبة  نسبة  كانت  لو  كما   %5 المضافة  القيمة  ضريبة  نسبة  تتضمن  والتي  الدليل  هذا  في 
المطبقة 15% وذلك على جميع التوريدات أو الواردات التي تتم في أو بعد 1 يوليو 2020 ووفقًا 

لألحكام االنتقالية.

تعتبر أية إشارة إلى نظام ضريبة القيمة المضافة أو الئحته التنفيذية ضمن هذا الدليل بأنها صحيحة 
ونافذة في التاريخ األصلي إلصدار الدليل.

تعديل نسبة ضريبة القيمة
المضافة األساسية إلى %15

ابتداء من 2020/07/01



3 النسخة األولى ارشادات مبسطة حول تقديم االقرار الضريبي 

المحتويات
ما هو اإلقرار الضريبي؟      

من يقدم اإلقرار الضريبي ومتى يقدمه؟
كيف يمكن للمكلفين إكمال نموذج اإلقرار الضريبي؟

ما هي المصادر التي يمكن للمكلفين الرجوع إليها للحصول على مزيد من المعلومات حول
تقديم اإلقرار الضريبي؟ 

ملحق أمثلة حول تقديم اإلقرار الضريبي 

أمثلة حول تقديم اإلقرار الضريبي
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النسخة األولى4 ارشادات مبسطة حول تقديم االقرار الضريبي 

ما هو اإلقرار الضريبي؟
يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة في جميع مراحل سلسلة التوريد، حيث تسجل المنشآت اإليرادات الضريبية 

التي سوف يتم تحصيلها عبر نموذج اإلقرار الضريبي المقدم إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل.

تحصيل ضريبة القيمة المضافة عبر كافة مراحل سلسلة التوريد:

     



5 النسخة األولى ارشادات مبسطة حول تقديم االقرار الضريبي 

من يقدم اإلقرار الضريبي ومتى يقدمه؟
المدة  وكذلك  الضريبية،  لإلقرارات  تقديمها  بداية  للضريبة موعد  الخاضعة  السنوية  المنشأة  توريدات  حجم  يحدد 

اإلقرار. بتقديم  اللتزامها  الزمنية 

التوريدات السنوية الخاضعة للضريبة الخاصة بمنشأة مسجلة في الضريبة 

المدة الزمنية لتقديم اإلقرار: ربع سنوي 
فترة اإلقرار األولى: يناير 2018 - مارس 2018 

الموعد النهائي لفترة اإلقرار األولى: 30 ابريل 2018 

المدة الزمنية لتقديم اإلقرار: شهريًا
فترة اإلقرار األولى: يناير 2018

الموعد النهائي لفترة اإلقرار األولى: 28 فبراير 2018

 أكثر من 40 مليون ريال حتى 40 مليون ريال 



النسخة األولى6 ارشادات مبسطة حول تقديم االقرار الضريبي 

كيف يمكن للمكلفين إكمال نموذج اإلقرار الضريبي؟
تقدم المنشآت إقراراتها الضريبية عبر البوابة اإللكترونية للهيئة العامة للزكاة والدخل، والتي ُصممت خصيصا لتكون 

بسيطة وسهلة االستخدام إلى أقصى حد ممكن.

مدخالت نموذج اإلقرار الضريبي

سوف يتم تحديث الحقول المظللة تلقائيًا 

مبلغ التعديل (ريال)المبلغ (ريال)
مبلغ ضريبة القيمة

المضافة (ريال)
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مراجعة اإلقرار المرفقات التالي السابق 

12

4

3

1- المبيعات الخاضعة للنسبة األساسية

2- المبيعات للمواطنين (الخدمات الصحية   
الخاصة/ التعليم األهلي الخاص)

3- المبيعات المحلية الخاضعة للنسبة الصفرية

4- الصادارت

5- المبيعات المعفاة

6- إجمالي المبيعات

7- المشتريات الخاضعة للنسبة األساسية

9- االستيرادات الخاضعة لضريبة القيمة 
المضافة التي تطبق عليها آلية االحتساب 

العكسي

10- المشتريات الخاضعة للنسبة الصفرية

11- المشتريات المعفاة

12- إجمالي المشتريات

8- االستيرادات الخاضعة لضريبة القيمة 
المضافة بالنسبة األساسية والتي تدفع 

في الجمارك

13- إجمالي ضريبة القيمة المضافة 
      المستحقة عن الفترة الضريبية الحالية

  
14- تصحيحات من الفترات السابقة (بين 

      5000 ± ريال)

15- ضريبة القيمة المضافة التي تم
     ترحيلها من الفترة/الفترات السابقة

16- صافي الضريبة المستحقة

المبالغ ذات الصلة بالمبيعات 
والمشتريات المدخلة يدويا من 

قبل المكلف 

في حال كان صافي ضريبة 
القيمة المضافة المستحق 

بالسالب، قد تستحق منشأتك 
تقديم طلب استرداد

حقل التصحيحات - نتيجة لحدوث 
أخطاء من اإلقرارات السابقة - 

يمكن ذكر ذلك في اإلقرار
في حال كان المبلغ أقل من 
5,000 ريال سواء بالزيادة أو 

النقصان 

حقل التعديالت يستخدم في حال كان هناك 
تغيير في الظروف (على سبيل المثال السلع 
المباعة في فترات سابقة وتم ارجاعها في 

الفترة الحالية) 
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1- المبيعات الخاضعة للنسبة األساسية

2- المبيعات للمواطنين (الخدمات الصحية   
الخاصة/ التعليم األهلي الخاص)

3- المبيعات المحلية الخاضعة للنسبة الصفرية

4- الصادارت

5- المبيعات المعفاة

6- إجمالي المبيعات

7- المشتريات الخاضعة للنسبة األساسية

9- االستيرادات الخاضعة لضريبة القيمة 
المضافة التي تطبق عليها آلية االحتساب 

العكسي

10- المشتريات الخاضعة للنسبة الصفرية

11- المشتريات المعفاة

12- إجمالي المشتريات

8- االستيرادات الخاضعة لضريبة القيمة 
المضافة بالنسبة األساسية والتي تدفع 

في الجمارك

13- إجمالي ضريبة القيمة المضافة 
      المستحقة عن الفترة الضريبية الحالية

  
14- تصحيحات من الفترات السابقة (بين 

      5000 ± ريال)

15- ضريبة القيمة المضافة التي تم
     ترحيلها من الفترة/الفترات السابقة

16- صافي الضريبة المستحقة



7 النسخة األولى ارشادات مبسطة حول تقديم االقرار الضريبي 

إليها  الرجوع  للمكلفين  يمكن  التي  المصادر  هي  ما 
اإلقرار  تقديم  المعلومات حول  مزيد من  على  للحصول 

الضريبي؟
يقدم الموقع االلكتروني لضريبة القيمة المضافة مصادر عدة التي من شانها أن ترشد المكلفين حول عملية تقديم 

اإلقرارات خطوة بخطوة.

مصادر ارشادية حول تقديم اإلقرار الضريبي 

مقطع فيديو على يوتيوب يوضح تقديم اإلقرارات خطوة بخطوة

دليل إرشادي يوضح كيفية تقديم اإلقرارات خطوة بخطوة

صفحة ويب خاصة بتقديم اإلقرار الضريبي

 حضوی بویتوی ىلع ویدیف عطقم
 ةوطخب ةوطخ تارارقإلا میدقت

 تارارقإلا میدقت ةیفیك حضوی يداشرإ لیلد
 ةوطخب ةوطخ

 يبیرضلا رارقإلا میدقتب ةصاخ بیو ةحفص



النسخة األولى8 ارشادات مبسطة حول تقديم االقرار الضريبي 

نماذج اقرارات ضريبية كاملة:

* للتوضيح فقط



9 النسخة األولى ارشادات مبسطة حول تقديم االقرار الضريبي 

ملحق

أمثلة حول تقديم اإلقرار 
الضريبي



النسخة األولى10 ارشادات مبسطة حول تقديم االقرار الضريبي 

أمثلة حول تقديم اإلقرار الضريبي

تقديم  سيناريوهات  من  عدد  حول  تدور  الضريبي،  اإلقرار  تقديم  حول  مستقلة  أمثلة  لثالثة  شرح  يلي  فيما 
المحتملة  اإلقرارات 

محل تجاري 
توضيح لمعاملة تقديم 

اإلقرارات الشائعة 

مصنع مواد كيميائية 
توضيح لمعاملة 

الواردات والصادرات

شركة سعودية مصنعة 
للسيارات ومزّود 
لخدمات التمويل
يوضح معاملة الخصم 
النسبي  

1

23



11 النسخة األولى ارشادات مبسطة حول تقديم االقرار الضريبي 

محل تجاري )4/1(
محل تجاري لديه توريدات ومشتريات خاضعة للضريبة يقدم إقراراته الضريبية على أساس ربع سنوي 

معلومات المكلف السابقة الموجودة لدى الهيئة بيانات المكلف

•  المكلف تاجر تجزئة لديه محل تجاري واحد 
في الرياض 

•  يشتري المكلف سلع محلية خاضعة 
للضريبة من أحد تجار الجملة داخل 

المملكة 

•  يورد المكلف سلع خاضعة للضريبة 
للمستهلك النهائي 

•  قام المكلف بالتسجيل في ضريبة 
القيمة المضافة في شهر ديسمبر 

 2018

•  منشأة صغيرة أو متوسطة لديها 
مبيعات سنوية خاضعة للضريبة تتراوح 

بين 375 ألف ريال ومليون ريال 
•  مكلف يقدم إقراراته الضريبية على 

أساس ربع سنوي 

•  مكلف ملتزم ال يوجد في معلوماته 
السابقة أي تأخر في تقديم االقرارات أو 

سداد الضريبة  



النسخة األولى12 ارشادات مبسطة حول تقديم االقرار الضريبي 

محل تجاري )4/2( 
خالل فترة إقرار الربع األول، قام تاجر التجزئة بعمل توريدات قيمتها 120 ألف ريال ومشتريات قيمتها 100 ألف ريال 

توريدات ومشتريات تاجر التجزئة خالل الفترة من يناير 2019 - مارس 2019

•  اشترى صاحب المحل التجاري سلع من تاجر 
تجزئة مقابل 100 ألف ريال

•  دفع 5 آالف ريال كضريبة قيمة مضافة على 
مشترياته

•  باع صاحب المحل التجاري السلع مقابل 
120 ألف ريال للعمالء  

•  حصل 6 آالف ريال كضريبة قيمة مضافة 
على مبيعاته 

• ال ينطبق على هذا المثال
•  يستخدم في حال كان هناك تغيير في 

الظروف )على سبيل المثال السلع المباعة 
في فترات سابقة وتم ارجاعها في الفترة 

الحالية( 

•  ال ينطبق على هذا المثال
•  يستخدم في حال الخصم النسبي. الخصم 
النسبي مهم بالنسبة للمنشآت التي تبيع 

مزيجًا من التوريدات الخاضعة للضريبة 
والمعفاة منها. حيث، يتعين على هذه 

المنشآت أن تخصم فقط مبلغًا يتناسب مع 
مبيعاتها الخاضعة للضريبة، بداًل من خصم 
كامل المدخالت التي تدفعها عن توريداتها 

المختلطة

التعديالتالمشتريات 
والتصحيحات

الخصم النسبي 
لضريبة المدخالت المبيعات



13 النسخة األولى ارشادات مبسطة حول تقديم االقرار الضريبي 

مبلغ التعديل (ريال)المبلغ (ريال)
مبلغ ضريبة القيمة

المضافة (ريال)
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مراجعة اإلقرار المرفقات التالي السابق 

12

4

3

1- المبيعات الخاضعة للنسبة األساسية

2- المبيعات للمواطنين (الخدمات الصحية   
الخاصة/ التعليم األهلي الخاص)

3- المبيعات المحلية الخاضعة للنسبة الصفرية

4- الصادارت

5- المبيعات المعفاة

6- إجمالي المبيعات

7- المشتريات الخاضعة للنسبة األساسية

9- االستيرادات الخاضعة لضريبة القيمة 
المضافة التي تطبق عليها آلية االحتساب 

العكسي

10- المشتريات الخاضعة للنسبة الصفرية

11- المشتريات المعفاة

12- إجمالي المشتريات

8- االستيرادات الخاضعة لضريبة القيمة 
المضافة بالنسبة األساسية والتي تدفع 

في الجمارك

13- إجمالي ضريبة القيمة المضافة 
      المستحقة عن الفترة الضريبية الحالية

  
14- تصحيحات من الفترات السابقة (بين 

      5000 ± ريال)

15- ضريبة القيمة المضافة التي تم
     ترحيلها من الفترة/الفترات السابقة

16- صافي الضريبة المستحقة

المبالغ ذات الصلة بالمبيعات 
والمشتريات المدخلة يدويا من 

قبل المكلف 

في حال كان صافي ضريبة 
القيمة المضافة المستحق 

بالسالب، قد تستحق منشأتك 
تقديم طلب استرداد

حقل التصحيحات - نتيجة لحدوث 
أخطاء من اإلقرارات السابقة - 

يمكن ذكر ذلك في اإلقرار
في حال كان المبلغ أقل من 
5,000 ريال سواء بالزيادة أو 

النقصان 

حقل التعديالت يستخدم في حال كان هناك 
تغيير في الظروف (على سبيل المثال السلع 
المباعة في فترات سابقة وتم ارجاعها في 

الفترة الحالية) 
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1- المبيعات الخاضعة للنسبة األساسية

2- المبيعات للمواطنين (الخدمات الصحية   
الخاصة/ التعليم األهلي الخاص)

3- المبيعات المحلية الخاضعة للنسبة الصفرية

4- الصادارت

5- المبيعات المعفاة

6- إجمالي المبيعات

7- المشتريات الخاضعة للنسبة األساسية

9- االستيرادات الخاضعة لضريبة القيمة 
المضافة التي تطبق عليها آلية االحتساب 

العكسي

10- المشتريات الخاضعة للنسبة الصفرية

11- المشتريات المعفاة

12- إجمالي المشتريات

8- االستيرادات الخاضعة لضريبة القيمة 
المضافة بالنسبة األساسية والتي تدفع 

في الجمارك

13- إجمالي ضريبة القيمة المضافة 
      المستحقة عن الفترة الضريبية الحالية

  
14- تصحيحات من الفترات السابقة (بين 

      5000 ± ريال)

15- ضريبة القيمة المضافة التي تم
     ترحيلها من الفترة/الفترات السابقة

16- صافي الضريبة المستحقة

محل تجاري )4/3( 
قدم المكلف اقراره الضريبي عن الربع األول لعام 2018 في 23 ابريل 

عادة ما يكون المكلفون من 
الشركات الصغيرة ذات األعمال 
البسيطة بحاجة لملىء حقلين 

فقط من نموذج اإلقرار الضريبي
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120,000.00

6,000.00

6,000.00

5,000.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

120,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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محل تجاري )4/4( 
بعد تقديم اإلقرار، يتلقى المكلف المراسالت التالية 

تأكيد استالم االقرار 

* للتوضيح فقط



15 النسخة األولى ارشادات مبسطة حول تقديم االقرار الضريبي 

نموذج اإلقرار الضريبي الُمقدم

* للتوضيح فقط
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اشعار بالفاتورة

* للتوضيح فقط



17 النسخة األولى ارشادات مبسطة حول تقديم االقرار الضريبي 

في نفس الفترة الضريبية، قام المصنع ببيع أسمدة لمزارعين محليين بقيمة 80 ألف ريال
كما قام بمبيعات أخرى »تصدير« لتجار أسمدة في مصر بقيمة 10 آالف ريال طبقا لبيانات الصادرات الجمركية الخاص 

بالمصنع

اشترى مصنع مواد كيمائية في الفترة الضريبية لشهر مايو: 
زيوت بقيمة 15 ألف ريال سعودي من إحدى الشركات المحلية

مواد كيميائية من مورد من المغرب بقيمة 10 آالف ريال وتم سداد ضريبة قيمة مضافة عليها في الجمارك بقيمة 
قدرها 500 ريال بناء على البيان الجمركي الخاص بواردات المصنع

في شهر يونيو، قام المصنع بتقديم نموذج اإلقرار الضريبي عن شهر مايو وقام بدفع ضريبة القيمة المضافة 
المستحقة  

الضريبة الدائنة المستحقة بقيمة 300 ريال سعودي تم ترحيلها من فترة اإلقرار الضريبي السابقة 

مصنع مواد كيميائية )2/1(
المبيعات المحلية والمصدرة، ومدخالت محلية ومصدرة 
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مبلغ التعديل (ريال)المبلغ (ريال)
مبلغ ضريبة القيمة

المضافة (ريال)
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مراجعة اإلقرار المرفقات التالي السابق 

12

4

3

1- المبيعات الخاضعة للنسبة األساسية

2- المبيعات للمواطنين (الخدمات الصحية   
الخاصة/ التعليم األهلي الخاص)

3- المبيعات المحلية الخاضعة للنسبة الصفرية

4- الصادارت

5- المبيعات المعفاة

6- إجمالي المبيعات

7- المشتريات الخاضعة للنسبة األساسية

9- االستيرادات الخاضعة لضريبة القيمة 
المضافة التي تطبق عليها آلية االحتساب 

العكسي

10- المشتريات الخاضعة للنسبة الصفرية

11- المشتريات المعفاة

12- إجمالي المشتريات

8- االستيرادات الخاضعة لضريبة القيمة 
المضافة بالنسبة األساسية والتي تدفع 

في الجمارك

13- إجمالي ضريبة القيمة المضافة 
      المستحقة عن الفترة الضريبية الحالية

  
14- تصحيحات من الفترات السابقة (بين 

      5000 ± ريال)

15- ضريبة القيمة المضافة التي تم
     ترحيلها من الفترة/الفترات السابقة

16- صافي الضريبة المستحقة

المبالغ ذات الصلة بالمبيعات 
والمشتريات المدخلة يدويا من 

قبل المكلف 

في حال كان صافي ضريبة 
القيمة المضافة المستحق 

بالسالب، قد تستحق منشأتك 
تقديم طلب استرداد

حقل التصحيحات - نتيجة لحدوث 
أخطاء من اإلقرارات السابقة - 

يمكن ذكر ذلك في اإلقرار
في حال كان المبلغ أقل من 
5,000 ريال سواء بالزيادة أو 

النقصان 

حقل التعديالت يستخدم في حال كان هناك 
تغيير في الظروف (على سبيل المثال السلع 
المباعة في فترات سابقة وتم ارجاعها في 

الفترة الحالية) 
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1- المبيعات الخاضعة للنسبة األساسية

2- المبيعات للمواطنين (الخدمات الصحية   
الخاصة/ التعليم األهلي الخاص)

3- المبيعات المحلية الخاضعة للنسبة الصفرية

4- الصادارت

5- المبيعات المعفاة

6- إجمالي المبيعات

7- المشتريات الخاضعة للنسبة األساسية

9- االستيرادات الخاضعة لضريبة القيمة 
المضافة التي تطبق عليها آلية االحتساب 

العكسي

10- المشتريات الخاضعة للنسبة الصفرية

11- المشتريات المعفاة

12- إجمالي المشتريات

8- االستيرادات الخاضعة لضريبة القيمة 
المضافة بالنسبة األساسية والتي تدفع 

في الجمارك

13- إجمالي ضريبة القيمة المضافة 
      المستحقة عن الفترة الضريبية الحالية

  
14- تصحيحات من الفترات السابقة (بين 

      5000 ± ريال)

15- ضريبة القيمة المضافة التي تم
     ترحيلها من الفترة/الفترات السابقة

16- صافي الضريبة المستحقة

مصنع مواد كيميائية )2/2(
المبيعات المحلية والمصدرة، ومدخالت محلية ومصدرة 

80,000.00

0.00
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0.00

0.00
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4,000.00
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15,000.00
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25,000.00

10,000.00

قامت المنشأة بتحصيل 5% 
كضريبة على مبلغ 80 ألف ريال 

وذكر ذلك في اإلقرار 

قام المصنع بتصدير 
أسمدة الي مصر 
بقيمة 10 آالف ريال

ضريبة القيمة المضافة 
المستحقة على هذه السلع 
الُمصدرة قيمتها صفر حيث 
أنه ال يتم تحصيل ضريبة 

قيمة مضافة على السلع أو 
الخدمات الُمصدرة. 

تبلغ قيمة الزيوت 
التي تم شراؤها من 

الموردين المحليين 15 
ألف ريال 

تم شراء مواد كيميائية 
من مورد من المغرب 
بقيمة 10 آالف ريال

قيمة ضريبة القيمة 
المضافة على المشتريات 
هي 15 ألف ريال * 5%  

يمكن استرداد هذه الضريبة 
حيث أنها استخدمت للقيام 
بتوريدات خاضعة للضريبة

قيمة ضريبة القيمة المضافة 
المدفوعة بالجمارك هي 

بقيمة 10 ألف آالف * 5% 
يمكن استرداد هذه الضريبة 
حيث أنها استخدمت للقيام 
بتوريدات خاضعة للضريبة

استردت المنشأة مبلغ 300 
ريال ُمرحل من فترة ضريبية 

سابقة )أبريل(

قام المصنع ببيع أسمدة 
لمزارعين محليين بقيمة 

80 ألف ريال
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• خالل الفترة الضريبية، تقوم شركة صناعة السيارات السعودية بشراء:
- نفط بقيمة 400 ألف ريال من موردين محليين يستخدم في التوريدات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة

- فوالذ بقيمة 800 ألف ريال سعودي من مورد في الواليات المتحدة يستخدم في التوريدات 
الخاضعة لضريبة القيمة المضافة

- خدمات قانونية بقيمة 80 ألف ريال سعودي من المملكة المتحدة 

• وخالل ذات الفترة، قامت شركة صناعة السيارات ببيع:
 - 80 سيارة بقيمة 20 ألف ريال سعودي لكل واحدة منها وبمبلغ إجمالي من 1.6 مليون ريال سعودي لتاجر سيارات محلي 

- 20  سيارة في مصر بقيمة 20 ألف ريال سعودي لكل واحدة منها وبمبلغ إجمالي من 400 ألف ريال سعودي
 • كما أنه يتلقى رسوم إقراض محملة بهامش ربح ضمني بقيمة 30 ألف ريال من قروض تمويل السيارات المحلية

)معفاة من ضريبة القيمة المضافة(

شركة سعودية مصنعة للسيارات ومزّود لخدمات
التمويل )2/1(

آلية االحتساب العكسي والطريقة االفتراضية للخصم النسبي، التعديالت والتصحيحات

 • تمت إعادة سيارات بقيمة 20 ألف ريال سعودي ) تم بيعها خالل فترة ضريبية سابقة( لشركة صناعة السيارات من 
قبل تاجر سيارات بسبب وجود عيوب في التصنيع

• كما قامت الشركة باقتراف خطأ في إقرارها الضريبي السابق، األمر الذي أدى لقيامها بتسديد مبلغ منقوص بقيمة 
4 آالف ريال سعودي من ضريبة القيمة المضافة
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• عند تطبيق الطريقة االفتراضية للخصم النسبي استنادًا إلى البيانات المالية للعام السابق، تقوم الشركة المصنعة 
للسيارات باحتساب التالي:

- تم استخدام نسبة %90 من مشتريات الشركة إلنتاج السيارات )خاضعة للضريبة بالنسبة األساسية(
- تم استخدام نسبة %10 من مشتريات الشركة إلصدار قروض تمويل السيارات )معفاة(

- الخدمات القانونية هي فقط التي ال تستطيع الشركة تخصيصها وستخضع لطريقة الخصم النسبي

• تقوم شركة صناعة السيارات بتسليم اإلقرار الضريبي وتسديد الضريبة المستحقة 

المبيعات الخاضعة للضريبة بالنسبة األساسية 90%
المبيعات الخاضعة للضريبة الصفرية 0%

المبيعات المعفاة من الضريبة 10%
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مبلغ التعديل (ريال)المبلغ (ريال)
مبلغ ضريبة القيمة

المضافة (ريال)
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مراجعة اإلقرار المرفقات التالي السابق 

1- المبيعات الخاضعة للنسبة األساسية

2- المبيعات للمواطنين (الخدمات الصحية   
الخاصة/ التعليم األهلي الخاص)

3- المبيعات المحلية الخاضعة للنسبة الصفرية

4- الصادارت

5- المبيعات المعفاة

6- إجمالي المبيعات

7- المشتريات الخاضعة للنسبة األساسية

9- االستيرادات الخاضعة لضريبة القيمة 
المضافة التي تطبق عليها آلية االحتساب 

العكسي

10- المشتريات الخاضعة للنسبة الصفرية

11- المشتريات المعفاة

12- إجمالي المشتريات

8- االستيرادات الخاضعة لضريبة القيمة 
المضافة بالنسبة األساسية والتي تدفع 

في الجمارك

13- إجمالي ضريبة القيمة المضافة 
المستحقة عن الفترة الضريبية الحالية  

14- تصحيحات من الفترات السابقة (بين ± 
5000 ريال)

15- ضريبة القيمة المضافة التي تم 
ترحيلها من الفترة/الفترات السابقة

16- صافي الضريبة المستحقة
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1- المبيعات الخاضعة للنسبة األساسية

2- المبيعات للمواطنين (الخدمات الصحية   
الخاصة/ التعليم األهلي الخاص)

3- المبيعات المحلية الخاضعة للنسبة الصفرية

4- الصادارت

5- المبيعات المعفاة

6- إجمالي المبيعات

7- المشتريات الخاضعة للنسبة األساسية

9- االستيرادات الخاضعة لضريبة القيمة 
المضافة التي تطبق عليها آلية االحتساب 

العكسي

10- المشتريات الخاضعة للنسبة الصفرية

11- المشتريات المعفاة

12- إجمالي المشتريات

8- االستيرادات الخاضعة لضريبة القيمة 
المضافة بالنسبة األساسية والتي تدفع 

في الجمارك

13- إجمالي ضريبة القيمة المضافة 
المستحقة عن الفترة الضريبية الحالية  

14- تصحيحات من الفترات السابقة (بين ± 
5000 ريال)

15- ضريبة القيمة المضافة التي تم 
ترحيلها من الفترة/الفترات السابقة

16- صافي الضريبة المستحقة

شركة سعودية مصنعة للسيارات ومزّود لخدمات 
التمويل )2/2(    

آلية االحتساب العكسي والطريقة االفتراضية للخصم النسبي، التعديالت والتصحيحات

1,600,000

2,030,000

79,000

79,000

مبلغ التعديل (ريال)المبلغ (ريال)
مبلغ ضريبة القيمة

المضافة (ريال)
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مراجعة اإلقرار المرفقات التالي السابق 

1- المبيعات الخاضعة للنسبة األساسية

2- المبيعات للمواطنين (الخدمات الصحية   
الخاصة/ التعليم األهلي الخاص)

3- المبيعات المحلية الخاضعة للنسبة الصفرية

4- الصادارت

5- المبيعات المعفاة

6- إجمالي المبيعات

7- المشتريات الخاضعة للنسبة األساسية

9- االستيرادات الخاضعة لضريبة القيمة 
المضافة التي تطبق عليها آلية االحتساب 

العكسي

10- المشتريات الخاضعة للنسبة الصفرية

11- المشتريات المعفاة

12- إجمالي المشتريات

8- االستيرادات الخاضعة لضريبة القيمة 
المضافة بالنسبة األساسية والتي تدفع 

في الجمارك

13- إجمالي ضريبة القيمة المضافة 
المستحقة عن الفترة الضريبية الحالية  

14- تصحيحات من الفترات السابقة (بين ± 
5000 ريال)

15- ضريبة القيمة المضافة التي تم 
ترحيلها من الفترة/الفترات السابقة

16- صافي الضريبة المستحقة
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1- المبيعات الخاضعة للنسبة األساسية

2- المبيعات للمواطنين (الخدمات الصحية   
الخاصة/ التعليم األهلي الخاص)

3- المبيعات المحلية الخاضعة للنسبة الصفرية

4- الصادارت

5- المبيعات المعفاة

6- إجمالي المبيعات

7- المشتريات الخاضعة للنسبة األساسية

9- االستيرادات الخاضعة لضريبة القيمة 
المضافة التي تطبق عليها آلية االحتساب 

العكسي

10- المشتريات الخاضعة للنسبة الصفرية

11- المشتريات المعفاة

12- إجمالي المشتريات

8- االستيرادات الخاضعة لضريبة القيمة 
المضافة بالنسبة األساسية والتي تدفع 

في الجمارك

13- إجمالي ضريبة القيمة المضافة 
المستحقة عن الفترة الضريبية الحالية  

14- تصحيحات من الفترات السابقة (بين ± 
5000 ريال)

15- ضريبة القيمة المضافة التي تم 
ترحيلها من الفترة/الفترات السابقة

16- صافي الضريبة المستحقة
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59,600

0.00

19,400

23,400

400,000

400,000

800,000

8,000.00 80,000

30,000

20,000

20,000

1,280,0008,000

4,000

1.6 مليون ريال من 
السيارات المباعة محليًا

تمت إعادة سيارات 
تعاني من عيوب في 

التصنيع تم بيعها 
خالل فترة سابقة 

بقيمة 20 ألف ريال 

400 ألف ريال  صادرات  
السيارات المباعة في 

الخارج

خدمات قانونية بقيمة 
80 ألف ريال سعودي 
من المملكة المتحدة 

تخضع الخدمات 
المستوردة آللية 

االحتساب العكسي 

قام المكلف باقتراف 
خطأ في إقراره الضريبي 
السابق، األمر الذي أدى 

لقيامه بتسديد مبلغ 
منقوص بقيمة 4 آالف 
ريال سعودي من ضريبة 

القيمة المضافة
وباعتبار أن المبلغ 

أقل من 5 آالف ريال 
سعودي، يمكن للمكلف 

اإلفصاح عنه ضمن قسم 
التصحيحات في اإلقرار 
الضريبي الخاص بهذه 

الفترة

شراء نفط بقيمة 400 
ألف ريال من موردين 
محليين وفوالذ بقيمة 

800 ألف ريال من 
الواليات المتحدة

دخل بقيمة 30 ألف 
ريال من رسوم اقراض 

تمويل السيارات المحلية 
)معفاة من ضريبة 
القيمة المضافة(

بالنسبة للواردات الخاضعة 
آللية االحتساب العكسي، 
يصل مبلغ ضريبة القيمة 
المضافة عادًة إلى الصفر (
باعتبار أن المكلف يتصرف 

كمورد مشتري. )ولكن 
في هذه الحالة، وباعتبار 
أن الشركة تقوم ببعض 
التوريدات المعفاة من 
الضريبة، ال يمكن لها 
استرداد ضريبة القيمة 
المضافة على جميع 

مشترياتها، لذلك يكون 
هنالك زيادة صافية في 

قيمة االلتزام بضريبة القيمة 
المضافة

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



النسخة األولى22 ارشادات مبسطة حول تقديم االقرار الضريبي 






