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 .1المقدمة
 .1.1تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية
إن هيئـــة الـــزكاة والضريبـــة والجمـــارك («الهيئة») هـــي الجهة المســـؤولة عن تطبيـــق وإدارة وتحصيـــل الزكاة
والضرائـــب والجمارك فـــي المملكة العربيـــة الســـعودية («المملكة») ،وتهـــدف الهيئة إلى مســـاعدة المكلفين
فـــي تحقيق أعلى مســـتويات االمتثـــال الضريبـــي والجمركي.
ويتمثـــل أحد أبرز أدوار الهيئة فـــي زيادة الوعي لدى المكلفيـــن وتزويدهم بالمعلومات من أجـــل فهم التزامات
ضريبـــة القيمـــة المضافة وتســـهيل االمتثـــال الضريبي .ولهـــذه الغاية ،قامت الهيئـــة بإصدار العديـــد من األدلة
اإلرشـــادية بهـــدف تقديـــم المزيد مـــن التوضيحات بشـــأن آثـــار تطبيق ضريبـــة القيمـــة المضافة علـــى قطاعات
معينة وفي ســـياقات مختلفة.
يرجـــى زيـــارة الموقـــع اإللكترونـــي  zatca.gov.saلالطـــاع على المزيـــد من األدلة اإلرشـــادية الخاصـــة بتطبيق
ضريبـــة القيمـــة المضافة وغيرهـــا من المـــواد المرجعية.

 .2.1هذا الدليل
تكمـــن أهميـــة هـــذا الدليل فـــي تقديم المزيـــد مـــن التوضيحـــات للمكلفين ومســـاعدتهم في فهـــم تطبيق
ضريبـــة القيمـــة المضافـــة فيما يتعلـــق بخدمات التشـــييد وقطـــاع المقاوالت في المملكة ،ال ســـيما مناقشـــة
كيفيـــة تحديـــد تاريخ اســـتحقاق الضريبـــة وقيمـــة التوريد في الحـــاالت الخاصـــة بالقطاع.
إن هـــذا الدليـــل هـــو دليـــل إرشـــادي ال يتضمـــن أو يهدف إلى أن يشـــمل علـــى جميـــع المعلومـــات أو األحكام
القانونيـــة المتعلقـــة بقطـــاع المقاوالت.
ويعتبـــر هذا الدليل غير ملزم للهيئة أو ألي شـــخص خاضـــع للضريبة فيما يتعلق بأي معاملـــة وال يمكن االعتداد
ُ
به أو االســـتناد إليه بأي طريقة كانت.
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 .2التعاريف المتعلقة بالمصطلحات الرئيسية
ُيشـــير مصطلح العقار إلـــى األراضي والمباني ،بمـــا في ذلك أعمال اإلنشـــاءات غير المكتملة .وتـــم تعريف هذا
المصطلح ضمـــن الالئحة التنفيذية لنظـــام ضريبة القيمة المضافة ليشـــمل ما يلي(((:
)أ( أي مساحة أرض محددة يمكن أن ينشأ عليها حقوق ملكية أو حيازة أو غيرها من الحقوق العينية.
)ب(أي أبنية أو إنشاءات هندسية أقيمت بصورة دائمة على أرض.
جـــزءا ثابتً ـــا أو ألحقت بشـــكل دائم بمبنـــى أو هيكل إنشـــائي أو عمل
)ج( أي تركيبـــات أو معـــدات تشـــكل
ً
هندسي.
تقريـــر اإلنجاز هو مســـتند يقوم المـــورد بإصداره بهـــدف تحديد المبلغ الواجب ســـداده لجزء معين من مشـــروع
اإلنشـــاء ،وكذلـــك للحصول علـــى موافقة المســـتلم على ســـداد هذا المبلـــغ ،تتم اإلشـــارة إلى هذا المســـتند
باســـم «المســـتخلص» ضمن الممارســـات التجارية في المملكة.
تم اســـتخدامه فـــي هذا الدليل
لـــم ُيعـــ ّرف مصطلح «خدمات التشـــييد» ألغراض ضريبـــة القيمة المضافة ،وإنما ّ
لوصف نشـــاط اقتصـــادي يتم بموجبه إنشـــاء أو تجديد أو إصـــاح أو تمديد األصـــول الثابتة في شـــكل المباني
وتحســـين األراضي ذات الطبيعة الهندســـية وغيرها من اإلنشـــاءات الهندســـية مثل الطرق والجســـور والسدود
ومـــا إلى ذلك.

((( المادة  ،)1(23الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.
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 .3تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات التشييد
 .3.1القواعد العامة
ألغـــراض ضريبة القيمـــة المضافة ،تعتبر خدمات المقاوالت والتشـــييد خدمات مرتبطة بالعقـــارات خاضعة لضريبة
القيمـــة المضافة بنســـبة  ،%15حيث نصـــت االتفاقية الموحـــدة لضريبة القيمـــة المضافة لدول مجلـــس التعاون
لـــدول الخليج العربيـــة («االتفاقية الموحـــدة لضريبة القيمة المضافـــة») على أنه:
ارتباطا وثيقً ـــا بالعقارات ،ومنهـــا :ج -الخدمـــات المتعلقة
«يقصـــد بالخدمـــات المرتبطـــة بالعقارات التـــي ترتبـــط
ً
بالبناء» ( (( .
وفقً ـــا للتصنيـــف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشـــطة االقتصاديـــة  -التنقيح الرابـــع ( )ISIC 4والمعتمد في
المملكة ،تم تقســـيم أنشـــطة المقـــاوالت إلى ثالثة أقســـام كما يلي:
)(1تشييد المباني.
)(2الهندسة المدنية.
)(3أنشطة التشييد المتخصصة(((.
أيضا بتنفيذ أنشـــطة أوســـع تتعلـــق بالبناء أو األعمال الهندســـية،
كجزء من مشـــروع التشـــييد ،قد يقوم المورد ً
ومـــن األعمال الهندســـية على ســـبيل المثـــال ال الحصر ،التصميم والخدمات الهندســـية ،وشـــراء وتوريـــد المواد
المســـتخدمة أثنـــاء التشـــييد .في معظـــم الحاالت ،يوافـــق المورد علـــى توفير هذه الســـلع والخدمـــات كجزء
(كثيرا ما ُيســـتخدم اســـم عقد «األشـــغال الهندســـية والمشـــتريات واإلنشـــاءات» أو ما
من ترتيب تعاقدي واحد
ً
ُيعـــرف بــ « »EPCفي الممارســـة العملية).
وعـــادةً مـــا ُينظر إلـــى التوريدات التـــي يتم القيـــام بها بموجب هـــذه العقود المشـــتركة على أنهـــا توريد منفرد
جـــزءا من هذا التوريـــد المنفرد.
لخدمات التشـــييد ،حيث تشـــكل العناصـــر األخرى
ً

((( المادة /1( 19ج) ،االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة.
((( الباب (و) ،التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية  -التنقيح الرابع (.)ISIC 4
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 .3.2المقاول الرئيسي والمقاول من الباطن (الفرعي)
فـــي قطـــاع المقاوالت والتشـــييد ،يكون المقاول الرئيســـي هـــو المورد الذي ُيبـــرم العقد مع العميل لتســـليم
المبنـــى بالكامل أو األشـــغال الهندســـية ،ويتولى المســـؤولية الكاملة عن أعمال اإلنشـــاءات.
أيضـــا بالترتيـــب لتنفيذ أجزاء مـــن العمل ،وفي بعـــض األحيان يتـــم تنفيذ أعمال
وقـــد يقوم المقاول الرئيســـي ً
ِ
اإلنشـــاءات الفعليـــة بأكملها من قبـــل مقاول واحد مـــن الباطن أو أكثـــر .وفي مثل هـــذه الحاالت:
yيقـــوم المقاول مـــن الباطن بتوريـــد خدمات التشـــييد إلى المقاول الرئيســـي ،والذي بـــدوره يتلقى هذه
الخدمـــات بصفته عميل ثم يقوم بعد ذلك باســـتخدام هـــذه الخدمات ضمن إجمالـــي التوريدات المقدمة
للعميـــل النهائـــي .يخضع التوريـــد األول من المقاول مـــن الباطن إلى المقـــاول الرئيســـي لضريبة القيمة
المضافة بنســـبة  %15بشـــكل منفصل عـــن التوريد الثاني مـــن المقاول الرئيســـي إلى العميل.
كامـــا أو األعمال
yيقـــوم المقاول الرئيســـي بتوريد خدمات التشـــييد إلى العميل والتـــي تتعلق بالمبنى
ً
الهندســـية .يخضع هذا التوريـــد لضريبة القيمة المضافة بنســـبة .%15
مثال ( :)1تقوم شـــركة النجوم الخمس المحدودة (شـــركة ســـعودية مســـجلة لضريبة القيمـــة المضافة)
بصفتهـــا المقاول الرئيســـي بتشـــييد مشـــروع تجاري جديـــد .وتقـــوم الشـــركة بالتعاقد مع مقـــاول من
الباطن وهو شـــركة البحـــر األحمر للخدمـــات  -لتنفيذ أعمـــال تجهيز الموقـــع ،وكذلك التعاقـــد مع مقاول
آخر مـــن الباطن وهو شـــركة الوردة الســـوداء لتنفيذ أعمال التأســـيس على قطعة أرض فـــي جدة .يقوم
كال المقاوليـــن من الباطـــن بإصدار فواتيرهم إلى شـــركة النجوم الخمس مقابل األعمـــال المنجزة .اتفقت
شـــركة النجـــوم الخمس مـــع العميـــل النهائي ،شـــركة التطوير ،علـــى احتســـاب ضريبة القيمـــة المضافة
على كامل قيمـــة التوريدات (المبنـــى بالكامل).
كال المقاوليـــن من الباطن مســـجلين ألغـــراض ضريبـــة القيمة المضافة فـــي المملكة ،ويتوجـــب عليهما
فـــرض ضريبة قيمـــة مضافة علـــى المبالـــغ التي يقومـــان بفوترتهـــا إلى شـــركة النجوم الخمـــس مقابل
خدمـــات التشـــييد المنفـــذة .بإمكان شـــركة النجـــوم الخمس خصـــم ضريبة القيمـــة المضافـــة المتكبدة
كضريبـــة مدخالت.

البحر األحمر للخدمات
(مقاول من الباطن)

خدمات تشييد
(تحضير الموقع)
خاضعة لضريبة القيمة
المضافة % 15

شركة التطوير
(العميل النهائي)

شركة النجوم الخمس
(مقاول رئيسي)

شركة الوردة السوداء
(مقاول من الباطن)

خدمات تشييد
(أعمال التأسيس)
خاضعة لضريبة القيمة
المضافة % 15

خدمات تشييد
خاضعة لضريبة القيمة
المضافة % 15
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 .3.3مكان التوريد
ُتعامـــل جميع توريـــدات خدمات التشـــييد على أنها توريـــد لخدمات مرتبطـــة بالعقارات((( ،وهي مـــن الحاالت
الخاصـــة بالنســـبة لمكان التوريـــد ،والتي بموجبهـــا يقع مـــكان التوريد في الدولـــة التي يوجد فيهـــا العقار (بما
فـــي ذلك أي قطعـــة أرض محـــددة أو المبنى المقام عليهـــا أو أعمال التشـــييد التي يتم تنفيذهـــا عليها).
تخضـــع لضريبـــة القيمـــة المضافة فـــي المملكة جميـــع خدمـــات المقـــاوالت والتشـــييد التي يتم
تنفيذهـــا علـــى العقار

في حال قيام مورد مقيم في
المملكة بتوريد هذه الخدمات:

فــي حــال قيــام مــورد غيــر مقيــم فــي
المملكــة بتوريــد الخدمــات إلــى عميــل
خاضــع للضريبــة (ومســجل لضريبــة القيمــة
المضافــة فــي المملكــة):

يقــوم المــورد باحتســاب ضريبــة
القيمــة المضافــة بنســبة  % 15عــن
التوريــد ،كمــا يلتــزم بإصــدار فاتــورة
ضريبيــة إلــى العميــل.

مســؤوال عــن اإلقــرار
يكــون العميــل
ً
عــن ضريبــة القيمــة المضافــة ضمــن
إقــراره الضريبــي وفــق آلية االحتســاب
العكســي.

يقــوم المــورد باإلقــرار عــن قيمــة
التوريــد والضريبــة المفروضــة ضمــن
إقــراره الضريبــي لضريبــة القيمــة
المضافــة.

ال يلتزم المورد غير المقيم بالتسجيل
لضريبة القيمة المضافة لدى الهيئة
لغايات اإلقرار عن التوريد ،كما ال يلتزم
بإصدار فاتورة ضريبية عن التوريد.

((( المادة  ،19االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة .والمادة  ،23الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.
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 .4تاريخ استحقاق الضريبة
أيضا بـــ
ســـواء
ُتســـتحق الضريبـــة عن كل توريد
توريدا لســـلع أو لخدمات ،في تاريخ واحـــد أو أكثر (والذي ُيعـــرف ً
ً
ً
«تاريـــخ التوريد») ،والذي يتـــم تحديده وفقً ا للقواعـــد الواردة في االتفاقيـــة الموحدة لضريبـــة القيمة المضافة:
«تستحق الضريبة في:
yتاريخ توريد السلع أو الخدمات ،أو
yتاريخ إصدار الفاتورة الضريبية ،أو
كليا.
yتاريخ استالم المقابل
جزئيا أو ً
ً
وذلك في حدود المبلغ المستلم ،أيها أسبق(((».
فـــي العديد مـــن الحاالت ضمن قطـــاع المقاوالت وتوريدات خدمات التشـــييد ،قد ُتســـتحق الضريبـــة عن التوريد
المنفرد لخدمات التشـــييد فـــي أكثر من تاريخ اســـتحقاق واحد حيث ُتســـتحق الضريبة عن كل فاتـــورة صادرة أو
دفعة مســـتلمة في جميع مراحل المشـــروع.
يحـــدد «تاريخ اســـتحقاق الضريبة» الفتـــرة الضريبية التي يجـــب اإلقرار فيها عـــن التوريد ،ويمكـــن أن يكون لكل
عمليا ،ال يقوم الشـــخص الخاضع للضريبة بســـداد
توريـــد أو دفعـــة أو فاتـــورة تاريخ اســـتحقاق ضريبي منفصـــل.
ً
الضريبـــة للهيئـــة على دفعـــات منفصلة فيما يتعلـــق بكل توريـــد على حدة ،حيـــث يقوم بســـداد دفعة مجمعة
للهيئـــة تتضمـــن صافي الضريبة عن جميـــع التعامالت التي قـــام بها خالل الفتـــرة الضريبية ،وذلـــك عند تقديمه
إلقراره الضريبي.
فـــي الحاالت األساســـية ،يكـــون تاريـــخ التوريد الفعلـــي للخدمات فـــي تاريخ تنفيذهـــا .مع ذلك ،هنـــاك قواعد
خاصـــة ُتطبق على معظـــم الخدمـــات التي يتـــم تنفيذها في قطـــاع المقاوالت والتشـــييد(((.
مســـتمرا» ،حيث يتم توريـــد الخدمات للعميل/المتلقي بشـــكل
«توريدا
ويعـــدّ القيام بتنفيـــذ خدمات التشـــييد
ً
ً
ُ
بدال من تاريخ تســـليم واحـــد ،ويعني هـــذا أن تصبح ضريبـــة القيمة
مســـتمر خـــال فتـــرة زمنية محـــددة ،وذلك
ً
المضافـــة مســـتحقة الدفع على أســـاس كل دفعة مرحليـــة ووفقً ـــا للقواعد اآلتية:
yفـــي حال حددت عقـــود الخدمات تواريـــخ محددة الســـتحقاق الدفع ،فـــإن ضريبة القيمـــة المضافة تصبح
مســـتحقة الدفع بتاريخ االســـتحقاق أو الســـداد الفعلي ،أيهما أسبق(((.
((( المادة  ،23االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة.
((( المادة  ،23االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة .والمادة  ،20الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.
((( المادة  ،)1(20الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.
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yفـــي الحـــاالت األخرى ،تصبح ضريبـــة القيمة المضافة مســـتحقة الدفع عـــن كل دفعة مرحليـــة في تاريخ
إصـــدار الفاتورة الضريبية أو الســـداد الفعلي ،أيهما أســـبق(((.
وســـتعامل كل فاتـــورة أو دفعـــة تاليـــة كتوريـــد منفصل ألغـــراض اإلقرار عـــن ضريبـــة القيمة المضافـــة .ويلتزم
ُ
(((
يومـــا الحقً ا لنهاية الشـــهر الـــذي تم خاللـــه إجـــراء التوريد .
المـــورد بإصـــدار فاتـــورة ضريبية خـــال ً 15
للمزيـــد مـــن المعلومـــات حـــول متطلبـــات الفواتيـــر الضريبيـــة ،يرجى االطـــاع على الدليـــل اإلرشـــادي الخاص
بالفواتيـــر الضريبيـــة وحفظ الســـجالت.

 .4.1حالة خاصة لتاريخ استحقاق الضريبة
 .4.1.1إصدار تقرير اإلنجاز (المستخلص)
ُيعتبـــر تقريـــر اإلنجـــاز بأنه مســـتند يتم اســـتخدامه عـــادةً ضمن قطـــاع المقاوالت والتشـــييد فـــي المملكة ،وال
ُيعامـــل كفاتـــورة ضريبيـــة ،وإنمـــا هـــو مســـتند مماثل يتم مـــن خاللـــه طلـــب الموافقة علـــى قيمـــة الدفعة
المســـتحقة مـــن العميل.
كقاعـــدة عامة ،تـــرى الهيئة بأنه ينشـــأ تاريخ اســـتحقاق الضريبة في تاريخ إصـــدار تقرير اإلنجـــاز وذلك في حدود
المبلـــغ المحـــدد فيه ،كما يلتـــزم المورد بإصـــدار فاتورة ضريبية عـــن المبلغ اإلضافـــي الوارد في التقريـــر واإلقرار
عـــن ضريبـــة المخرجات ضمن الفتـــرة الضريبية التي تـــم فيها إصدار هـــذا التقرير.
فـــي حال قـــدم العميل دفعـــة مقدمة عنـــد بداية العقـــد للمورد علـــى أن يتم خصمها بنســـب محـــددة من كل
تقريـــر إنجاز (مســـتخلص) ،فإنه تســـتحق ضريبـــة القيمة المضافـــة على الدفعـــة المقدمة ،علـــى أن يخضع تقرير
اإلنجاز (المســـتخلص) للضريبـــة بعد خصم النســـبة المحددة.
وعند تعديل المبلغ المستحق الحقً ا ،فإنه يتوجب تعديل ضريبة المخرجات وفقً ا للتعديل في المقابل.
مثـــال ( :)2لدى شـــركة البحـــر األحمر للخدمـــات عقد لتقديـــم خدمات تجهيـــز الموقع مع شـــركة النجوم
الخمس المحدودة .في نهاية كل شـــهر ،تقوم شـــركة البحـــر األحمر بإصدار تقرير إنجـــاز يظهر فيه مجموع
الخدمـــات المقدمة ومطالبة الشـــركة بالموافقة على ســـداد المبلغ.
بتاريـــخ  31أكتوبـــر 2021م ،قامت شـــركة النجوم الخمـــس بدفع مبلـــغ  500,000ريال ســـعودي كدفعة مقدمة
باإلضافـــة إلى ضريبـــة قيمة مضافة بقيمة  75,000ريال ســـعودي .يكون تاريخ اســـتحقاق الضريبـــة واإلقرار عن
((( المادة  ،)2(20الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.
((( المادة  ،53الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة .من المستبعد تطبيق القواعد الخاصة بالفواتير المبسطة على الخدمات ضمن
قطاع اإلنشاءات.
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ضريبـــة المخرجـــات لهذه الدفعـــة من قبل شـــركة البحر األحمر هـــو  31أكتوبـــر .يتوجب على شـــركة البحر األحمر
إصدار فاتـــورة ضريبية عن الدفعـــة المقدمة.
المورد :شركة البحر األحمر للخدمات

فاتورة ضريبية

العميل :شركة النجوم الخمس المحدودة
تاريخ التوريد 31 :أكتوبر 2021م

ضريبة القيمة المضافة

القيمة

75,000

500,000

خدمات تجهيز الموقع  %15 -ضريبة قيمة مضافة

575,000

إجمالي المقابل (شامل ضريبة القيمة المضافة)
الدفعة المقدمة

()575,000

الرصيد المتبقي

0

بتاريـــخ  31يناير 2022م ،قامت شـــركة البحر األحمر بإصـــدار تقرير إنجاز رقم M05140والـــذي يتضمن مبلغ إضافي
مستحق  472,000ريال سعودي.
تقرير إنجاز M05140 -
المورد :شركة البحر األحمر

العميل :النجوم الخمس المحدودة

التاريخ 31 :يناير 2022م

رقم المستندM05140 :

تفاصيل األعمال

الوحدة

الوحدات المنجزة

إجمالي تكاليف المشروع

اإلنجاز

نسبة

اإلنجاز (ريال سعودي)

عمليات اإلنشاء

أيام عمل

650

1,000,000

%65

650,000

متر مكعب

2,500

500,000

%50

250,000

أيام عمل

36

200,000

%36

72,000

توريد المواد
خدمات استشارية

(ريال سعودي)

إجمالي المبلغ بعد نسبة

مجموع األعمال المنجزة

972,000

دفعات سابقة

500,000

خصومات
المبلغ المستحق (غير شامل ضريبة القيمة المضافة)

0
472,000

سينشـــأ تاريخ اســـتحقاق الضريبة عن المبلـــغ اإلضافي عند إصـــدار تقرير اإلنجـــاز أي في  31ينايـــر .و يتوجب على
شـــركة البحر األحمـــر اإلقرار عن ضريبة مخرجات بمبلغ  70,800ريال ســـعودي في الفتـــرة الضريبية ليناير 2022م.
يوما من انتهاء شـــهر
يجـــب على شـــركة البحـــر األحمر إصـــدار فاتورة ضريبية لشـــركة النجـــوم الخمس خـــال ً 15
يناير 2022م.
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المورد :شركة البحر األحمر للخدمات

العميل :شركة النجوم الخمس المحدودة
تاريخ التوريد 31 :يناير 2022م

خدمات تجهيز الموقع لغاية  31يناير 2022م  %15 -ضريبة قيمة مضافة
إجمالي المقابل المستحق الدفع عن الخدمات (شامل ضريبة القيمة المضافة)

فاتورة ضريبية
ضريبة القيمة المضافة

القيمة

70,800

472,000
542,800

 .4.2التعاقد مع الجهات الحكومية المسجلة ألغراض ضريبة القيمة المضافة
تســـتحق الضريبة علـــى جميع توريدات الســـلع أو الخدمـــات التي تتم مع جميـــع الجهات الحكوميـــة وفق عقود
مبرمـــة مع تلك الجهـــات طبق ًا لنظـــام المنافســـات والمشـــتريات الحكومية ،وذلك فـــي تاريخ إصـــدار أمر الدفع
الخـــاص بالمطالبـــة المتعلقـــة بالتوريـــدات الخاضعة للضريبـــة وفق إجـــراءات نظـــام المنافســـات أو تاريخ تلقي
مقابـــل التوريـــد أو جزء منه ،وفـــي حدود ذلـــك المبلغ أيهما أســـبق(،((1

 .4.2.1المطالبات الجديدة اعتبارا من تاريخ 2021-11-1م
تطبـــق المعالجـــة الخاصة بتحديد تاريخ اســـتحقاق الضريبـــة للتوريدات التـــي تتم مع الجهـــات الحكومية  -وفق
عقـــود مبرمة طبقً ا لنظام المنافســـات والمشـــتريات الحكومية  -فقط على المطالبات التي ســـيتم رفعها للجهة
الحكوميـــة اعتبـــار ًا مـــن تاريخ ســـريان التعديل فـــي  1نوفمبـــر 2021م ،حيث ســـيتعين على المنشـــآت الخاضعة
للضريبـــة في هـــذه الحالة اإلقـــرار عن قيمـــة التوريدات إلى الجهـــة الحكوميـــة المتعلقة بتلـــك المطالبات وفق ًا
للمعالجـــة الخاصـــة أي فـــي تاريخ صـــدور أمر الدفـــع المتعلـــق بالمطالبة محـــل التوريـــد ،أو في تاريخ اســـتالم
المقابـــل أو جزء منـــه وفي حدود المبلغ المســـتلم ،أيهما أســـبق.

 .4.2.2المطالبات والفواتير السابقة والتي تم رفعها للجهة الحكومية قبل تاريخ سريان
التعديل في  1نوفمبر 2021م (والتي لم يتم إصدار أمر دفع لها قبل تاريخ  1نوفمبر 2021م)
ال تنطبـــق المعالجـــة الخاصـــة بتحديـــد تاريخ اســـتحقاق الضريبة للتوريـــدات التي تتـــم مع الجهـــات الحكومية -
وفق عقـــود مبرمة طبقً ا لنظام المنافســـات والمشـــتريات الحكومية علـــى المطالبات والفواتيـــر التي تم رفعها
للجهـــة الحكوميـــة قبل تاريـــخ  1نوفمبـــر 2021م ،وعليـــه يتوجب علـــى المكلفين في هـــذه الحالـــة  -اإلقرار عن
الضريبة المســـتحقة للهيئة وفـــق القواعد االعتياديـــة لتحديد تاريخ اســـتحقاق الضريبة وتاريخ التوريد وبحســـب
طبيعـــة كل توريد.
حيـــث أن التعديـــل الـــذي تم إجـــراءه على أحكام المادة العشـــرون يســـري من تاريـــخ األول مـــن نوفمبر 2021م
علمـــا بأنه وفقً ـــا للقواعد
ويطبـــق فقط علـــى المطالبـــات التي ســـيتم رفعها للجهات فـــي أو بعد ذلـــك التاريخً .
( ((1المادة  ،20الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (بعد التعديل).
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االعتياديـــة التـــي تســـبق تطبيق هـــذا التعديل فـــإن الهيئـــة تعتبـــر أن أي مطالبة يتـــم رفعها بشـــأن أي توريد
وبغض النظر عن مســـماها لـــدى الموردين الخاضعين للضريبة تعتبـــر بمثابة فاتورة ضريبية عـــن التوريد وبالتالي
تطبـــق عليها قواعد اســـتحقاق الضريبـــة االعتيادية.
كما تجدر اإلشـــارة إلـــى أن المعالجة الخاصة بتحديد تاريخ اســـتحقاق الضريبـــة للتوريدات التي تتـــم مع الجهات
الحكوميـــة  -وفق عقود مبرمة طبقً ا لنظام المنافســـات والمشـــتريات الحكومية  -تطبق فقـــط على المطالبات
التـــي تتـــم من قبـــل المقـــاول الرئيســـي المتعاقد مع الجهـــة الحكوميـــة وفق عقـــود مبرمة معـــه وفق نظام
المنافســـات وســـواء تم طرح المنافســـة و/أو اعتمادها عبر منصة اعتماد أو تم طرحها بشـــكل مباشـــر من خالل
الجهة ،وســـواء كانـــت أوامر الصرف يتـــم إصدارها من خـــال منصة اعتماد أو يتم إصدارها بشـــكل مســـتقل من
خـــال الجهة ،وذلك للتســـهيل على المورديـــن الخاضعين للضريبـــة المتعاملين مع الجهـــات الحكومية بمختلف
تصنيفا تها .
ولـــن تنطبـــق هـــذه المعاملة علـــى التوريـــدات التي تتـــم من قبـــل منشـــأة خاضعـــة للضريبة تعمـــل كمقاول
بالباطـــن لعميـــل لها يعمـــل كمقاول رئيســـي لجهـــة حكوميـــة متعاقد معهـــا المقاول الرئيســـي.
المزيد مـــن التفاصيل حول تطبيـــق المعالجة الخاصـــة بتحديد تاريخ اســـتحقاق الضريبة ضمن الدليل اإلرشـــادي
لتاريخ اســـتحقاق الضريبة للتعامـــات مع الجهات الحكومية المنشـــور على موقع الهيئـــة .zatca.gov.sa
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 .5قيمة التوريد
 .5.1قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة
تعتمـــد ضريبة القيمـــة المضافة المســـتحقة عـــن أي توريد لســـلع أو خدمات علـــى قيمة هذا التوريـــد .وقيمة
التوريـــد هـــي المقابـــل النقـــدي أو غيـــر النقـــدي -غير شـــامل الضريبـــة -المدفـــوع أو مســـتحق الدفـــع عن هذا
التور يد ( . ((1
أيضا أي مبالغ يتم سدادها من قبل طرف ثالث يرتبط بهذا التوريد.
ويشمل المقابل ً
تخضـــع جميع خدمات التشـــييد التي يتم تنفيذها في المملكة إلى ضريبة القيمة المضافة بالنســـبة األساســـية
بمـــا فـــي ذلك قيمـــة جميع األعمـــال والمواد المدرجة بشـــكل دائم فـــي موقع البنـــاء أو البنـــاء أو المثبته فيه،
وأي رســـوم تتعلق بأي ســـلع منقولة أخرى قد يقدمها المقـــاول للعميل.

 .5.2المدفوعات المحتجزة مقابل ضمان األداء
(ســـواء كان المقاول الرئيســـي أو المقاول من
جزءا من المدفوعات المســـتحقة للمورد
تعتبـــر المبالغ المحتجزة
ً
ً
الباطـــن) بموجـــب العقد والتي يتـــم احتجازها من قبـــل العميل مقابل ضمـــان األداء وحتى يتم إصدار شـــهادة
إنجـــاز المبنى .يقوم العميل بســـداد المبلـــغ المحتجز عند اكتمـــال الخدمات بنجاح.
فـــي بعض الحاالت قـــد يحتفظ المســـتلم/العميل بالمبلـــغ المحتجز ألجل غير مســـمى وهذا في حـــال لم يكن
راضيا عن جودة العمـــل واألداء(.((1
ً
ولمـــا كانت توريـــدات خدمات التشـــييد هي توريد مســـتمر لخدمـــات ،فســـترتبط ً
كل من قيمة ضريبـــة القيمة
المضافـــة المســـتحقة وتاريخ االســـتحقاق بالفواتيـــر التي يقوم المـــورد بإصدارها.
ففـــي حـــال قام المـــورد بإصـــدار فاتـــورة ضريبيـــة أو أي مســـتند آخـــر يطالب مـــن خالله بســـداد مبلـــغ التعاقد
المســـتحق بالكامل  ،فـــإن ضريبة القيمـــة المضافة تكون مســـتحقة عن كامـــل المبلغ الذي تم إصـــدار الفاتورة
بـــه .يلتـــزم المـــورد باإلقرار عـــن ضريبـــة القيمة المضافـــة عن إجمالـــي المبلغ الـــوارد فـــي الفاتورة الصـــادرة إلى
العميـــل ،حتـــى إذا لم يقـــم العميل بســـداد الدفعة مباشـــرةً .

( ((1المادة  ،)2(26االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة.
( ((1يرجى االطالع على القسم  5.4من هذا الدليل.
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مثـــال ( :)4تتعاقد شـــركة الدار البيضاء للمقاوالت وهي شـــركة ســـعودية مســـجلة في المملكة
 بصفتها المقاول الرئيســـي  -على تشـــييد مبنى لصالح شـــركة جاالكســـي للتطوير وهي شـــركة تطويرمســـجلة في المملكة ،حيث بلغت قيمـــة العقد  12,000,000ريال ســـعودي.
يســـمح العقد الموقع بين الشـــركتين على قيام شـــركة جاالكســـي باقتطـــاع  % 6من الدفعـــات كمبلغ محتجز
مقابل ضمان حســـن أداء األعمال.
تقوم شركة الدار البيضاء بإصدار فاتورة ضريبية عن الدفعة األولى وفق ًا لمبلغ التعاقد المستحق:
المورد :شركة الدار البيضاء للمقاوالت
العميل :شركة جاالكسي للتطوير
تاريخ التوريد 30 :يونيو 2021م

الدفعة األولى  -قيمة المواد واألعمال ( %15ضريبة قيمة مضافة)
إجمالي المقابل المستحق عن الخدمات (شامل ضريبة القيمة المضافة)

فاتورة ضريبية
ضريبة القيمة المضافة

القيمة

750,000

5,000,000
5,750,000

تقوم شـــركة جاالكســـي باحتجـــاز  315,000( %6ريال ســـعودي) من الدفعة المســـتحقة مقابـــل ضمان األداء
وســـداد مبلـــغ  4,935,000ريال ســـعودي .وبما أن شـــركة الـــدار البيضاء قد قامـــت بإصدار الفاتـــورة عن إجمالي
مبلـــغ التعاقـــد ،فإنهـــا ُملزمة باإلقرار عـــن ضريبة القيمـــة المضافة الكاملـــة والبالغة  750,000ريال ســـعودي .ال
يوجـــد التزام بإصـــدار فاتورة أو اإلقرار عن ضريبة القيمة المضافة عند قيام شـــركة جاالكســـي بإعـــادة دفع المبلغ
ا لمحتجز .

 .5.3الضمان
لم تتم اإلشـــارة إلـــى المعاملة الضريبيـــة لدفعات الضمان بشـــكل صريح ضمـــن أنظمة ضريبة القيمـــة المضافة
فـــي المملكـــة العربية الســـعودية ،ولكن ينشـــأ تاريـــخ اســـتحقاق الضريبة عند ســـداد أي مبلغ على أنـــه مقابل،
وتصبـــح الضريبة المقابلة مســـتحقة (عن هـــذه الدفعة).
وعليـــه ،فـــإن مبلغ الضمان المتاح لالســـتخدام من قبـــل المورد والذي من الممكن اســـتخدامه إلجـــراء توريدات
خاضعـــة للضريبة هو مقابل لتوريدات مســـتقبلية خاضعة للضريبـــة .ويجب تطبيق ضريبة القيمـــة المضافة على
مبلغ الضمان بالنســـبة األساســـية واإلقـــرار عنه كضريبة مخرجات مـــن قبل المورد.
ومع ذلك ،إذا كان المورد:
yيحتفظ بمبلغ الضمان مع طرف ثالث أو في حساب منفصل آخر ،و
تعاقديا على اســـتخدام أموال الضمان ،أو اســـتخدامها كمقابل لتوريـــدات خاضعة للضريبة،
yكان غير قـــادر
ً
حتى يتم حصول حـــدث محدد.
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ً
مقابل للتوريـــدات الخاضعـــة للضريبة .في هذه
فـــإن الهيئـــة توافق علـــى اعتبار أن ســـداد مبلغ الضمان ال يمثـــل
الحـــاالت ،تصبـــح ضريبـــة القيمـــة المضافة مســـتحقة فقـــط من الوقـــت الـــذي يصبح فيه مبلـــغ الضمـــان متاح ًا
لالســـتخدام من قبـــل المورد.
مـــن الجانب اآلخـــر ،فإنه في حاالت تحصيل/ســـداد مبالغ ضمان ال تعـــد مقابل أو جزء من مقابـــل ألي توريد ،فإن
نظرا العتبار هـــذه المبالغ مجـــرد تأمين أو ضمان
هـــذه المبالغ تعد خـــارج نطاق ضريبة القيمـــة المضافة .وذلـــك
ً
اللتـــزام أحد األطراف.
مثـــال ( :)6قـــام مطـــور عقاري مســـجل فـــي المملكة وهـــي شـــركة داالس المحـــدودة ،بإحالـــة عطاء
مقـــاوالت لبنـــاء مجمع ســـكني فـــي مدينة جدة لشـــركة البيـــت المثالـــي  -وهـــي المقاول الرئيســـي.
وفقً ـــا للعقد ،تلتزم شـــركة البيت المثالي بســـداد مبلـــغ ضمان بنكي بنســـبة  %15من القيمـــة اإلجمالية للعقد.
يتـــم االحتفـــاظ بقيمـــة الضمان في حســـاب منفصـــل وال تتم إتاحته لالســـتخدام إال فـــي حالة مخالفـــة العقد.
ســـيكون من الممكن اســـترداد الضمان فقـــط عند اكتمال العقـــد .ال يعتبر مبلغ الضمان المقـــدم بأنه مقابل ألي
توريد قامـــت به شـــركة داالس وال يخضع لضريبة القيمـــة المضافة.
قامت شـــركة البيـــت المثالـــي بطلب دفعـــة مقدمة من العقد لشـــراء مـــواد خـــام والتعاقد مع العمـــال بهدف
البـــدء بأعمـــال المشـــروع .طلبت شـــركة البيـــت المثالـــي مبلـــغ  1,000,000ريال ســـعودي من شـــركة داالس
كدفعـــة مقدمة يتـــم خصمها مـــن الدفعـــات الالحقة.
يتوجـــب على شـــركة البيت المثالي فرض واحتســـاب ضريبة القيمة المضافة عند اســـتالم الدفعـــة المقدمة من
شـــركة داالس .كما تلتزم بإصـــدار فاتورة ضريبية عن هذا المبلغ المســـتلم.

 .5.4التعويض عن األضرار
تم
قـــد تتضمن عقـــود المقاوالت في قطاع التشـــييد
أحكاما تعاقديـــة تحدد «التعويضات المقطوعـــة» في حال ّ
ً
خـــرق أو انتهـــاك العقد ،مثل عدم إنجـــاز األعمال المكلف بها فـــي الوقت المحدد.
فـــي حـــال كان يتضمـــن العقد آليـــة لتحديـــد التعويضات الناشـــئة عن قيـــام المورد بتوريـــد الخدمـــات ،فإنه تتم
أيضا في حال
معاملـــة التعويضات على أنهـــا تعديل للمقابـــل (أي تخفيض إلجمالي ســـعر العقد) .ينطبق هـــذا ً
اتفـــق المورد والعميل على ســـعر مخفض ألي ســـبب.
فـــي حال قام المورد ســـابقً ا بإصدار فاتـــورة ضريبية عن مبلغ العقـــد بالكامل ،فيجب أن يقوم بإصدار إشـــعار دائن
ليعكـــس التغيير فـــي المقابل .يرجى االطالع على الدليل اإلرشـــادي بشـــأن الفواتير الضريبية وحفظ الســـجالت
للتعرف على متطلبات اإلشـــعارات الدائنة.
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مثـــال ( :)7لم تقم شـــركة المقـــاوالت الوطنية العامة ،مورد مقاوالت مســـجل فـــي المملكة ،بإكمال
مشـــروع البنـــاء بحلول تاريـــخ االنتهاء المنصـــوص عليه فـــي عقدها مع عميلها ،شـــركة البحر األســـود
للتطوير.
وفقـــ ًا للعقد ،فإن شـــركة المقـــاوالت الوطنية مطالبـــة بدفع تعويضات عن األضرار لشـــركة البحر األســـود بمعدل
 8,000ريال ســـعودي عن كل يوم يتم فيه تأخير إنجاز المشـــروع .يتم تســـليم المشـــروع في  24فبراير ،أي بعد
 55يوم ًا مـــن التاريخ المتفق عليـــه في العقد.
نظـــر ًا ألن التعويضـــات المقطوعـــة هـــي آليـــة مرتبطة بـــأداء الخدمـــات المنصوص عليهـــا في العقـــد ،فقد يتم
التعامـــل معهـــا على أنهـــا تخفيض في ســـعر العقد .تقوم شـــركة البحر األســـود بخصـــم مبلـــغ التعويضات من
الدفعة النهائية المســـتحقة للشـــركة الوطنية ويجب على الشـــركة الوطنية إصدار إشـــعار دائـــن متضمن ًا لضريبة
القيمـــة المضافة لتعكـــس التخفيض فـــي المقابل.
المورد :الشركة الوطنية للمقاوالت

العميل :شركة البحر األسود للتطوير

إشعار دائن

تاريخ اإلشعار 24 :فبراير 2022م
الفاتورة الضريبية المرجعية NCC 12210046 -
دفعة أضرار تعاقدية  55 -يوم 8,000 ،ريال سعودي عن اليوم

()440,000

ضريبة القيمة المضافة %15

()66,000

إجمالي الدفعة مستحقة الرد (شامل ضريبة القيمة المضافة)

()506,000

مطالبا بدفع قيمـــة األضرار الفعلية التـــي لحقت بممتلـــكات العميل ،أو حصـــل العميل على
فـــي حـــال كان المـــورد
ً
تعويـــض عن األضرار مـــن قبل محكمة أو جهة مســـتقلة أخرى ،فلن تتـــم معاملة التعويضات هـــذه كتعديل لقيمة
العقد.
عمال الشـــركة الوطنية أثناء إكمال المشـــروع فـــي عطل إحدى مركبات شـــركة
مثال ( :)8تســـبب أحـــد ّ
البحـــر األســـود .تقوم الشـــركة الوطنية بســـداد تكاليـــف إصالح الســـيارة .ال يتـــم تعديل قيمـــة العقد أو
ضريبـــة القيمة المضافـــة التي تقوم الشـــركة الوطنيـــة باإلقرار عنهـــا كنتيجة لهـــذه التكاليف.
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 .6استيراد المواد والمعدات
بشـــكل عام ،يتـــم فرض ضريبـــة القيمة المضافة على اســـتيراد أي ســـلع (مثل مـــواد البناء أو المعدات) بنســـبة
 %15مـــن القيمـــة لألغـــراض الجمركية .هنـــاك بعض اإلعفـــاءات المحـــدودة من ضريبـــة القيمـــة المضافة على
أنـــواع محـــددة من الـــواردات (للمزيـــد مـــن التفاصيل يرجـــى االطالع علـــى الدليل اإلرشـــادي الخـــاص بالواردات
والصادرات).
فـــي بعـــض الحـــاالت ،قد يرغب مـــورد غير مقيـــم أو مورد مقيـــم ال يملـــك رخصة اســـتيراد ،في اســـتيراد مواد أو
معـــدات إلى المملكة الســـتخدامها فـــي أعمال المقـــاوالت أو بهـــدف وضعها في مقـــر العميل.
في هـــذه الحاالت ،يكون للشـــخص الـــذي يتصرف كمســـتورد الحق في خصـــم ضريبة القيمة المضافة ،بشـــرط
ّ
يشـــكل توريدات خاضعة للضريبة.
أن يســـتخدم المســـتورد تلك الســـلع في نشـــاط اقتصادي
فـــي بعض الحـــاالت ،قد يتـــم ترخيص العميل ليتصرف بصفته المســـتورد الرســـمي للســـلع .في هـــذه الحاالت،
ملـــكا للمورد
ملزما بســـداد ضريبة القيمـــة المضافة عنـــد االســـتيراد ،حتى لو بقيت تلك الســـلع
يبقـــى العميـــل
ً
ً
فـــي وقت االســـتيراد .قد يقـــوم المورد بعـــد ذلك بتوريد هـــذه الســـلع للعميل كجزء من المشـــروع.
فـــي مثل هذه الحاالت ،مـــن الممكن أن يتحمـــل العميل ضريبة المدخـــات على االســـتيراد والتوريد الذي يتم
بعـــد االســـتيراد .يمكـــن للعميل طلب خصـــم كال المبلغين كضريبة مدخالت في حال ســـيتم اســـتخدام الســـلع
في نشـــاط اقتصادي خاضع للضريبة ،بشـــرط اســـتيفاء العميل للشـــروط األخـــرى الخاصة بخصـــم ضريبة القيمة
المضافـــة .للحصـــول على المزيد مـــن التفاصيل ،يرجى االطالع على الدليل اإلرشـــادي لخصـــم ضريبة المدخالت.
مثال ( :)9تقوم شـــركة األمجاد ،وهي شـــركة صناعية سعودية ،بشـــراء معدات خاصة بالطاقة الشمسية
من شـــركة صينية ،مـــورد تم تأسيســـه في الصين متخصـــص في ألواح توليـــد الطاقة الشمســـية ،بمبلغ
 4,000,000ريـــال ســـعودي لتوليـــد طاقـــة إضافية ألنشـــطتها التجارية .تنـــص االتفاقية علـــى أن تقوم
الشـــركة الصينيـــة بإرســـال موظفيهـــا لتنفيذ عمليـــة التثبيت ،وســـتتحمل مخاطـــر أي تلف للســـلع حتى
يكتمـــل التثبيت وتنتقـــل الملكية النهائية لشـــركة األمجاد.
تســـتخدم شـــركة األمجـــاد رخصة االســـتيراد الخاصـــة بها كمســـتورد .تبلـــغ قيمـــة االســـتيراد  3,200,000ريال
نظرا الســـتثناء تكلفـــة التركيـــب من القيمـــة الجمركيـــة المعلنة.
ســـعودي -
ً
يخضـــع اســـتيراد األلواح الشمســـية من قبل شـــركة األمجـــاد لضريبـــة القيمة المضافـــة بقيمـــة  480,000ريال
ســـعودي ( 3,200,000 × %15ريـــال ســـعودي) .يخضـــع توريد الســـلع ،باإلضافة إلـــى التركيب ،لضريبـــة القيمة
ا لمضا فة .
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نظرا ألن الشـــركة الصينية غير مقيمة في المملكة ،فســـتقوم شـــركة األمجاد بحســـاب ضريبـــة القيمة المضافة
ً
عـــن التوريـــد بموجب آلية االحتســـاب العكســـي والبالغـــة  600,000ريـــال ســـعودي ( 4,000,000 × %15ريال
ســـعودي) .تعتبـــر هذه المبالـــغ بأنها ضريبـــة مدخالت تتحملها شـــركة األمجـــاد وهي مؤهلة من حيـــث المبدأ
نظرا الســـتخدامها من قبل شـــركة األمجاد لممارســـة نشـــاط اقتصادي.
للخصم
ً
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مستند خارجي
تـم إعـداد هـذا الدليـل اإلرشـادي ألغـراض التوعيـة والتثقيـف فحسـب ،ومحتـواه قابـل
ملزما لهيئـة الـزكاة والضريبة
للتعديـل فـي أي وقـت ،وهـو ال يعتبـر بـأي حال مـن األحـوال
ً
والجمـارك وال يعتبـر بـأي شـكل مـن األشـكال استشـارة قانونيـة .وال يمكن االعتمـاد عليه
دائمـا مـن الرجـوع إلـى نصـوص القوانيـن الـواردة فـي
كمرجـع قانونـي بحـد ذاتـه ،وال بـد
ً
الالئحـة المعمـول بهـا فـي هـذا الشـأن .ويتوجـب علـى كل شـخص خاضـع لقوانيـن الـزكاة
والضرائـب والجمـارك أن يتحقـق مـن واجباتـه والتزاماتـه القانونيـة ،وهـو وحـده مسـؤول
عـن االنضبـاط وااللتـزام بهـذه القوانيـن والتعليمـات .ولـن تكـون هيئـة الـزكاة والضريبـة
والجمـارك مسـؤولة بـأي شـكل مـن األشـكال عـن أي ضـرر أو خسـارة يتعـرض لهـا المكلـف
وتكـون ناجمـة عـن عـدم التزامـه بالتعليمـات والقوانيـن السـارية.
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