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الصلة  ذات  المعالجات  بعض  إيضاح  بغرض  اإلرشادي  الدليل  هذا  والجمارك  والضريبة  الزكاة  هيئة  أصدرت 

بتطبيق األحكام النظامية السارية في تاريخ إصداره، وال يعد محتوى هذا الدليل بمثابة تعديل على أي 

من أحكام األنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة. 

في  وذلك  تنطبق-،  -حيثما  الدليل  هذا  في  الواردة  التوضيحية  للمعالجات  تطبيقها  على  الهيئة  وتؤكد 

الدليل -لنص  أو محتوى وارد في هذا  إيضاح  الصلة، وفي حال تعديل أي  النظامية ذات  النصوص  ضوء 

نظامي غير معدل- فإن تطبيق المعالجة التوضيحية المحدثة يكون على المعامالت التي تتم بعد تاريخ 

الموقع اإللكتروني للهيئة. الدليل على  النسخة المحدثة من  نشر 
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1. المقدمة

1.1 . تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية

مجلس  لدول  المضافة  القيمة  لضريبة  الموحدة  االتفاقية  على  السعودية  العربية  المملكة  صّدقت 

التعاون لدول الخليج العربية )»مجلس التعاون الخليجي «(. بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم )م/ 

51 ( وتاريخ 3/ 5/ 1438 هـ )“االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة”( واستناًدا إلى األحكام الواردة 

ضريبة  نظام  السعودية  العربية  المملكة  أصدرت  فقد  المضافة  القيمة  لضريبة  الموحدة  االتفاقية  في 

القيمة المضافة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم )م/ 113( وتاريخ 2/ 11 / 1438 هـ )“نظام ضريبة 

إدارة  مجلس  قرار  بموجب  المضافة  القيمة  ضريبة  لنظام  التنفيذية  الالئحة  وكذلك  المضافة”(،  القيمة 

التنفيذية للنظام”(. الزكاة والضريبة والجمارك رقم )3839( وتاريخ 14 / 12 / 1438 هـ )“الالئحة  هيئة 

1.2. هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

إن الهيئة هي الجهة المكلفة بتطبيق وإدارة ضريبة القيمة المضافة )قد يشار إليها الحًقا ب »الضريبة« 

ما لم يقتض السياق خالف ذلك(، في المملكة العربية السعودية، كما أنها هي الجهة المسؤولة عن 

اإلقرارات  تقديم  عملية  وإدارة  المضافة،  القيمة  لضريبة  الخاضعين  األشخاص  تسجيل  وإلغاء  تسجيل 

الحسابات  بتدقيق  والقيام  الضريبة  استرداد  وإجراءات  المضافة  القيمة  بضريبة  المتعلقة  الضريبية 

االمتثال  عدم  حاالت  في  والغرامات  العقوبات  فرض  بصالحية  أيًضا  الهيئة  وتتمتع  الميدانية.  والزيارات 

المضافة. القيمة  بضريبة  المتعلقة  النظامية  باألحكام 

1.3. ما هي ضريبة القيمة المضافة؟

السلع والخدمات في كل  ُتفرض على استيراد وتوريد  المضافة هي ضريبة غير مباشرة  القيمة  ضريبة 

مرحلة من مراحل اإلنتاج والتوزيع، مع بعض االستثناءات. ُوتطبق ضريبة القيمة المضافة في أكثر من 

160 دولة حول العالم. 
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ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة على االستهالك يتم دفعها وتحصيلها في كل مرحلة من مراحل 

سلسلة التوريد، ابتداًء من شراء المصّنع للمواد الخام وصًول إلى بيع تاجر التجزئة للمنتج النهائي إلى 

مما  بكل  المضافة  القيمة  لضريبة  الخاضعون  األشخاص  سيقوم  األخرى،  الضرائب  وبخالف  المستهلك، 

يلي:

تحصيل ضريبة القيمة المضافة من عمالئهم عن كل عملية بيع خاضعة للضريبة وفقًا للنسبة المئوية  	

المحددة

الخدمات -إن وجد- عن كل  	 أو  السلع  الذين تلقوا منهم  الموردين  إلى  المضافة  القيمة  دفع ضريبة 

المحددة المئوية  النسبة  تعادل  للضريبة  خاضعة  شراء  عملية 

عندما يقوم األشخاص الخاضعون لضريبة القيمة المضافة ببيع سلعة أو تقديم خدمة، فإنه يجب عليهم 

فرض ضريبة بنسبة 15 % )على افتراض أن النسبة األساسية تنطبق على تلك التوريدات(ُتضاف إلى سعر 

أو  التي حصلوا عليها  باحتساب نسبة 15 %  للضريبة  الخاضعون  النهائي، على أن يقوم األشخاص  البيع 

توريدها  ليتم  إيراداتهم  عن  منفصل  بشكل  للضريبة  الخاضعة  البيع  عمليات  من  لصالحهم  المستحقة 

الحقًا إلى الهيئة، وتسمى ضريبة القيمة المضافة التي يقوم األشخاص الخاضعون للضريبة بتحصيلها 

عن مبيعاتهم بضريبة المخرجات.

وعلى غرار ذلك، تتم معاملة المشتريات التي يقوم بها األشخاص الخاضعون للضريبة حيث تضاف ضريبة 

القيمة المضافة بنسبة 15 % على المشتريات من السلع والخدمات التي يقوم بها األشخاص الخاضعون 

لضريبة القيمة المضافة )على افتراض أن النسبة األساسية تنطبق على تلك التوريدات(، ُوتسمى ضريبة 

القيمة المضافة التي يدفعونها لمورديهم بضريبة المدخالت.

لمزيد من المعلومات حول ضريبة القيمة المضافة يرجى االطالع على دليل ضريبة القيمة المضافة في 

zatca.gov.sa. المملكة العربية السعودية المتاح على الموقع اإللكتروني
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1.4. هذا الدليل اإلرشادي

الذين  التوضيحات لألشخاص االعتباريين والطبيعيين  المزيد من  الدليل في تقديم  تكمن أهمية هذا 

بالحقوق  المضافة فيما يتعّلق  القيمة  بالتسجيل ألغراض ضريبة  اقتصادية وملزمون  بأنشطة  يقومون 

الفحص والتقييم والتصحيح. للضريبة والهيئة فيما يخص  الخاضع  وااللتزامات على كل من الشخص 

ومن أجل الحصول على إرشادات حول أي معامالت خاصة، فمن الممكن تقديم طلب للحصول على قرار 

تفسيري أو زيارة الموقع اإللكتروني للهيئة Zatca.gov.sa والذي يشمل مجموعة واسعة من األدوات 

والمعلومات التي ُوضعت خصيصًا لمساعدة األشخاص الخاضعين لضريبة القيمة المضافة، بما في ذلك 

المواد اإلرشادية المرئية وجميع البيانات ذات الصلة واألسئلة الشائعة.
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2. التعاريف المتعلقة بالمصطلحات الرئيسية

التقييم - يتّم تقييم صافي الضريبة المستحقة عن الشخص الخاضع للضريبة إما: 

ذاتيًا من قبل الخاضع للضريبة عند تقديم اإلقرار الضريبي )1(  	

أو من قبل الهيئة في أي ظروف أخرى )2( 	

التصحيح: هو إشعار يقدمه الشخص الخاضع للضريبة إلى الهيئة فيما يتعلق بخطأ ما أو إدخال مبلغ غير 

صحيح في اإلقرار الضريبي، بقصد تصحيح اإلقرار الضريبي.

القيمة  	 ضريبة  إللتزامات  للضريبة  الخاضع  الشخص  إلمتثال  الهيئة  مراجعة  عملية  الفحص:  

المضافة،ويتم الفحص إما في مقر العمل الخاص بالشخص الخاضع للضريبة أو في مقر الهيئة أو فى 

.)3( الهيئة  تحدده  آخر  مكان  أي 

بأنه  	 المضافة  القيمة  لضريبة  الموحدة  االتفاقـية  في  المصطلح  هذا  تعريف  تّم  الضريبة:  صافي 

المستحقة في هذه  الضريبة  للخصم فـي دولة عضو من  القابلة  الضريبة  الناتجة عن طرح  )الضريبة 

قابلة  أو  السداد  متوجبة  إما  الصافية  الضريبة  تكون  أن  ويجوز  الضريبية،  الفترة  نفس  خالل  الدولة 

 .)4( لالسترداد( 

االعتراض: اعتراض رسمي يقدمه الخاضع للضريبة إلى اللجنة أو الهيئة القضائية المعنية، لإلعتراض على 

تقييم أو قرار صادر من الهيئة.

)1( المادة 62 )1(، الالئحة التنفيذية

)2( المادة 64 ، الالئحة التنفيذية

)3( المادة 64 ، الالئحة التنفيذية

)4( المادة 1، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة
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)5( المادة 1، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة

يجب  التي  األخرى  والسجالت  المحاسبية  والمستندات  الضريبية  والفواتير  الدفاتر  هي  السجالت: 

المضافة. القيمة  لضريبة  االمتثال  ألغراض  بها  االحتفاظ 

خاضع  شخص  قبل  من  للهيئة  اإلقرار  تقديم  عملية  المضافة:   القيمة  ضريبة  إقرار  الضريبي/  اإلقرار 

للضريبة والذي يقّر فيه عن إجمالي ضريبة المخرجات وضريبة المدخالت القابلة للخصم وصافي الضريبة 

محددة. ضريبية  لفترة  لالسترداد  القابلة  أو  المستحقة 

الفترة الضريبية: تّم تعريف هذا المصطلح في االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة بأنه )الفترة 

الضريبية إما شهر  الفترة  العربية السعودية  المملكة  الضريبة عنها()5(.  في  التي يجب احتساب  الزمنية 

ميالدي واحد أو ثالثة أشهر ميالدية، وفقًا لقيمة التوريدات السنوية الخاضعة للضريبة لذلك الشخص.
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3.  النشاط االقتصادي والتسجيل ألغراض ضريبة القيمة المضافة

3.1 . من هو الشخص الذي يقوم بممارسة النشاط االقتصادي؟

يمكن ممارسة النشاط االقتصادي من قبل األشخاص الطبيعيين واالعتباريين على حد سواء. وسيعتبر 

أن األشخاص االعتباريين )كالشركات( يمارسون نشاطًا اقتصاديًا إذا كان لهؤالء األشخاص نشاط منتظم 

يتعلق بإجراء التوريدات. وتجدر اإلشارة إلى أن األشخاص الطبيعيين قد يقومون ببعض األعمال كجزء 

كان  إذا  ما  لتحديد  خاصة  قواعد  فهناك  لذا  الخاصة،  نشاطاتهم  من  جزء  أو  االقتصادي  نشاطهم  من 

الشخص الطبيعي يقع ضمن نطاق ضريبة القيمة المضافة أم ال. 

ألغراض  التسجيل  اقتصادي  نشاط  بممارسة  يقومون  الذين  واالعتباريين  الطبيعيين  األشخاص  على 

ضريبة القيمة المضافة إذا تم استيفاء المتطلبات الخاصة بالتسجيل، كما يجب على هؤالء األشخاص 

تحصيل ضريبة القيمة المضافة التي تنطبق على أنشطتهم وسدادها إلى الهيئة رفقة إقراراتهم الدورية.
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3.2. التسجيل اإللزامي

يعتبر التسجيل إلزاميًا على جميع األشخاص الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية حًدا معينًا للتسجيل، أي أنه 

إذا تجاوزت التوريدات الخاضعة للضريبة للشخص خالل اثنى عشر شهًرا مبلغ 375,000 ريال سعودي »حد 

)6(. مع مراعاة  المضافة  القيمة  التسجيل ألغراض ضريبة  اإللزامي« فيجب على هذا الشخص  التسجيل 

االلزامي  التسجيل  بحد  والمتعلقة  للنظام  التنفيذية  الالئحة  في  عليها  المنصوص  االنتقالية  االحكام 

خالل الفترة االنتقالية.

وال تشمل التوريدات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة ما يلي:

التوريدات المعفاة: مثل الخدمات المالية المؤهلة لالعفاء أو اإليجار السكني المؤهل لالعفاء من  	

الضريبة

التوريدات التي تقع خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة في أي دولة عضو بمجلس التعاون لدول  	

الخليج العربية

عائدات مبيعات األصول الرأسمالية: تعّرف األصول الرأسمالية بأنها األصول المخصصة لالستخدام  	

األجل)7( طويل 

في حاالت محددة تطبق أحكام أخرى على التسجيل االلزامي:في حاالت محددة تطبق أحكام أخرى على التسجيل االلزامي:

ضريبة  	 بسداد  والملزمين  السعودية  العربية  المملكة  في  المقيمين  غير  األشخاص  على  ضريبة يتعين  بسداد  والملزمين  السعودية  العربية  المملكة  في  المقيمين  غير  األشخاص  على  يتعين 

القيمة القيمة المضافة عن التوريدات التي يقومون بها أو التي يستلمونها في المملكة العربية السعودية المضافة عن التوريدات التي يقومون بها أو التي يستلمونها في المملكة العربية السعودية 

ملزمين  يكونون  التي  التوريدات  قيمة  عن  النظر  بغض  المضافة  القيمة  ضريبة  ألغراض  ملزمين التسجيل  يكونون  التي  التوريدات  قيمة  عن  النظر  بغض  المضافة  القيمة  ضريبة  ألغراض  التسجيل 

 . .))88(( المضافة  القيمة  ضريبة  وسداد  المضافة بتحصيل  القيمة  ضريبة  وسداد  بتحصيل 

سعودي  	 ريال  سعودي   ريال   1,000,0001,000,000 مبلغ  السنوية  إيراداتهم  تتجاوز  الذين  األشخاص  تسجيل  طلب  مبلغ سيتم  السنوية  إيراداتهم  تتجاوز  الذين  األشخاص  تسجيل  طلب  سيتم 

 ،.   ،.  20192019 يناير  من  األول  تاريخ  وحتى  االنتقالية  الفترة  خالل  وذلك  المضافة  القيمة  ضريبة  يناير ألغراض  من  األول  تاريخ  وحتى  االنتقالية  الفترة  خالل  وذلك  المضافة  القيمة  ضريبة  ألغراض 

سيتم  سيتم    20192019 عام  من  وبداية  عام .  من  وبداية   .))99((20172017 ديسمبر  ديسمبر    2020 أقصاه  موعد  حتى  التسجيل  طلب  تقديم  أقصاه ويجب  موعد  حتى  التسجيل  طلب  تقديم  ويجب 

تطبيق حد التسجيل االلزامي المنصوص عليه في االتفاقية والبالغ تطبيق حد التسجيل االلزامي المنصوص عليه في االتفاقية والبالغ 375,000375,000 ريال سعودي ويجب  ريال سعودي ويجب 

او قبل 2020 ديسمبر  ديسمبر 20182018م.م. التسجيل في  او قبل تقديم طلب  التسجيل في  تقديم طلب 

)6( المادة 3، الالئحة التنفيذية

)7( المادة 1، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة

)8( المادة 5 ، الالئحة التنفيذية

)9( المادة 79 )6( ، الالئحة التنفيذية
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من  المضافة  القيمة  ضريبة  في  االلزامي  التسجيل  حول  المعلومات  من  مزيد  على  االطالع  بإمكانك 

zatca.gov.sa.اإللكتروني الموقع  خالل 

3.3. التسجيل االختياري

أو  للضريبة  الخاضعة  توريداته  تجاوزت  والذي  السعودية  العربية  المملكة  في  المقيم  للشخص  يمكن 

عشر  اثنى  خالل   )» االختياري  التسجيل  )»حد  سعودي  ريال   187,500 مبلغ  للضريبة  الخاضعة  نفقاته 

المضافة)10(.  القيمة  ضريبة  ألغراض  اختياريًا  التسجيل  شهًرا، 

ويفّضل التسجيل االختياري ألغراض ضريبة القيمة المضافة إذا كان الشخص يرغب في المطالبة باسترداد 

ضريبة القيمة المضافة التي دفعها عن نفقاته قبل إصدار الفواتير أو إجراء توريد الحق. 

بإمكانك االطالع على مزيد من المعلومات حول التسجيل االختياري ألغراض ضريبة القيمة المضافة من 

zatca.gov.sa. خالل الموقع اإللكتروني

)10( لمادة 7، الالئحة التنفيذية
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4. التقييم

4.1 . الفترة الضريبية

يجب على كل شخص مسجل في ضريبة القيمة المضافة، أو الشخص المفوض بالتصرف نيابة عنه، تقديم 

الموحدة  االتفاقية  في  المصطلح  هذا  تعريف  تّم  وقد  ضريبية.  فترة  كل  عن  الهيئة  إلى  ضريبي  إقرار 

المملكة  في  عنها.  الصافية  الضريبة  احتساب  يجب  التي  الزمنية  الفترة  بأنه  المضافة  القيمة  لضريبة 

أو ثالثة أشهر ميالدية. الضريبية إما شهر ميالدي واحد  الفترة  العربية السعودية 

للضريبة  الخاضعة  السنوية  توريداتهم  قيمة  تجاوز  الذين  للضريبة  الخاضعين  لألشخاص  الضريبية  الفترة 

40 مليون ريال سعودي هي شهر ميالدي واحد. بالنسبة لجميع األشخاص اآلخرين المسجلين لضريبة 

القيمة المضافة، فإن الفترة الضريبية األساسية هي ثالثة أشهر.

4.1.1 تغيير الفترة الضريبية

يجوز للهيئة ان تسمح للشخص الخاضع للضريبة بتغيير فترته الضريبية بموجب طلب يقدمه إلى الهيئة، 

وفقًا للشروط والضوابط التي حددتها الالئحة التنفيذية )11(. 

لألشخاص الخاضعين للضريبة الذين ال تتجاوز قيمة توريداتهم السنوية الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون 

ريال سعودين أن يقدموا طلبًا إلى الهيئة الستخدام الفترة الضريبية الشهرية )12(. قد يكون تطبيق الفترة 

الضريبيةالشهرية مفيًدا للشخص الخاضع للضريبة الذي قد يكون في وضع استرداد دائم لضريبة القيمة 

المضافة.

للشخص الخاضع للضريبة الذي استخدم الفترة الضريبة الشهرية لمدة سنتين، أن يقدم طلبًا إلى الهيئة 

الستخدام فترة ضريبية مدتها ثالثة أشهر، شريطة أال تتجاوز قيمة توريداته السنوية الخاضعة للضريبية 

آلخر اثني عشر شهًرا القيمة المحددة بمبلغ 40 مليون ريال سعودي )13(. 

 )11( المادة 27 )2(، نظام ضريبة القيمة المضافة

 )12( المادة 58 )3(، الالئحة التنفيذية

 )13( المادة 58 )5( ، الالئحة التنفيذية
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الهيئة  تقوم  الشهرية،  الضريبية  الفترة  باستخدام  للضريبة  الخاضع  الشخص  طلب  على  الموافقة  عند 

.  )14( التغيير  نفاذ  بدء  تاريخ  يتضمن  إشعار  بإصدار 

للهيئة بقرار مسَبب، إلزام الخاضع للضريبة بتغيير فترته الضريبية )15(. وفي الحاالت التي توجه فيها الهيئة 

الشخص الخاضع للضريبة إلى استخدام فترة ضريبية معينة، يتوجب عليها إصدار إشعار يوضح به تاريخ 

بدأ نفاذ تلك الفترة الضريبية )16(.

4.2 . تقييم دافع الضريبة

يعتبر اإلقرار الضريبي بمثابة تقدير ذاتي يقوم به الشخص الخاضع للضريبة للضريبة المستحقة عن الفترة 

الضريبية ذات الصله. تشكل جميع األرقام المدرجة في اإلقرار الضريبي المقدم جزءًا من تقييم الشخص 

الخاضع للضريبة اللتزاماته وحقوقه الضريبية.

يعتمد نظام ضريبة القيمة المضافة على التقييم الذاتي للضريبة من قبل الخاضع للضريبة، وعليه تقبل 

الهيئة أية مبالغ يتم اإلقرار عنها من قبل الخاضع للضريبة، وتفترض صحتها على ان تقوم بتعديل تلك 

المبالغ نتيجة لتقييم من قبلها خالل المدة المحددة الجراء تقييم من قبل الهيئة.

 )14( المادة 58 )4(، الالئحة التنفيذية

 )15( المادة 27 )3(، نظام ضريبة القيمة المضافة

 )16( المادة 58 )7(، الالئحة التنفيذية
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فيما يلي نموذج تفصيلي لنموذج اإلقرار الضريبي.

)

المشتريات
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األجزاء الرئيسية لإلقرار الضريبي هي ضريبة المخرجات، ضريبة المدخالت القابلة للخصم وصافي الضريبة 

المستحقة الدفع أو القابلة لالسترداد عن الفترة الضريبية ذات الصلة.

بعد تقديم اإلقرار الضريبي، سيتلقى الخاضع للضريبة تأكيًدا باستالم تقييمه. في هذا السياق، سيتلقى 

الشخص الخاضع للضريبة اإلشعارات اإللكترونية التالية:

إشعار استالم اإلقرار الضريبي 	

صورة من نموذج اإلقرار الضريبي 	

إشعار ألغراض فواتير سداد الضريبة المستحقة فاتورة نظام المدفوعات- فاتورة سداد  	

صورة من نموذج اإلقرار الضريبي 	 إشعار استالم اإلقرار الضريبي 	
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ال يعتبر التقييم المستلم من قبل الخاضع للضريبة عبر االقرار بمثابة تقييم نهائي تّم البت فيه. وللهيئة 

الحق في إجراء تقييم ضريبي جديد )17( )على سبيل المثال، إذا تم اكتشاف خطأ ما الحقًا(. يتضمن البند 

4.4 من هذا الدليل المزيد من المعلومات حول إصدار تقييم جديد من قبل الهيئة.

يجب تقديم اإلقرار الضريبي وسداد صافي الضريبة المستحقة متوجبة السداد، في موعد أقصاه اليوم 

األخير من الشهر التالي لنهاية الفترة الضريبية التي يتعلق بها مبلغ صافي الضريبة. يتضمن الرسم البياني 

أدناه نظرة عامة على تواريخ تقديم اإلقرار الضريبي وسداد صافي الضريبة المستحقة إلى الهيئة.

إشعار الفاتورة 	

)17( المادة 26 ) 1( نظام ضريبة القيمة المضافة
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جدول اإلقرارات الضريبية الربع سنوية

استحقاق اإلقرار والدفع  تواريخ الفترة الضريبية استحقاق اإلقرار والدفع   تواريخ الفترة الضريبية

31 أغسطس 28 فبراير 1-31 يوليو 1-31 يناير

30 سبتمبر 31 مارس 1-31 أغسطس 1-28 فبراير

31 أكتوبر  30 أبريل  1-30 سبتمبر  1-31 مارس 

30 نوفمبر   31 مايو   1-31 أكتوبر  1-30 أبريل 

31 ديسمبر 30 يونيو 1-30 نوفمبر 1-31 مايو

31 يناير 31 يوليو 1-31 ديسمبر 1-30 يونيو

جدول اإلقرارات الضريبية الشهرية

استحقاق اإلقرار والدفع  تواريخ الفترة الضريبية استحقاق اإلقرار والدفع   تواريخ الفترة الضريبية

31 أكتوبر 1يوليو - 30 سبتمبر 30 أبريل 1يناير -31مارس

31 يناير 31 أكتوبر - 31 ديسمبر 31 يوليو  1 أبريل  - 30 يونيو
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بالفترة  المتعلق  الرصيد  في  أواًل  قيده  يتم  للضريبة،  الخاضع  الشخص  من  مبلغًا  الهيئة  استالم  عند 

الضريبية ذات الصلة بالسداد. وتستخدم أي زيادة في الرصيد لتغطية أي غرامات أو رسوم مستحقة عن 

أي فترة ضريبية سابقة، ثم لتغطية أي مبالغ مستحقة عن أي فترة أخرى وذلك بدءًا من أقدم رصيد لم 

يتم سداده )18(.

مثال )1( : 

قامت  اإلدارية.  االستشارات  مجال  في  السعودية  العربية  المملكة  في  المقيمة  الواحة  شركة  تعمل 

الشركة بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وتقوم بتقديم إقرارات ضريبية شهرية. لم تقم الشركة 

بدفع مبلغ 2,500ريال سعودي في إقرارها الضريبي المقدم عن الفترة الضريبية يوليو 2018 . نشأ عن 

إقرارها الضريبي المقدم عن الفترة الضريبية أغسطس 2018 صافي ضريبة مستحقة الدفع إلى الهيئة 

بقيمة 20,000 ريال سعودي. قامت الشركة بإيداع مبلغ 22,500 ريال سعودي في حساب الهيئة مع 

اإلشارة إلى أن مجموع الضريبة المستحقة بالكامل عن الفترة الضريبة لشهر أغسطس 2018 . 

يتم  حتى  إليها،  المشار  م   أغسطس2018  لشهر  الضريبية  الفترة  لتغطية  أواًل  المبلغ  هذا  سيستخدم 

تسوية المبلغ المستحق البالغ 20,000 ريال سعودي بالكامل. وسيتم استخدام المبلغ المسدد بالزيادة 

والبالغة   2018 يوليو  الضريبية  الفترة  عن  المستحقة  المتأخرات  لتغطية  سعودي  ريال   2,500 والبالغ 

سعودي. ريال   2,500

للهيئة إجراء المقاصة بين أي رصيد دائن لضريبة القيمة المضافة وبين أي ضرائب أخرى مستحقة على 

الشخص الخاضع للضريبة، وعلى الهيئة إشعار الشخص الخاضع للضريبة بذلك )19(.

كيفية  حول  واإلرشادات  البيانات  من  المزيد  الضريبية  اإلقرارات  بتقديم  الخاص  اإلرشادي  الدليل  يقدم 

التقديم. لخطوات  مفصلة  صور  ذلك  في  بما  إلكترونيًا،  االقرارات  تقديم 

)18( المادة 59 )7(، الالئحة التنفيذية

)19( المادة 59 )8(، الالئحة التنفيذية
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4.3 . إصدار تقييم تقديري من قبل الهيئة

في الحاالت التي يتعذر فيها على الشخص الخاضع للضريبة تقديم اإلقرار الضريبي في أو قبل التاريخ 

المحدد )في اليوم األخير من الشهر الذي يلي نهاية الفترة الضريبية التي يتعلق بها اإلقرار الضريبي(، 

فللهيئة إصدار تقييم بناًء على أفضل تقدير للضريبة المستحقة بشكل صحيح عن الفترة الضريبية ذات 
.)20( الصلة 

ألغراض تطبيق أحكام النظام، يكون للتقييم التقديري المعد من قبل الهيئة نفس حالة التقييم الذاتي 

للشخص الخاضع للضريبة. وللهيئة جميع الصالحيات المتعلقة بتحصيل أي ضرائب مستحقة استنادًا إلى 

التقييم وكذلك لها فرض الغرامات ذات الصلة.

يعاقب كل من لم يقدم اإلقرار الضريبي خالل المدة المحددة بغرامة ال تقل عن 5% وال تزيد عن %25 

من قيمة الضريبة التي كان يتعين عليه اإلقرار بها. في الحاالت التي تفرض فيها الهيئة الغرامات فيما 

يتعلق بالتقييم التقديري، فإن هذه الغرامة تستند على تقدير الضريبة المستحقة بشكل صحيح )21(. 

وفي كافة األحوال يظل الشخص الخاضع للضريبة ملزًما بتقديم اإلقرار الضريبي المستحق. يمكن سحب 

التقييم الصادر من الهيئة بناًء على تقدير آخر للضريبة المستحقة من قبل الخاضع للضريبة ) أو الشخص 

في  الضريبية.  الفترة  لتلك  المكتمل  الضريبي  اإلقرار  تقديمة  عبر  وذلك  عنه(  نيابة  بالتصرف  المخّول 

الحاالت التي يتم فيها سحب التقييم التقديري، فإن الهيئة ستقوم بتغيير أي غرامات أو عقوبات سابقة 

مفروضة على أساس التقييم السابق لتتماشى مع التقييم الجديد المقدم من قبل الخاضع للضريبة.

مثال )2( : 

الفترة  الضريبي عن  إقرارها  المملكة، بتقديم  السنبلة، وهي شركة تجارية تعمل في  لم تلتزم شركة 

الهيئة تقييما  المحدد نظامًا. ونتيجة لذلك، أصدرت  الوقت  المنتهية في 31 مارس 2019 في  الضريبية 

ر من قبل الهيئة لضريبة القيمة المضافة المستحقة,  تقديريًا في 20 مايو 2019 بناًء على المبلغ المقدَّ

الضريبية السابقة(. الفترات  المدرجة في  الضريبة  الهيئة إلى  )قد تستند 

)20( المادة 62 )1(، الالئحة التنفيذية

)21( المادة 42 )3( نظام ضريبة القيمة المضافة
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المبلغ التقديري لصافي الضريبة المستحقة هو 100,000 ريال سعودي، ونتج عن هذا التقييم التقديري 

استحقاق غرامة قدرها 5% من قيمة الضريبة المقَدرة، أصبح المبلغ مستحق السداد من قبل الشركة 

تضمن   ،  2019 مايو   25 في  ذاتًيا  تقييًما  الشركة  قدمت  التقييم،  تلقيها  بعد  سعودي.  ريال   105,000

إقرار بأن صافي الضريبة المستحقة هو 50,000 ريال سعودي للفترة الضريبية المعنية، وذلك بناًء على 

أرقام اإليرادات الفعلية الخاضعة للضريبة. وافقت الهيئة على سحب التقييم التقديري السابق. ونتيجة 

لذلك، يتم تعديل غرامة عدم تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة إلى 2,500 ريال سعودي ) أي 5% من 

إجمالي صافي الضريبة المستحقة عن الفترة الضريبية المعنية( .

4.4. إصدار تقييم جديد من قبل الهيئة

تتولى الهيئة مسؤولية التحقق من صحة اإلقرارات الضريبية أو المستندات األخرى المقدمة إليها، وإجراء 

الفحص الرسمي لضمان االمتثال ألحكام ضريبة القيمة المضافة. 

عند اختيار الهيئة إلقرار ضريبي مقدم من قبل الشخص الخاضع للضريبة أو أي مستند آخر ليخضع للمراجعة، 

تقوم الهيئة بالتواصل مع الشخص الخاضع للضريبة وطلب:

  شرح أي جانب من جوانب المستند أو اإلقرار الضريبي المقدم من قبله 	

الضريبي، والتي قد تشتمل على فواتير ضريبية معينة أوسجالت  	 إقراره  أدلة الثبات صحة   تقديم 

أو  والموردين  العمالء  حسابات  أو  البنكية  الكشوف  أو  العقود  مثل  بالضريبة  الصلة  ذات  النشاط 

المضافة القيمة  ضريبة  حسابات 

إذا الحظت الهيئة، أثناء الفحص أو في أية حاالت أخرى، حدوث خطأ في اإلقرار أو أي مستند آخر مقدم 

إليها من قبل الشخص الخاضع للضريبة، فيجوز لها إصدار تقييم لتصحيح هذا الخطأ.

ال تقتصر صالحيات الهيئة المتعلقة بإصدار تقييم جديد على إجراء الفحص. حيث يجوز للهيئة إصدار تقييم 

في أي وقت ) وفًقًا للقيود الزمنية المبينة أدناه( ، ويمكن أيًضا أن يستند التقييم إلى أي معلومات ذات 

صلة بحالة الفحص يقدمها الشخص الخاضع للضريبة أو طرف ثالث.
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يحل التقييم الجديد محل أي تقييم ذاتي سابق من قبل الشخص الخاضع للضريبة أو أي تقييم تقديري 

سابق من قبل الهيئة. في هذه الحاالت، يتوجب تغيير أية غرامات أو عقوبات سابقة كانت تستند إلى 

التقييم السابق لتتماشى مع التقييم الجديد.

يجب على الهيئة إشعار الخاضع للضريبة بالتقييم عند إصداره، وكذلك إشعاره بحقه في االعتراض على 

التقييم. يبّين التقييم الصادر على األقل ما يلي )22(: 

صافي الضريبة المستحقة 	

تاريخ استحقاق سداد أية فروق ضريبية إن وجدت 	

أساس احتساب التقييم 	

حيثما أمكن، قد يتضمن التقييم أيًضا غرامة أو عقوبة صادرة فيما يتعلق بفترة ضريبية أو فترات ضريبية. 

تجدر اإلشارة إلى أن تاريخ استحقاق السداد الجديد المبين في إشعار التقييم ال يعدل التاريخ االصلي 

الستحقاق الضريبة عن الفترة الضريبية ذات الصلة.

4.4.1 الفترة الزمنية إلصدار التقييم

للهيئة إصدار أو تعديل تقييم للشخص الخاضع للضريبة فيما يتعلق بفترة ضريبية أو أكثر، خالل خمس 

التي يقوم فيها  الحاالت  )23(. في  الضريبية  الفترة  التي تقع فيها  التقويمية  السنة  انتهاء  سنوات من 

يلتزم  لم  إذا  أو  التنفيذية،  والالئحة  النظام  أحكام  مخالفة  بقصد  بمعامالت  للضريبة  الخاضع  الشخص 

الشخص الخاضع للضريبة بالتسجيل، فإنه يجوز للهيئة إصدار أو تعديل التقييمات لمدة عشرين سنة من 

الضريبية )24(. الفترة  التي تقع فيها  التقويمية  نهاية السنة 

)22( المادة 64 )2,1( ، الالئحة التنفيذية

)23( المادة 64 ) 3( ، الالئحة التنفيذية

)24( المادة 64) 4(، الالئحة التنفيذية
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مثال )3( : 

الشركة المثالية للتوريدات، وهي شركة بيع بالتجزئة سعودية متخصصة في بيع السلع الطبية، تقدم 

إقرارها الضريبي شهريًا. قامت الشركة بشكل غير صحيح بتطبيق نسبة الصفر على بعض التوريدات لسلع 

طبية غير مؤهلة، عن طريق الخطأ، مما أدى إلى تقديم إقرارات ضريبية غير صحيحة عن الفترات الضريبية 

الثالث وهي نوفمبر 2018م، ديسمبر  2018م ويناير 2019م.

بعد هذه الفترة، توقفت الشركة عن بيع تلك السلع. خالل الفحص الضريبي للشركة في فبراير 2024، 

تبين للهيئة أن الشركة قامت بتطبيق نسبة الصفر بشكل غير صحيح. للهيئة إصدار تقييمها في 2024 

للفترة الضريبية الشهرية في يناير 2019م، وبالتالي فإن تاريخ التقييم سيقع في السنة الخامسة التي 

تلي نهاية السنة التقويمية التي وقعت فيها الفترة الضريبية. 

وحيث أن الخطأ ال ينطوي على أي مخالفة متعمدة للنظام، فيمكن للهيئة أال تصدر تقييم في 2024 

للفترتين الضريبيتين الشهريتين الواقعتان في 2018م، أي بعد نهاية الخمس سنوات المحددة العادة 

التقييم في الحاالت العادية.

يجوز للهيئة إصدار التقييم حتى نهاية أمثلة على الفترات الضريبية للشخص الخاضع
 للضريبة )ليس هناك مخالفة متعمدة للنظام(

31 ديسمبر 2023  ثالثة أشهر تنتهي في 31 مارس 2018 

31 ديسمبر 2023  شهري تنتهي في 31 مارس 31 2018

31 ديسمبر 2025  شهري ينتهي في 31 سبتمبر 2020

31 ديسمبر 2025 ثالثة أشهر تنتهي في 31 ديسمبر 2020

يجوز للهيئة إصدار التقييم حتى نهاية أمثلة على الفترات الضريبية للشخص الخاضع
للضريبة )التخلف عن التسجيل أو مخالفة متعمدة للنظام(

31 ديسمبر 2038  ثالثة أشهر تنتهي في 31 مارس 2018 

31 ديسمبر 2040  شهري تنتهي في 31 مارس 2020
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4.5 . التقييم في حاالت المسؤولية التضامنية

يكون الشخص الذي شارك عمدًا في مخالفة أي من االلتزامات المنصوص عليها في االتفاقية الموحدة 

لضريبة القيمة المضافة أو نظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية والئحته التنفيذية 

مسؤواًل بالتضامن مع الشخص الملزم بسداد الضريبة، وذلك لسداد الضريبة وأية مبالغ مستحقة نتيجة 

للمخالفة )25(.

في الحاالت التي يكون فيها شخص ما مسؤواًل بالتضامن مع الشخص الخاضع للضريبة عما يستحق عليه 

من ضرائب وغرامات وغيرها من المبالغ المستحقة وفقًا لالتفاقية والنظام، فإنه يجوز للهيئة أن تجري 

المخالفة)26(.  تلك  عن  المستحقة  والغرامات  الضريبة  بمبالغ  يتعلق  فيما  الشخص  ذلك  حق  في  تقييمًا 

وفي حال تسوية االلتزام من جانب أحد األشخاص ينتهي االلتزام تلقائيًا فى جانب الطرف اآلخر.

مثال )4(: 

قامت شركة البيت األخضر المحدودة، وهي شركة إنشاءات مقيمة في جدة، بتقديم إقرارات ضريبية 

للهيئة أن  الضريبية. تبين  إقراراتها  خاطئة. تعاقدت الشركة مع محاسب خارجي للمساعدة في تقديم 

المحاسب الخارجي يشارك عن عمد في تقديم إقرارات ضريبية خاطئة بالنيابة عن الشركة، وتم إثبات ذلك 

من خالل رسائل البريد اإللكتروني بين الشركة والمحاسب.

غرامة  إلى  باإلضافة  سعودي،  ريال   100,000 بمبلغ  تقييم  بإصدار  الهيئة  قامت   ،  2020 مارس   31 في 

تماثل قيمة الضريبة المستحقة قدرها 100,000 ريال سعودي. قامت شركة البيت األخضر المحدودة 

بدفع مبلغ 80,000 ريال سعودي في 15 أبريل 2020 ، والوضع المالي للشركة ال يسمح لها بسداد أية 

أخرى.  مبالغ 

في 31 مايو 2020 ، قامت الهيئة بإصدار تقييم للمحاسب الخارجي للمسؤولية التضامنية الملقاه على 

عاتقة عن المبلغ المتبقي وقدره 120,000 ريال سعودي. وهذا اإللتزام واجب اإلنفاذ من قبل المحاسب، 

ولكن تبقى شركة البيت األخضر المحدودة مسؤولة عن دفع المتأخرات المستحقة.

 في 6 يونيو 2020 وقبل قيام المحاسب الخارجي بالدفع، حصلت شركة البيت األخضر المحدودة على 

أموال إضافية وقامت بدفع مبلغ 120,000 ريال سعودي إلى الهيئة. وبذلك، فإن دفع المبلغ المتبقي 

)25( المادة 43 ، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة

)26(المادة 67 ، الالئحة التنفيذية
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أصدرت  كما  المبلغ.  بهذا  والمتعلقة  للمحاسب  التضامنية  المسؤولية  يلغي  األخضر  البيت  شركة  من 

التضامنية. المسؤولية  تقييم  بإلغاء  إشعارًا  الهيئة 

تجدر اإلشارة إلى انه على الرغم  من إلغاء المسؤولية التضامنية، فإنه ال تزال الهيئة قادرة على فرض 

المتعمد. تصرفه  نتيجة  منفصلة   غرامات 

5. تصحيح الشخص الخاضع للضريبة لإلقرارات

5.1. اإلقرار بالزيادة عن صافي الضريبة المستحقة

في حال تبين للشخص الخاضع للضريبة وجود خطأ أو عدم صحة في المبالغ الواردة في إقراره الضريبي 

ونتج عن ذلك اكتشاف قيامة باالقرار عن مبلغ زائد في اقراره الضريبي األصلي المقدم الى الهيئة )سواء 

أقر بالزيادة عن ضريبة مخرجات خاطئة أو أقر بالنقص عن ضريبة مدخالت قابلة للخصم(، فإنه يجوز له أن 

يقوم بتصحيح الخطأ في أي إقرار ضريبي تالى، خالل الفترة المحددة للتعديل )27( .

عملية تصحيح صافي الضريبة المدفوعة بالزيادة في اإلقرار الضريبي التالي، تعني تعديل الفترة الضريبية 

التي يتم إجراء التصحيح فيها ليعكس صافي المبالغ المستحقة على / إلى الخاضع للضريبة بعد تسوية 

المبالغ المستحقه له. وبالتالي ال يتغير التقييم الضريبي األصلي عن الفترة التي تّم فيها دفع الضريبة 

بالزيادة.

5.1.1 كيفية تصحيح اإلقرار عن ضريبة مستحقة بالزيادة

إقرار  في  التصحيح  إدارج  خالل  من  الحق  وقت  أي  في  التصحيح  إجراء  للضريبة  الخاضع  للشخص  يجوز 

ضريبي تالي.من الممكن إدراج مبلغ صافي الضريبة المستحقة التي سبق اإلقرار عنها بالزيادة والتي 

التالي. يقل مجموعها عن 5,000 ريال سعودي في الحقل 14 من اإلقرار الضريبي 

إذا تجاوز مبلغ صافي الضريبة المستحقة التي سبق اإلقرار عنها بالزيادة عن 5,000 ريال سعودي، فيجوز 

)27( المادة 63 )2(، الالئحة التنفيذية
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للشخص الخاضع للضريبة إجراء التصحيح )التصحيحات(  الالزمة في اإلقرار التالي من خالل تعديل مبالغ 

ببند  االصلي،  باالقرار  بالخطًأ  تعبئتها  تم  التي  )الحقول(   للحقل  المقابلة  الحقول  في  المدرجة  الضريبة 

التعديل، وذلك وصواًل لألتي: 

تخفيض مبلغ الضريبة المستحقة في الفترة الضريبية الحالية و/ أو، 	

زيادة ضريبة المدخالت بالمبلغ المدرج بطريق الخطأ في إقرار ضريبي سابق 	

تجدر اإلشارة الى أنه ال يوجد أية متطلبات رسمية بإلزام الشخص الخاضع للضريبة بإشعار الهيئة بالضريبة 

المدفوعة بالزيادة.

بالزيادة  عنها  اإلقرار  تم  بضريبة  مرتبط  ضريبي  إقرار  أي  على  تصحيح  إجراء  للضريبة  للخاضع  يحق  ال 

الفترة  التي تقع فيها تلك  التقويمية  فيما يتعلق بفترة ضريبية بعد مضي 5 سنوات من نهاية السنة 

.)28 يبية) الضر

مثال )5( : 

علي حسين، خبير قانون أوروبي مقيم حاليًا في المملكة العربية السعودية، يقدم خدمات استشارات 

لشركات سعودية وأخرى أوروبية من مكتبه في جدة والمسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة، يقوم 

على بتقديم اقرارات ضريبية ربع سنوية، في مارس 2019 ، قدم على خدمات لشركة التجارة األوروبية 

المحدودة، وهي شركة مؤسسة في لندن )المملكة المتحدة(، كما أصدر فاتورة بقيمة 10,000 ريال 

سعودي مع الضريبة صفر بالمائة، وقام بتقديم االقرار في ابريل 2019 .

إدراج  النظام االلكتروني لدى علي، تم  المضافة في  القيمة  نظًرا لوجود خطأ في تسجيل رمز ضريبة 

ضريبة للقيمة المضافة بقيمة 15% بداًل من صفر بالمائة = 500 ريال سعودي- كضريبة مخرجات عن هذا 

التوريد في إقراره الضريبي مقابل الخدمات المقدمة إلى شركة التجارة األوروبية المحدودة. في يوليو 

)صافي(   مبلغ  تخفيض  طريق  عن  الخطأ  بتصحيح  حسين  قامعلي  خطأه.  حسين  علي  اكتشف   2019

الضريبة المستحقة بقيمة 500 ريال سعودي في الحق 14 من اإلقرار الضريبي للربع الثالث من عام 2019. 

يلتزم علي حسين بتتبع هذا الخطأ وتصحيحه في سجالته.

)28(المادة 63 )4(، الالئحة التنفيذية
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)29( المادة 63 )1(، الالئحة التنفيذية

مثال )6( :

 مع األخذ في االعتبار الحقائق الواردة في المثال 5، لكن في هذا المثال قام علي حسين بإصدار الفاتورة 

ذات الصلة بقيمة 120,000 ريال سعودي )وقد تم إدراجها كتوريد خاضع للضريبة بالنسبة األساسية مع 

ضريبة القيمة المضافة = 18000 ريال سعودي، بداًل من إدراج التوريد كتوريد خاضع لنسبة الصفر(. إن 

الطريقة الصحيحة لتصحيح هذا الخطأ في اإلقرار الضريبي للربع الثالث هي إجراء تعديل سلبي بمبلغ 

تعديل  وإجراء   ، االساسية  للنسبة  الخاضعة  المحلية  المبيعات   :1 الخانة  في  سعودي  ريال   120,000

إيجابي بمبلغ 120,000 ريال سعودي في الخانة 4: الصادرات . سينتج عن إجراء هذه التعديالت نقص 

صافي الضريبة بقيمة 6,000 ريال سعودي في اإلقرار الضريبي للربع الثالث.

5.1.2. المعلومات والسجالت المطلوبة الثبات صحة التعديل

ُيطالب األشخاص الخاضعين للضريبة باإلحتفاظ بجميع الوثائق والسجالت ذات الصلة إلثبات التعديالت 

أحد  بناًء على طلب  أو  الفحص  إجراء  الهيئة في حالة  الى  إجراؤها، ويتوجب عليهم تقديمها  تّم  التي 

الهيئة. موظفي 

5.2. اإلقرار بالنقص عن صافي الضريبة المستحقة

الضريبي  إقراره  في  الواردة  بالمبالغ  صحة  عدم  أو  خطأ  وجود  للضريبة  الخاضع  للشخص  تبين  حال  في 

المقدم الى الهيئة، فيتوجب عليه القيام بتصحيح التقييم السابق وذلك اذا تم اكتشاف وجود خطأ في 

اإلقرار األصلي أدى إلى احتساب ضريبة مستحقة للهيئة أقل من الضريبة الحقيقية التي كان يتوجب 

اإلقرار عنها )تم اإلقرار عن ضريبة مخرجات بالنقص أو عن ضريبة مدخالت بالزيادة( )29(.

5.2.1. كيفية إشعار الهيئة وتصحيح الخطأ بالنقص

يلتزم الخاضع للضريبة بإشعار الهيئة خالل عشرين )20 يومًا(  من تاريخ علمه بالخطأ أو المبلغ غير الصحيح 

إجراء هذا اإلشعار عن طريق تقديم  الهيئة. ويمكن  الى  المقدم  )إقراره( األصلي  المدرج في تقييمه 

تصحيح إلكتروني لإلقرار السابق للفترة )الفترات(  التي ترتبط بها التقييمات التي تّم تصحيحها. 

يتم إجراء التصحيح اإللكتروني من خالل البوابة االلكترونية للشخص الخاضع للضريبة.
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اإلقرار األصلي  بالنقصان من خالل تعديل  اإلقرار عنها  التي تم  المستحقة  الضريبة  يتم تصحيح صافي 

الخاص بالفترة الضريبية التي تم فيها التقييم غير الصحيح للضريبة المستحقة، وبالتالي تغيير التقييم 

الضريبي )اإلقرار( األصلي الذي تم تقدير الضريبة فيه بأقل من قيمتها الحقيقية .

مثال )7(: 

هللا  عبد  قام  الخبر.  مدينة  في  منتزه  تصميم  على  وتعاقد  مستقل  حدائق  كمصمم  هللا  عبد  يعمل 

يتعلق  فيما  سنوي.  ربع  أساس  على  ضريبية  إقرارات  وتقديم  المضافة  القيمة  ضريبة  في  بالتسجيل 

بالفترة التي تغطي األشهر الثالثة حتى يونيو 2018م، أصدر عبد هللا فاتورة إلى الجهة المسؤولة بمبلغ 

 . المضافة(  القيمة  ضريبة  )شاملة  سعودي  ريال   1,050,000

في اإلقرار الضريبي ذو الصلة للربع الثاني من 2018 ، كان يجب على عبد هللا إدراج ضريبة مخرجات بقيمة    

ضريبة  عن  اإلقرار  تم  البيانات،  إدخال  خطأ  وبسبب  لكن،  الضريبي.  إقراره  في  سعودي  ريال   50،000

التحقق من أرصدة  بالخطأ قدرها 5،000 ريال. أدرك عبد هللا الخطأ في 1 سبتمبر 2018م عند  مخرجات 

ضريبة القيمة المضافة الخاصة به لألشهر السابقه. قام عبد هللا على الفور بإشعار الهيئة )في 1 سبتمبر 

2018م( عن طريق تقديم تصحيح إلكتروني من خالل البوابة اإللكترونية للهيئة إلقرار الفترة الضريبية 

السابقة.

5.2.2. المعلومات والسجالت المطلوبة الثبات صحة التعديل

االحتفاظ  وعليه  بالتصحيح،  القيام  عند  اآلتية  المعلومات  تحديد  للضريبة  الخاضع  الشخص  على  يتعين 

الصحيحة)30(: المستحقة  للضريبة  المؤيدة  بالمستندات 

الفترة أو الفترات الضريبية التي تتعلق بالتقييم الذي تم تصحيحه 	

قيمة ضريبة المخرجات وضريبة المدخالت المطلوب تصحيحها فيما يتعلق بكل فترة ضريبية؛ 	

سبب الخطأ أو سبب عدم صحة المعلومات في التقييم السابق 	

)30( المادة 63 )5(، الالئحة التنفيذية
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5.2.3 . اصدار تقييم جديد محل التقييم األصلي

بعد قيام الخاضع للضريبة بتقديم التصحيح اإللكتروني لالقرار األصلي نتيجة لالخطاء المكتشفة من 

قبله، ستصدر الهيئة تقييمًا جديدًا يستند إلى المبلغ الذي تم تصحيحه، وستقوم الهيئة بإشعار الشخص 

الخاضع للضريبة بذلك التقييم الجديد عند إصداره.كما ستقوم بتحديد موعد جديد لدفع الفرق المستحق 

على أساس التقييم الجديد. 

التقييم  مبلغ  أساس  على  مستحقة  غرامات  أو  عقوبات  أي  تحديث  أو  باحتساب  الهيئة  ستقوم  كما 

الجديد)31(.

في حال اكتشف الخاضع للضريبة وجود أخطاء غير متعمده أدت الى احتساب الضريبة المستحقة للهيئة 

من  سنوات  خمس  مرور  بعد  وذلك  الهيئة،  لصالح  ضريبية  فروق  وجود  عنها  ونتج  صحيحة  غير  بطريقة 

انتهاء السنة التقويمية. في تلك الحالة، فإن الهيئة لن تتمكن من إصدار تقييم جديد. إال أنه يجوز له 

االفصاح عن هذه الفروق الضريبية بأي إقرار ضريبي الحق، دون أن يتم احتساب أية غرامات عليه، وفي 

كافة األحوال يتوجب على الشخص الخاضع للضريبة إبالغ الهيئة بالخطأ المكتشف من قبله بأية وسيلة 

الهيئة. تحددها 

5.3. القيمة المنخفضة للنقص في صافي الضريبة

ريال   5,000 عن  قيمته  صافي  تقل  ضريبي  فرق  عنه  ينتج  الذي  الخطأ  تصحيح  للضريبة  للخاضع  يجوز 

سعودي عبر تعديل صافي الضريبة في اإلقرار الضريبي التالي )32(. يتم تصحيح الخطأ بإدخال فرق الضريبة 

المستحقة يدويًا في الحقل 14 من اإلقرار الضريبي التالي. ال يتطلب التعديل الصفري ، الذي ال ينتج عنه 

تقدير صافي الضريبة المستحقة بأكثر أو أقل من قيمته، أي إدخال في اإلقرار الضريبي التالي، إال إنه 

يفضل القيام بذلك ألغراض التحقق من صحة البيانات اإلجمالية للخاضع للضريبة.

)31( المادة 64، الالئحة التنفيذية

)32( المادة 63 )3(، الالئحة التنفيذية
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مثال )8( :

قام شخص خاضع للضريبة بتقدير قيمة المشتريات الخاضعة لنسبة الصفر بما يزيد عن قيمتها الفعلية 

في الحقل رقم 10 من اإلقرار الضريبي المقدم إلى الهيئة. ال ينتج عن هذا الخطأ تقدير صافي الضريبة 

المستحقة بأكثر أو أقل من قيمته. كما أنه لن ُيطالب الخاضع للضريبة بتعديل اإلقرار الضريبي التالي 

لإلقرار الذي تم تعبأته بالخطأ، ويظل بإمكانه التعديل على اإلقرار الضريبي التالي لضمان صحة البيانات 

للهيئة. المقدمة  االجمالية 

5.3.1. تصحيح األخطاء المتعددة للضريبة المستحقة على إقرارات سبق تقديمها للهيئة

يمكن تصحيح األخطاء من خالل اآلليات المشار اليها أعاله في الحاالت االتية:

   األخطاء الفردية التي ينتج عنها فرق ضريبي للهيئة أقل من 5,000 ريال سعودي 	

   األخطاء المتعددة التي ينتج عنها فرق ضريبي إجمالي لصالح الهيئة أقل من 5,000 ريال سعودي 	

ال يجوز إجراء مقاصة للفرق الضريبي المستحق للهيئة والذي تزيد قيمتة  5,000 ريال دي مع أية ضريبة 

الفترة  لذات  بالزيادة  المستحقة  الضريبة  صافي  تقدير  عنه  نتج  لخطأ  نتيجة  للضريبة  للخاضع  مستحقة 

الضريبية.

مثال )9( : 

خالل  الهيئة  الى  منها  المقدمة  الضريبية  إقراراتها  بمراجعة  المحددوة  الحياة  شركة  قيام  أثناء  في 

لها  تبين  ، حيث  يناير 2018  بإقرار شهر  بيانات غير صحيحة  بتقديم  للشركة قيامها  تبين  الماضية  الفترة 

ايضًا  بالخطأ بقيمة قدرها 6,000 ريال سعودي. كما تبين لها  باالقرار عن ضريبة مخرجات  عدم قيامها 

وجود خطأ منفصل في ضريبة المدخالت والتي سبق للشركة اإلقرار عنها، حيث لم تطالب الشركة بخصم 

ضريبة مدخالت قيمتها 2,000 ريال سعودي )ضريبة القيمة المضافة المفروضة على البضائع المشتراة 

في يناير 2018 من مورد في المملكة(. ال يجوز للشركة إجراء مقاصة للخطأين عن طريق إدراج صافي 

الفارق الضريبي والبالغ قيمته 4,000 ريال سعودي )6,000 ريال سعودي صافي الضريبة المقدرة بأقل 

التالي،  الضريبي  باالقرار  الضريبة المطالب بها(   من قيمتها مطروح منها 2,000 ريال سعودي صافي 

وبداًل من ذلك يتعين على الشركة القيام باألتي:



33

إشعار الهيئة بالفرق الضريبي المستحق لها وقيمته 6,000 ريال سعودي من خالل تصحيح اإلقرار  	

الضريبي السابق )على النحو المبين في البند 5.2 أعاله(

اإلقرار  	 تصحيح  خالل  من  سعودي  ريال   2,000 وقيمتها  المخصومة  غير  المدخالت  ضريبة  خصم 

أعاله(.  5.1 البند  في  موضح  هو  )كما  التالي  الضريبي 

5.4. تصحيح الخطأ الفردي الذي تم تكراره في أكثر من فترة ضريبية

في حال قام الخاضع للضريبة بأكتشاف وجود خطأ ضريبي تم تكراره في أكثر من فترة ضريبية، وكان 

مبلغ الضريبة التي تم اإلقرار عنها بالخطأ تجاوز 5,000 ريال سعودي لكل فترة ضريبية، فإنه يجب أن يتم 

تصحيح هذا الخطأ في كل فترة ضريبية ذات صلة بكل خطأ، بصورة منفصلة عن الفترات األخرى.

يجب تقديم إشعار رسمي فيما يتعلق بأي فترات ضريبية بلغ الفرق الضريبي فيها 5,000 ريال سعودي 

أو أكثر، وذلك خالل عشرين )20( يوًما من تاريخ إكتشاف الشخص الخاضع للضريبة للخطأ. 

يجوز للشخص الخاضع للضريبة تقديم إشعارات منفصلة لكل فترة ضريبية، أو إشعار واحد يغطي فترات 

ضريبية متعددة، ومع ذلك، يجب أن يفصح اإلشعار الموجه إلى الهيئة بوضوح عن الفترة الضريبية التي 

تتأثر بالخطأ والمبلغ المقابل لصافي الضريبة لكل فترة ضريبية على حدة )33(.

مثال )10( :

تقوم شركة األوائل المسجلة في المملكة ألغراض ضريبة القيمة المضافة بتقديم خدمات مالية في 

وأخرى  المضافة  القيمة  ضريبة  من  معفاة  خدمات  الشركة  من  المقدمة  الخدمات  تتضمن  المملكة، 

مع  ليتناسب  قبلها  من  المستخدم  اآللي  الدفاتر  حفظ  نظام  بإعداد  الشركة  قامت  للضريبة.  خاضعة 

تطبيق ضريبة القيمة المضافة من خالل تحديد رمًزا ضريبًيا خاصا لكل نشاط خاضع للضريبة أو معفي من 

الضريبة، وتم تطبيق النظام الجديد في األول من يناير 2018 . تقوم الشركة بتقديم إقراراتها الضريبية 

ربع سنوي.  على أساس 

لم يتم  الدفاتر، بموجبه  اآللي لمسك  النظام  الشركة وجود خطأ في  أدركت   ، في 15 أغسطس 2018 

فرض الضريبة على الرسوم اإلدارية المفروضة على بعض العمالء المقيمين في المملكة، وهي خدمة 

قائمة على الرسوم الصريحة وتخضع للضريبة بالنسبة األساسية.

)33( المادة 63 )5(، الالئحة التنفيذية
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خالل األشهر من من يناير إلى مارس 2018 م، كانت القيمة اإلجمالية للرسوم 70,000 ريال سعودي لكل 

شهر. وفي الفترة من أبريل إلى يونيو 2018م ، بلغت القيمة اإلجمالية 45,000 ريال سعودي لكل شهر. 

بعد اكتشاف الخطأ قامت شركة األوائل بفرض مبالغ إضافية على عمالئه مقابل الضريبة غير المحتسبة، 

ويجب عليها أن تقوم بإشعار الهيئة بأن تقييماتها للربع األول والثاني من 2018م لم تكن صحيحة ويجب 

عليها أن تقوم من تلقاء نفسها بتصحيح الخطأ المتكرر خالل الفترات الضريبية السابقة.

يجب على شركة األوائل تصحيح كل إقرار ربع سنوي على حدة ألجل تصحيح األخطاء المكتشفة )أي 

اإلقرار عن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15 % من قيمة الرسوم التي لم يتم تسجيلها بشكل صحيح في 

النظام اآللي للشركة( وذلك خالل 20 يوًما من تاريخ اكتشاف الخطأ )أي في أو قبل 4 سبتمبر 2018م(.

  فرق ضريبة المخرجات  
الرسوم 

)غير شاملة الضريبة(
الشهر

10,500 ريال سعودي 70,000 ريال سعودي  يناير

10,500 ريال سعودي 70,000 ريال سعودي  فبراير

10,500 ريال سعودي 70,000 ريال سعودي  مارس

31,500 ريال سعودي  مجموع الفروق الضريبية للربع المنتهي في 31 مارس

6,750 ريال سعودي 45,000 ريال سعودي  أبريل 

6,750 ريال سعودي 45,000 ريال سعودي مايو

6,750 ريال سعودي 45,000 ريال سعودي يونيو

20,250 ريال سعودي مجموع الفروق الضريبية للربع المنتهي في 30 يونيو
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6. إجراءات الفحص من قبل الهيئة

الفحص هو تدقيق رسمي تجريه الهيئة للتحقق من امتثال الشخص الخاضع للضريبة لاللتزامات الضريبية 

الخاضع  بالشخص  الخاص  العمل  مقر  في  الفحص  يتم  أن  ويمكن  المضافة،  القيمة  بضريبة  المتعلقة 

للضريبة او في مقر الهيئة أو في أي مكان آخر تحدده الهيئة )34(.

إجراءات  نطاق  خارج  مستندات  أو  معلومات  أي  تقديم  للضريبة  الخاضع  الشخص  من  الهيئة  تطلب  قد 

الفحص الرسمية لإلقرارت الضريبية الواجب تقديمها للهيئة. وفي تلك الحاالت، على جميع األشخاص أن 

يقدموا للهيئة أي معلومات تطلبها الهيئة ألغراض إثبات ما إذا كان الشخص يمتثل بالكامل بااللتزامات 

الضريبية الخاصة به )35(.

6.1. إخطار الخاضعين للضريبة بالفحص

للضريبة  الخاضع  مقر  خارج  التدقيق  عمليات  من  مجموعة  خالل  من  الفحص  بإجراء  الهيئة  ستقوم 

وداخله. األشخاص الخاضعين للضريبة ملتزمون قانونًا بإبداء تعاونهم فيما يتعلق بالفحص الذي تقوم 

ال  مدة  قبل  للفحص  بإجراءها  للضريبة  الخاضع  بإشعار  الهيئة  ستقوم  الحاالت  معظم  الهيئة)36(.في  به 

تقل عن 20 يومًا من تاريخ الفحص. كما يجوز للهيئة أن تقوم بالفحص دون إخطار مسبق إذا كان لديها 

أو  رفض  حال  في  أو  الالئحة  أو  النظام  ألحكام  مخالفة  وجود  في  الشك  إلى  تدعوها  منطقية  أسباب 

كان من المرجح أن يرفض الشخص الخاضع للضريبة التعاون مع الهيئة في سبيل االنتهاء من إجراءات 

الفحص)37(.

6.2. ما الذي يمكن توقعه أثناء التدقيق

الخاضع  الشخص  الفحص داخل مقر عمل  إجراء  بإصدار إشعار مسبق، والذي ينص على  الهيئة  ستقوم 

للضريبة، وتفاصيل المعلومات والمستندات المطلوبة، وعند الحاجة، تحديد الفترات الضريبية التي سيتم 

مراجعتها.

)34( المادة 64، الالئحة التنفيذية

)35( المادة 56 )1(، الالئحة التنفيذية

)36( المادة 64 )6(، الالئحة التنفيذية

)37(المادة 64 )6( )ب(, الالئحة التنفيذية
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6.2.1. إجراء الفحص داخل مقر عمل الشخص الخاضع للضريبة

الرسمية  العمل  ساعات  خالل  للضريبة  الخاضع  بالشخص  الخاص  العمل  مقر  في  الفحص  إجراء  يتم 

المتبعة لديه. وعليه أن يسمح بالوصول إلى كافة الدفاتر والسجالت والفواتير والمستندات المحاسبية 

أو المتعلقة بالضريبة و التي يحتفظ بها بموجب النظام والالئحة، ويتم فحص هذه الوثائق والمستندات 

الخاضع للضريبة)38(.  والسجالت داخل أو خارج مقر عمل الشخص 

لمزيد من التفاصيل حول المستندات المطلوبة والتي تشكل جزءًا من السجالت الواجب االحتفاظ بها 

ألغراض ضريبة القيمة المضافة، يرجى االطالع على الدليل اإلرشادي للفواتير الضريبية والسجالت.

6.2.2. نقل المستندات

الشخص  مقر  خارج  المحاسبية  والمستندات  والفواتير  والسجالت  الدفاتر  بنقل  الهيئة  قيام  حالة  في 

.)39( بذلك  إيصااًل  إعطائه  فيجب  للضريبة،  الخاضع 

6.2.3. التخلف عن تقديم المعلومات المطلوبة

في حال عدم تعاون الشخص الخاضع للضريبة مع موظفي الهيئة بتقديمه للمعلومات المطلوبة، يجوز 

لموظفي الهيئة أن يتخذوا إجراءات إضافية للحصول على الفواتير والسجالت والمستندات المحاسبية 

إذا  وأي مستندات أخرى ذات صلة قد توفر تلك المعلومات ولهم حجز ومسك تلك المستندات مؤقتًا 

إتضح أن الشخص الخاضع للضريبة قد يخفي أو يتلف أو يعبث بتلك المستندات. كما يحق للهيئة إيقاع 

تقديم  عدم  أو  الوظيفية،  مهامهم  أداء  من  الهيئة  موظفي  تمكين  عدم  حاالت  في  مالية  عقوبات 

النظام  أحكام  بمخالفة  فيها  يشتبه  التي  الحاالت  وفي  الهيئة،  تطلبها  التي  والمعلومات  المستندات 

أو الالئحة، فللهيئة أن تقوم بتفتيش تلك األماكن وأن تجمع األدلة المتعلقة بتلك المخافة أو التهرب 

.)40( الضريبي 

)38( المادة64 )6()ج( , الالئحة التنفيذية

)39( المادة 64 )6()د( , الالئحة التنفيذية

)40( المادة 64 )9( ، الالئحة التنفيذية
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 إشعار ببداية التدقيق
 وطلب المعلومات

األولية

 هل قدم المكلف
 المعلومات خالل المدة

المحددة؟

 هل المعلومات األولية
 المقدمة كافية للتوصل

إلى نتائج التدقيق؟

 هل يقدم المكلف
 المعلومات اإلضافية

 المطلوبة خالل المدة
المحددة؟

 هل البيانات المقدمة
 تغير من نتيجة التدقيق

األولية ؟

تعمل الهيئة على 
تحليل وفحص ومراجعة 

المعلومات المقدمة.

التوصل إلى النتائج األولية 
لعملية التدقيق.

إعادة التقييم االولية  السماح للحالة  

* تقوم الهيئة بطلب 
معلومات إضافية 

الستكمال التدقيق.

إغالق الحالة 
وتزويد المكلف 
بنتائج الفحص.

الخطوة األولى: وفًقا للوائح ضريبة 
القيمة المضافة المادة 56 )1(، 64 )6( 

وقانون ضريبة الدخل المادة 61 )1( 
والئحة جباية الزكاة، ووفًقا لسياسة 

التدقيق المعتمدة، يحق لهيئة الزكاة 
والضريبة والجمارك إرسال إشعار تدقيق 
وطلب معلومات أولية، و للمكلف مهلة 

)20( يوًما من تاريخ استالم اإلشعار 
لتوفير المعلومات األولية المطلوبة.

ترسل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تذكيًرا 
إلى المكلف وفي حال عدم الرد، تقوم الهيئة 
باتباع إجراءات التصعيد وفق سياسة التدقيق 

المعتمدة، ويحق للهيئة فرض عقوبات وإغالق 
ملف المراجعة مع إعادة التقييم والربط 

التقديري وفًقا للوائح واألنظمة.

االنتقال مباشرة 

إلى الخطوة رقم 

)4(: نعم

ال

ال

ال

نعم

1

3

5

4

2

نعم

ال، يتم اعتماد نتيجة التدقيق األولية نتيجة نهائية مع التأكيد على أحقية المكلف تقديم االعتراض.

نعم، يتم تعديل نتيجة التدقيق األولية بناء على صحة البيانات المقدمة.

6.3.2.1. دورة المراجعة والتدقيق على اإلقرارات

متوسط مرحلة الفحص والتدقيق 90 يوم عند اكتمال جميع المستندات المطلوبة لحالة الفحص.

*تصدر الهيئة اشعار موضح بها المعلومات اإلضافية عند أي مرحلة طلب بيانات والمدة المحددة لتوفيرها 

لغرض استكمال إجراءات الفحص والتدقيق

مالحظة: مدة حالة الفحص قد تمتد في حال تكرار مرحلة طلب معلومات إضافية للوصول الى تأكيد 

كافي عن صحة االلتزام , أو  التأخر في تقديم المستندات خالل المدة النظامية أو بطلب من المكلف 

المتطلبات. لتوفير  الفترة  تمديد 
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6.2.4. اإلجراءات أثناء الفحص

أثناء الفحص، يجب أن يكون الشخص الخاضع للضريبة متاًحا لمناقشة موظفي الهيئة المشاركين في 

الفحص وذلك بنفسه )إذا كان شخًصا طبيعًيا( أو موظفيه الرئيسيين، وأي أشخاص مسؤولين عن إقرار 

ضريبة القيمة المضافة.

يجوز لموظفي الهيئة زيارة أي مقر تابع للشخص الخاضع للضريبة للتحقق من األنشطة التي يمارسها 

الهيئة  لموظف  يجوز   .)41( للضريبة  الخاضع  الشخص  قبل  من  آلي  حاسب  نظام  في  المحفوظة  والدفاتر 

مطالبة الشخص الخاضع للضريبة أثناء الفحص بتقديم نسخًا ورقية أو ملفات إلكترونية تتعلق بامتثال 

الشخص الخاضع للضريبة لضريبة القيمة المضافة المحفوظة في نظام حاسب آلي أو نظام آلي آخر )42(.

6.2.5. سجالت إضافية

تحتفظ الهيئة في جميع األوقات بالحق في مطالبة الشخص الخاضع للضريبة بتقديم سجالت إضافية 

لطلب  المعقولة  األسباب  ولديها  ضروريًا  ذلك  أن  الهيئة  فيها  ترى  التي  الحاالت  في  الفحص  ألغراض 

بتقديم  لمطالبته  للضريبة  الخاضع  الشخص  بإشعار  الهيئة  ستقوم  الضرورة،  عند  اإلضافية.  السجالت 

اإلضافية  والمعلومات  السجالت  بتقديم  للضريبة  للخاضع  السماح  مع  إضافية،  معلومات  أو  سجالت 

.)43( الحالة  تقتضيه  ما  بحسب  أخرى  معقولة  فترة  أي  أو  يوًما-   20 خالل  منه  المطلوبة 

6.3. اإلنتهاء من الفحص

قد تقوم الهيئة بإتخاذ إجراء واحد أو أكثر بعد االنتهاء من إجراءات الفحص.

6.3.1. التقييم المتعلق بأي فترة ضريبية

من  الصادر  التقييم  يتضمن  أن  أكثر.)44(ويجب  أو  ضريبية  لفترة  الشخص  إللتزامات  تقييمًا  إصدار  للهيئة 

الهيئة على األقل بيان لصافي الضريبة المستحقة بعد التقييم وتاريخ استحقاق السداد وأساس احتساب 

البند 4.4 من  الهيئة، يرجى االطالع على  التقييم من قبل  التفاصيل حول إصدار  التقييم.)45( لمزيد من 

هذا الدليل اإلرشادي.

)41( المادة 64 )7(, الالئحة التنفيذية

)42( المادة 64 )8(, الالئحة التنفيذية

)43( المادة 66 )6(، الالئحة التنفيذية

)44( المادة 64 )1( , الالئحة التنفيذية

)45( المادة 64)2(، الالئحة التنفيذية
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6.3.2. الغرامة المتعلقة بتقديم إقرار ضريبي غير صحيح أو مخالفة أخرى

بعد االنتهاء من الفحص، يجوز للهيئة إصدار غرامة على الشخص الخاضع للضريبة على أساس ما انتهت 

إليه الهيئة بأن اإلقرار الضريبي المقدم غير صحيح أو تبين للهيئة قيام الخاضع للضريبة بأية مخالفات أخرى. 

لمزيد من التفاصيل فيما يتعلق بالغرامات، يرجى االطالع على القسم 10 من هذا الدليل اإلرشادي.

6.3.3. التوجيه باتباع معالجة ضريبية صحيحة في الممارسات المستقبلية

استناًدا إلى نتائج الفحص، يجوز للهيئة إصدار توجيه للشخص الخاضع للضريبة فيما يتعلق بالممارسات 

المستقبلية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بالشكل الصحيح على أنشطته )على سبيل المثال، تصحيح 

من  المعفاة  واألنشطة  للضريبة  الخاضعة  لألنشطة  بالنسبة  المدخالت  لضريبة  النسبي  الخصم  طريقة 

الضريبة(.

6.3.4. طلب تسجيل أو إلغاء تسجيل الشخص الخاضع للضريبة

بعد االنتهاء من الفحص، إذا قررت الهيئة وجوب أن يقوم الشخص غير المسجل بالتسجيل ألغراض ضريبة 

أو  للتسجيل  الشخص دون تقديم طلب  إما تسجيل هذا  للهيئة  المملكة، فيجوز  المضافة في  القيمة 

مطالبة الشخص بتقديم طلب التسجيل. كم يجوز للهيئة إلغاء تسجيل الشخص الذي لم يعد مستوفيًا 

الدليل  هذا  من   3 القسم  على  االطالع  يرجى  التسجيل  حول  التفاصيل  من  لمزيد  التسجيل.  لشروط 

اإلرشادي.

6.3.5. إشعار استكمال الفحص والنتائج المترتبة عليه دون الحاجة إلى إجراء رسمي آخر

إذا رأت الهيئة أنه ال يلزم اتخاذ أي إجراء آخر بعد اإلنتهاء من الفحص، فيجوز لها إصدار إشعار للشخص 

الخاضع للضريبة بإنتهاء إجراءات الفحص مع اخطاره بعدم وجود أية فروق ضريبية أو أية إجراءات رسمية 

أخرى الحقة.

6.4. فحص السجالت اإللكترونية

يجوز للشخص الخاضع للضريبة أن يختار االحتفاظ بسجالته إما ورقيًا أو إلكترونيًا )أو كليهما معًا( . في 

الحاالت التي يختار فيها الشخص الخاضع للضريبة حفظ الدفاتر والسجالت إلكترونًيا، يجب أن يكون نظام 

الحاسب اآللي أو الخادم موجوًدا فعلًيا في المملكة. 
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)46( المادة 66 )3(, الالئحة التنفيذية

)47( المادة 56 )1(, الالئحة التنفيذية

)48( المادة 56 )2(، الالئحة التنفيذية

)49( المادة 56 )3(, الالئحة التنفيذية

اآللي  الحاسب  بنظام  يحتفظ  أن  المملكة  في  ثابتة  مؤسسة  له  الذي  للضريبة  الخاضع  للشخص  يجوز 

محطة  للضريبة  الخاضع  الشخص  لدى  يكون  أن  األمر  يتطلب  الحالة  هذه  وفي  الخارج،  في  المركزي 

طرفية أو توصيلة طرفية في فرعه في المملكة يمكن من خاللها الوصول إلى كافة البيانات والقيود 

الثابتة.  للمؤسسة  المضافة  القيمة  ضريبة  بحساب  المتعلقة 

كما هو موضح أعاله، يجب على الشخص الخاضع للضريبة تزويد موظفي الهيئة بنسخ ورقية أو ملفات 

إلكترونية إذا طلب ذلك أثناء إجراء الفحص.

يرجى االطالع على دليل الفواتير الضريبية والسجالت لمزيد من التفاصيل حول متطلبات الوصول إلى 

اإللكترونية. السجالت 

يجوز للهيئة أن تجري مراجعة آلية للنظم والبرامج التي يستخدمها الشخص الخاضع للضريبة في إعداد 

حساباته اآللية )46(.

7. الحصول على المعلومات

7.1 . طلب المعلومات

يلتزم جميع األشخاص بتقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة ألغراض إثبات االلتزامات الضريبية الخاصة 

بهم، سواء تم طلب المعلومات أثناء إجراء فحص رسمي أو في أي وقت آخر )47(.

7.1.1. إمكانية الوصول إلى المعلومات من أطراف ثالثة

ذلك  من  مباشرة  ثالث،  طرف  أي  بها  يحتفظ  التي  الصلة  ذات  المعلومات  إلى  الوصول  للهيئة  يجوز 

الشخص، بما في ذلك الوصول المباشر إلى السجالت بصفة عامة )48(. يقصد باألطراف الثالثة في هذه 

لرقابة  الخاضعة  المملكة  في  األخرى  المالية  والمؤسسات  والبنوك  الحكومية  الجهات  تحديًدا،  الحالة 

.)49( المالية  السوق  هيئة  أو  السعودي  المركزي  البنك 
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)50( المادة 55 )1(, الالئحة التنفيذية

7.1.2 . المهلة الزمنية لتقديم المعلومات المطلوبة

تمنح الهيئة مدة عشرين يوًما لتقديم أي معلومات مطلوبة، وفي حاالت خاصة )على سبيل المثال في 

حالة وجود شكوك بنشاط احتيالي أو خطر فقدان الوثائق أو إتالفها(، قد تطلب الهيئة المعلومات خالل 

فترة زمنية أقصر.

7.2 . سرية المعلومات

تتعهد الهيئة بالحفاظ على سرية المعلومات المقدمة حول األشخاص الخاضعين للضريبة وغيرهم من 
األشخاص. ويجوز للهيئة اإلفصاح عن المعلومات الضريبية التي تتلقاها في الحاالت التالية: )50(

عندما يكون اإلفصاح مطلوبًا بموجب أحكام قضائية أو نظام أو الئحة تنفيذية أو غيرها من األنظمة  	

المطبقة في المملكة

عندما يكون اإلفصاح ضروريًا في سبيل ممارسة الواجبات والسلطات الممنوحة للهيئة، وفقًا للشروط  	

اآلتية:

أن يكون اإلفصاح عن المعلومات الضريبية لموظف آخر بالهيئة يعمل بصفة رسمية أو لديوان المراقبة أ. 

العامة أو لجهات قضائية، أو لسلطة ضريبية في دولة أجنبية وفقًا ألي معاهدة أو اتفاقية تكون 

المملكة طرفًا فيها.

أن يقوم موظف الهيئة بأداء تلك الصالحيات بناًء على تعليمات صادرة عن الهيئة تخوله ذلك.ب. 

أال يتجاوز اإلفصاح عن المعلومات الضريبية حدود الغرض المقصود منه، مع األخذ في االعتبار ما قد ج. 

يترتب عن ذلك من أثر شخصي أو تجاري.

أال يتم االحتفاظ بالمعلومات الضريبية لمدة تتجاوز تحقيق الغرض المقصود من اإلفصاح.د. 

أن يتم االحتفاظ بالمعلومات السرية التي تم االفصاح عنها والعناية بها واتخاذ كافة االجراءات التي ه. 

تقررها الهيئة لضمان منع التداول غير المشروع لها أو فقدها أو تلفها.

ومتطلبات و.  بسريتها،  تام  علم  على  له  المعلومات  عن  االفصاح  سيتم  الذي  الشخص  أن  من  التأكد 

اإلفصاح. إجراءات  في  البدء  قبل  وذلك  النظام،  في  عليها  المنصوص  السرية 



42

)51( المرسوم الملكي رقم م/ 113

)52( المادة 68 ، الالئحة التنفيذية. والمادة 66 من قانون ضريبة الدخل )المعّدل وفقًا للقرار الملكي م/113(

يجوز للهيئة اإلفصاح عن المعلومات الضريبية المتعلقة بالشخص الخاضع للضريبة إلى شخص آخر بناًء 

على موافقة خطية من الشخص الخاضع للضريبة.

8. االعتراض على تقييم الهيئة

الهيئة  الهيئة، فله االعتراض رسميًا على قرارات  للضريبة على قرار  الخاضع  في حال لم يوافق الشخص 

الخاضعين  لألشخاص  تسمح  طرق  ثالثة  تتوفر  القسم(.  هذا  في  إليها  المشار  القانونية  المدة  )ضمن 

للضريبة بتقديم طلب مراجعة ) أي االعتراض(  وحل النزاع المتعلق بالتقييم أو أي قرارت أخرى صادرة عن 

الضريبية: بالمسائل  الهيئة فيما يتعلق 

المراجعة الداخلية من قبل قسم االعتراضات في الهيئة 	

اللجنة الداخلية لتسوية النزاعات 	

بلجنة  	 أيضًا  )تسمى  المضافة  القيمة  لضريبة  اإلبتدائية  اللجنة  الخارجية:  للجان  المقدم  االستئناف 

الفصل في المخالفات والنزاعات الضريبية(  واللجنة االستئنافية لضريبة القيمة المضافة )تسمى أيضًا 

.)51( الضريبية(  للمخالفات والنزاعات  باللجنة اإلستئنافية 

8.1. االعتراض على التقييم

في حال قيام الهيئة بإعادة تقييم التزامات الخاضع للضريبة، سيتم إشعار الشخص الخاضع للضريبة بحقه 

طلب  أيضًا  ويسمى  المختصة،  اإلدارة  الى  االعتراض  تقديم  خالل  من  الهيئة  قرار  على  اإلعتراض  في 

للهيئة >إيراد<. ، عبرالنظام االلكتروني  المضافة  القيمة  مراجعة لضريبة 

التقييم، كما هو مذكور في اإلشعار.  تاريخ إصدار إشعار  يجب تقديم االعتراض خالل ثالثين يوًما من 

إلى  باإلضافة  الهيئة  قرار  على  اإلعتراض  وأسباب  الخالف  نقاط  األقل  على  الطلب  يتضمن  أن  ويجب 

تقديم  يتم  لم  إذا  نهائًيا  التقييم  ويعتبر  للضريبة.  الخاضع  نظر  وجهة  تؤيد  التي  الثبوتية  المستندات 

.)52( المحددة  الزمنية  الفترة  خالل  االعتراض 
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8.1.1. الضمان

للهيئة أن تطلب ضماًنا نقدًيا أو بنكيًا من الشخص الخاضع للضريبة بقيمة أقصاها ما يعادل مبلغ الضريبة 

والغرامات غير المسددة عن القرار المعترض عليه. سيتلقى الشخص الخاضع للضريبة إشعارًا يفيد طلب 
الضمان النقدي أو البنكي. )53(

8.1.2. المراجعة الداخلية

واالعتراضات  المراجعة  قسم  يقوم  حيث  االعتراض،  استالم  بعد  الداخلية  المراجعة  بعملية  الهيئة  تبدأ 

بإجراء المراجعة الداخلية للقرار المعترض عليه من قبل الخاضع للضريبة والرد على االعتراض المقدم من 

قبل الشخص الخاضع في غضون 90 يومًا. ويمكن أن ينتج عن عملية المراجعة ما يلي:

قبول االعتراض بالكامل: تقوم الهيئة بإصدار إشعار إعادة التقييم 	

قبول االعتراض جزئًيا: تقوم الهيئة بإصدار إشعار إعادة تقييم لجزء من االعتراض 	

رفض االعتراض بالكامل: تقوم الهيئة بإخطار الشخص الخاضع برفض اعتراضه على قرار الهيئة السابق 	

في حالة الرفض أو القبول الجزئي، يجوز للهيئة أو الشخص الخاضع للضريبة اقتراح إشراك لجنة التسوية 

الداخلية لحل النزاع )انظر البند 8.2( . 

وفي هذه األثناء، يجب على الشخص الخاضع للضريبة تقديم طلب اإلستئناف لدى األمانة العامة للجان 

الضريبية خالل 30 يومًا من تاريخ صدور قرار قسم المراجعة واإلعتراضات في الهيئة والموجه الى الخاضع 

للضريبة وذلك لكي يحفظ حقه في استكمال اإلستئناف الرسمي امام اللجنة اإلبتدائية ضد الهيئة )انظر 

البند 8.3(.

8.2 . اللجنة الداخلية لتسوية النزاعات

قامت الهيئة بتشكيل لجنة لتسوية النزاعات وهي لجنة داخلية لتسهيل حل النزاعات الضريبية بما في 

ذلك ضريبة القيمة المضافة)54(. 

تكون لجنة التسوية مسؤولة عن حل النزاع بين الهيئة واألشخاص الخاضعين للضريبة، حيث تقدم اللجنة 

حاًل للنزاعات كبديل لتقديم إستئناف رسمي أمام اللجان اإلبتدائية واالستئنافية والتي تعد بمثابة الجهة 

)53( المادة 65 )2(، الالئحة التنفيذية

)54( القرار الوزاري رقم 2753 بتاريخ)2018/4/30(
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اللجنة  إلى  بطلب  التقدم  للضريبة  الخاضع  للشخص  ويجوز  الضريبية.  النزاعات  لنظر  المختصة  القضائية 

تتقدم  أن  نفسها  للهيئة  يجوز  كما  الهيئة،  في  واإلعتراضات  المراجعة  قسم  من  الصادر  القرار  لمراجعة 

بطلب مراجعة من اللجنة في الحاالت التي يكون الشخص الخاضع للضريبة قد قام بتقديم اإلستئناف 

الى اللجنة اإلبتدائية لضريبة القيمة المضافة. 

يجب تقديم طلب إصدار قرار التسوية إلى لجنة التسوية باستخدام حساب الشخص الخاضع للضريبة عبر 

النظام االلكتروني >إيراد< ويجب أن يتضمن الطلب على األقل نقاط النزاع وأسباب اإلعتراض على قرار 

الهيئة باإلضافة إلى المستندات الثبوتية التي تؤيد وجهة نظر الخاضع للضريبة.

الى لجنة تسوية  التوجه  اللجنة اإلبتدائية كنتيجة لطلب  الرسمي أمام  يتم تعليق إجراءات اإلستئناف 

النزاعات، وذلك إلى أن يتم رفض البت في طلب التوسية، أو رفض دراسته من قبل اللجنة.

تقوم لجنة التسوية بإخطار الشخص الخاضع للضريبة إذا تم قبول أو رفض طلب حل النزاع عبر لجنة التسوية 

خالل 30 يوًما من تاريخ تقديم الطلب.

8.2.1. االجراءات المتبعة في لجنة التسوية

الشخص  تشمل  التي  القضية  لمراجعة  اجتماع  عقد  سيتم  التسوية،  قرار  إصدار  طلب  قبول  حالة  في 

الخاضع للضريبة )وممثليه، حيثما ينطبق ذلك(. وعليه، تتخذ لجنة التسوية قراًرا )خالل 60 يوًما من تاريخ 

تقديم الطلب للجنة في األحوال العادية(. ويمكن تمديد فترة اتخاذ القرار لمدة 60 يوًما إضافيًا في حال 

موافقة الشخص الخاضع للضريبة على ذلك.

ستقوم اللجنة بإخطار الشخص الخاضع للضريبة بقرار التسوية الخاص به عند اتخاذ قرار بشأن الطلب، وُيمنح 

الشخص الخاضع للضريبة فترة خمسة أيام من تاريخ اإلشعار الخطار اللجنة بقبول أو رفض قرار التسوية.

في حالة قبول قرار التسوية، يجب على الشخص الخاضع للضريبة تأكيد ذلك كتابًة خالل فترة الخمسة 

أيام. وعليه، سيتم إعداد المحضر الرسمي فيما يتعلق بالتسوية المتفق عليها ليتم التوقيع عليها من 

قبل مفوض رسمي من الشخص الخاضع للضريبة واللجنة، ويتم إرسال محضر التسوية إلى محافظ الهيئة 

اللجنة، تعتبر التسوية نهائية وال يمكن الطعن  بناًء على موافقة الخاضع للضريبة على قرار  للموافقة. 

عليها )سواء من قبل الهيئة أو الشخص الخاضع للضريبة(. وستقوم الهيئة بإصدار إشعار إعادة التقييم 

ليعكس التسوية التي تم االتفاق عليها. في حال كان الشخص الخاضع للضريبة قد قام بتسجيل طلب 

قد  المسألة  بأن  العامة  األمانة  بإشعار  الهيئة  ستقوم  الضريبية،  للجان  العامة  األمانة  لدى  اإلستئناف 

انتهت عن طريق اللجنة وتم إغالقها.
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)55( المادة 49 ، نظام ضريبة القيمة المضافة

8.2.2 . رفض التسوية

ترفض التسوية في حال حدوث أي من اآلتي:

أن تقوم الهيئة بإخطار الشخص الخاضع للضريبة برفض طلبه إلصدار قرار التسوية.أ. 

أن يتم قبول طلب إصدار القرار، ولكن ال يتلقى الشخص الخاضع للضريبة قرار تسوية من اللجنة في ب. 

غضون 60 يوًما من تاريخ تقديم الطلب )ما لم يتم إخطاره بتمديد المدة 60 يوًما إضافيًا( . حيث يعد 

الطلب مرفوًضا في هذه الحالة.

أن يقوم الشخص الخاضع للضريبة برفض قرار التسوية أو عدم إخطار الهيئة كتابًة بالموافقة على قرار ج. 

التسوية.

للجان  العامة  األمانة  لدى  اإلستئناف  طلب  بتسجيل  قام  قد  للضريبة  الخاضع  الشخص  كان  حال  في 

إستكمال  سيتم  فعندها،  التسوية،  لجنة  إجراءات  خالل  مؤقتًا  تعليقه  تم  قد  كان  والذي  الضريبية 

واالستئنافية. االبتدائية  اللجان  أمام  االعتراض  استكمال  ويتم  الرسمي  اإلستئناف 

8.3. االستئناف على قرارات الهيئة أمام اللجنة اإلبتدائية لضريبة القيمة المضافة

حدد نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 113 لسنة تاريخ 1438/11/2 هـ، الجهة 

القضائية المختصة التي يجوز للخاضعين للضريبة التظلم أمامها على قرارات الهيئة، بأنها اللجان االبتدائية 

واالستئنافية، وهي لجان مراجعة منفصلة عن الهيئة كما أنها توازي اللجان اإلبتدائية واالستئنافية التي 

تم تشكيلها لمراجعة المسائل المتعلقة بضريبة الدخل.

 و سيتوجب على الخاضعين للضريبة الذين يرغبون في االعتراض على القرارات النهائية الصادرة من الهيئة 

التقييم  إعادة  قرارات  على  باالعتراض  والخاصة  واالعتراض  المراجعة  إدارة  من  الصادرة  القرارات  )سواء 

المراجعة  إدارة  أمام  تعرض  ال  والتي  الهيئة  قبل  من  المفروضة  العقوبات  أو  بها،  المرتبطة  والغرامات 

تقديم  تتضمن  والتي  اللجان  لعمل  األساسية  القواعد  على  أيضًا  الملكي  األمر  نص  وقد  واالعتراض(، 

االعتراض مباشرة إلى اللجنة االبتدائية ) لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية( خالل فترة 30 

يوًما من تاريخ إصدار إشعار الغرامات المستحقة. ويعد قرار الهيئة أو الغرامات المفروضة نهائية في حال 

لم يتم استالم أي اعتراض عليها خالل الفترة المحددة )55(.
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باإلضافة إلى عدم النظر في أي نزاع ضريبي بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل 

المطالبة أو من تاريخ العلم بالواقعة محل النزاع، مع وجود بعض االستثناءات في حال وجود عذر تقبله 

اللجنة. وفي حال اعتراض الخاضع للضريبة أو الهيئة على قرارات اللجنة االبتدائية يتم رفع النزاع الى اللجنة 

وملزمة  نهائية  قراراتها  تكون  )والتي  الضريبية  والمنازعات  للمخالفات  االستئنافية  اللجنة  االستئنافية( 

وال يجوز الطعن عليها. وسيتم الحقًا نشر قواعد عمل اللجنتين بعد اعدادها من قبل اللجنة االستئنافية 

واعتمادها واصدارها بموجب أمر ملكي مستقل.
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 مخطط االعتراض والقرارات واالستئناف

تقييم أصدرته الهيئةغرامة إو قرار آخر أصدرته الهيئة

عملية المراجعة الداخلية

قرار المراجعة الداخلية

موافقة جزئية

تقوم الهيئة باصدار تقييم جديدتقوم الهيئة باصدار تقييم جديد ابالغ الشخص الخاضع للضريبة

الموافقة على القراررفض استخدام القرار

التسوية: تتضمن اجتماع التسوية

تقوم لجنة التسوية بإصدار قرار التسوية

يرفض الشخص الخاضع للضريبة
قرار التسوية

يوافق الشخص الخاضع للضريبة
على قرار التسوية

ال يوجد اعتراض مقدم من الشخص
الخاضع للضريبة

يتم تسجيل الحالة والموافقة
من المحافظ

تقوم الهيئة بإصدار تقييم جديد

ال يتم تقديم استئناف آخر

إغالق الحالة

إغالق الحالة

إغالق الحالة

إغالق الحالة

يمكن للشخص الخاضع للضريبة االستئناف مباشرة لدى لجنة االعتراض االبتدائية

يجوز للهيئة أو الشخص الخاضع للضرية طلب قرار من لجنة التسوية الداخلية

يقوم الشخص الخاضع للضرية باالستئناف رسمًيا لدى لجنة االعتراض االبتدائية

تقوم الهيئة أو الشخص الخاضع للضريبة باالستئناف رسمًيا لدى لجنة 

االعتراض االستئنافية

يتم إغالق الحالة: ال يمكن للهيئة أو الشخص الخاضع للضريبة االعتراض 

أو النزاع

إجراءات لجنة االعتراض االبتدائية

قرار لجنة االعتراض االستئنافية

قرار لجنة االعتراض االبتدائية

رفض

خالل 90 يوم من االعتراض

موافقة

خالل 30 يوم من التقيييم

اعتراض مقدم من الشخص الخاضع 
للضرية

خالل 30 يوم من قرار المراجعة الداخلية

تتوقف عمية االستئناف لدى اللجان الخارجية

خالل 60 يوم من طلب الشخص
الخاضع للضرية للقرار

يتم من خالل البوابة اإللكترونية وتقوم الهيئة بارساله الى لجنة االعتراض االبتدائية

يتم خالل 30 يوم من قرار لجنة االعتراض االبتدائية

8.4. الرسم البياني
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9. االلتزامات الضريبية

على كل شخص خاضع للضريبة تقييم التزامه الضريبي واالمتثال للشروط وااللتزامات المتعلقة بضريبة 

القيمة المضافة، ويشمل ذلك التسجيل في ضريبة القيمة المضافة عند االقتضاء واحتساب مبلغ صافي 

بجميع  االحتفاظ  وكذلك  استحقاقها  موعد  في  الضريبة  ودفع  دقيق  بشكل  الدفع  مستحقة  الضريبة 

السجالت الالزمة والتعاون مع موظفي الهيئة عند الطلب.

وإذا لم يكن الشخص متأكًدا من التزاماته فيجب عليه التواصل مع الهيئة من خالل الموقع اإللكتروني 

أحد  من  خارجية  استشارة  على  الحصول  طلب  يمكنه  كما  األخرى،  التواصل  وسائل  أو   zatca.gov.sa

النظام  في  عليها  المنصوص  الضريبية  االلتزامات  ألهم  عرض  يلي  وفيما  المؤهلين.  االستشاريين 

والالئحة.

9.1. إصدار الفواتير

آخر  شخص  لمصالحة  المضافة  القيمة  لضريبة  خاضع  توريد  لكل  ضريبية  فاتورة  إصدار  المورد  على  يجب 

مسجل ألغراض ضريبة القيمة المضافة أو ألي شخص اعتباري، أو إصدار فاتورة ضريبية مبسطة في حال

التوريدات ألشخاص طبيعيين غير  أو في حال كانت  ريال سعودي  التوريد تقل عن 1,000  كانت قيمة 

التوريد. الذي يتم فيه  الشهر  للضريبة في موعد ال يتجاوز خمسة عشر يوًما بعد نهاية  خاضعين 

يجب أن تتضمن الفاتورة الضريبية بوضوح بعض البيانات والمعلومات مثل تاريخ الفاتورة ورقم التعريف 

المضافة  القيمة  ضريبة  ومبلغ  المطبقة  الضريبة  ونسبة  للضريبة  الخاضع  والمبلغ  للمورد  الضريبي 

المفروضة56. وإذا تم تطبيق نسب مختلفة على التوريدات فيجب  تحديد قيمة كل بند على حدة وكذلك 

ضريبة القيمة المضافة المطبقة على ذلك البند. يجوز إصدار الفاتورة الضريبية في شكل مستند تجاري 

)مثل إيصال تذكرة( شريطة أن يتضمن هذا المستند جميع متطلبات إصدار الفاتورة الضريبية والفاتورة 

للنظام57. التنفيذية  بالالئحة  الواردة  المبسطة 

يتوجب االحتفاظ بالفواتير الضريبية المتعلقة بالتوريدات المفترضة ( على سبيل المثال، توريد سلع أو 

خدمات دون مقابل) في سجالت األعمال، وال يلتزم المورد بتقديمها إلى العميل.

لضريبة  العام  الدليل  في  الضريبية  الفاتورة  متطلبات  حول  المعلومات  من  مزيد  على  الحصول  يمكن 

الضريبية. بالفواتير  الخاص  اإلرشادي  الدليل  أو  المضافة  القيمة 

)56( لمزيد من التفاصيل، يرجى االطالع على الدليل االرشادي للفواتير الضريبية والمادة 50 ، الالئحة التنفيذية

)57( المادة 53 ، الالئحة التنفيذية
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9.2. تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة

يتعين على كل شخص مسجل ألغراض ضريبة القيمة المضافة، أو الشخص المفوض بالتصرف نيابة عنه، 

تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة إلى الهيئة لكل فترة ضريبية شهرية أو ربع سنوية. القسم 4 من هذا 

الدليل اإلرشادي يحتوي على تفاصيل هذه االلتزامات.

9.3. حفظ السجالت

يجب على جميع األشخاص الخاضعين لضريبة القيمة المضافة االحتفاظ بسجالت ضريبية مناسبة تتعلق 

باحتساب ضريبة القيمة المضافة وذلك ألغراض التدقيق. ويشمل ذلك أي مستندات مستخدمة لتحديد 

ذلك  ويشمل  المضافة.  القيمة  ضريبة  إقرار  وفي  معاملة  كل  عن  المستحقة  المضافة  القيمة  ضريبة 

عموًما عام ما يلي:

الفواتير الضريبية الصادرة والمستلمة. 	

الدفاتر والمستندات المحاسبية. 	

العقود أو االتفاقيات المتعلقة بمعامالت البيع والشراء الكبيرة. 	

الكشوف البنكية والسجالت المالية األخرى. 	

مستندات االستيراد والتصدير والشحن. 	

المستندات األخرى المتعلقة باحتساب ضريبة القيمة المضافة. 	

في  المحددة  الشروط  استيفاء  بشرط  إلكترونية،  أو  ورقية  صورة  في  بالسجالت  االحتفاظ  ويمكن 

الطلب. عند  للهيئة  متاحة  السجالت  هذه  تكون  أن  ويجب  للنظام.  التنفيذية  الالئحة 

ويجب االحتفاظ بجميع السجالت على األقل فترة الحفظ األساسية وهي 6 سنوات، ويمتد الحد األدنى 

لفترة الحفظ لتصبح 11 عاًما فيما يخص الفواتير والسجالت المتعلقة باألصول الرأسمالية المنقولة و15 

عاًما فيما يخص الفواتير والسجالت المتعلقة باألصول الرأسمالية غير المنقولة 58 .

)58( المادة 66 والمادة 52 ، الالئحة التنفيذية
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9.4. شهادة التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة

المضافة  القيمة  ضريبة  نظام  في  الهيئة  لدى  والمسجل  للضريبة  الخاضع  المقيم  الشخص  على  يجب 

عمله  مقر  في  المضافة  القيمة  ضريبة  نظام  في  بتسجيله  الخاصة  الضريبية  التسجيل  شهادة  وضع 

للعامة. ظاهرة  تكون  حيث  فروعه  الرئيسوجميع 

في حال مخالفة ذلك، سيتعرض المخالف للعقوبات المنصوص عليها في النظام.
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10. الغرامات

يجوز للهيئة فرض الغرامات والعقوبات على األشخاص الخاضعين للضريبة فيما يتعلق بمخالفة أحكام 

وشروط ضريبة القيمة المضافة المنصوص عليها بالنظام والالئحة التنفيذية 59 .

الغرامة وصف المخالفة

ال تقل عن قيمة الضريبة المستحقة 	
وال تزيد على ثالثة أضعاف قيمة السلع أو  	

الخدمات

من  التهرب  بقصد  صحيحة  غير  مستندات   تقديم 
من  أقل  قيمة  سداد  أو  المستحقة  الضريبة   سداد 

قيمة الضريبة المستحقة.

ال تقل عن قيمة الضريبة المستحقة 	
وال تزيد على ثالثة أضعاف قيمة السلع أو  	

الخدمات

سداد  دون  المملكة  إلى  أو  من  السلع   نقل 
الضريبة المستحقة

10,000 ريال سعودي
الفترة خالل  الضريبة  في  التسجيل   عدم 

المحددة للتسجيل

50 % من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة 
والمستحقة

تقديم إقرار ضريبي خاطئ، أو تعديل إقرار ضريبي 
بعد تقديمه، أو قدم أي مستند إلى الهيئة يخص 
في  خطأ  ذلك  عن  ونتج  عليه  المستحقة  الضريبة 

المستحق الضريبة أقل من  احتساب مبلغ 

يتعين  كان  التي  الضريبة  من   %  5  -%  25 
عليه اإلقرار عنها

عدم تقديم اإلقرار الضريبي في الوقت المحدد

أو جزء  المستحقة عن كل شهر  الضريبة   5 % من 
منه

عدم دفع الضريبة في الوقت المحدد

)59( الفصل السادس عشر: المواد من ) 39 - 47 (، نظام ضريبة القيمة المضافة
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غرامة تصل إلى 100,000 ريال سعودي تحصيل الضريبة دون التسجيل

غرامة تصل إلى 50,000 ريال سعودي
لما  وفًقا  والدفاتر  بالسجالت  االحتفاظ   عدم 

هو محدد في الالئحة

غرامة تصل إلى 50,000 ريال سعودي إعاقة موظفي الهيئة عن أداء أعمالهم

غرامة تصل إلى 50,000 ريال سعودي
نظام  أو  التنفيذية  الالئحة  أحكام   مخالفة 

ضريبة القيمة المضافة

في جميع الحاالت، إذا تكررت المخالفة خالل 3 سنوات من تاريخ إصدار القرار النهائي بشأن الغرامة، فيجوز 

للهيئة مضاعفة الغرامة في حينها.

في  األخذ  مع  للضريبة  الخاضع  الشخص  على  تفرضها  التي  العقوبة  أو  الغرامة  مستوى  الهيئة  تحدد 

وفاء  ذلك  في  )بما  المضافة  القيمة  لضريبة  امتثاله  وسجل  للضريبة  الخاضع  الشخص  سلوك  الحسبان 

تصحيح  أجل  من  الهيئة  مع  والتعاون  أخطاء  أي  عن  الهيئة  تبليغ  بشروط  للضريبة  الخاضع  الشخص 

األخطاء(.
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11. طلب إصدار قرار تفسيري

معينة  معاملة  أو  معين  نشاط  على  المضافة  القيمة  ضريبة  تطبيق  كيفية  من  التأكد  عدم  حال  في 

تقوم بها أو تنوي القيام بها، بعد مراجعة األحكام النظامية المعنية والدليل اإلرشادي ذي الصلة، يمكن 

لألشخاص الخاضعين للضريبة التقدم بطلب إلى الهيئة للحصول على قرار تفسيري على أن يشمل الطلب 

كامل الحقائق المتعلقة بالنشاط المحدد أو المعاملة المحددة التي ترغب من الهيئة النظر فيها.

ويمكن أن يكون القرار التفسيري بإحدى الحالتين التاليتين:

عاًما: حيث تقوم الهيئة بنشر تفاصيل القرار التفسيري دون اإلشارة إلى أي بيانات خاصة 	

تتعلق بالشخص الخاضع للضريبة.

خاًصا: ال تقوم الهيئة بنشر القرار التفسيري. 	

وال يعد القرار التفسيري العام أو الخاص الذي يصدر من الهيئة ملزًما لها أو أي شخص خاضع للضريبة فيما 

يتعلق بأي معاملة يقوم بإجرائها، كما أنه ال يمكن االعتماد عليه بأي شكل من األشكال.

جميع  بمراجعة  ستقوم  إنها  حيث  التفسيرية،  القرارات  طلبات  جميع  على  بالرد  ملزمة  الهيئة  تعد  وال 

منها: العناصر  بعض  إلى  استناًدا  األولوية  لها  سيكون  التي  الطلبات  وتحديد  الطلبات 

مستوى المعلومات التي يقدمها الشخص الخاضع للضريبة في الطلب. 	

الخاضعين للضريبة عند إصدار قرار تفسيري عام  	 التي قد يستفيد منها مجتمع األشخاص  المنفعة 

بشأن معاملة أو نشاط ما إذا كان هناك نظام أو دليل قائم يناقش هذا الطلب.
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 امـسـح هـــــذا الـكــود لالّطالع عـلــــى آخر تحديـث

المـنـشـورة المستنــــدات  المستنـد وكـافة  لـهــذا 

zatca.gov.sa أو تـفضل بزيـارة الموقع اإللكتروني


