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

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

من أحكام األنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة. 

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

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

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

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

1.1. تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية

صّدقـــت المملكة العربية الســـعودية علـــى االتفاقية الموحدة لضريبـــة القيمة المضافة لدول مجلـــس التعاون لدول 
الخليـــج العربية )»مجلس التعـــاون الخليجي«(. بموجب المرســـوم الملكي الكريم رقـــم )م/51( وتاريخ 1438/5/3 هـ 
)“االتفاقيـــة الموحـــدة لضريبة القيمـــة المضافة”( واســـتناًدا إلى األحـــكام الواردة فـــي االتفاقية الموحـــدة لضريبة 
القيمـــة المضافة فقد أصدرت المملكة العربية الســـعودية نظـــام ضريبة القيمة المضافة بموجب المرســـوم الملكي 
الكريـــم رقـــم )م/113( وتاريـــخ 1438/11/2 هـ )“نظـــام ضريبة القيمـــة المضافة”(، وكذلـــك الالئحـــة التنفيذية لنظام 
ضريبـــة القيمـــة المضافة بموجب قـــرار مجلس إدارة الهيئـــة العامة للـــزكاة والدخل -ســـابقًا- هيئة الـــزكاة والضريبة 

والجمارك -حاليـــًا- رقم )3839( وتاريـــخ 1438/12/14 هـ )“الالئحـــة التنفيذية للنظام”(.

1.2. هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

إن الهيئـــة هـــي الجهـــة المكلفـــة بتطبيـــق وإدارة ضريبـــة القيمة المضافـــة )قد يشـــار إليها الحًقـــا بــــ »الضريبة« ما 
لـــم يقتض الســـياق خالف ذلـــك(، في المملكـــة العربية الســـعودية، كمـــا أنها هي الجهة المســـؤولة عن تســـجيل 
وإلغاء تســـجيل األشـــخاص الخاضعين لضريبة القيمـــة المضافة، وإدارة عمليـــة تقديم اإلقـــرارات الضريبية المتعلقة 
بضريبـــة القيمة المضافة وإجراءات اســـترداد الضريبة والقيام بتدقيق الحســـابات والزيارات الميدانيـــة. وتتمتع الهيئة 
أيًضـــا بصالحية فـــرض العقوبات والغرامـــات في حاالت عـــدم االمتثال باألحـــكام النظامية المتعلقـــة بضريبة القيمة 

المضافة.

1.3. ما هي ضريبة القيمة المضافة؟

ضريبـــة القيمـــة المضافـــة هي ضريبة غير مباشـــرة ُتفـــرض على اســـتيراد وتوريد الســـلع والخدمات فـــي كل مرحلة 
مـــن مراحـــل اإلنتـــاج والتوزيع، مـــع بعض االســـتثناءات. وُتطبـــق ضريبـــة القيمة المضافة فـــي أكثر مـــن 160 دولة 

حـــول العالم.

ضريبـــة القيمـــة المضافـــة هي ضريبة على االســـتهالك يتـــم دفعها وتحصيلها فـــي كل مرحلة من مراحل سلســـلة 
التوريـــد، ابتـــداًء من شـــراء المصّنع للمـــواد الخام وصـــواًل إلى بيـــع تاجر التجزئـــة للمنتـــج النهائي إلى المســـتهلك، 

وبخـــالف الضرائب األخرى، ســـيقوم األشـــخاص الخاضعـــون لضريبة القيمـــة المضافة بـــكل مما يلي:

  تحصيـــل ضريبة القيمـــة المضافة مـــن عمالئهم عـــن كل عملية بيـــع خاضعة للضريبـــة وفقًا للنســـبة المئوية  	
المحددة.
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 دفـــع ضريبـــة القيمة المضافة إلـــى الموردين الذيـــن تلقوا منهم الســـلع أو الخدمات -إن وجد- عـــن كل عملية  	
شـــراء خاضعة للضريبـــة تعادل النســـبة المئوية المحددة.

عندمـــا يقوم األشـــخاص الخاضعون لضريبـــة القيمة المضافة ببيع ســـلعة أو تقديـــم خدمة، فإنه يجـــب عليهم فرض 
ضريبة بنســـبة 15 ٪ )على افتراض أن النســـبة األساســـية تنطبق على تلك التوريدات( ُتضاف إلى ســـعر البيع النهائي، 
علـــى أن يقوم األشـــخاص الخاضعون للضريبة باحتســـاب نســـبة 15 ٪ التي حصلـــوا عليها أو المســـتحقة لصالحهم من 
عمليـــات البيـــع الخاضعة للضريبة بشـــكل منفصل عـــن إيراداتهم ليتـــم توريدها الحقـــًا إلى الهيئة، وتســـمى ضريبة 

القيمـــة المضافة التي يقوم األشـــخاص الخاضعـــون للضريبة بتحصيلهـــا عن مبيعاتهم بـ ضريبـــة المخرجات. 

وعلـــى غرار ذلـــك، تتم معاملة المشـــتريات التي يقوم بها األشـــخاص الخاضعون للضريبة حيث تضـــاف ضريبة القيمة 
المضافـــة بنســـبة 15 ٪ على المشـــتريات من الســـلع والخدمات التي يقوم بها األشـــخاص الخاضعـــون لضريبة القيمة 
المضافـــة )على افتراض أن النســـبة األساســـية تنطبق على تلك التوريدات(، وُتســـمى ضريبة القيمـــة المضافة التي 

يدفعونها لمورديهم بــــ ضريبة المدخالت.

لمزيـــد مـــن المعلومـــات حول ضريبـــة القيمـــة المضافـــة يرجى االطـــالع على دليـــل ضريبـــة القيمـــة المضافة في 
zatca.gov.sa المملكـــة العربيـــة الســـعودية المتاح علـــى الموقـــع اإللكترونـــي

1.4. هذا الدليل اإلرشادي

هـــذا الدليـــل موّجـــه لجميـــع األشـــخاص الطبيعييـــن واالعتباريين الذيـــن يمارســـون نشـــاطًا اقتصاديـــًا والخاضعين 
لضريبـــة القيمـــة المضافة. تكمـــن أهمية هذا الدليـــل في تقديـــم المزيد من التوضيحـــات فيما يتعّلـــق بااللتزامات 
واآلثـــار الضريبيـــة المتعلقـــة بالخدمات التـــي يقوم بها المهنيـــون، بما في ذلك االستشـــارات والتصميم والهندســـة 
المعماريـــة والمحاســـبة والقانون وتكنولوجيا المعلومـــات والعالقات العامة واالختبارات التقنيـــة والبحوث والتطوير 

والطـــب البيطري واالستشـــارات اإلدارية. 

وحيـــث أن هذا الدليـــل يمثل رؤية الهيئة فيمـــا يتعلق بتطبيق االتفاقيـــة الموحدة لضريبة القيمـــة المضافة، ونظام 
ضريبـــة القيمـــة المضافة والالئحـــة التنفيذيـــة للنظام؛ يعتبر هـــذا الدليل بمثابة دليل إرشـــادي ال يتضمـــن أو يهدف 
إلى أن يشـــمل علـــى جميع المواد في االتفاقيـــة الموحدة لضريبة القيمـــة المضافة ونظام ضريبـــة القيمة المضافة 

والالئحـــة التنفيذية للنظام.

ومـــن أجـــل الحصـــول علـــى إرشـــادات حـــول أي معامالت خاصـــة، فمـــن الممكـــن تقديم طلـــب للحصول علـــى قرار 
تفســـيري أو زيـــارة الموقـــع اإللكتروني الرســـمي لضريبة القيمـــة المضافـــة zatca.gov.sa والذي يشـــمل مجموعة 
واســـعة مـــن األدوات والمعلومـــات التي ُوضعت خصيصًا لمســـاعدة األشـــخاص الخاضعين لضريبة القيمـــة المضافة، 

بما فـــي ذلك المـــواد اإلرشـــادية المرئية وجميـــع البيانات ذات الصلة واألســـئلة الشـــائعة.
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2. التعاريف المتعلقة بالمصطلحات الرئيسية

الشخص الخاضع للضريبة »هو الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يمارس نشاطًا اقتصاديًا، وتم تسجيله.

ألغراض ضريبة القيمة المضافة في المملكة أو اعتبر ملزمًا بالتسجيل ألغراض ضريبة القيمة المضافة فيها« )1(.

تـــم تعريف المؤسســـة الثابتة بأنها »أي مقر ثابـــت للعمل غير مقر العمـــل، الذي يمارس فيه العمـــل ويتميز بوجود 
موارد بشـــرية وتقنية بشـــكل دائم وبصفة تمكن الشـــخص من القيام بتوريد أو تلقي الســـلع أو الخدمات«)2(.

تـــم تعريف محل إقامة الشـــخص بأنه »مكان وجـــود مقر عمل الشـــخص أو أي نوع آخر من المؤسســـة الثابتة، وفي 
حال الشـــخص الطبيعـــي، إذا لم يتوفر له مقر عمل أو مؤسســـة ثابتة يكـــون مكان إقامته المعتـــاد. وفي حال توفر 

للشـــخص محل إقامة في أكثر من دولـــة، يعد محل اإلقامة فـــي المكان األكثر ارتباطـــًا بالتوريد«)3(.

يعتبر الشخص غير مقيم في دولة ما إذا لم يكن له محل إقامة فيها)4(. 

توريد الخدمات هو أي شيء يمكن توريده غير السلع.

لـــم يتم تعريـــف الخدمات المهنيـــة ألغراض ضريبـــة القيمـــة المضافة. وفـــي هذا الدليـــل، الخدمـــات المهنية هي 
خدمـــات استشـــارية وخدمـــات مماثلـــة تتميـــز بتطبيق المهـــارات والمعرفـــة في مجال معيـــن، بما فـــي ذلك على 
ســـبيل المثال ال الحصر االستشـــارات والتصميم والهندســـة المعمارية والمحاســـبة والقانون وتكنولوجيا المعلومات 

والعالقـــات العامة واالختبـــارات الفنية والبحـــث والتطوير والطـــب البيطري واالستشـــارات اإلدارية.

يعتبـــر مـــكان التوريد مصطلحـــًا معرفـــًا ضمن االتفاقيـــة الموحـــدة لضريبـــة القيمة المضافـــة لفئـــات مختلفة من 
توريـــدات الســـلع أو الخدمات، باإلضافة إلى تفســـيرات لبعـــض الحاالت ضمـــن المملكة العربية الســـعودية من خالل 
الالئحـــة التنفيذيـــة للنظام. ُيســـتخدم هذا المصطلح فـــي هذا الدليل لإلشـــارة إلى الدولـــة التي يتم فيهـــا القيام 

بالتوريد والتـــي يتم فيها اســـتحقاق الضريبة واحتســـابها. 

))) المادة 2، الالئحة التنفيذية
)2) المادة )، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة
))) المادة )، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة
))) المادة )، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة
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3. النشاط االقتصادي والتسجيل ألغراض ضريبة القيمة المضافة

3.1. من هو الشخص الذي يقوم بممارسة النشاط االقتصادي؟

يمكـــن ممارســـة النشـــاط االقتصادي من ِقبـــل األشـــخاص الطبيعييـــن واالعتباريين على حد ســـواء. وســـيعتبر أن 
األشـــخاص االعتباريين )كالشـــركات( يمارســـون نشـــاطًا اقتصاديـــًا إذا كان لهؤالء األشـــخاص نشـــاط منتظم يتعلق 
بإجـــراء التوريـــدات. وتجدر اإلشـــارة إلى أن األشـــخاص الطبيعييـــن قد يقومـــون ببعض األعمال كجزء من نشـــاطهم 
االقتصـــادي أو جزء مـــن نشـــاطاتهم الخاصة، لذا فهنـــاك قواعد خاصـــة لتحديد مـــا إذا كان الشـــخص الطبيعي يقع 

ضمـــن نطاق ضريبـــة القيمـــة المضافة أم ال.

علـــى األشـــخاص الطبيعييـــن واالعتباريين الذيـــن يقومون بممارســـة نشـــاط اقتصادي التســـجيل ألغـــراض ضريبة 
القيمـــة المضافة إذا تم اســـتيفاء المتطلبات الخاصة بالتســـجيل، كما يجب على هؤالء األشـــخاص احتســـاب ضريبة 

القيمـــة المضافـــة التـــي تنطبق على أنشـــطتهم وتحصيلها وســـدادها إلى الهيئـــة رفقة إقراراتهـــم الدورية.

3.2. التسجيل اإللزامي 

يعتبـــر التســـجيل إلزاميـــًا على جميع األشـــخاص الذين تتجـــاوز إيراداتهم الســـنوية حدًا معينـــًا للتســـجيل، أي أنه إذا 
تجـــاوزت التوريدات الخاضعة للضريبة للشـــخص خالل اثنى عشـــر شـــهرًا الســـابقة مبلغ 375,000 ريال ســـعودي »حد 
التســـجيل اإللزامـــي« فيجب على هذا الشـــخص التســـجيل ألغـــراض ضريبة القيمـــة المضافة)5(. مع مراعـــاة االحكام 
االنتقاليـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي الالئحـــة التنفيذيـــة للنظـــام والمتعلقة بحـــد التســـجيل االلزامي خـــالل الفترة 

االنتقالية.

وال تشمل التوريدات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة ما يلي:

التوريـــدات المعفـــاة: مثـــل الخدمـــات الماليـــة المؤهلة لالعفـــاء أو اإليجـــار الســـكني المؤهـــل لالعفاء من  	
 . يبة لضر ا

التوريـــدات التي تقع خـــارج نطاق ضريبة القيمـــة المضافة في أي دولـــة عضو بمجلس التعـــاون لدول الخليج  	
العربية.

 عائـــدات مبيعـــات األصول الرأســـمالية: تعّرف األصول الرأســـمالية بأنهـــا األصول المخصصة لالســـتخدام طويل  	
األجل)6(.

))) المادة )، الالئحة التنفيذية
))) المادة )، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة
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في حاالت محددة تطبق أحكام أخرى على التسجيل االلزامي:

 يتعيـــن على األشـــخاص غيـــر المقيمين في المملكـــة العربية الســـعودية والملزمين بســـداد ضريبـــة القيمة  	
المضافـــة عن التوريـــدات التي يقومـــون بها أو التي يســـتلمونها في المملكة العربية الســـعودية التســـجيل 
ألغـــراض ضريبـــة القيمة المضافـــة بغض النظر عـــن قيمة التوريـــدات التي يكونـــون ملزمين بتحصيل وســـداد 

المضافة)7(. القيمـــة  ضريبة 

ســـيتم طلب تســـجيل األشـــخاص الذين تتجاوز إيراداتهم الســـنوية مبلـــغ 1,000,000 ريال ســـعودي ألغراض  	
ضريبـــة القيمـــة المضافـــة وذلك خالل الفتـــرة االنتقالية وحتـــى تاريخ األول مـــن ينايـــر 2019م، ويجب تقديم 
طلب التســـجيل حتى موعد أقصاه 20 ديســـمبر 2017م)8(. وبداية من عام 2019م ســـيتم تطبيق حد التسجيل 
االلزامـــي المنصـــوص عليه في االتفاقيـــة والبالغ 375,000 ريال ســـعودي ويجب تقديم طلب التســـجيل في 

أو قبل 20 ديســـمبر 2018م. 

بإمكانـــك االطـــالع علـــى مزيد مـــن المعلومات حـــول التســـجيل االلزامي فـــي ضريبة القيمـــة المضافـــة من خالل 
zatca.gov.sa اإللكترونـــي  الموقع 

3.3.التسجيل االختياري

يمكن للشـــخص المقيـــم في المملكـــة العربية الســـعودية والذي تجـــاوزت توريداتـــه الخاضعة للضريبـــة أو نفقاته 
الخاضعـــة للضريبـــة مبلـــغ 187,500 ريال ســـعودي )حـــد التســـجيل االختياري( خالل اثنى عشـــر شـــهرًا، التســـجيل 

اختياريـــًا ألغراض ضريبـــة القيمـــة المضافة)9(.

ويفّضل التســـجيل االختيـــاري ألغراض ضريبة القيمة المضافة إذا كان الشـــخص يرغب في المطالبة باســـترداد ضريبة 
القيمـــة المضافـــة التي دفعها عن نفقاته قبـــل إصدار الفواتير أو إجـــراء توريد الحق. 

بإمكانـــك االطالع على مزيد مـــن المعلومات حول التســـجيل االختياري ألغـــراض ضريبة القيمـــة المضافة من خالل 
zatca.gov.sa اإللكتروني  الموقع 

))) المادة ) )))، الالئحة التنفيذية
))) المادة 9) )9)، الالئحة التنفيذية

)9) المادة )، الالئحة التنفيذية
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4. مكان التوريد

لـــم يتم تعريـــف مصطلح الخدمات المهنية ألغـــراض ضريبة القيمة المضافـــة، ولكن غالبًا ما تكـــون للخدمات المهنية 
التـــي يتـــم تصنيفهـــا في هـــذا الدليل علـــى أنها تقديـــم للخدمات مـــن قبـــل المهنيين، اعتبـــارات مماثلـــة لتطبيق 

ضريبـــة القيمة المضافـــة على هذه األنشـــطة )على الرغم مـــن ارتباطها بمختلـــف المجاالت(.

لتحديـــد المعاملـــة الضريبيـــة لتوريـــد الخدمـــات المهنيـــة، فإن أحـــد االعتبارات األساســـية هـــو تحديد مـــكان توريد 
. مة لخد ا

4.1. القاعدة العامة

بشـــكل عام، يتـــم تطبيق ضريبـــة القيمـــة المضافة علـــى جميع توريـــدات الخدمات التـــي تتم من ِقبـــل مقيم في 
. لمملكة ا

»يقع مكان توريد الخدمات الذي يتم من قبل مورد خاضع للضريبة في محل إقامة المورد«)10(.

هنالك اســـتثناءات للقاعـــدة العامة بما يخـــص التوريدات البينية التي تتـــم لعمالء خاضعين للضريبـــة )بعد التطبيق 
الكامـــل لنظـــام ضريبـــة القيمـــة المضافة فـــي جميـــع دول مجلـــس التعـــاون واإلعالن عـــن تطبيق نظـــام الخدمة 
االلكترونـــي()11(، وكذلك للخدمات ذات الطبيعـــة الخاصة )الحاالت الخاصة كما وردت فـــي االتفاقية الموحدة لضريبة 

القيمة المضافـــة()12(. هذه الحـــاالت الخاصة هي:

خدمات تأجير وسائل النقل 	

توريد خدمات نقل السلع والركاب 	

توريد الخدمات المرتبطة بالعقارات 	

توريد خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية والخدمات الموردة إلكترونيًا 	

خدمات المطاعم والفنادق وتعهدات تقديم الطعام والمشروبات 	

الخدمات الثقافية والفنية والرياضية والتعليمية والترفيهية. 	

 الخدمات المرتبطة بالسلع المنقولة. 	

)1)) المادة ))، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة
)))) المادة 9))))،)))،)))، الالئحة التنفيذية

)2)) المواد ))-)2، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة



12

فـــي حـــال تطبيق الحـــاالت الخاصـــة، فإنه يتـــم تطبيـــق القاعـــدة الخاصة بهـــذه الخدمات باألســـبقية علـــى القاعدة 
العامـــة لمـــكان التوريد والتي يتم تحديدهـــا وفقًا لمكان إقامة المـــورد أو العميل )على الرغم مـــن أن مكان التوريد 
فـــي العديـــد من الحاالت هو نفســـه في كلتـــا القاعدتين(. المزيـــد من التفاصيل حـــول الحاالت الخاصـــة والمتعلقة 

بالخدمـــات المهنية في هذا القســـم. 

4.2. توريدات لعمالء خاضعين للضريبة في دول مجلس التعاون

بعـــد تطبيـــق نظام الخدمـــات اإللكترونيـــة وتنفيـــذ نظام ضريبـــة القيمـــة المضافة علـــى التجارة بيـــن دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي، فإن مـــكان توريد الخدمـــات المقدمة إلى الشـــخص الخاضـــع للضريبة هو مكان إقامـــة العميل:

»اســـتثناًء مـــن أحكام المـــادة )15( من هـــذه االتفاقية، يقع مـــكان توريد الخدمـــات الذي يتم من قبـــل مورد خاضع 
للضريبـــة لصالح عميل خاضـــع للضريبة في محل إقامـــة العميل«)13(. 

بالنســـبة للتوريدات التـــي تنطبق عليهـــا أي من الحاالت الخاصـــة لخدمات معينة، ســـيتم تطبيق هـــذه القواعد بداًل 
العميل)14(.  إقامـــة  مكان  من 

إذا كان مـــورد مـــن المملكـــة العربية الســـعودية يـــزود العميل المقيـــم في دولة أخـــرى من دول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي، فيجـــب عليـــه أن يحصل على رقـــم التعريـــف الضريبي الخـــاص بالعميـــل الصادر عن تلـــك الدولة.

»..علـــى الشـــخص الخاضـــع للضريبة الذي يقـــوم بعمل توريد لســـلع أو خدمات إلـــى عميل خاضع للضريبـــة في دولة 
عضـــو أخـــرى، أن يحصـــل على رقـــم التعريـــف الضريبي لذلـــك العميل الصادر مـــن تلك الدولـــة العضو علـــى أن يكون 

الرقـــم ســـاري المفعول فـــي تاريخ حـــدوث التوريد، مع مراعـــاة الفقـــرة الثالثة من هـــذه المادة .«

علـــى المـــورد الذي ال يســـتطيع الحصـــول على رقـــم التعريف الضريبـــي المطلوب بموجـــب الفقرة الثانيـــة من هذه 
المـــادة، أن يحـــدد مـــكان التوريد على أســـاس أن العميل ليـــس عمياًل خاضعـــًا للضريبـــة، إلى أن يحصـــل على الرقم 

الســـاري لذلك العميل فـــي تاريخ حـــدوث التوريد«)15(.

يجـــب علـــى المـــورد إظهار رقـــم التعريـــف الضريبي الخـــاص بالعميـــل على الفاتـــورة الضريبيـــة التـــي يصدرها لذلك 
التوريـــد)16(. ويجـــب على كل مـــن المورد والعميل تقديـــم بيانات إلى الهيئات الضريبية لتســـجيلها عبـــر نظام الخدمة 

اإللكتروني. ســـيتم توضيح هـــذه المتطلبـــات عند تنفيذ هـــذا النظام.

فـــي الحـــاالت التي يمتلك فيها الشـــخص منشـــآت فـــي أكثر مـــن دولة، يكـــون الفرع أو المؤسســـة األكثـــر ارتباطًا 
بتوريـــد الســـلع أو الخدمـــات هو المـــكان الذي يقيم فيه الشـــخص االعتبـــاري لتحديد مـــكان ذلـــك التوريد)17(.

)))) المادة ))، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة.
)))) المادة 22، الالئحة التنفيذية.

)))) لمادة )2، الالئحة التنفيذية.
)))) المادة )))))، الالئحة التنفيذية.

)))) المادة )، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة. المادة )2)))، الالئحة التنفيذية.
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مثال )1(: تأسســـت شـــركة الفيصل للبرمجيـــات في المملكة العربية الســـعودية، لديها عقد لتعديـــل نظام برمجيات 

تخطيط موارد المؤسســـات لشـــركة إيجل للتمويل، وهي شـــركة استشـــارية ماليـــة إقليمية مقرهـــا الرياض، ولكن 
أيًضـــا مع مؤسســـات في اإلمارات و ســـلطنة عمان. يؤثر تنفيذ المشـــروع على الشـــركة بأكملها، لكن تتولى شـــركة 
الفيصـــل العمـــل مـــع الموظفين الرئيســـيين من المكتب الرئيســـي فـــي الرياض وتعمـــل بها وتنفذ جميـــع األعمال 

في الموقـــع في مكتب إيجـــل للتمويل المحلي فـــي المملكة العربية الســـعودية. 

لذلـــك يعـــد مـــكان إقامـــة العميل لهذا المشـــروع هـــو المملكـــة العربيـــة الســـعودية. يجـــب على شـــركة الفيصل 
للبرمجيـــات أن تفـــرض ضريبـــة القيمـــة المضافـــة علـــى الخدمـــات المقدمة إلى المؤسســـة الســـعودية.

الخدمات المرتبطة بالعقار  .4.3

يقـــع مكان تقديـــم الخدمات المرتبطـــة بالعقارات في المـــكان الذي توجد فيـــه العقارات )بما في ذلـــك أي منطقة 
محددة مـــن األرض وأي أعمال بناء علـــى هذه األرض(.

تشمل الخدمات المرتبطة بالعقار ألغراض ضريبة القيمة المضافة في المملكة على سبيل المثال ما يلي)18(:

منح أي حق في العقار أو التنازل عنه أو تركه. 	

منح أو التنازل عن أو ترك أي حق شخصي في مطالبة أو تلقي منح أي مصلحة أو حق في العقار. 	

 منـــح أو التنازل عـــن أو ترك ترخيص بشـــغل عقار أو أي حـــق تعاقدي يمكن ممارســـته على العقار أو بالنســـبة  	
. ليه إ

بما يشمل تقديم أو تأجير واستئجار مأوى للنوم في فندق، أو مؤسسة مشابهة.

أي أعمال تشييد أو هدم أو تحويل أو إعادة تشييد أو تعديل أو توسعة أو إصالح أو صيانة للعقار. 	

 الخدمـــات التـــي يوردها وكالء العقـــارات ومنظمـــو المـــزادات والمعماريون وفنيو المســـاحة والمهندســـون  	
وغيرهـــم ممن يقومـــوا بمهام وأعمـــال تتعلـــق بالعقارات. 

وقـــد تشـــمل الخدمـــات المرتبطـــة بالعقارات أيـــة خدمات أخـــرى. ولكي تعتبـــر الخدمـــات مرتبطة بالعقـــارات، يجب 
أن تؤثـــر على مســـاحة محددة مـــن األرض أو المبنـــى أو أن يكون لها مســـاحة محـــددة مـــن األرض أو المبنى كجزء 

الخدمة. من  أساســـي 

مثال )2(: تقدم شـــركة وليامز للهندســـة المعمارية المحدودة، التي تأسســـت في اســـكتلندا، خدمات معمارية لشركة 

ايـــه بي ســـي مينـــي ماركتس المحـــدودة لتصميم متجـــر جديد في موقع محدد اســـتأجرته شـــركة ايه بي ســـي في 

)))) المادة )2، الالئحة التنفيذية
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جـــدة. بمـــا أن الخدمـــات تتعلق بمنطقـــة محددة مـــن العقار تقع فـــي المملكـــة العربية الســـعودية، فإن مـــكان توفير 
الخدمات المعماريـــة هو المملكة العربية الســـعودية. 

وحيـــث أن وليامز للهندســـة المعمارية المحـــدودة ال تقع في المملكة العربية الســـعودية والعميل )شـــركة إيه بي 
ســـي ميني ماركتـــس المحـــدودة( تعتبر شـــخص خاضع للضريبـــة ألغـــراض ضريبة القيمـــة المضافة فـــي المملكة 
العربيـــة الســـعودية، يتوجـــب على إيـــه بي ســـي مينـــي ماركتس إجـــراء تقييم ذاتـــي لضريبـــة القيمـــة المضافة 

المســـتحقة علـــى الخدمـــات المعمارية بموجب آلية االحتســـاب العكســـي.

مثال )3(: تقدم شـــركة متخصصة باستشـــارات في مجـــال النفط والغاز نموذجًا لخطة ســـالمة المواقع إلى شـــركة 

التكرير الســـعودية، التي تقوم بتشـــغيل عدد مـــن مواقع التكرير والتخزيـــن في المنطقة الشـــرقية. لم يتم تحديد 
ذلـــك لموقـــع معين، بـــل هو معد لالســـتخدام من قبل شـــركات التكريـــر الســـعودية لتنفيذه في جميـــع العمليات 
والتصميـــم الخـــاص للمبانـــي الفرديـــة. ال تتعلـــق الخدمات التـــي تقدمها الشـــركة بمجـــال معين من العقـــارات وال 

تندرج ضمـــن الحاالت الخاصـــة للخدمات المرتبطـــة بالعقارات.

مثـــال )4(: تقدم شـــركة محامـــاة ســـعودية خدمات قانونيـــة تتعلـــق باتفاقيات االمتياز لسلســـلة فنـــادق تقع في 

المملكـــة العربية الســـعودية ودول مجلـــس التعاون الخليجي. ال تؤثر هذه الخدمات بشـــكل مباشـــر على مســـاحة 
أرض محـــددة أو لـــم تشـــكل األرض جـــزًءا مركزًيا مـــن الخدمة. ال تقـــع الخدمات ضمـــن »الحاالت الخاصـــة« للخدمات 

بالعقارات. المرتبطـــة 

يعد مـــكان توريد الخدمـــات المرتبطة بالعقـــارات التي تقع خـــارج المملكة العربية الســـعودية، خـــارج المملكة، وال 
تخضـــع لضريبـــة القيمة المضافة فـــي المملكة العربية الســـعودية )بغض النظر مـــا إذا كان المـــورد أو العميل مقيمًا 

الســـعودية(.  العربية  المملكة  في 

إن تقديـــم العقـــارات كتوريد ســـلع )بمـــا في ذلك اإلجـــارة أو عقـــد اإليجـــار المنتهي بالتمليـــك أو عقـــد مماثل يتم 
بموجبـــه تأجيـــر الســـلع مع الحق فـــي الحصـــول عليها في نهايـــة المدة( هـــو تقديم للعقار نفســـه )توريد ســـلع(. ال 

تعتبـــر هذه العقـــود توريًدا لخدمـــات مرتبطـــة بالعقارات.

4.4. الخدمات اإللكترونية

يقـــع مكان تقديم الخدمـــات اإللكترونية فـــي الدولة التي يتـــم فيها االســـتخدام الفعلي لهذه الخدمات. بالنســـبة 
للعديـــد مـــن الخدمـــات في هـــذه الفئة، يتـــم التحقق من االســـتخدام من خـــالل محل اإلقامـــة المعتـــادة للعميل 

والتي يتـــم تحديدها عبـــر معلومات العميـــل المحددة.

تعـــد الخدمـــات اإللكترونية جزًءا مـــن مصطلح تـــم تحديده ألغـــراض ضريبة القيمة المضافة بشـــكل أوســـع، كونها 
»االتصاالت الســـلكية والالســـلكية والخدمات اإللكترونية«. ترتبـــط خدمات االتصاالت والخدمـــات اإللكترونية ارتباطًا 
وثيقـــًا، كونها خدمـــات تتضمن نقل المعلومـــات إلى المتلقـــي. وفًقا لالئحة التنفيذية، تشـــمل خدمـــات االتصاالت 

الســـلكية والالســـلكية والخدمات اإللكترونية على ســـبيل المثال ال الحصر مـــا يلي)19(:

)9)) المادة )2)))، الالئحة التنفيذية
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 أي خدمـــة متعلقة ببث أو إرســـال أو انبعاث أو اســـتقبال اإلشـــارات أو الكتابة أو الصـــور أو األصـــوات أو المعلومات أيًا 
كانـــت طبيعتها، ســـواًء كانت باألســـالك أو الراديـــو أو البصريات أو غير ذلـــك من األنظمة الكهرومغناطيســـية،

نقل أو التنازل عن حق استعمال السعة ألغراض البث واإلرسال أو االستقبال المشار اليها.	( 

توفير واتاحة الوصول إلى الشبكات المعلوماتية العالمية.	( 

توفير وتقديم محتوى ســـمعي، وســـمعي بصري لالســـتماع أو المشـــاهدة من قبل الجمهور على أســـاس ت( 
برامـــج مجدولة يقوم بها شـــخص لديه مســـؤوليات تحريرية.

البث واإلرسال الحي عن طريق اإلنترنت.	( 

توريـــدات الصـــور أو النصـــوص التـــي تـــورد آليـــًا مثـــل الصـــور الفوتوغرافيـــة وحافظـــات الشاشـــات والكتب 	( 
اإللكترونيـــة وغيرهـــا مـــن المســـتندات أو الملفـــات الرقميـــة.

توريدات الموسيقى واألفالم واأللعاب والبرامج عند الطلب.	( 

المجالت اإللكترونية.	( 

توريدات المواقع اإللكترونية أو خدمات االستضافة على المواقع اإللكترونية.د( 

صيانة البرامج والمعدات عن ُبعد.	( 

توريدات البرامج وتحديثها.ر( 

المساحات اإلعالنية على المواقع اإللكترونية وأي حقوق مرتبطة بذلك اإلعالن.	( 

هنالـــك ارتباط بين بعض مـــن الخدمات المهنيـــة والخدمات االلكترونية، ولكـــن دون أن تندرج ضمـــن أحد التعريفات 
الـــواردة. تعتبـــر الهيئة بـــأن الخدمـــات المرتبطـــة بخدمـــات الكترونية ويتـــم تقديمها معهـــا )مثـــال: تصميم موقع 
علـــى االنترنت( تخضع للمعاملـــة الضريبية للخدمـــات االلكترونية. ومع ذلك، فـــإن الخدمة المنفصلـــة والغير مرتبطة 

بخدمـــة الكترونية )مثـــال: تقرير عن أعمـــال الموقع االلكترونـــي( ال تعتبر خدمـــة الكترونية. 

من الواجب مراجعة المعاملة الضريبية بناًء على ما يتم توريده في كل حالة.

مثال )5(: تقدم شـــركة أســـامة الســـتضافة المواقـــع عبر االنترنت )تم انشـــاؤها فـــي المملكة العربية الســـعودية( 

خدمـــات اســـتضافة للمواقع عبر االنترنـــت وتطوير مواقـــع االنترنـــت لمتاجر الخدمـــات االلكترونية فـــي جميع أنحاء 
العالـــم. يتم التعاقد مع شـــركة أســـامة الســـتضافة المواقع من قبل شـــركة رويـــال جي ام بي اتش )وهي شـــركة 
ألمانيـــة تديـــر موقـــع إلكتروني فـــي المـــواد الغذائية( لتطويـــر واســـتضافة موقع إلكترونـــي جديد. تعـــد الخدمات 
المقدمـــة مـــن قبل شـــركة أســـامة مؤهلـــة كخدمـــات إلكترونية ألغـــراض ضريبـــة القيمـــة المضافة فـــي المملكة 
العربيـــة الســـعودية. وعليـــه، فإن مـــكان توريد هـــذه الخدمات هو البلـــد التي يتم فيهـــا االســـتخدام الفعلي لهذه 
الخدمات )ألمانيا(. ال تقوم شـــركة أســـامة باحتســـاب ضريبة القيمة المضافة على الرســـوم التي يتـــم دفعها مقابل 

الويب. تطويـــر  خدمات 

ال يعـــد تقديـــم التقارير عبـــر البريـــد اإللكتروني في حد ذاتـــه خدمـــة إلكترونية. وبالمثـــل، ال يعد تقديـــم خدمة عبر 
الوســـائل اإللكترونية في حـــد ذاته خدمـــة إلكترونية.
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مثـــال )6(: يقـــدم مهنـــدس معمـــاري بعض المخططـــات لتطويـــر مبنـــى المكاتـــب التجاريـــة للعميل. بعـــد زيارة 

الموقـــع وبضع أســـابيع مـــن العمل على التصميم، يقوم بإرســـال الرســـومات إلى العميـــل عبر البريـــد اإللكتروني. إن 
تقديـــم الرســـومات عبر البريـــد اإللكتروني ليس في حد ذاتـــه توفير للخدمـــات اإللكترونية. في هـــذه الحالة، تتعلق 
الخدمـــات بمنطقـــة محددة من العقـــارات ويجـــب أن تطبق ضريبـــة القيمة المضافة على أســـاس الدولـــة التي تقع 

فيهـــا العقارات. 

للمزيد من المعلومات حول الخدمات االلكترونية ،.يرجى االطالع على الدليل اإلرشادي لالقتصاد الرقمي.

4.5. خدمات التدريب

يعـــد مـــكان تقديم الخدمـــات التعليمية هو الموقـــع الفعلي الذي تقدم فيـــه تلك الخدمات)20(. وذلـــك في الحاالت 
التي يتم فيها فرض رســـوم على الدخـــول إلى الفعاليات في موقـــع محدد أو عندما يتم توفيـــر الخدمات التعليمية 
فـــي موقع محـــدد. وتعتبـــر الهيئة أن »الخدمـــات التعليمية« تشـــير إلـــى تقديم التعليم فـــي فعالية مـــا أو تقديم 

التعليم الرســـمي مـــع برنامج محدد مصمـــم للتطبيق العام لعدد مـــن المتلقيين. 

ال يعـــد تقديـــم خدمات التدريب حســـب الطلـــب إلى متلقـــي واحد بأنـــه خدمات تعليميـــة، كما هو منصـــوص عليه 
غالبـــًا في ســـياق الخدمات المهنية. وعلـــى هذا النحو، عـــادة ما يندرج مـــكان توريد خدمات التدريـــب المهني ضمن 

القواعد العامـــة للتوريد.

مثال )7(: تقدم شـــركة الرياض لالستشـــارات الضريبية )تأسســـت في المملكة العربية الســـعودية( خدمات التدريب 

لقســـم الضرائـــب في بنك لنـــدن المحدود )تأســـس فـــي المملكة المتحـــدة( على أحـــكام االمتثال لضريبـــة القيمة 
المضافـــة في المملكـــة العربية الســـعودية. يعتمـــد المحتوى علـــى برنامج معين ولكـــن تم االتفاق عليه مســـبًقا 
ومصمـــم خصيًصا ألنشـــطة بنك لنـــدن. تتم الدورة التدريبية شـــخصًيا في مكاتـــب بنك لندن. ال تعـــد خدمات التدريب 
فـــي حد ذاتهـــا تقديـــم للخدمات التعليمية. ســـيتم تطبيـــق ضريبة القيمـــة المضافة علـــى الخدمـــات المقدمة من 

قبل المقيمين فـــي المملكة العربية الســـعودية.

4.6. تلقي الخدمات من قبل شخص خاضع للضريبة في المملكة

يتـــم فرض ضريبـــة القيمة المضافـــة على الخدمـــات المقدمة فـــي المملكة العربية الســـعودية إلى شـــخص خاضع 
للضريبـــة )العميل( مـــن ِقبل مورد غير مقيم باســـتخدام آلية االحتســـاب العكســـي.

»إذا كان مـــكان توريـــد الســـلع أو الخدمـــات فـــي دولـــة عضو ال يكـــون المـــورد مقيما فيهـــا، يصبح العميـــل الخاضع 
للضريبـــة في هـــذه الدولة ملزمـــا بســـداد الضريبة المســـتحقة«)21(.

)21) المادة )2)))، الالئحة التنفيذية
))2) المادة ))، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة
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يقـــوم العميل بـــإدراج ضريبة القيمة المضافة المســـتحقة بإدخال قيمـــة الخدمات التي تم تلقيها فـــي الخانة 9 من 
اإلقـــرار الضريبـــي. إذا كان يحق للعميـــل خصم ضريبة القيمـــة المضافة فيمـــا يتعلق بتلك الخدمـــات )يرجى االطالع 
على القســـم 12 من هذا الدليل بشـــأن خصـــم ضريبة المدخالت( ال يتم إجـــراء أي تعديل إضافي علـــى نموذج اإلقرار 

الضريبـــي ويتم خصـــم ضريبة المدخالت تلقائيـــًا من ضريبة القيمة المضافة المســـتحقة.

المـــورد غير المقيم هـــو المورد الذي ال يملك مكان عمل أو مؤسســـة ثابتـــة أخرى في المملكة العربية الســـعودية 
فيمـــا يتعلـــق بذلك التوريد. المؤسســـة الثابتة هي أي مقـــر ثابت للعمل غير مقـــر العمل، الذي يمـــارس فيه العمل 
ويتميـــز بوجـــود مـــوارد بشـــرية وتقنية بشـــكل دائم وبصفة تمكن الشـــخص مـــن القيـــام بتوريد أو تلقي الســـلع أو 

الخدمات)22(.

يتوجـــب على المورد تحديد ما إذا كان لديه مؤسســـة ســـعودية واتخاذ اإلجراءات المناســـبة للتســـجيل إذا لزم األمر. 
مـــن الناحيـــة العمليـــة، يجب علـــى متلقي الخدمات الـــذي يتلقى فاتـــورة من مـــورد ال يملك عنوان وســـجل تجاري 
فـــي المملكـــة العربية الســـعودية، افتراض أن المـــورد غير مقيـــم وتطبيق ضريبـــة القيمة المضافة باســـتخدام آلية 

االحتســـاب العكســـي في حال كان يقع مـــكان التوريد فـــي المملكة العربية الســـعودية.

إذا امتلـــك مـــورد مكتب رئيســـي فـــي الخارج وفرع محلـــي في المملكـــة العربية الســـعودية، فســـتكون الخدمات 
بشـــكل عـــام مرتبطة بشـــكل وثيق بفـــرع المورد فـــي المملكة العربية الســـعودية. ومـــع ذلك، في بعـــض الظروف 
الخاصـــة، يمكن أن يكون المكتب الرئيســـي مرتبطـــًا بالتوريد )دون أي تدخـــل مادي من الفـــرع المحلي(. في هذه 

الحـــاالت، يعد المـــورد غير مقيم فيمـــا يتعلق بهـــذا التوريد.

مثـــال )8(: يطلـــب مجلس إدارة أحـــد كبار مـــزودي خدمـــات االتصاالت فـــي المملكـــة العربية الســـعودية مراجعة 

إســـتراتيجية من شـــركة يونيتي جي ام بي اتش، وهي شـــركة استشـــارات اســـتراتيجية أنشـــئت في ألمانيا ولديها 
أيًضا مكتـــب في المملكـــة العربية الســـعودية يقوم بوظائـــف محدودة للســـوق المحلية.

يتـــم تنفيـــذ الخدمات بالكامل عبر المكتب الرئيســـي لالستشـــارات اإلســـتراتيجية فـــي ألمانيا، وذلك بســـبب تعقيد 
الخدمـــات التـــي يتـــم تنفيذها وطبيعتها. ال يشـــارك الفـــرع المحلي في تقديم الخدمات بأي شـــكل من األشـــكال. 
فـــي مثل هذه الحـــاالت، ال يعد المورد مقيمـــًا فيما يتعلـــق بتوريد هذه الخدمـــات، وبالتالي ال يجـــب على المكتب 
الرئيســـي تحميـــل ضريبـــة القيمة المضافـــة إلى مـــزود خدمات االتصـــاالت الســـعودية. يجب على مـــزود االتصاالت 
فـــي المملكـــة العربية الســـعودية إجراء تقييـــم ذاتي لضريبـــة القيمة المضافة عبر آلية االحتســـاب العكســـي على 

الخدمـــات التي يقدمها مكتب االستشـــارات االســـتراتيجية فـــي ألمانيا.

)22) المادة )، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة
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5. التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر

يخضـــع توريد الخدمـــات المهنية من قبل مورد خاضـــع للضريبة مقيم فـــي المملكة العربية الســـعودية لصالح عميل 
غيـــر مقيم فـــي إقليم المملكة والذي يســـتفيد مـــن الخدمة في خـــارج المملكـــة)23( لضريبة القيمـــة المضافة في 

بالمائة)24(. المملكة بنســـبة الصفر 

وألغـــراض تطبيـــق الضريبـــة بنســـبة الصفـــر بالمائة، فإنـــه يجب علـــى المـــورد التأكد مـــن اســـتيفاء كافـــة المعايير 
المنصـــوص عليها فـــي الالئحـــة التنفيذية لنظـــام الضريبـــة.)25( قمنا بمناقشـــة هذه المعاييـــر أدناه مع ســـرد ألمثلة 

تتعلـــق بالخدمـــات المهنية.

	 . أن ال تكـــون هـــذه الخدمـــات خاضعـــة »للحـــاالت الخاصـــة« المنصوص عليهـــا فـــي االتفاقية الموحـــدة لضريبة 

القيمـــة المضافـــة فـــي المملكـــة)26( )التفاصيـــل في القســـم 4 من هـــذا الدليل(.

مما يعني أن الخدمات المهنية التالية ال تعتبر مؤهلة ألن تخضع للضريبة بنسبة الصفر بالمائة: 

 توريـــد خدمات مرتبطـــة بالعقارات، مثل خدمـــات البناء والهندســـة والتصميم والخدمـــات القانونية والخدمات  	
المتعلقة بقطـــاع العقارات.

 الخدمـــات المـــوردة الكترونًيا، مثل خدمات تطوير االنترنـــت )لكن ال تخضع للضريبة في حال تقديمها لشـــخص  	
مقيم(.  غير 

الخدمـــات الثقافيـــة والفنيـــة والتعليميـــة والخدمـــات التـــي يتم تقديمهـــا فـــي الفعاليات مثـــل المؤتمرات  	
والنـــدوات )للمزيـــد مـــن التفاصيل الرجـــاء االطالع علـــى القســـم 8 من هـــذا الدليل(.

مثـــال )9(: تطلب شـــركة أمريكية عالمية من شـــركة ســـعودية متخصصة في مجـــال البحث والتطويـــر إجراء بحث 

إمكانـــات تطويـــر مدينة لمعالجة الميـــاه على أرض خالية تمتلكها الشـــركة فـــي مدينة الخبر. بمـــا أن خدمات البحث 
والتطويـــر مرتبطة بالممتلـــكات الموجودة في المملكة العربية الســـعودية، ال تعد الخدمات مؤهلة لتطبيق نســـبة 

الصفـــر و يجـــب أن تفرض ضريبـــة القيمة المضافة بنســـبة ٪5 على الفاتورة الصادرة عن شـــركة األبحـــاث والتطوير.

	 .   ال يوجـــد لـــدى المـــورد أي دليل علـــى أن العميـــل مقيم فـــي المملكة، ولديه دليـــل علـــى أن العميل مقيم 

خـــارج المملكة.

تتوقـــع الهيئـــة بأن هذه األدلة تســـتوفي بشـــكل عام الممارســـات من خالل إصـــدار الفواتير أو أي مســـتندات أخرى 
إلـــى عنـــوان غيـــر المملكة. كما أنـــه من الواجـــب الفحـــص واالســـتنتاج اإلضافي في حـــال توفرت معلومـــات عامة 

تظهـــر فيها بـــأن المتلقـــي لديه محل إقامـــة أو فرع فـــي المملكة.

هذا  تطبيق  بعد  االلكتروني.  الخدمة  لنظام  الكامل  التطبيق  قبل  الصفر  لنسبة  الخاضعة  التوريدات  متطلبات  يوضح  القسم  هذا  ))2)  مالحظة: 
المجلس«. دول  في  مقيم  »غير  إلى  المملكة«  في  مقيم  »غير  من  اإلشارة  ستتغير  النظام، 

))2) المادة ))، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة.
))2) المادة ))، الالئحة التنفيذية.

))2) المواد )) - )2، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة.



19

مثال )10(: تقوم شـــركة ســـعودية لالستشـــارات التســـويقية بالتعامـــل مع عميل تركـــي لديه فرع فـــي المملكة 

العربيـــة الســـعودية. يتم تقديم خدمات االستشـــارات للمكتب الرئيســـي، والذي ســـيتم اســـتخدامه مـــن قبل فرع 
المملكـــة فـــي أنشـــطته االقتصادية. وال يجوز لشـــركة االستشـــارات تطبيق نســـبة الصفـــر على الفاتـــورة الموجهة 

للمكتب الرئيســـي التركـــي، حيث يمتلـــك العميل مكاًنـــا لإلقامة فـــي المملكة العربية الســـعودية.

	 .  ال يتـــم االســـتفادة مـــن الخدمـــة من قبـــل عميل، أو أي شـــخص آخـــر، حيث يكون هـــذا الشـــخص واقعًا في 

. لمملكة ا

تفســـر الهيئة هذا الشـــرط بأنه يعنـــي الفائدة المباشـــرة والغرض الرئيســـي من تلقـــي الخدمة. وبصـــورة عامة، يتم 
تطبيـــق نســـبة الصفر بالمائـــة في حال قـــام المـــورد بتزويد غيـــر المقيم بالفائـــدة المباشـــرة والغرض الرئيســـي من 

الخدمة.

فـــي العديـــد من الحـــاالت، يتم تقديـــم الخدمات المهنية لشـــخص واحـــد بما يتعلق بحالـــة تؤثر علـــى مجموعة من 
األشـــخاص. مـــن الممكن مشـــاركة تقديـــم الخدمات )مثـــل التقاريـــر( مع أطـــراف ثالثـــة، أو أن تؤثـــر الخدمات على 

عالقة الشـــخص المســـتقبلية مع أطـــراف ثالثة.

فـــي هذه الحاالت، مـــن الممكن اعتبـــار أن الطـــرف الثالث يتلقى منفعة غير مباشـــرة مـــن الخدمـــات المهنية. ومع 
ذلـــك، مـــن الممكن تطبيـــق ضريبة القيمة المضافة بنســـبة الصفـــر بالمائة على حـــاالت توريد الخدمـــات لغير المقيم 

مباشـــرة باإلضافة إلى أي شـــخص يتلقـــى منفعة غير مباشـــرة من تلـــك الخدمات الموردة لغيـــر المقيم.

يرجـــى االطـــالع على القســـم 10 من هـــذا الدليـــل لتفاصيل تطبيـــق ضريبـــة القيمة المضافة بنســـبة الصفـــر بالمائة 
الدولية. العقـــود  على 

مثـــال )11(: تطلب شـــركة محاماة بريطانية من شـــركة محامـــاة تابعة لها فـــي المملكة العربية الســـعودية مقابلة 

ممثـــل لعميل أثناء زيارة إلى الرياض لمناقشـــة مســـألة ما. وافقت الشـــركة الســـعودية بعد االجتمـــاع على تقديم 
االستشـــارة الرســـمية إلى مكتـــب المحاماة فـــي المملكة المتحدة، الســـتخدامها فـــي تقديم مذكـــرة إلى عميل 
المملكـــة المتحدة. وفـــي هذه الحالة، فإنـــه ال يتم توفيـــر الفائدة المباشـــرة للخدمات للممثل الذي تـــم لقاءه في 
المملكة العربية الســـعودية )أو أي شـــخص آخر(، حيث أنه في زيارة للمملكة العربية الســـعودية. يجب على شـــركة 

المحاماة الســـعودية تطبيق نســـبة الصفر علـــى الخدمات.

ال يتـــم تطبيـــق ضريبة القيمـــة المضافة بنســـبة الصفـــر بالمائة في حـــال كانت الترتيبـــات والعالقـــات التعاقدية مع 
غيـــر مقيـــم، ولكن يتـــم تقديم المنافـــع المباشـــرة من الخدمات لشـــخص فـــي المملكة. علـــى ســـبيل المثال، من 
الممكـــن أن يكون لـــدى عميل غير مقيم فـــي المملكة وال يملك منشـــأة فـــي المملكة موظفيـــن أو ممثلين عنه 
فـــي المملكـــة بشـــكل مؤقت، والذيـــن باســـتطاعتهم االنتفاع مـــن الخدمات في المملكـــة. وفي حال تـــم ذلك، ال 

تطبق ضريبـــة القيمة المضافة بنســـبة الصفـــر بالمائة. 

مثال )12(: تمتلك شـــركة إســـبانية فرع فـــي المملكة العربية الســـعودية، وتحتاج الشـــركة إلى مســـاعدة قانونية 

فيمـــا يتعلـــق بنظـــام العمل فـــي المملكة. تتعاقد الشـــركة اإلســـبانية مع شـــركة محامـــاة في المملكـــة العربية 
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الســـعودية لتقديـــم الخدمـــات القانونية. تقدم شـــركة المحامـــاة خدماتهـــا القانونية مباشـــرة إلى الشـــركة التابعة 
للمملكـــة العربيـــة الســـعودية فـــي حين أن شـــركة المحامـــاة يتم إرشـــادها وإبـــرام العقد مع الشـــركة اإلســـبانية. 
يســـتفيد مـــن الخدمات بشـــكل مباشـــر الشـــخص الذي يقيـــم في المملكـــة العربيـــة الســـعودية، وال تعـــد فاتورة 

الشـــركة اإلســـبانية مؤهلة لنســـبة الصفر.

د .  ال تتم تأدية الخدمات على أي سلع ملموسة أو عقار متواجد داخل المملكة أثناء فترة التوريد.

ويشـــمل هـــذا أي خدمات تؤثر على الســـلع أو الممتلكات الملموســـة أو يكون لها جزء أساســـي مـــن الخدمة. على 
ســـبيل المثـــال، ال ينبغـــي أن يتـــم تنفيذ التقييـــم أو الفحـــص على أصل محـــدد في المملكـــة العربية الســـعودية، 

وعليـــه، فإنـــه ال يعد مؤهـــاًل لتطبيق نســـبة الصفر، حتـــى عندما يتـــم تقديم الخدمات إلى شـــخص غيـــر مقيم. 

هـ . أن يرغب المورد في االستفادة من الخدمة خارج إقليم المملكة.

ينبغي أن يتوقع المورد أن العميل سيستخدم الخدمات خالل القيام باألنشطة خارج المملكة العربية السعودية.

مثـــال )13(: شـــركة الخليج لتحليل البيانات هي شـــركة استشـــارات تســـويقية تم تأسيســـها في المملكـــة العربية 
الســـعودية، تقوم بتقديم معلومات حول الســـوق االســـتهالكية للشـــركات المحلية والدولية. تقدم الشـــركة تقريرًا 
إلـــى »الكســـا ليميتد«، وهـــي سلســـلة مطاعم ســـنغافورية تســـتعد للدخـــول إلى أســـواق دول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي المحلية. فـــي الوقت الذي يتم فيـــه تنفيذ الخدمات، ال يملك العميل )الكســـا ليميتد( أي مؤسســـة في 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي. يتلقى الخدمات ويســـتفيد منها مباشـــرة خـــارج دول مجلس التعـــاون الخليجي. 

ويجب على شـــركة الخليـــج لتحليـــل البيانات تطبيق نســـبة الصفر.

و .  أن اليكـــون لـــدى المـــورد دليل على أنـــه ســـيتم االنتفاع من تلـــك الخدمـــات داخل اقليـــم المملكـــة العربية 
. ية د لسعو ا

يقـــوم هذا الشـــرط بتقييم المنافع المباشـــرة للتوريـــد األصلي من المورد. كما تم شـــرحه في الشـــرط )ج( أعاله، ال 
يجـــوز للمـــورد أن يطبق نســـبة الصفر إذا قدم خدماته مباشـــرة إلى شـــخص فـــي المملكة العربية الســـعودية )حتى 

إذا تـــم دفع مقابل هـــذه الخدمات من قبـــل عميل من خـــارج المملكة العربية الســـعودية(.

فـــي ســـياق الخدمـــات المهنيـــة، يمكن لغيـــر المقيم الـــذي يقوم باســـتالم توريـــد لخدمـــات اختيار االنتفـــاع بهذه 
الخدمـــات بأشـــكال مختلفة، والتي مـــن الممكن أن تتضمن اســـتخدامه لها للقيام بتقديم خدمات ألشـــخاص آخرين 

أو تقديـــم استشـــارة ألشـــخاص آخرين أو القيـــام ببعض األعمـــال المعينة والتـــي تؤثر على أشـــخاص آخرين. 

اليتعـــارض تقديـــم الخدمات الالحق من ِقبـــل العميل إلى طرف ثالث فـــي المملكة، أو االســـتخدام الالحق للخدمات 
مـــن ِقبل العميل بشـــكل ينتفع به طـــرف ثالث في المملكـــة، على إمكانية تطبيـــق ضريبة القيمة المضافة بنســـبة 

الصفـــر بالمائة على التوريـــد األصلي للخدمات.
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مثـــال )14(: فازت شـــركة ليكر لالستشـــارات المحدودة )شـــركة مؤسســـة في جنوب أفريقيا( بمشـــروع استشـــارى 

كبيـــر مع بنك ســـعودي. وتتطلـــب إحدى عمليـــات التطوير جمع وتحليـــل المعلومـــات المالية من المصـــادر المعنية 
فـــي المملكة العربية الســـعودية. وقامت الشـــركة بتعيين شـــركة مجد لالستشـــارات كمقاول مـــن الباطن لتقديم 

الخدمات.  هذه 

ال تقوم شـــركة مجـــد لإلستشـــارات بالتواصـــل مع البنـــك، حيث تعمل حســـب تعليمات شـــركة ليكر وتقـــدم جميع 
الخدمـــات مباشـــرة إليهـــا. تقوم ليكر فـــي نهاية المطـــاف بجمع هـــذه المعلومات وتســـليمها بإســـمها الخاص إلى 

 . لبنك ا

فـــي هذه الحالة، يســـتفيد البنك الســـعودي بشـــكل غير مباشـــر من العمـــل الذي تقوم به شـــركة مجـــد. لكن تتم 
االســـتفادة المباشـــرة مـــن قبل شـــركة ليكر، حيث يســـمح ذلـــك باســـتكمال العمل للبنـــك. يجب على شـــركة مجد 

تطبيق نســـبة الصفـــر على الفواتيـــر المقدمة لشـــركة ليكر.
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6. تاريخ استحقاق الضريبة

6.1. المبادئ العامة

يجـــب أن تتضمـــن كل فاتورة ضريبية صـــادرة عن توريد خاضـــع للضريبة تاريح القيـــام بالتوريد )تاريـــخ التوريد ألغراض 
ضريبـــة القيمـــة المضافة(. يحـــدد تاريـــخ التوريد التاريخ الذي ينشـــأ فيه اســـتحقاق ضريبـــة القيمة المضافـــة، وفقًا 

لالتفاقيـــة الموحدة لضريبة القيمـــة المضافة:

»تســـتحق الضريبـــة في تاريخ توريد الســـلع أو الخدمات أو فـــي تاريخ إصدار الفاتـــورة الضريبية أو في تاريخ اســـتالم 
المقابل جزئيـــًا أو كليًا وفي حدود المبلغ المســـتلم، أيهم أســـبق«)27(.

يحـــدد تاريـــخ التوريـــد الفترة الضريبيـــة التي ســـيتم اإلقرار فيهـــا عن التوريـــد. وبما أن لـــكل توريد تاريخ اســـتحقاق 
ضريبـــة مختلـــف، فإنه يتم ســـداد ضريبة القيمـــة المضافة مـــن قبل المـــورد للهيئة عند القيـــام بتقديم اإلقـــرار )عند 

اســـتحقاق ضريبة القيمـــة المضافة عن الفتـــرة كاملة(.

فـــي الحـــاالت االعتياديـــة، يكون التاريـــخ الفعلي لتوريد ســـلع أو خدمات هـــو تاريخ تســـليم الســـلع أو اكتمال أداء 
الخدمـــات. ولكن، هنالـــك بعض القواعـــد الخاصة لتاريخ التوريـــد ضمن االتفاقيـــة الموحدة لضريبـــة القيمة المضافة 

والالئحـــة التنفيذية)28(. 

مثال )15(: يقوم علي، مستشـــار فـــي تقنية المعلومات، بالتعاقد مـــع بلدية جدة لتزويدها بتقريـــر حول آلية تطوير 

تقنيـــة المعلومـــات لديهـــا. بما أن هذه االستشـــارة هي لمـــرة واحدة وتتضمن تســـليمًا واحـــدًا، فإن تاريـــخ اكتمال 
الخدمـــة هو التاريـــخ الذي يقوم بـــه علي بتزويد البلديـــة بالتقرير المطلـــوب، وذلك هو تاريـــخ التوريد.

مثـــال )16(: تقـــوم نـــورة، طبيبة بيطريـــة، بتقديم خدمات استشـــارات طبيـــة. تعتير االستشـــارة الطبيـــة بأنها لمرة 

واحـــدة وعليـــه فإن تاريـــخ التوريد هـــو تاريخ القيام باالستشـــارة.

قـــد يســـبق تاريخ حدوث التوريـــد ألغراض ضريبـــة القيمة المضافـــة تاريخ التوريـــد الفعلي، وذلك فـــي الحاالت التي 
يتـــم فيها إصـــدار الفاتـــورة الضريبية أو اســـتالم المقابل الخاص بالتوريـــد قبل التاريخ الفعلـــي للتوريد. 

قبـــل  الضريبيـــة  الفاتـــورة  إصـــدار  تـــّم  إذا 
للتوريـــد: الفعلـــي  التاريـــخ 

إذا تم اســـتالم دفعة مقدمة قبل التاريخ 
للتوريد: الفعلي 

يتعين على المـــورد االمتثال لاللتزامات الضريبية على أســـاس تاريخ 
إصـــدار الفاتـــورة الضريبيـــة، كما يجـــب اإلقرار عـــن الضريبـــة كضريبة 
مخرجات فـــي الفتـــرة الضريبية التي صـــدرت فيها الفاتـــورة الضريبية 

)حتى وإن لم يتم استالم المبلغ أو لم يحدث التوريد فعليًا(.
 

يعتبـــر التوريد أنه حـــدث في تاريـــخ الدفعة المســـتلمة )في حاالت 
الدفـــع الجزئي، يحـــدث التوريد بمقدار المبلـــغ المدفوع(. 

))2) المادة )2، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة
))2) المادة )2، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة و المادة 21، الالئحة التنفيذية
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6.2. التوريدات المستمرة

نصـــت الالئحة التنفيذية لنظـــام ضريبة القيمة المضافة على أنه فـــي الحاالت التي تتضمن فيهـــا الفاتورة أو االتفاق 
بيـــن المورد والعميل على اســـتحقاق المقابل على شـــكل أقســـاط دورية، فإن كل قســـط يمثل توريـــدًا منفصاًل)29(. 

ويطبق ذلك على التوريد المســـتمر للســـلع أو الخدمات. 

فـــي حـــال الســـماح بتســـديد المقابل على شـــكل أقســـاط دورية، فـــإن تاريـــخ التوريد هـــو تاريخ اســـتحقاق دفعة 
القســـط أو تاريخ الســـداد الفعلي للقســـط، أيهما أســـبق. 

ينطـــوي التوريد المســـتمر لســـلع أو خدمات على تقديم ســـلع أو أداء خدمات بشـــكل مســـتمر خالل فتـــرة محددة. 
ومـــن أمثلـــة التوريدات المســـتمرة ضمن الخدمـــات المهنية: القيام بخدمات استشـــارية والخدمـــات اإلدارية.

يكـــون تاريخ توريد التوريدات المســـتمرة للخدمات، والتي ال تتضمن الســـداد على أقســـاط دورية، فـــي تاريخ إصدار 
الفاتـــورة الضريبية أو تاريخ الســـداد، أيهما أســـبق، وذلك بمقدار قيمة الفاتـــورة الصادرة أو قيمة المبلغ المســـدد)30(.

ما لم يتم اســـتالم دفعـــة مقدمة، فإن تاريـــخ إصدار الفاتـــورة الضريبية للتوريدات المســـتمرة هو تاريـــخ التوريد. إذا 
تم اســـتالم دفعـــة مقدمة، فيجب إظهـــار التاريخ األســـبق للتوريد على الفاتـــورة الضريبية.

مثـــال )17(: لدى شـــركة النخيل لالستشـــارات عقد مـــع مصانع الصالـــح لتقديم خدمات استشـــارية مســـتمرة. تصدر 

الشـــركة الفاتورة في نهاية كل شـــهر لتشـــمل جميع الخدمات المقدمة في الشـــهر الســـابق بناًء على عدد الساعات 
المصروفة. 

لدى شـــركة النخيل التـــزام بتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة شـــهريًا. خالل شـــهر ســـبتمبر لم يكـــن هنالك اية 
خدمـــات، ولم تقم شـــركة النخيل بإصـــدار أية فواتير ولـــم تقم باإلقرار عـــن ضريبة قيمة مضافة لهذا الشـــهر.

خـــالل شـــهر أكتوبر، كانـــت القيمـــة اإلجماليـــة للخدمـــات 20,000 ريال )باإلضافـــة إلـــى 3,000 ريـــال ضريبة قيمة 
مضافـــة(. أصدرت شـــركة النخيل الفاتـــورة الضريبية فـــي 4 نوفمبر وطالبت العميل بالســـداد فـــي 10 نوفمبر. لغايات 
اإلقـــرار عـــن ضريبة القيمة المضافة، يكـــون تاريخ التوريد هو 4 نوفمبر وســـيتم إدراجه ضمن اإلقرار الضريبي لشـــركة 

النخيل لشـــهر نوفمبر.

)29) المادة 21)))، الالئحة التنفيذية
)1)) المادة 21)2) و)))، الالئحة التنفيذية - مع مراعاة تطبيق قواعد محددة في حالة عدم استالم مقابل أو إصدار فاتورة خالل إثني عشر شهرًا
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7. المقابل

تنـــص االتفاقيـــة الموحدة لضريبة القيمـــة المضافة على أنـــه »يجب أن يتضمن الســـعر المعلن في الســـوق المحلي 
للســـلع والخدمات ضريبـــة القيمة المضافـــة«)31(، حيث يجب أن تتضمن األســـعار المعلنة للعامة قيمـــة ضريبة القيمة 

المضافـــة )مثل متجر البيـــع بالتجزئة(. 

يتـــم تقديم معظم الخدمـــات المهنية كمعامالت تجاريـــة )أعمال-أعمال(، حيث توافق الهيئة علـــى أن يتفق المورد 
والعميـــل علـــى الســـعر دون ضريبة القيمـــة المضافة أو مقابـــل المبلغ المســـتحق مقابل توريد ســـلع وخدمات. في 
هـــذه الحاالت، يجـــب أن توضح االتفاقية بينهما أن الســـعر ال يشـــمل ضريبة القيمـــة المضافة. وإذا تم إدراج الســـعر 

بـــدون أي ذكـــر لضريبة القيمة المضافة، ســـُيفترض أن المبلغ شـــامل لضريبـــة القيمة المضافة.

فـــي هـــذه الحـــاالت، أو إذا احتـــوى االتفاق علـــى صياغة أخـــرى تنص علـــى تضمين ضريبـــة القيمـــة المضافة )مثل 
»شـــاملة جميـــع الضرائـــب«(، يتم احتســـاب ضريبـــة القيمة المضافة المســـتحقة مـــن المـــورد على أنهـــا 115/15 من 

الدفع. المســـتحق  المقابل  إجمالـــي 

تعرف االتفاقية الموحدة مصطلح المقابل كما يلي: 

»كل مـــا حصل أو ســـوف يحصـــل عليه المـــورد الخاضع للضريبـــة من العميـــل أو من جهة ثالثـــة لقاء توريد الســـلع أو 
الخدمات متضمًنـــا ضريبة القيمـــة المضافة«)32(.

بالنســـبة للخدمـــات المهنية، يتكـــون المقابـــل المدفوع للعميل من صافي رســـوم المـــورد لألنشـــطة المقدمة )قد 
يعتمد هذا على ســـبيل المثال على ســـعر الســـاعة والوقت المســـتغرق أو نســـبة أو مبلـــغ ثابـــت(، باإلضافة إلى أي 
مدفوعـــات أو تعويضـــات )كمـــا هو موضح أدنـــاه( ومبلـــغ ضريبة القيمـــة المضافة المســـتحق على مختلـــف البنود. 

يجـــوز للمـــوّرد أن يتقاضى ســـعًرا ثابًتا بمـــا في ذلك هـــذه البنود.

مثـــال )18(: تتقاضى شـــركة عمـــر لخدمات المحاســـبة عمولـــة ثابتة شـــاملة لضريبة القيمـــة المضافة تبلـــغ 1,320 

ريال ســـعودي من عمالء الشـــركات الصغيرة إلعداد كشـــف الحســـابات الســـنوي، بمـــا في ذلك تكاليفهـــا المتكبدة 
لرســـوم التقديم عبر اإلنترنت ضمن هذا الســـعر. تقوم باحتســـاب ضريبة القيمة المضافة المســـتحقة بنســـبة 115/15 
مـــن 1,320 )أي مـــا يعادل تقريبًا 172 ريال ســـعودي(. يجـــب أن تتضمن الفاتـــورة الضريبية التي ُتظهـــر مبلغ الضريبة، 

ضريبـــة القيمـــة المضافة بمبلغ 172 ريال ســـعودي.

عـــادًة مـــا يكـــون المقابل نقـــدي، ولكنـــه مـــن الممكـــن أن يتضمن أيًضـــا مقابل غيـــر نقدي. فـــي ســـياق الخدمات 
المهنيـــة، قد ينشـــأ هـــذا عندما يوافـــق مزود خدمـــة على القيام بشـــيء مقابـــل خدمـــة يقدمها المتلقـــي )ُتعرف 
أيًضا باســـم »المقايضـــة«(. في هذه الحالـــة، تخضع التوريـــدات لضريبة القيمـــة المضافة بناًء على القيمة الســـوقية 

للتوريدات.  العادلـــة 

)))) المادة )2، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة
)2)) المادة )2، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة
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مثال )19(: تقدم شـــركة خان خدمات استشـــارية متخصصة للعمالء متعددي الجنســـيات الراغبين في جلب العمالة 

الوافـــدة إلى المملكة العربية الســـعودية. تعاقدت شـــركة خان مع ســـتيفانو اس بي ايه )شـــركة إيطالية متخصصة 
في مجال الموارد البشـــرية( لتقديم خدمات استشـــارية مباشـــرة إلى أحد العاملين المغتربين في شـــركة ســـتيفانو 
فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية. تقدر هـــذه الخدمات بمبلـــغ 50 ألف ريال ســـعودي بنـــاًء على النســـب العادية، 
ولكـــن ال يتم دفع أي رســـوم حيث ســـيقوم العميل اإليطالي بتقديـــم دورة تدريبية مخصصة علـــى اإلنترنت للموارد 

البشـــرية في المقابل.

فـــي حين أنـــه ال يتم دفـــع أي مقابل مالي، تقوم كل من شـــركة خـــان و ســـتيفانو بتقديم توريـــدات لخدمات. تبلغ 
القيمة الســـوقية العادلة لكل مـــن التوريدات 50,000 ريال ســـعودي. ويجب على خان لإلستشـــارات تطبيق ضريبة 
القيمـــة المضافة على الخدمات التي يســـتهلكها المغتـــرب في المملكة العربية الســـعودية، ويجـــب أن تعتبر أيًضا 
مـــا إذا كانـــت تحتاج إلى تطبيـــق ضريبة القيمـــة المضافة على تلقـــي الخدمات مـــن المورد اإليطالـــي بموجب آلية 

العكسي. االحتساب 

قـــد يتفق مـــورد الخدمة مع عميله على اســـترداد التكاليـــف التي يتحملها عندمـــا يتصرف بالنيابة عـــن العميل، حيث 
يعتمد تطبيق ضريبة القيمة المضافة على اســـم الشـــخص الـــذي يتكبد التكاليف.

ويطلـــق على الحالة التي يتكبد فيها المورد تكاليف مباشـــرة باســـم العميل باســـم »المصروفـــات«. وإذا تكبد المورد 
تكاليـــف بإســـمه الخاص ودفع رســـوًما إلـــى العميل، غالًبا ما يشـــار إليها بإســـم »التعويضـــات«. لم يتـــم تعريف هذه 
المصطلحـــات ألغـــراض ضريبـــة القيمـــة المضافة، ويجـــب تطبيق المعاملـــة الضريبية فـــي جميع الحـــاالت على حالة 

محـــددة )بغض النظر عـــن كيفية وصف المبالغ المســـتحقة علـــى العميل(.

تتنـــاول البنود أدنـــاه تفاصيل الظـــروف التجارية المشـــتركة للمدفوعـــات والمبالغ المســـتردة، والمعاملـــة الضريبية 
. سبة لمنا ا

7.1. المصروفات

فـــي الحاالت التـــي يقوم مقـــدم الخدمة بتلقـــي توريًدا مـــن طرف ثالث بإســـم العميل، يتـــم هذا التوريد مباشـــرة 
من الطـــرف الثالث إلـــى العميل.

ويقوم عـــادة مقدم الخدمة بســـداد الدفعة لمورد الطـــرف الثالث واســـترداد المبلغ المدفوع مـــن العميل. في هذه 
الحـــاالت، ال يعـــد اســـترداد األموال مـــن العميـــل أي مقابل يقدمـــه مزود الخدمـــة. وغالًبا ما يشـــار إلى هـــذه الحالة 

»المصروفات«. باسم 

يجب توخي الحذر حيث يمكن استخدام مصطلح » المصروفات« بشكل مختلف في الممارسات العملية. 
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توافـــق الهيئـــة علـــى عدم فـــرض مقدم الخدمـــة لضريبـــة القيمـــة المضافة علـــى » المصروفات« بشـــرط اســـتيفاء 
التالية: المعاييـــر 

  يتلقـــى العميـــل بالفعـــل الســـلع أو الخدمات )ســـواء مباشـــرة أو عن طريـــق مـــزود الخدمة  في الممارســـة  	
الفعلية(؛ التجاريـــة 

العميل هو الشخص المسؤول عن الدفع. 	

 أن يكـــون العميـــل علـــى علـــم بالتوريـــد المقـــدم من طـــرف ثالـــث ويمنـــح التفويض لمـــزود الخدمة لســـداد  	
المدفوعـــات نيابـــة عنه.

يطلب مقدم الخدمة المبلغ المحدد من العميل دون زيادة.  	

 تســـجيل التكلفة بوضوح في الوثائـــق التجارية لتكون منفصلـــة وإضافية عن التوريدات التـــي يقدمها مقدم  	
للعميل. الخدمة 

مثـــال )20(: تقوم شـــركة تصميم ســـعودية بتصميـــم مكتب لعميلهـــا )بنك سينتشـــري(. وبمجرد اكتمـــال مرحلة 

التصميم، يفوض البنك شـــركة التصميم بدفع رســـم قدره 15,000 ريال ســـعودي إلى البلدية للحصول على شـــهادة 
لتنفيـــذ أعمال البناء األساســـية. وقد تـــم إصدار التفويض باســـم البنك. 

تقوم شـــركة التصميـــم بتنفيذ أعمـــال التصميم على حســـابها الخـــاص كمزود خدمـــة، ولكنها تعمل نيابـــة عن بنك 
سينتشـــري فـــي الحصـــول على شـــهادة مـــن البلدية. فـــي حال طلبـــت شـــركة التصميم دفـــع مبلـــغ 15,000 ريال 
ســـعودي كمبلغ فردي )منفصل عن رســـوم التصميم( فســـيكون هذا تعويًضـــا وال يخضع لضريبـــة القيمة المضافة.

بينمـــا إذا فرضـــت شـــركة التصميـــم ســـعًرا شـــاماًل للتصميم، بما فـــي ذلك تكاليـــف الحصـــول على شـــهادة البلدية، 
فســـيكون هذا توريـــًدا واحـــًدا للخدمات، والـــذي يخضـــع لضريبة القيمـــة المضافـــة بالكامل.

ال تعـــد المصروفـــات توريًدا خاضًعا للضريبـــة يقدمه مـــزود الخدمة، لذلك ال يخضع مـــزود الخدمة لمتطلبـــات الفواتير 
الضريبيـــة المحددة في النظـــام لهذه المصروفات. علـــى الرغم من ذلك، توصـــي الهيئة بأنه إذا قام مشـــغل الخدمة 
بفـــرض ضريبة علـــى أحد مقدمي الخدمـــات الخاضعين للضريبـــة، فعلى مقدم الخدمـــة إصدار فاتـــورة ضريبية تثبت 

أن الرســـوم عبارة عن المصروفـــات )وبالتالي ال تخضع لضريبـــة القيمة المضافة(.

ســـيؤدي ذلـــك إلى توضيح الحالـــة للمورد أو العميـــل أو للهيئة خالل عمليـــات التفتيش أو أي مراجعـــة أخرى للحالة 
الضريبيـــة ألي مـــن الطرفيـــن. إذا لـــم يتم إصدار وثائـــق واضحـــة للمصروفات فقد يشـــير ذلك إلى أن مقـــدم الخدمة 

قام هو نفســـه بتقديـــم توريد خاضـــع للضريبة فيمـــا يتعلق بالمقابل الـــذي تلقاه.
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7.2. التعويضات

إذا تكبـــد مـــزود الخدمة مصاريف بإســـمه الخـــاص ووافق على دفع رســـوم إلـــى العميـــل مقابل هـــذه المبالغ، يعد 
هـــذا توريًدا مقدًما مـــن مزود الخدمـــة. ولتمييزها عن »المصروفـــات«، غالبًا ما يشـــار إلى التكاليـــف المفروضة بهذه 

»التعويضات«. باســـم  الطريقة 

مـــع ذلـــك، يجب مالحظـــة أن معاملة ضريبـــة القيمة المضافـــة تعتمد على مقـــدرة التصرف لمقدم الخدمة )ســـواء 
كان اســـم العميل أو اســـمه( بداًل مـــن الوصف المعطى لهذه الرســـوم.

فـــي حالة ســـداد التعويض، يمكـــن تطبيق ضريبـــة القيمة المضافـــة كتوريد الحق للســـلعة أو الخدمـــة، أو كمقابل 
إضافـــي للحصول علـــى توريد أكبـــر من قبل مقـــدم الخدمة.

 يتم فرض نســـبة ومعاملـــة ضريبية مناســـبة للتوريد الالحق لهذه الســـلعة أو الخدمة عندما يتـــم توريدها من  	
مقـــدم الخدمة إلى العميـــل. عادًة ما يتطابق هذا مع نســـبة ضريبـــة القيمة المضافة المطبقة على الرســـوم 

األصليـــة، ولكن قد يختلـــف هذا بناًء علـــى حالة األطراف.

مثال )21(: الشـــركة العالمية للعقارات الســـعودية هي شـــركة تقدم االستشـــارات للشـــركات حول تطوير مجموعة 

مـــن مواقـــع المكاتب على مســـتوى العالم. ومـــن أجل إتمام اســـتمارة الخيـــارات العالميـــة لبنك المملكـــة العربية 
الســـعودية، تقـــوم الشـــركة بالتعاقـــد مع أحـــد الموردين فـــي هونج كونـــج لتقديم االستشـــارة من الخبراء بشـــأن 
الســـوق المحلية، وتســـعى إلى استرداد رســـوم االستشـــارات المتكبدة. ال ترتبط اســـتمارة الخيارات بجزء محدد من 

العقـــارات، لذلك تخضـــع لضريبة القيمـــة المضافة في المملكة العربية الســـعودية بنســـبة 15٪.

ال يتقاضـــى المـــورد من هونغ كونـــغ ضريبة القيمـــة المضافة على توريداتـــه الخاصة. ومع ذلك، يجب على الشـــركة 
تحميـــل ضريبـــة القيمـــة المضافة بنســـبة ٪15 علـــى التقريـــر بأكمله، بما فـــي ذلك ســـداد التكلفة مـــن المورد في 

كونغ. هونغ 

 إذا كانـــت التكلفـــة التي يتم ســـدادها تشـــكل جزًءا مـــن التوريد الســـائد، فســـيتم النظر إلى ســـداد تلـــك التكلفة 
كمقابـــل إضافـــي للتوريد الســـائد. لذلك، ســـيتم تطبيـــق ضريبة القيمـــة المضافة بنفس نســـبة ذلـــك التوريد.

مثال )22(: تســـتكمل شـــركة إليمنت لالستشـــارات )وهي شـــركة استشـــارات فـــي المملكة العربية الســـعودية( 

مشـــروعًا كبيرًا مع وزارة ســـعودية. وتحتاج إلكمال المشـــروع إلى اســـتقدام بعض الخبراء من دول أخرى، وبالتالي، 
فإنهـــا توافق علـــى تعويض تكاليف الســـفر لموظفيهـــا باإلضافة إلى الرســـوم المقررة.

ال يعـــد ســـداد قيمـــة تذاكر الســـفر خدمـــة منفصلة مقدمـــة إلى الـــوزارة - بل يشـــكل جـــزًءا ال يتجزأ من المشـــروع. 
في حين تخضع أســـعار تذاكر الســـفر التـــي يتم تحملها لضريبـــة القيمة المضافة بنســـبة ٪15، يجـــب أن يتم تحصيل 
تعويضات هذه التكاليف كمقابل إضافي لرســـوم المشـــروع )وبالتالـــي تخضع لضريبة القيمة المضافة بنســـبة 15٪(.
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7.3. التعديل على المقابل

فـــي حال تغيير المقابل المتفق عليه ســـابقًا لتوريد ســـلع أو خدمات، يتغيـــر أيًضا مبلغ ضريبة المخرجات المســـتحقة 
عـــن التوريد. حيث نصـــت االتفاقية الموحـــدة على ما يلي:

»يحـــق للخاضع للضريبة تســـوية قيمـــة الضريبة التي ُفرضت عنـــد حدوث أي من الحـــاالت اآلتية بتاريـــخ الحق لتاريخ 
التوريد:

1. إلغاء التوريد أو رفضه جزئًيا أو كليًا ،

2. تخفيض قيمة التوريد.

3. عدم تحصيل المقابل جزئًيا أو كلًيا وفًقا للشروط المطبقة على الديون المعدومة في كل دولة عضو«)33(. 

تأثير هذه األحداث في مجال الخدمات المهنية كما يلي:

يكـــون اإللغـــاء الكلـــي للتوريد عند عـــدم تقديـــم الخدمات أوعـــدم القيـــام بأي عمل مـــادي نحـــو المخرجات 
المتفـــق عليهـــا. وال يعـــد المورد مؤهل لتلقـــي أي مقابل. فـــي هذه الحالة، ال يجـــوز للمورد تقديـــم أي توريد 

ألغـــراض ضريبة القيمـــة المضافة.

يحـــدث اإللغاء الجزئـــي للتوريـــد عندما يتغيـــر نطاق العمـــل المتفق عليـــه، بحيث يتـــم توفير جـــزء فقط من 
الخدمـــات. المـــورد مؤهل بشـــكل عام لمقابـــل مخّفض.

يتضمـــن رفـــض التوريد أن يكـــون المورد يقـــدم خدمات ولكـــن يرفض العميـــل الخدمات المقدمـــة. في هذه 
الحـــاالت، قـــد يرفض العميل دفـــع كامل المقابـــل للخدمات.

فـــي ســـياق الخدمات المهنيـــة، غالبًا ما يكـــون من الصعـــب عمليًا »إعـــادة« الخدمات إلـــى المورد بمجرد اســـتالمها. 
وتؤكـــد الهيئـــة أنه في حال رفـــض العميل بعض الخدمـــات على أنها غير مرضيـــة )ورفض دفع أي مبالـــغ(، فال يقدم 
المـــورد توريـــًدا مفترًضا لتلك الخدمـــات ألغراض ضريبة القيمـــة المضافة. يجـــب أن يحتفظ المـــورد بدليل على رفض 

العميل إلثبـــات ذلك في اإلقـــرار الضريبي.

عـــادًة مـــا يكـــون تخفيض قيمـــة التوريد حســـب االتفاق بيـــن المـــورد والعميل لتطبيـــق مقابـــل مخّفض على 
يد. التور

))))  المادة 27، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة.
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عـــدم دفع المقابـــل، حيث يتم في هـــذه الحالة تقديم الخدمات بشـــكل كامـــل إلى العميل، ولكـــن العميل ال 
يقـــوم بالدفع )يســـمى أيًضا »الديـــون المعدومة«(. ال يمكن تعديـــل الديون المعدومة إال بعد اســـتيفاء جميع 

المعاييـــر المنصوص عليها في الالئحـــة التنفيذية. هذه المعايير تشـــمل)34(:

أن تكون قد انقضت مدة ال تقل عن اثني عشر شهًرا من تاريخ التوريد الخاضع، 	

 أن يكـــون لـــدى الشـــخص الخاضع للضريبة شـــهادة صـــادرة من محاســـب قانونـــي مرخص لـــه ومعتمد، تدل  	
على إجـــراءات شـــطب الديون مـــن الدفاتر،

 فـــي الحاالت التـــي تكون المبالـــغ التي لم يقم العميل بســـدادها تزيد عـــن مئة ألـــف )100,000( ريال وكان  	
قـــد قام بمباشـــرة اإلجراءات القانونية بشـــكل رســـمي دون نتيجة، فان الشـــخص الخاضع للضريبة يســـتطيع 
أن يقـــدم مـــا يدل على إتخاذ اإلجـــراءات المذكـــورة، كإصدار حكم قضائـــي أو إفالس المديـــن أو أمر صادر عن 

المحكمـــة ببدء أي إجراء رســـمي آخر يثبـــت المطالبة.

فـــي جميـــع الحـــاالت بخالف عدم دفـــع المقابـــل، إذا تم إصـــدار فاتـــورة ضريبيـــة للتوريد، وتـــم تغييـــر المقابل ألحد 
األســـباب المذكـــورة أعاله، يجـــب على المـــورد إصدار إشـــعار دائن لإلبـــالغ عن التغييـــر فـــي المقابل)35(.

إذا قـــام المـــورد باإلقرار عـــن ضريبة المخرجـــات، فيجوز له إجـــراء تعديل على ضريبـــة المخرجات في الفتـــرة الضريبية 
التـــي تمت فيها عمليـــة التغيير أو التي صدر فيها اإلشـــعار الدائن، أيهما حـــدث متأخرًا)36(. إذا قـــام العميل بتخفيض 
ضريبـــة المدخـــالت فيما يتعلق بالتوريد، يجـــب عليه أن يعدل أيًضا ضريبـــة القيمة المضافة التي تـــم خصمها لتوافق 

التغييـــر في المقابل.

للمزيـــد من التفاصيل حـــول إصدار اإلشـــعار الدائن وإجـــراء تعديالت على ضريبـــة المخرجات في مثل هـــذه الحاالت 
الخاصـــة. الرجاء االطالع على الدليل االرشـــادي الخـــاص بالفواتير الضريبية والســـجالت.

)))) المادة ))، الالئحة التنفيذية
)))) المادة ))، الالئحة التنفيذية

)))) المادة 1))))، الالئحة التنفيذية
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8. الفعاليات المهنية والندوات

تعتبـــر الفعاليات واألحداث المهنية والنـــدوات بأنها الفعاليات التي تتضمن بشـــكل عام القيـــام بالتدريب، أو التطوير 
المهني أو التســـويق أو األنشـــطة الترويجيـــة أو مزيج من هذه العوامـــل لمجموعة من الحضور.

مـــن الممكـــن أن تتم هـــذه األحداث علـــى مدار عدة أيام وقد تشـــمل فـــي بعض الحـــاالت توفير للطعـــام واإلقامة 
واألحـــداث الثقافية في المدينـــة المضيفة.

8.1. الفعاليات التي يقوم فيها الحضور بدفع رسوم

فـــي الحـــاالت التي يقـــوم بها الحضور بدفع رســـوم لقـــاء حضور فعاليـــة، فإن الهيئـــة تعتبر في معظـــم الحاالت بأن 
مـــكان حـــدوث التوريد هـــو الدولة التـــي تم فيهـــا انعقـــاد الفعالية/الحـــدث. من الممكـــن أن تتعلق هذه الرســـوم 

بخدمـــات ثقافيـــة أو تعليميـــة أو ترفيهية، ومن الممكـــن أن تتضمن خدمـــات توفير الطعـــام واإلقامة.

في جميع الحاالت، يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة التي تحدث فيها الفعالية.

مثـــال )23(: تقـــوم غرفة التجارة اليابانية باســـتضافة ندوة ســـنوية في الريـــاض وذلك لترويج األنشـــطة االقتصادية 

للشـــركات اليابانيـــة فـــي أنحاء العالـــم. الغرض مـــن الندوة هـــو تزويد الحضـــور بمعلومـــات ثقافيـــة وتعليمية حول 
األعمال فـــي اليابان. تبلغ رســـوم حضـــور الندوة 2,500 ريال ســـعودي.

قامت الشـــركة اليابانية المحدودة لالنتاج، شـــركة مؤسســـة في مصر، بإرســـال مدير مبيعاتها )محمـــد( لحضور هذه 
النـــدوة. وبما أن رســـوم الحضـــور تتعلق بالحضـــور الفعلي للنـــدوة )ذات الطبيعـــة الثقافية والتعليمية(، فإنه ســـيتم 

تطبيق ضريبـــة القيمة المضافة فـــي المملكة على هذه الرســـوم.

8.2. الفعاليات بدون رسوم

فـــي الحاالت التـــي تقوم بها الشـــركات المهنية بعقـــد فعاليات ألغراض ترويجيـــة وال يقوم الحضور بدفع أية رســـوم 
لحضـــور جلســـات الفعالية أو الندوة، فـــإن الهيئة توافق على أنه ال يوجـــد قيمة لتوريد حضـــور الفعالية ألغراض ضريبة 

المضافة.  القيمة 

ال يتوجب على مورد الفعالية أو الندوة اإلقرار عن ضريبة القيمة المضافة عن التوريد المفترض في هذه الحاالت.

ولكـــن، فـــي حال تم تقديـــم عناصر أخرى للحضـــور ضمن الفعالية وبشـــكل منفصـــل، كخدمات اإلقامة أو األنشـــطة 
الثقافيـــة )مثال: رحلة فـــي المدينة(، فـــإن هذه الخدمات ســـتخضع ألحكام التوريـــد المفترض.
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فـــي حـــال قام منظـــم الفعاليـــة بخصم ضريبـــة المدخالت عند شـــرائه لهـــذه العناصـــر، فإنه ُملـــزم باحتســـاب ضريبة 
القيمـــة المضافـــة إذا تم توريدهـــا للحضـــور دون مقابل.

8.3. خدمات تموين األغذية والمشروبات

ال يمكـــن خصـــم ضريبـــة المدخالت المتكبـــدة على خدمـــات تموين األغذيـــة والمشـــروبات في المطاعـــم والفنادق 
واألماكـــن المشـــابهة في المملكـــة، إال إذا تـــم اســـتخدامها للقيام بتوريد الحـــق من قبل المشـــتري)37(.

إذا قـــام منظـــم فعالية مهنية أو نـــدوة بتقديم بعـــض المرطبـــات واألغذية الخفيفة خـــالل الفعاليـــة أو الندوة، فإن 
الهيئـــة تقبل اعتبار هـــذه المصروفات بأنها جزء من النشـــاط االقتصـــادي ويمكن خصم ضريبـــة المدخالت على هذه 

المصروفـــات - من قبـــل منظم الفعاليـــة والحضور - )في حال قـــام الحضور بدفع رســـوم لذلك(.

ومـــع ذلك، فإنه ال يمكن خصـــم ضريبة القيمة المضافة المتكبـــدة على وجبات الطعام الرســـمية التي يتم تقديمها 
فـــي المـــكان المخصص للطعـــام بالنـــدوة أو الفعالية. يمكن للمنظـــم أن يختـــار تقييد ضريبة المدخـــالت على هذه 

النفقات المتعلقـــة بخدمة الطعام. 

فـــي حال قام المنظم بفرض رســـوم على الحضور نظيـــر خدمات الطعام خـــالل الفعالية أو النـــدوة، فإنه يجب تحديد 
هذه الرســـوم بشـــكل منفصل في الفاتورة لكي يســـتطيع المتلقي من معرفـــة المبلغ الغير قابـــل للخصم ألغراض 

اإلقرار عن ضريبـــة القيمة المضافة.

مثال )24(: قامت شـــركة محاماة ســـعودية بإقامـــة ندوة لنقاش أثر تشـــريعات جديدة، ويتبعها عشـــاء في مطعم 

لــــ 20 شـــخص من الحضـــور. لم تقم شـــركة المحامـــاة بفرض رســـوم على الحضـــور، حيـــث أن الغرض مـــن الندوة هو 
الحصول علـــى أعمال إضافية مـــن العمالء. 

بمـــا أن شـــركة المحامـــاة لـــم تقم بفرض رســـوم علـــى أي من الحضـــور، فإنـــه ال يوجد قيمـــة ضمنية للنـــدوة وليس 
مفترض. توريـــد  هنالك 

تعتبـــر الوجبـــة عنصر منفصـــل ومحدد القيمـــة، وبما أن شـــركة المحاماة لم تقـــم بخصم ضريبة المدخـــالت عن خدمة 
المطعـــم، فإن تقديم وجبـــة الطعام بـــدون مقابل ال يعتبر توريـــدًا مفترضًا. 

)))) المادة 1)، الالئحة التنفيذية
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9. االستشارات المالية

9.1. المبادئ العامة

تشـــمل الخدمات المالية مجموعة واســـعة من المنتجات الماليـــة المقدمة إلى كل من العمالء المســـجلين ألغراض 
ضريبة القيمة المضافـــة وغيرهم من العمالء.

تعـــد توريـــدات الخدمات الماليـــة المقدمة إلى شـــخص مقيم فـــي المملكة العربية الســـعودية معفـــاة من ضريبة 
القيمـــة المضافـــة)38(، ولكن من الممكـــن معاملة الكثير مـــن التوريدات على أنهـــا خاضعة لضريبـــة القيمة المضافة 
تبعـــًا لكيفيـــة تحصيل المقابـــل عن هذه الخدمـــات المالية. ينـــص الجدول أدناه علـــى ملخص للمبـــادئ العامة التي 

تم مناقشـــتها في الدليل اإلرشـــادي الخاص بالخدمـــات المالية)39(.

•  الخدمـــات الماليـــة التي يتم تحصيـــل المقابل عنها بصـــورة فائدة، 

فارق ســـعر العرض والطلـــب، الهامش أو الهامـــش الضمني.

•  الدخـــل المشـــابه الذي يتم تحصيلـــه عن طريق منتجـــات التمويل 

اإلسالمي.

• إصدار أو نقل سندات الدين أو رأس المال.

• توفير عقود التأمين أو إعادة التأمين على الحياة.

معفاة من ضريبة القيمة المضافة

•  جميـــع الخدمـــات الماليـــة األخـــرى التـــي يتـــم تقديمهـــا داخـــل 

المملكـــة العربية الســـعودية، والتي تشـــمل أي رســـوم صريحة 

أو عمـــوالت أو خصـــم تجاري.

•  توفير عقود التأمين األخرى )دون التأمين على الحياة(.

• أتعاب الوسطاء الماليين.

خاضعة للضريبة بنسبة % 15

•  الخدمـــات الماليـــة المقدمـــة إلى متلقـــي مقيم خـــارج المملكة 

الســـعودية)40(. العربية 

قـــد تخضع لنســـبة الصفـــر أو خـــارج نطاق ضريبـــة القيمـــة المضافة 

الســـعودية العربية  المملكـــة  في 

تفـــرض ضريبـــة القيمـــة المضافة علـــى جميع الخدمـــات الماليـــة المقدمة داخـــل المملكـــة العربية الســـعودية من 
شـــخص خاضـــع للضريبة، وذلك إذا كان المقابل واجب الســـداد عن الخدمة في صورة رســـم أو عمولـــة أو خصم تجاري 

صريح )أي غيـــر ضمني()41(. 

يقصـــد بعبارة رســـم صريـــح أو عمولة صريحة المبلغ المحدد واجب الســـداد مـــن العميل، ســـواء كان هذا المبلغ 
قيمـــة نقدية محددة أو نســـبة مئوية مـــن مبلغ ثابت. بينما يقصـــد بالخصم التجاري أي مبلـــغ محدد يتم خصمه 

من مبلغ مســـتحق آخر.

)))) المادة 29)))، الالئحة التنفيذية  
)9)) المادة 29)2)، الالئحة التنفيذية

)1)) المادة ))، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة
)))) المادة 29)2)، الالئحة التنفيذية
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ويعنـــي ذلك بـــأن توريد الخدمـــات المالية يخضـــع لضريبة القيمـــة المضافة عند إمكانيـــة معرفة قيمة هـــذا التوريد 
بصـــورة   واضحة بالنظر إلى رســـم صريـــح مفروض على هـــذه الخدمات الماليـــة المقدمة.

9.2. خدمات االستشارات المالية

تتضمن خدمات االستشـــارات المالية بشـــكل عام الموردين الذيـــن يقومون بتقديم االستشـــارات للعمالء بما يتعلق 
بالمنتجـــات المالية أو مســـاعدة العمالء في التخطيـــط المالي. وال يقوم مـــورد الخدمات االستشـــارية المالية عادًة 

بتوريد الُمنتج المالي نفســـه.

مـــن الممكـــن تقديم هذه الخدمات من خالل مستشـــاري خدمات مالية ومستشـــاري اســـتثمار ووســـطاء ووكالء 
وخبراء. تأمين 

ال يقـــوم مـــورد خدمات االستشـــارات الماليـــة بالتصـــرف بصفتـــه أصيل/موكل بمـــا يتعلـــق بتوريد لمنتجـــات مالية. 
وتقتصر أنشـــطته علـــى تقديم االستشـــارة للعمالء بما يتعلـــق بالُمنتج المالـــي. يكون مقابل هـــذه الخدمات عبارة 
عن رســـوم صريحة )مثل رســـوم حسب الســـاعة أو رســـوم ثابتة( أو عمولة )نســـبة(، حيث ال يتحمل المستشار المالي 
أيـــة مخاطر ماليـــة تتعلق بالتمويـــل. وعليه، فإنـــه ال يتم تطبيـــق اإلعفاء من ضريبـــة القيمة المضافـــة في معظم 

الحاالت.

مثـــال )25(: يقـــوم عبـــدهللا، وهو مستشـــار للخدمـــات الماليـــة، بتقديم خدمـــات استشـــارية مالية حـــول إمكانية 

تمويـــل عملية شـــراء منازل لعمـــالء طبيعيين )أفـــراد( في المملكة. ســـيقوم العميل بدفع الرســـوم وفقـــًا للوقت 
الذي ســـوف يســـتغرقه عبدهللا فـــي الخدمات. يقـــوم عبدهللا بفرض الرســـوم بشـــكل صريح وبذلك تخضـــع لضريبة 

القيمـــة المضافة.

المزيد من التفاصيل حول خدمات االستشارات المالية ضمن الدليل اإلرشادي الخاص بالخدمات المالية.
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10. العقود الدولية

10.1. ما هي العقود الدولية

كثيرًا ما يســـتخدم األطـــراف ترتيبات »العقود الدولية« في ســـوق الخدمات المهنية الدولية. لـــم يتم تعريف مفهوم 
العقـــود الدوليـــة ألغراض ضريبـــة القيمـــة المضافة، ولكن ألغـــراض هذا الدليـــل فإنها ُتشـــير إلى الحالـــة التي يقوم 
بموجبهـــا كيان واحـــد داخل مجموعة )على ســـبيل المثال المكتب الرئيســـي أو الكيان المســـؤول عن المشـــتريات( 

بإبـــرام عقد شـــامل أو »إطار عمل« مع مـــورد خدمات ينطبق علـــى جميع أو عـــدة كيانات داخل المجموعـــة الدولية.

مـــن األمثلـــة علـــى األســـباب التجارية لهـــذه العقود هـــو حاجة المكتـــب الرئيســـي للســـيطرة على المشـــتريات أو 
اســـتخدام سلســـلة التوريد بكفـــاءة أكبر.

10.2. اآلثار الضريبية للخدمات الموردة ضمن العقود الدولية

10.2.1. تحديد العميل والمورد

يعتمـــد تطبيـــق ضريبـــة القيمـــة المضافـــة علـــى التوريدات التـــي تتم وفقـــًا للعقـــود الدوليـــة على هويـــة المورد 
والعميـــل لـــكل توريد.

يجـــب أن يحـــدد العقـــد الدولي المنشـــأة التـــي تقع عليهـــا مســـؤولية توريـــد الخدمات. هنالـــك بعـــض االتفاقيات 
التنظيميـــة التـــي تتضمـــن أن تقوم الفـــروع المحليـــة أو مجموعة شـــركات »مقدمة الخدمـــة« بالخدمات الرئيســـية 
بصفتهـــا مقاول مـــن الباطن للمكتب الرئيســـي لمقدم الخدمـــة. وفي بعض الحـــاالت، من الممكن أن تتم اإلشـــارة 
صراحـــة في االتفاق التنظيمـــي على أن الفـــروع المحلية أو مجموعة الشـــركات هي عبارة عن مقاوليـــن من الباطن 
أو مقدمـــي خدمـــات وفقًا للعقـــد الدولي. تم تعريـــف العميل على أن »الشـــخص الذي يتلقى ســـلع أو خدمات«)42(. 
عـــادة ما يتـــم تحديـــد ذلك من خالل الشـــخص الـــذي يقـــوم بتوجيـــه المورد والشـــخص الـــذي يقـــوم بالتعاقد مع 

المورد.

فـــي حال وجـــود اتفاق وإطار عمل، من المهـــم القيام بفحص كل معاملـــة على حدة، والتي تعـــد توريدات منفصلة، 
تخضـــع لمعاملة ضريبية مختلفة. فـــي الحاالت التي تكون فيهـــا العالقة التعاقدية وااللتزامـــات تندرج ضمن اتفاق 
تنظيمـــي دولي واحد، فإن المنشـــأة التي تســـتخدم أو تقوم باالنتفاع مـــن الخدمة الموردة هـــي األكثر قدرة على 

تحديد أية منشـــأة هي العميل فيمـــا يتعلق بالتوريد.

)2)) المادة )، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة
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10.2.2. الرسوم ضمن المنشأة القانونية الواحدة

فـــي حال كان لدى المنشـــأة الســـعودية التي  يقع مكتبها الرئيســـي في المملكـــة فرعًا في دولـــة أخرى مختلفة 
أو عكـــس ذلـــك، فإن أية رســـوم يتم فرضهـــا بين المكتب الرئيســـي و الفـــرع ال تخضع لضريبـــة القيمـــة المضافة)43(. 
فـــي هذه الحاالت، مـــن المهم تحديد أية منشـــأة ضمن الكيـــان القانوني )المكتب الرئيســـي أو الفـــرع( هي األكثر 

ارتباطـــًا بـــأي توريد تقوم به أو تســـتلمه من طـــرف ثالث.

10.2.3. خضوع العقود المهنية الدولية لنسبة الصفر بالمائة 

مـــن الممكـــن أن يقـــوم مقدمي الخدمـــات المهنية فـــي المملكة بتقديـــم خدمات بموجـــب العقـــود الدولية التي 
يبرمهـــا مقدمـــو الخدمـــات التابعون فـــي بلدان أخـــرى. عادة، مـــا يتم توجيـــه المورد الســـعودي المحلـــي من ِقبل 
المنشـــأة غير المقيمـــة للقيام بالخدمـــات المهنية. ســـيقوم المورد الســـعودي بإصدار فاتـــورة للمنشـــأة التابعة غير 
المقيمـــة نظيـــر الخدمات، ولكن يمكن أن ترتبط هذه الخدمات بشـــخص في المملكة أو نشـــاط يتـــم في المملكة. 

يتـــم تحديد إمكانيـــة تطبيق نســـبة الصفر علـــى الفاتورة من خالل نشـــاط المورد الســـعودي.

 فـــي الحاالت التـــي ال يقـــوم فيها المـــورد الســـعودي بتقديم استشـــارة أو مســـاعدة مباشـــرة أو أي منفعة  	
مباشـــرة لشـــخص فـــي المملكـــة )أو ال يوجـــد أي اتصال مباشـــر مع الشـــخص فـــي المملكة(، ويقـــوم فيها 
بتوريد الخدمات للمنشـــأة التابعة، فإن المنفعة المباشـــرة تكون للمنشـــأة التابعة غيـــر المقيمة. يتوجب على 

المـــورد الســـعودي تطبيق نســـبة الصفر بالمائـــة مع األخـــذ باالعتبار الشـــروط األخرى.

 في الحاالت التي يقوم فيها المورد الســـعودي بتقديم استشـــارة أو مســـاعدة مباشـــرة أو أي تسليمات ليتم  	
اســـتخدامها مباشـــرة من قبل شـــخص أو منشـــأة في المملكة، فـــإن المنفعة المباشـــرة يتم اســـتالمها في 
المملكـــة. ال يمكـــن للمورد الســـعودي تطبيق نســـبة الصفر بالمائـــة، وعليه  تطبـــق ضريبة القيمـــة المضافة 

األساسية. بالنسبة 

للمزيد من التوضيحات. يرجى االطالع على األمثلة أدناه في البند 10.2.5. 

10.2.4. تحليل العقود الدولية

لتحديـــد اآلثـــار الضريبيـــة لـــكل توريد من توريـــدات الخدمـــات، يتوجـــب األخـــذ بالترتيبـــات التعاقديـــة باإلضافة إلى 
الحقائـــق الفعليـــة والظروف المحيطة لـــكل حالة على حـــدة. حيث أنه مـــن الممكن أن تؤدي فروقات بســـيطة في 

الحقائـــق إلـــى فروقات جوهريـــة في تطبيـــق ضريبة القيمـــة المضافة.

بشـــكل عام، تعتبـــر الترتيبات التعاقدية مؤشـــرًا على تحديد نيـــة وقصد األطـــراف والمعاملة الضريبيـــة للتوريد. في 
بعـــض الحـــاالت، ال تتوافـــق الترتيبـــات التعاقدية مـــع الحقائـــق الفعلية والظـــروف المحيطـــة بالتوريـــد. عندها، يتم 

تحديـــد المعاملة الضريبية المناســـبة وفقـــًا لهذه الحقائـــق والوقائع.

يمكـــن للهيئـــة تطبيـــق ضريبة القيمـــة المضافة علـــى المعامـــالت بناًء علـــى الحقائـــق المتوفرة )عوضًا عن شـــكل 
الترتيبـــات التعاقديـــة( فـــي حـــال أعطـــت الترتيبـــات التعاقدية نتيجـــة خاطئـــة لضريبة القيمـــة المضافـــة أو إذا قام 
األطـــراف بوضـــع هيـــكل توريد الخدمات بشـــكل يـــؤدي إلى تجنـــب فرض ضريبـــة القيمـــة المضافة فـــي المملكة.

)))) المادة )))))، الالئحة التنفيذية
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10.2.5. 	مثلة على العقود الدولية

مثـــال )26(: قام البنـــك األوروبي المحدود، مؤســـس فـــي المملكة المتحدة، بإبـــرام عقد دولي مع شـــركة جلوبال 

البريطانيـــة لالستشـــارات وهـــي  شـــركة خدمات استشـــارية مؤسســـة فـــي المملكة المتحـــدة. يتضمـــن جزء من 
الخدمـــات االستشـــارية ضمـــن العقـــد الدولـــي القيـــام بدراســـة لمدى تأثيـــر التوســـع المتوقـــع ألعمال فـــرع البنك 

األوروبي فـــي المملكـــة - الرياض.

ســـتقوم شـــركة جلوبال الســـعودية لالستشـــارات، منشـــأة ضمن مجموعة شـــركات جلوبال البريطانية في المملكة 
المطلوبة. بالدراسة 

وفقـــًا للترتيبات التعاقدية، ســـتقوم شـــركة جلوبـــال الســـعودية بالعمل كمقاول من الباطن لشـــركة االستشـــارات 
البريطانية، وســـتقوم شـــركة جلوبال البريطانيـــة بتقديم الخدمـــات للبنك األوروبـــي المحدود.

ســـيقوم موظفو شـــركة االستشـــارات الســـعودية بالعمل في مكاتب فرع البنـــك األوروبي في المملكـــة، وتقديم 
المســـاعدة لموظفي الفرع.

يوضح الرسم البياني أدناه كيفية تأدية الخدمات، مع وصف للمنفعة المباشرة وفقًا لالتفاق.

جلوبال البريطانية لالستشارات 
) المكتب الرئيسي(

جلوبال السعودية لالستشارات 
البنك األوروبي المحدود 

)فرع السعودية(

خارج السعودية

داخل السعودية

البنك األوروبي المحدود 
)المكتب الرئيسي(

عقد لتوريد خدمات استشارية يخضع 
لضريبة القيمة المضافة في المملكة 

وفًقا آللية االحتساب العكسي

خدمات مقدمي مباشرة
من الفرع في السعودية

توريد خدمات استشارية من الباطن 
المنفعة المباشرة لعميل سعودي 

تخضع لضريبة مضافة  15 ٪  

يقوم البنك األوروبي في المملكة 
باإلقرار عن ضريبة القيمة المضافة 15 ٪ 

باستخدام آلية االحتساب العكسي 
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وفقًا للعالقة التعاقدية، ســـتقوم شـــركة االستشـــارات الســـعودية بإصدار فاتورة عن األعمال التي قامت بها لشركة 
االستشـــارات البريطانية. فـــي هذه الحالة، وبمـــا أن البنك االوروبي قام باالنتفاع مباشـــرة من الخدمات، فإن شـــركة 
االستشـــارات الســـعودية لن تقوم بتطبيق نســـبة الصفـــر بالمائة علـــى الفاتورة وعليهـــا فرض ضريبـــة قيمة مضافة 

بنســـبة 15 ٪ على شركة االستشـــارات البريطانية.

وفقًا للعقد الدولي، ســـتقوم شـــركة االستشـــارات البريطانية بإصدار فاتـــورة للمكتب الرئيســـي للبنك األوروبي في 
المملكـــة المتحـــدة. وعلى الرغـــم من ان ترتيبـــات إصدار الفواتيـــر وفقًا للعقد الدولـــي تتضمن بأن تتـــم الفوترة في 
المملكـــة المتحـــدة، إال أنه تم االســـتفادة واســـتعمال الخدمات من قبل فـــرع البنك في الســـعودية، وعليه فإن فرع 

البنك في الســـعودية هو المنشـــأة األكثر ارتباطـــًا بالتوريد )وبذلك فهو متلقـــي التوريد(.

يتوجـــب على فـــرع البنك األوروبي في الســـعودية القيام باحتســـاب ضريبة القيمـــة المضافة على الفاتـــورة الصادرة  
من شـــركة االستشـــارات البريطانية وفقًا آللية االحتســـاب العكسي.

مثـــال )27(: لدى شـــركة جلوبـــال البريطانية لالستشـــارات أيضًا عقـــد دولي مع بنك آســـيا المحـــدود، الواقع  مكتبه 

الرئيســـي في ســـنغافورة ولـــه العديد من الفـــروع من ضمنها فـــي المملكة العربية الســـعودية.

قامـــت شـــركة جلوبـــال البريطانيـــة لالستشـــارات بالتعاقد مع بنك آســـيا للقيام بدراســـة فـــي عدد من الـــدول التي 
يتواجـــد فيها البنـــك. وقامـــت بالترتيب مع شـــركة جلوبال الســـعودية لالستشـــارات للقيام بجمع معلومـــات معينة 
مـــن فرع بنك آســـيا فـــي المملكـــة. يقوم فريـــق الشـــركة الســـعودية لالستشـــارات بالقيـــام بذلك ولكنـــه ال يقوم 
بتقديـــم الخدمـــات مباشـــرة لفـــرع البنك فـــي المملكة، يقـــوم المكتب الرئيســـي لشـــركة االستشـــارات البريطانية 

بتحليـــل المعلومات وإجـــراء الدراســـة المطلوبة.

يمكن لشـــركة االستشـــارات الســـعودية فرض رســـوم على شـــركة االستشـــارات البريطانيـــة نظير الوقـــت المتكبد 
للقيـــام بجمـــع المعلومات. يمكـــن أن تخضع هذه الرســـوم لضريبـــة القيمة المضافة بنســـبة الصفر بالمائـــة، حيث أن 
المنفعـــة المباشـــرة من الخدمات تمت لشـــركة االستشـــارات البريطانية. لم يتـــم تقديم الخدمات مباشـــرة لفرع بنك 
آســـيا في المملكة )على الرغم من أن الفرع ســـيقوم الحقًا باالســـتفادة بشـــكل غير مباشـــر من الخدمات، إاّل أن ذلك 

ال يؤثـــر على المعاملـــة الضريبية للتوريد الذي قامت به شـــركة االستشـــارات الســـعودية(.

تقـــوم شـــركة االستشـــارات البريطانية بتقديم تقريرها ودراســـتها لبنك آســـيا المحـــدود، ويقوم المكتب الرئيســـي 
للبنـــك بتزويد شـــركاته التابعـــة باالجراءات الالزمـــة. ويقوم البنـــك ايضًا بفرض جزء مـــن تكاليف الدراســـة على هذه 

التابعة. الشركات 

تعتبـــر الدفعـــة التي يقوم بها بنك آســـيا  - فرع الســـعودية إلـــى المكتب الرئيســـي للبنك بانها مقابل عـــن الخدمات 
المســـتلمة مـــن مورد غيـــر مقيم )بنك آســـيا المحـــدود(. وعليه، فإنـــه يتوجب على الفـــرع في الســـعودية اإلقرار عن 

ضريبـــة القيمة المضافة علـــى هذه الخدمات وفقًا آللية االحتســـاب العكســـي. 
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)عقد دولي(

جلوبال البريطانية لالستشارات 
) المكتب الرئيسي(

جلوبال السعودية لالستشارات 
بنك آسيا المحدود 

)فرع السعودية(

خارج السعودية

داخل السعودية

بنك آسيا المحدودة
)المكتب الرئيسي(

عقد لتوريد خدمات استشارية 
خارج نطاق ضريبة القيمة 

المضافة في المملكة

نسبة من التكاليف للشركة 
التابعة - توريد لخدمات 

استشارية

ال يوجد خدمات مقدمة
مباشرة إلى بنك آسيا

توريد خدمات استشارية من الباطن 
المنفعة المباشرة لعميل سعودي 

تخضع لضريبة مضافة  15 ٪  

يقوم بنك آسيا في المملكة باإلقرار عن 
ضريبة القيمة المضافة 15 ٪ باستخدام 

آلية االحتساب العكسي 
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11. الرسوم ضمن مجموعة الشركات

11.1. الخدمات اإلدارية

فـــي العديـــد من المؤسســـات تتم إدارة الشـــركات أو مجموعة الشـــركات على مســـتوى مركزي. ومـــن الممكن أن 
تتضمـــن الخدمات اإلداريـــة العديد من األنشـــطة، ومنها:

إدارة الشؤوون القانونية والضريبية للمجموعة )أو الشركة(. 	

المحاسبة واإلدارة على مستوى المجموعة )الشركة(. 	

التطوير االستراتيجي للمجموعة )الشركة(. 	

إدارة الوضع النقدي للمجموعة )الشركة(. 	

 خدمات تشغيلية أخرى للمجموعة )الشركة(. 	

تقوم المنشـــأة أو الشـــخص الذي يـــؤدي الخدمات اإلدارية بطلب ســـداد دفعات عن أنشـــطته بغـــرض الحصول على 
للخدمات. مقابل 

وبصفـــه عامة لكي تصبـــح الخدمات اإلدارية رســـمية، يتم وضع اتفاق يحدد األنشـــطة التي ســـيتم تأديتها والطرف 
الذي ســـيقوم بها والطرف الذي ســـيتلقى تلك الخدمات واألســـعار.

عدا حاالت االســـتثناء، تخضع الخدمات اإلدارية بين المنشـــآت الســـعودية لضريبة القيمة المضافة بالنسبة األساسية. 
إذا قامت شـــركة ســـعودية بتوريد خدمات إدارية لشـــركة غير ســـعودية، فإنه يجـــب التأكد من قواعد مـــكان التوريد 

وخضوع تلـــك الخدمات للضريبة بنســـبة الصفر بالمائة وذلـــك باالعتماد على طبيعة الخدمات التي ســـتقدم.

مـــن المتوقع أن يتم تطبيـــق القاعدة العامة لمـــكان التوريد على الخدمـــات اإلدارية )الرجاء االطالع على القســـم 4 
مـــن هذا الدليل(. بشـــكل عام، مـــن غير المتوقع أن تنـــدرج الخدمات اإلداريـــة ضمن الحاالت الخاصة لمـــكان التوريد.

مـــع ذلـــك، إذا تم وصـــف الخدمـــات بأنها خدمـــات إدارية ولكنها تشـــتمل فعليـــًا على خدمـــات أخرى )مثل اســـتئجار 
مســـاحة من مكاتـــب(، فيجب تطبيـــق ضريبة القيمـــة المضافة بنـــاًء على الخدمـــات الفعليـــة المقدمة.

وفقـــًا لقواعـــد المجموعة الضريبيـــة، فإنه يتـــم معاملـــة المجموعة على أنها شـــخص خاضـــع للضريبة واحـــد)44(. أية 
توريدات بيـــن أعضاء المجموعة الضريبيـــة، والتي تتضمن خدمات إداريـــة، تعتبر خارج نطاق ضريبـــة القيمة المضافة 

)أي أنـــه ال يتـــم فرض ضريبة قيمـــة مضافة على أي مقابل يتم ســـداده للســـلع أو الخدمات المـــوردة()45(.

)))) المادة )، الالئحة التنفيذية
)))) المادة )))2)، الالئحة التنفيذية
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ال تخضع الرسوم ضمن المنشأة القانونية )مثل الرسوم من المكتب الرئيسي للفرع( لضريبة القيمة المضافة.

11.2. خدمات 	خرى ضمن المجموعة 

باإلضافـــة إلـــى الخدمـــات اإلدارية، تقوم شـــركات المجموعـــة بفرض رســـوم على خدمـــات أخرى ضمـــن المجموعة 
والتـــي تخضـــع لضريبة القيمـــة المضافة، كالخدمـــات التنفيذيـــة والمالية.

تعتبـــر الخدمـــات المالية معفـــاة من ضريبـــة القيمة المضافة، عنـــد فرضها بهامـــش ضمني. وعليه، فـــي حال قامت 
شـــركة ضمن المجموعـــة بتوريدات معفاة )أنشـــطة مالية لشـــركات خـــارج المجموعـــة الضريبية(، فإن ذلك ســـيؤثر 

علـــى حق الشـــركة التي تقـــوم بالخدمات الماليـــة في خصم ضريبـــة المدخالت.

تعتبـــر المعاملـــة الضريبيـــة للخدمات ضمـــن المجموعـــة مماثلة للمعاملـــة الضريبيـــة للخدمات التي تتم للشـــركات 
خـــارج المجموعـــة وذلك ألغـــراض ضريبة القيمة المضافـــة، إاّل إذا كان كل مـــن  مورد الخدمـــة والمتلقي ضمن نفس 

المجموعـــة الضريبية.

11.3. تاريخ التوريد

عـــادة ما يتـــم تقديـــم الخدمـــات اإلداريـــة أو الخدمـــات األخرى ضمـــن المجموعة خـــالل مـــدة معينة، وتعتبـــر بأنها 
توريـــدات مســـتمرة للخدمات.

ُتســـتحق ضريبة القيمة المضافة في تاريخ اســـتحقاق الدفعة )للتوريدات التي ُتســـتحق فيها الدفعات على شـــكل 
أقســـاط(، أو تاريخ الدفع أو تاريخ إصدار الفاتورة أيهم أســـبق.

تتـــم عملية الدفـــع الفعلية أو إصـــدار الفواتيـــر للخدمات ضمـــن المجموعة في أوقـــات مختلفة عن القيـــام بالخدمة 
ذاتهـــا. في حال عدم اســـتالم الدفعـــة - وعدم إصدار أية فاتـــورة - بما يتعلق بتوريد مســـتمر، يعـــد التوريد قد حدث 

فـــي التاريخ الواقع بعد إثني عشـــر شـــهرًا مـــن التاريخ الالحق مـــن أي من التاريخيـــن االتيين:

تاريخ بدء توريد السلع أو الخدمات. 	

التاريخ السابق الذي حدث فيه التوريد بموجب اصدار فاتورة أو إجراء سداد. 	

مثـــال )28(: تقـــوم شـــركة البحـــر القابضة بـــإدارة المكتب الرئيســـي فـــي الدمام لجميع األنشـــطة فـــي المجموعة 
العائليـــة. قامـــت بإبرام عقد في 1 يناير 2021م  يتضمن قيامها بفرض رســـوم على كل شـــركة ضمـــن المجموعة نظير 
إدارة المكتب الرئيســـي. وافقت شـــركة وحيـــد للخدمات اللوجستية،»شـــركة ضمن المجموعة القابضـــة«:، على دفع 
الرســـوم بقيمـــة 2,000 ريال ســـعودي شـــهريًا، ودون وضـــع تاريخ معيـــن لدفع األقســـاط. يعتبر هـــذا االتفاق بأنه 

توريد مســـتمر لخدمات. 
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تقوم شـــركة البحـــر القابضـــة بإصدار فاتـــورة في 31 ديســـمبر 2021م عن االثني عشـــر شـــهرًا حتى ديســـمبر 2021م  
شـــركة وحيد للخدمات اللوجســـتية  ليســـت ضمـــن المجموعة الضريبية لشـــركة البحـــر القابضة، وعليه فإن الرســـوم 
تبلـــغ 24,000 ريال ســـعودي باإلضافة إلى 3,600 ريال ســـعودي ضريبة قيمة مضافة. قامت شـــركة وحيد بســـداد 
المبلـــغ فـــي  شـــهر يناير مـــن العـــام  2022م. يعتبر تاريـــخ التوريد ألغـــراض ضريبة القيمـــة المضافة هو 31 ديســـمبر 

2021م حيـــث تم إصـــدار الفاتورة.

لم تقم شـــركة البحـــر بإصدار فاتورة لشـــركة وحيد خـــالل العـــام 2022م، وحيث انه قد مضى اثنى عشـــر شـــهرًا منذ 
إنشـــاء تاريخ التوريـــد )تاريخ إصدار الفاتـــورة الضريبية الســـابقة(، فإن تاريـــخ التوريد الالحق هو 31 ديســـمبر  2022م 

بمـــا يتعلق بالخدمات المســـتمرة التي تـــم توريدها في العـــام 2022م )منذ الفاتورة الســـابقة(.

يتوجب على شركة البحر ما يلي:

اإلقرار عن ضريبة مخرجات في إقرارها الضريبي لشهر ديسمبر 2022م. 	

 إصـــدار فاتورة ضريبيـــة يظهر فيها تاريـــخ التوريد المفتـــرض 31 ديســـمبر 2022م. ويجب إصدار هـــذه الفاتورة  	
قبـــل 15ينايـــر 2023م  )خالل 15يوم من انتهاء الشـــهر الـــذي يتضمن تاريـــخ التوريد(.

11.4. تعديالت تسعير المعامالت

تقوم العديد من مجموعات الشـــركات العالمية بمراجعة عملية التســـعير لرســـوم الخدمات ضمن شركات المجموعة، 
وباألخـــص بما يتعلق بالنقل الدولي للســـلع والخدمات ورأس المال واألصول غير الملموســـة )الملكية الفكرية(. 

يعتبـــر ذلك متوافقًا مع القواعد واإلرشـــادات الخاصة بتســـعير المعامالت على المســـتوى العالمـــي والمحلي أيضًا، 
وذلـــك لضمان أن تقوم األطـــراف المترابطة بوضع األســـعار ضمن المجموعـــة بنفس الطريقة التي يقـــوم بها أطراف 

مرتبطون. غير 

كنتيجـــة لذلـــك، من الممكـــن أن تقوم شـــركات المجموعـــة بتعديل على هـــذه األســـعار وبالتالي تعديـــل المقابل 
مســـتحق الدفـــع للمعامالت ضمن شـــركات المجموعـــة لتصبح متوافقـــة مع القواعد واإلرشـــادات الخاصة بتســـعير 

المعامالت.

إذا تم تعديل األســـعار لتوريد ســـلع أو خدمات فـــإن التأثير يكون في تعديـــل المقابل المتفق عليه مســـبقًا. ألغراض 
ضريبـــة القيمـــة المضافـــة، يتطلب تعديـــل مقابل توريـــد خاضـــع للضريبة قيـــام المـــورد بتعديل ضريبـــة المخرجات 
المســـتحقة، وكذلـــك قيـــام العميل بتعديل ضريبـــة المدخـــالت المخصومة على التوريـــد)46(. ويتوجـــب على المورد 

أيضـــًا إصدار إشـــعار دائن أو إشـــعار مدين ليعكـــس التعديل.

)))) المادة 1)، الالئحة التنفيذية
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فـــي حـــال لم ُتســـتحق ضريبـــة قيمة مضافـــة على توريـــد لســـلع أو خدمات، فليـــس هنالـــك حاجة لتعديـــل ضريبة 
المخرجـــات أو ضريبة المدخـــالت إذا تم تعديل الســـعر, ومع ذلك، من المهـــم االحتفاظ بالمســـتندات الصحيحة التي 

تعكـــس التغيير فـــي المقابل.

ســـيتم طرح المزيد مـــن التفاصيل حـــول تطبيق تســـعير المعامالت  بموجب أنظمـــة المملكة خالل دليل إرشـــادي 
 . منفصل
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12. خصم ضريبة المدخالت

12.1. المبادئ العامة

يجوز للشـــخص المســـجل ألغراض ضريبة القيمة المضافة خصم ضريبـــة المدخالت المفروضة على الســـلع والخدمات 
التي يقوم بشـــرائها أو اســـتالمها في سياق ممارســـته لنشـــاطه االقتصادي. ويجوز خصم ضريبة المدخالت على:

ضريبة القيمة المضافة المفروضة من قبل مورد مسجل في المملكة.  	

ضريبة القيمة المضافة المحتســـبة ذاتيًا من قبل شـــخص مســـجل ألغـــراض ضريبة القيمـــة المضافة وفق آلية  	
العكسي. االحتساب 

ضريبة القيمة المضافة عن الواردات المدفوعة إلى الهيئة عند استيراد السلع إلى المملكة. 	

وكقاعدة عامة، ال يجوز خصم ضريبة المدخالت التي تتعلق بالتوريدات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة.

باإلضافـــة إلـــى ذلـــك ال يجوز خصـــم ضريبة المدخـــالت عن أيـــة نفقات تـــم تكبدها وال تتعلـــق بالنشـــاط االقتصادي 
للشـــخص الخاضع )ويشـــمل ذلـــك بعض أشـــكال النفقات المقيـــدة مثـــل الخدمات الترفيهيـــة والخدمـــات الثقافية 
وخدمـــات الطعـــام والمركبـــات المقيـــدة()47(، أو أي  تكاليـــف أخـــرى تتعلـــق بتوريـــدات معفـــاة من ضريبـــة القيمة 
المضافـــة. وتكـــون ضريبة المدخـــالت بمثابة رصيد دائن يتـــم إدراجه في إقـــرار ضريبة القيمة المضافـــة ويتم خصمه 
مـــن ضريبة القيمـــة المضافة المفروضـــة على التوريـــدات )ضريبـــة المخرجات( التي تـــم إجراؤها خالل تلـــك الفترة.

يجـــوز خصم ضريبة المدخـــالت فقط إذا كان لدى الشـــخص الخاضـــع للضريبة فاتـــورة ضريبية أو مســـتندات جمركية 
التـــي تثبت قيمـــة الضريبة المســـتحقة أو أي مســـتند بديل يثبـــت مبلغ ضريبـــة المدخالت المدفوعة أو مســـتحقة 

الدفع بشـــرط موافقـــة الهيئة)48(.

12.2. الخصم النسبي المتعلق بضريبة المدخالت 

ال يجـــوز خصم ضريبة المدخـــالت المتعلقة بتوريدات الشـــخص الخاضع للضريبة المعفاة من ضريبـــة القيمة المضافة، 
كالخدمـــات المالية المعفـــاة أو التوريـــدات العقارية المعفـــاة.  وفي حال كانـــت توريدات الشـــخص الخاضع للضريبة 
تشـــمل توريـــدات خاضعة لضريبـــة القيمـــة المضافة وأخـــرى معفاة من ضريبـــة القيمـــة المضافة، فإنه يجـــوز لذلك 
الشـــخص أن يخصم ضريبة المدخـــالت المتعلقة بالجزء الخاضـــع لضريبة القيمة المضافة، وإذا تكّبد الشـــخص الخاضع 
للضريبـــة نفقـــات أو تكاليـــف عاًمـــة مقابل القيـــام بتوريـــدات خاضعة لضريبـــة القيمـــة المضافة وأخـــرى معفاة من 
الضريبـــة، يجب عليه في هذه الحالة تقســـيم النفقات والتكاليف بشـــكل دقيـــق لتحديد التكاليـــف المتعلقة بالجزء 

الخاضـــع لضريبـــة القيمة المضافة. ويتـــم تحديد ضريبة المدخـــالت وفقًا لألحـــكام التالية)49(:

)))) المادة )1))، الالئحة التنفيذية - قائمة النفقات المقيدة
)))) المادة 9) )))، الالئحة التنفيذية

)9)) المادة ))، الالئحة التنفيذية
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ضريبـــة مدخالت تتعلق مباشـــرة بمعامالت بيـــع خاضعة لضريبة 

المضافة القيمة 
الخصم بالكامل

ضريبـــة مدخـــالت تتعلـــق مباشـــرة بمعامـــالت بيع معفـــاة من 

المضافة القيمـــة  ضريبـــة 
ال يجو	 الخصم بالكامل

ال يمكـــن تخصيص النفقـــات العامة وضريبة المدخالت  بشـــكل 

شر  مبا
الخصم الجزئي استنادا إلى التقسيم

يجـــب تقســـيم النفقات/التكاليف العامـــة المدفوعة من قبل شـــخص خاضع لضريبـــة القيمة المضافـــة مقابل القيام 
بتوريـــدات خاضعـــة لضريبة القيمـــة المضافة وأخـــرى معفاة لتعكس اســـتخدام تلـــك التكاليف في الجـــزء الخاضع 

لضريبـــة القيمة المضافة من أنشـــطة الشـــخص الخاضع للضريبة بشـــكل صحيح.

ويتم حســـاب الخصم النســـبي عن قيـــم التوريدات الخاضعـــة لضريبة القيمـــة المضافة التي يتم إجراؤها خالل ســـنة 
التالية: الطريقة االفتراضية  باســـتخدام  محددة 

قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة التي يقوم بها الشخص الخاضع للضريبة خالل السنة الميالدية الماضية

إجمالي قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة والتوريدات المعفاة التي قام بها الشخص الخاضع للضريبة خالل 
السنة الميالدية الماضية

ال تشـــمل الطريقـــة المذكورة أعاله توريدات األصول الرأســـمالية التي يقوم بها الشـــخص الخاضـــع للضريبة حيث إنه 
من شـــأنها اإلخالل باســـتخدام ضريبة المدخالت. 

مـــن الممكـــن أن توافـــق الهيئة علـــى طرق بديلـــة الحتســـاب الخصم النســـبي االفتراضي خـــالف قيمـــة التوريدات 
فـــي الحاالت التـــي تعكس فيها بشـــكل أفضـــل االســـتخدام الفعلي لضريبـــة القيمـــة المضافة المتكبـــدة. المزيد 
مـــن المعلومات حـــول خصم ضريبـــة القيمـــة المضافة واالســـترداد الجزئـــي لضريبة القيمـــة المضافة ضمـــن الدليل 

اإلرشـــادي الخاص بخصـــم ضريبة القيمـــة المضافة.
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13. االلتزامات الضريبية

على كل شـــخص خاضـــع للضريبة تقييم التزامـــه الضريبي واالمتثال للشـــروط وااللتزامات المتعلقـــة بضريبة القيمة 
المضافـــة، ويشـــمل ذلك التســـجيل فـــي ضريبـــة القيمة المضافـــة عند االقتضـــاء واحتســـاب مبلغ صافـــي الضريبة 
مســـتحقة الدفع بشـــكل دقيق ودفـــع الضريبة في موعد اســـتحقاقها وكذلـــك االحتفاظ بجميع الســـجالت الالزمة 

والتعاون مـــع موظفي الهيئة عنـــد الطلب.

وإذا لـــم يكن الشـــخص متأكـــدًا مـــن التزاماته فيجـــب عليـــه التواصل مـــع الهيئة من خـــالل الموقـــع اإللكتروني: 
zatca.gov.sa أو وســـائل التواصـــل األخرى، كما يمكنه طلب الحصول على استشـــارة خارجية من أحد االستشـــاريين 

المؤهليـــن. وفيمـــا يلي عرض ألهـــم االلتزامـــات الضريبية المنصـــوص عليها في النظـــام والالئحة.

13.1. إصدار الفواتير

يجـــب علـــى المورد إصـــدار فاتـــورة ضريبية لـــكل توريد خاضـــع لضريبة القيمـــة المضافة لصالح شـــخص آخر مســـجل 
ألغـــراض ضريبـــة القيمة المضافة أو ألي شـــخص اعتبـــاري، أو صـــدار فاتورة ضريبية مبســـطة في حـــال كانت قيمة 
التوريـــد تقل عن 1,000 ريال ســـعودي أو في حـــال كانت التوريدات ألشـــخاص طبيعيين غير خاضعيـــن للضريبة في 

موعد ال يتجاوز خمســـة عشـــر يومًا بعـــد نهاية الشـــهر الذي يتم فيـــه التوريد. 

يجـــب أن تتضمن الفاتـــورة الضريبية بوضوح بعض البيانـــات والمعلومات مثل تاريخ الفاتورة ورقـــم التعريف الضريبي 
للمـــورد والمبلـــغ الخاضع للضريبة ونســـبة الضريبـــة المطبقة ومبلـــغ ضريبة القيمـــة المضافة المفروضـــة)50(. وإذا تم 
تطبيـــق نســـب مختلفة علـــى التوريدات فيجـــب تحديد قيمـــة كل بند علـــى حدة وكذلـــك ضريبة القيمـــة المضافة 
المطبقـــة على ذلـــك البند. يجـــوز إصدار الفاتورة الضريبية في شـــكل مســـتند تجـــاري )مثل إيصال تذكرة( شـــريطة 
أن يتضمن هذا المســـتند جميـــع متطلبات إصدار الفاتـــورة الضريبية والفاتورة المبســـطة الـــواردة بالالئحة التنفيذية 

.)51 للنظام)

يمكـــن الحصول علـــى مزيد مـــن المعلومات حـــول متطلبـــات الفاتورة الضريبيـــة في الدليـــل العام لضريبـــة القيمة 
المضافـــة أو في الدليل االرشـــادي الخـــاص بالفواتيـــر الضريبية.

13.2. تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة

يتعين على كل شـــخص مســـجل ألغراض ضريبة القيمـــة المضافة، أو الشـــخص المفوض بالتصرف نيابـــة عنه، تقديم 
إقـــرار ضريبـــة القيمة المضافة إلـــى الهيئة لكل فترة ضريبية شـــهرية أو ربع ســـنوية )كما يلزم الحـــال(. ويعتبر اإلقرار 

الضريبـــي بمثابـــة تقييم ذاتي من الشـــخص الخاضع للضريبة عن الضريبة المســـتحقة عـــن تلك الفترة.

)1)) لمزيد من التفاصيل، يرجى االطالع على الدليل االرشادي للفواتير الضريبية والمادة ))، الالئحة التنفيذية
)))) المادة ))، الالئحة التنفيذية
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وتعـــد الفتـــرات الضريبيـــة الشـــهرية إلزامية بالنســـبة لألشـــخاص الخاضعيـــن لضريبة القيمـــة المضافة التـــي تتجاوز 
إيراداتهـــم الســـنوية مبلـــغ 40 مليون ريـــال ســـعودي، بينما تكـــون الفتـــرة الضريبيـــة االعتيادية لباقي األشـــخاص 

الخاضعيـــن لضريبـــة القيمـــة المضافة هي ثالثة أشـــهر.

يجـــب تعبئة إقـــرار ضريبة القيمة المضافـــة ودفع صافي ضريبة القيمة المضافة المســـتحقة في موعـــد أقصاه اليوم 
األخير من الشـــهر الذي يلي انتهـــاء الفترة الضريبية التـــي يتعلق بها إقرار ضريبـــة القيمة المضافة.

سيتم طرح مزيد من التفاصيل حول تعبئة إقرارات ضريبة القيمة المضافة من خالل دليل إرشادي منفصل.

إذا نشـــأ عن اإلقـــرار الضريبي اســـتحقاق ضريبة واجبـــة الّرد إلى الشـــخص الخاضـــع للضريبة أو إذا كان لدى الشـــخص 
الخاضـــع للضريبة رصيد دائن ألي ســـبٍب كان، فيجوز للشـــخص الخاضـــع للضريبة المطالبة باســـترداد هـــذا المبلغ بعد 
تقديـــم اإلقـــرار الضريبـــي أو في أي وقت الحـــق خالل الخمس ســـنوات التالية من خـــالل تقديم طلب اســـترداد إلى 
الهيئة. وســـتقوم الهيئـــة بمراجعة تلك الطلبات وســـداد المبلغ المســـتحق عن طلبات االســـترداد المقبولة مباشـــرة 

للضريبة)52(. الخاضع  للشـــخص 

13.3. حفظ السجالت 

يجـــب علـــى جميـــع األشـــخاص الخاضعيـــن لضريبة القيمـــة المضافـــة االحتفـــاظ بســـجالت ضريبية مناســـبة تتعلق 
باحتســـاب ضريبة القيمـــة المضافة وذلك ألغراض التدقيق. ويشـــمل ذلك أي مســـتندات مســـتخدمة لتحديد ضريبة 
القيمة المضافة المســـتحقة عـــن كل معاملة وفي إقـــرار ضريبة القيمة المضافة. ويشـــمل ذلك بوجـــه 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 	

ويمكـــن االحتفـــاظ بالســـجالت فـــي صـــورة ورقيـــة أو الكترونًيا، بشـــرط اســـتيفاء الشـــروط المحددة فـــي الالئحة 
التنفيذيـــة للنظـــام. ويجب أن تكون هذه الســـجالت متاحـــة للهيئة عند الطلـــب. ويجب االحتفاظ بجميع الســـجالت 
علـــى األقل لفترة الحفظ األساســـية وهي 6 ســـنوات، ويمتـــد الحد األدنى لفتـــرة الحفظ لتصبح 11 عامـــًا فيما يخص 
الفواتيـــر والســـجالت المتعلقـــة باألصول الرأســـمالية المنقولـــة و15 عامًا فيما يخـــص الفواتير والســـجالت المتعلقة 

باألصول الرأســـمالية الغيـــر منقولة)53(.

)2)) المادة 9)، الالئحة التنفيذية
)))) المادة )) والمادة 2)، الالئحة التنفيذية
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13.4. شهادة التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة

يجـــب على الشـــخص المقيـــم الخاضـــع للضريبة والمســـجل لـــدى الهيئة في نظـــام ضريبـــة القيمـــة المضافة وضع 
شـــهادة التســـجيل الضريبية الخاصة بتســـجيله في نظـــام ضريبة القيمة المضافـــة في مقر عمله الرئيســـي وجميع 

فروعه بحيـــث تكون ظاهـــرة للعامة. 

في حالة مخالفة ذلك، سيتعرض المخالف للعقوبات المنصوص عليها في النظام.

13.5. تصحيح األخطاء السابقة 

إذا تبيـــن للشـــخص الخاضـــع للضريبة وجود خطأ أو عـــدم صحة المبلغ المدرج فـــي إقراره الضريبي المقـــدم، أو تخلفه 
عـــن االمتثـــال ألي التـــزام ضريبي، فيجـــب تبليغ الهيئـــة وتصحيح الخطأ مـــن خالل تعديـــل اإلقـــرار الضريبي. وفي 
حـــال كان الخطـــأ مـــن األخطاء التي ينتـــج عنها فرق ضريبـــي يزيد صافي قيمتـــه عن 5,000 ريال ســـعودي، فيجب 
علـــى الشـــخص الخاضع للضريبة تبليغ الهيئـــة خالل 20 يوًما من إدراكـــه لهذا الخطأ أو القيمة غيـــر الصحيحة وتعديل 
االقـــرار الســـابق. أما بالنســـبة لألخطـــاء الصغيرة التي ينتـــج عنها فـــرق ضريبي أقل مـــن 5000 ريال ســـعودي فإنه 

يمكـــن تصحيح الخطأ مـــن خالل تعديل صافـــي الضريبة فـــي اإلقرار الضريبـــي التالي)54(.

 zatca.gov.sa ولمزيد من المعلومات حول تصحيح األخطاء يمكنك االطالع على الموقع اإللكتروني

)))) المادة ))، الالئحة التنفيذية
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14. الغرامات

يجـــوز للهيئـــة فرض الغرامـــات والعقوبات على األشـــخاص الخاضعين للضريبـــة فيما يتعلق بمخالفة أحكام وشـــروط 
ضريبة القيمـــة المضافة المنصوص عليهـــا بالنظام والالئحـــة التنفيذية.)55(

الغرامةوصف المخالفة

تقديـــم مســـتندات غير صحيحة بقصـــد التهرب من ســـداد الضريبة 

المســـتحقة أو ســـداد قيمة أقل من قيمة الضريبة المســـتحقة.
• ال تقل عن قيمة الضريبة المستحقة 

• وال تزيد عن ثالث أضعاف قيمة السلع أو الخدمات

نقل السلع من أو إلى المملكة دون سداد الضريبة المستحقة
• ال تقل عن قيمة الضريبة المستحقة

• وال تزيد عن ثالث أضعاف قيمة السلع أو الخدمات

10,000 ريال سعوديعدم التسجيل في الضريبة خالل الفترة المحددة للتسجيل

تقديـــم إقراًرا ضريبًيا خاطًئا، أو تعديل إقـــرار ضريبي بعد تقديمه، أو 

قدم أي مســـتند الى الهيئـــة يخص الضريبة المســـتحقة عليه ونتج 

عـــن ذلك خطأ في احتســـاب مبلغ الضريبة أقل من المســـتحق

50 ٪ من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة

5 ٪ - 25 ٪ من الضريبة التي كان يتعين عليه اإلقرار عنهاعدم تقديم اإلقرار الضريبي في الوقت المحدد

5 ٪ من الضريبة المستحقة عن كل شهر أو جزء منهعدم دفع الضريبة في الوقت المحدد

غرامة تصل إلى 100,000 ريال سعوديتحصيل الضريبة دون التسجيل

غرامة تصل إلى 50,000 ريال سعوديعدم االحتفاظ بالسجالت والدفاتر وفقًا لما هو محدد في الالئحة

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

التنفيذيـــة أو نظـــام ضريبـــة القيمـــة  مخالفـــة أحـــكام الالئحـــة 

المضافـــة
غرامة تصل إلى 50,000 ريال سعودي

فـــي جميع الحـــاالت، إذا تكـــررت المخالفـــة خالل 3 ســـنوات من تاريـــخ إصدار القـــرار النهائي بشـــأن الغرامـــة، فيجوز 
للهيئـــة مضاعفـــة الغرامة فـــي حينها. 

تحـــدد الهيئة مســـتوى الغرامـــة أو العقوبـــة التي تفرضهـــا على الشـــخص الخاضع للضريبـــة مع األخذ فـــي االعتبار 
ســـلوك الشـــخص الخاضع للضريبة وســـجل امتثالـــه لضريبة القيمـــة المضافة )بما فـــي ذلك وفاء الشـــخص الخاضع 

للضريبـــة بشـــروط تبليـــغ الهيئة عـــن أي أخطاء والتعـــاون مع الهيئة مـــن أجل تصحيـــح األخطاء(.

)))) الفصل السادس عشر: المواد من )9)-)))، نظام ضريبة القيمة المضافة
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15. طلب إصدار قرار تفسيري

فـــي حـــال عـــدم التأكد مـــن كيفية تطبيـــق ضريبـــة القيمة المضافـــة على نشـــاط معيـــن أو معاملة معينـــة تقوم 
بهـــا أو تنـــوي القيام بها، بعـــد مراجعة األحـــكام النظامية المعنيـــة والدليل اإلرشـــادي ذو الصلة، يمكن لألشـــخاص 
الخاضعيـــن للضريبـــة التقـــدم بطلـــب إلى الهيئـــة للحصول علـــى قرار تفســـيري على أن يشـــمل الطلـــب على كامل 

الحقائـــق المتعلقـــة بالنشـــاط المحـــدد أو المعاملة المحـــددة التي ترغـــب من الهيئـــة النظر فيها.

ويمكن أن يكون القرار التفسيري بإحدى الحالتين التاليتين:

 عـــام: حيث تقوم الهيئة بنشـــر تفاصيل القرار التفســـيري دون اإلشـــارة إلى أي بيانات خاصة تتعلق بالشـــخص  	
للضريبة.  الخاضع 

 خاص: ال تقوم الهيئة بنشر القرار التفسيري. 	

وال يعتبـــر القرار التفســـيري العـــام أو الخاص الـــذي يصدر من الهيئـــة ملزمًا لها أو ملزمًا ألي شـــخص خاضـــع للضريبة 
فيمـــا يتعلـــق بأي معاملـــة يقوم بإجرائهـــا، كما أنـــه ال يمكن االعتماد عليه بأي شـــكل من األشـــكال.

وال تعـــد الهيئـــة ملزمة بالـــرد على جميـــع طلبات القـــرارات التفســـيرية، حيث أنها ســـتقوم بمراجعة جميـــع الطلبات 
وتحديـــد الطلبـــات التي ســـيكون لهـــا األولوية اســـتنادًا إلى بعـــض العناصر منها:

مستوى المعلومات التي يقدمها الشخص الخاضع للضريبة في الطلب.  	

 المنفعـــة التي قد يســـتفيد منهـــا مجتمع األشـــخاص الخاضعين للضريبة عند اصدار قرار تفســـيري عام بشـــأن  	
معاملة أو نشـــاط ما. 

ما إذا كان هناك نظام أو دليل قائم يناقش هذا الطلب.
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16. االتصال بنا

للحصـــول علـــى مزيد مـــن المعلومـــات بشـــأن أي معاملـــة خاضعة لضريبـــة القيمـــة المضافـــة يرجى زيـــارة الموقع 
اإللكترونـــي: zatca.gov.sa أو التواصـــل معنـــا علـــى الرقم التالـــي 19993.
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17. األسئلة الشائعة

1.  كيـــف يتـــم تطبيق ضريبـــة القيمة المضافة فـــي حال قام مقـــدم خدمات مهنية غيـــر مقيم بالتعاقد مباشـــرة مع 
عميـــل في المملكة لتقديـــم خدماته؟

إذا كان العميـــل الســـعودي شـــخصًا خاضعًا للضريبة )مســـجل ألغـــراض ضريبة القيمـــة المضافة فـــي المملكة(، 
فإنه ُملزم باحتســـاب ضريبة القيمة المضافة عن الخدمات المســـتلمة وفقًا آللية االحتســـاب العكســـي ويتضمن 
ذلـــك اإلقـــرار عـــن قيمة الخدمـــات في الخانـــة 9 من اإلقـــرار الضريبـــي. وال يتطلب مـــن المورد غيـــر المقيم فرض 

ضريبـــة قيمة مضافة علـــى العميل الخاضـــع للضريبة.

أمـــا إذا قام غيـــر المقيـــم بتوريد لخدمـــات لعميل غير خاضـــع للضريبة، فـــإن المورد غيـــر المقيم ُملزم بالتســـجيل 
ألغـــراض ضريبة القيمـــة المضافة فـــي المملكة وفـــرض ضريبة قيمـــة مضافة واالقـــرار عنها.

2.  كيف يتم تحديد »مكان التوريد«؟

يعتمد مـــكان التوريـــد )مكان فـــرض الضريبة( علـــى القواعد الـــواردة في االتفاقيـــة الموحدة، وكقاعـــدة عامة، 
تطبـــق ضريبة القيمـــة المضافة في دولـــة إقامة/تاســـيس المورد.

ومـــع ذلك، هنالـــك أحكام مختلفة بمـــا يخص التوريـــدات التي تتم لعمـــالء خاضعين للضريبة فـــي دول مجلس 
التعـــاون األخـــرى وكذلـــك بما يخـــص أنواع معينـــة من الخدمـــات )مثل النقـــل والخدمـــات االلكترونيـــة(. يرجى 

االطـــالع على القســـم 4 من هـــذا الدليل.

3.  يقـــوم مـــزود خدمات ســـعودي بتوريـــد خدمات مهنيـــة لعمـــالء خـــارج دول مجلس التعـــاون، هـــل يخضع ذلك 
لضريبـــة القيمـــة المضافة؟

فـــي معظـــم الحاالت، يخضـــع القيام بتقديـــم خدمات الى خـــارج دول مجلس التعـــاون لضريبة القيمـــة المضافة 
بنســـبة الصفـــر بالمائـــة. تضمن النظـــام عددًا مـــن المعايير الواجب اســـتيفائها لذلك مـــن قبل المـــورد قبل تطبيق 

نســـبة الصفر. الرجـــاء االطالع على القســـم 5 من هـــذا الدليل.

4.  قمنا بتنفيذ مشـــروع استشـــارات لمدة 6 اشـــهر وقمنـــا بإصدار الفواتير شـــهريًا ولم نســـتلم دغعات حتـــى تاريخه، 
هل ُتســـتحق ضريب قيمـــة مضافة على هـــذه الفواتير؟

ُتســـتحق ضريبة القيمـــة المضافة على الخدمـــات التي يتم تقديمها خـــالل فترة محددة )المســـتمرة( في تاريخ 
إصـــدار الفاتـــورة أو  الدفـــع  أيهما أســـبق. وعليه فـــإن الفاتورة الصـــادرة للعميل يجـــب أن تتضمن ضريبـــة القيمة 
المضافـــة ويجـــب اإلقرار عنهـــا كضريبة مخرجات قـــي االقرار الضريبـــي )في حال قـــام العميل بالدفـــع أم ال(. من 

الممكـــن القيـــام بتعديل الحـــق في حال لم يقـــم العميـــل بالدفع وتم إعـــدام الدين.

يمكن للشركات الصغيرة التي تقل ايراداتها السنوية عن 5 مليون ريال استخدام مبدأ المحاسبة النقدي.
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5.  كيـــف تتـــم معاملة المعامـــالت بين الشـــركات ضمـــن ذات المجموعـــة؟ وهل تختلـــف المعاملة في حـــال كانت 
الشـــركات فـــي دول مختلفة؟

ُتعامـــل المعامـــالت بيـــن الشـــركات ضمـــن المجموعـــة الواحدة بشـــكل عـــام بنفـــس المعاملة للمعامـــالت بين 
األشـــخاص غيـــر المرتبطيـــن، وتخضـــع لألحـــكام العامة لتطبيـــق ضريبـــة القيمة المضافـــة. ومع ذلـــك، ال تخضع 

لضريبـــة القيمـــة المضافـــة المعامـــالت بين الشـــركات التي تشـــّكل مجموعـــة ضريبيـــة واحدة فـــي المملكة.

تعتمـــد المعاملـــة الضريبية للمعامالت بين الشـــركات الواقعة خـــارج المملكة على الوقائـــع الخاصة بكل معاملة 
ويتضمن ذلك مـــكان التوريد.

6.  هل تخضع الرسوم التي يتم تحميلها بين الشركات ضمن ذات المجموعة لضريبة القيمة المضافة؟

نعـــم، إذا تكبدت الشـــركة نفقات بإســـمها ثـــم قامت بتحميل شـــركة أخرى ضمـــن نفس المجموعـــة مبالغ هذه 
الخدمـــات أو جـــزء منها، فإن هـــذه التعويضات تخضـــع لضريبة القيمـــة المضافة. 

في حال المجموعة الضريبية الواحدة، ال تخضع هذه المعامالت لضريبة القيمة المضافة.

7.  إذا تكبـــد محامـــي أو مقدم خدمات مهنيـــة تكاليف نثرية لحســـاب العميل وقـــام بتحميلها للعميـــل، هل تخضع 
لضريبة القيمـــة المضافة؟

يعتمـــد ذلـــك إذا ما تم تكبد النفقات مباشـــرة بإســـم العميـــل أو تم تكبدها بإســـم المحامي. في حـــال تم تكبد 
النفقـــات وفقـــًا لمـــا هو وارد في القســـم 7 من هـــذا الدليل، فإنهـــا ال تخضع لضريبـــة القيمة المضافـــة وال يمكن 

للمحامي خصـــم ضريبة المدخـــالت المفروضة من مـــورد ثالث.




