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مقدمة

تــم إعــداد هــذا الدليــل لمســاعدة أصحــاب المتاجــر اإللكترونيــة علــى االلتــزام
بواجباتهــم المتعلقــة بضريبــة القيمــة المضافــة ،وإرشــادهم إلــى كيفيــة
القيام بالتسجيل واإلقرار والسداد ،وذلك لتفادي أي غرامات أو مخالفات.

ماهي المتاجر اإللكترونية؟
هــي منصــات رقميــة يتــم مــن خاللهــا ممارســة أي نشــاط تجــاري مثــل بيــع
منتجــات أو خدمــات وذلــك عبــر

01

موقع إلكتروني

02

حسابات على وسائل التواصل االجتماعي

وذلك يشمل جميع شبكات التواصل االجتماعي
تويتر  -انستغرام  -فيس بوك  -لينكدن  -سناب شات

03

التطبيقات الذكية

04

المحادثات الفورية

وذلك يشمل جميع تطبيقات المراسلة
تيليجرام  -واتساب  -سيقنال

2

ما هي التزامات صاحب المتجر اإللكتروني
ً
سنويا؟
الذي تتعدى مبيعاته  375ألف ريال

02

01

التسجيل في ضريبة
القيمة المضافة

03

عرض الشهادة الضريبية في

المتجر اإللكتروني بشكل واضح

04

رفع اإلقرارات الضريبية

سداد االلتزامات الضريبية

3

ما المطلوب مني كصاحب متجر إلكتروني؟

متى يجب التسجيل في ضريبة القيمة المضافة؟

إذا تجاوزت المبيعات السنوية  375ألف ريال
التسجيل إلزامي

إذا كانــت مبيعــات المتجــر اإللكترونــي أكثــر مــن 375
ألــف ريــال سـ ً
ـنويا
التسجيل اختياري

إذا كانــت مبيعــات المتجــر اإللكترونــي الســنوية بيــن
 187.5ألــف ريــال و  375ألــف ريــال.

مثال
سارة صاحبة متجر إلكتروني عبر منصة انستغرام ,ومبيعاتها

السنوية  400ألف ريال.

الشرح

ســارة ملزمــة بالتســجيل فــي ضريبــة القيمــة
المضافــة رفــع إقــرارات ربــع ســنوية ،وســداد
االلتزامــات الضريبيــة.

4

التسجيل في الهيئة العامة للزكاة والدخل

يجب على جميع أصحاب المتاجر اإللكترونية الذين تتجاوز
مـبـيـعاتـهـم  375ألـف ريـال تسجيل متاجرهم (منشآتهم)
لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل.

خطوات تسجيل
المتاجر

01

التسجيل في وزارة التجارة وإصدار
سجل تجاري رئيسي جديد أو إصدار
رخصة من وزارة االستثمار

02

استقبال رسالة نصية عبر الجوال من
الهيئة العامة للزكاة والدخل تتضمن
الرقم المميز لمنشأتك

03

إتمام التسجيل من خالل زيارة البوابة
اإللكترونية للهيئة العامة للزكاة
والدخل LOGIN.GAZT.GOV.SA
ثم إدخال الرقم المميز

الوقت المستغرق للموافقة على التسجيل لدى
الهيئة :يومي عمل

5

التسجيل في ضريبة القيمة المضافة

األفراد
والمنشآت

01

تســجيل الدخــول إلــى البوابــة اإللكترونيــة للهيئــة العامــة
للــزكاة والدخل LOGIN.GAZT.GOV.SA

02

انتقل إلى

03

اختر تسجيل األفراد في ضريبة القيمة المضافة

04

تعبئة نموذج طلب التسجيل

الخدمات اإللكترونية

ضريبة القيمة المضافة

ثم إلى تبويب

ســيصلك إشــعار شــهادة التســجيل فــي ضريبــة القيمــة
المضافــة عنــد اكتمــال الطلــب

اطلــع علــى الرحلــة التعلميــة الخاصــة بخطــوات
ّ
التســجيل فــي ضريبــة القيمــة المضافــة

الوقت المستغرق للموافقة على طلب التسجيل:
يوم عمل واحد فقط بعد تقديم الطلب
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ما هي الشهادة الضريبية؟
هــي شــهادة يتــم مــن خاللهــا التأكــد مــن أن صاحــب المتجــر اإللكترونــي

مســجل فــي ضريبــة القيمــة المضافــة .ويجب علــى المتجــر اإللكتروني عرض
الشــهادة بشــكل واضــح لتجنــــب الغرامــــات التــي تصــل إلــى  50ألــف ريــال
فــــي حــــال لــم يتــــم عرضها.

احــرص عــلــى عــرض الـشـهـادة الضريبية بشكل واضح
ً
تجنبا للغرامات التي تصل إلى
في متجرك اإللكتروني

 50,000ألف ريال
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أمثلة لعرض الشهادة الضريبية

الموقع اإللكتروني

في أسفل الصفحة الرئيسية كما هو موضح
في الصورة أدناه.
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أمثلة لعرض الشهادة الضريبية

تويتر

ضمن خانة معلومات الحساب
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أمثلة لعرض الشهادة الضريبية

انستغرام

ضمن خانة معلومات الحساب
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أمثلة لعرض الشهادة الضريبية

واتساب
ضمن خانة معلومات الحساب
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رفع اإلقرارات الضريبية
ما هو اإلقرار الضريبي؟
ويرفع للهيئة
هو نموذج يتم فيه توضيح مبيعات ومشتريات المتجرُ ،
العامة للزكاة والدخل عن طريق موقع الهيئة اإللكتروني
GAZT.GOV.SA

لمزيــد مــن المعلومــات ،يرجــى االطــاع علــى الرحلــة التعليميــة
الخاصــة بضريبــة القيمــة المضافــة.

ابدأ رحلتك التعليمية للتعرف على
ضريبة القيمة المضافة هنا

يتم رفع اإلقرار خالل شهر من انتهاء
الفترة الضريبية
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مثال  :رفع اإلقرارات الضريبية
محمــد يملــك تطبيــق إلكترونــي لبيــع العطــور ,ومبيعاتــه الســنوية تجــاوزت

 400ألــف ريــال ,فــأراد رفــع إقــرار ضريبــة القيمة المضافة عن الربع الســنوي
الثالــث من عــام 2020م.

الشرح
يتــم رفــع اإلقــرار فــي شــهر أكتوبــر ,وهــو الشــهر التالــي للفتــرة الضريبيــة
المــراد دفــع اإلقــرار عنهــا.

وللمســاعدة فــي معرفــة تواريــخ تقديــم إقــرارات ضريبــة القيمــة
المضافــة يرجــى إضافــة التقويــم مــن خــال الرابــط التالــي:

ً
شهريا

للمنشــآت التــي تتخطى إيراداتها الســنوية
 40مليــون ريال
إلضافة المواعيد على التقويم الخاص بك،
اضغط على أحد الخيارات اآلتية

األحد

على أجـهـزة أبل iCal

على أجهزة أندرويد Google Calendar

على أجهزة ويندوز Outlook Calendar

ربع سنوي

للمنشآت التي ال تزيد إيراداتها
السنوية على  40مليون ريال
إلضافة المواعيد على التقويم الخاص بك،
اضغط على أحد الخيارات اآلتية
األحد

على أجـهـزة أبل iCal

على أجهزة أندرويد Google Calendar

على أجهزة ويندوز Outlook Calendar
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السداد
عنــد رفــع اإلقــرار الضريبــي عــن الفتــرة الضريبيــة ،ســيتم
إصــدار فاتــورة تحتــوي علــى رقــم ســداد لدفــع االلتــزام
الضريبــي.
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للمزيد من المعلومات ،يرجى االطالع على دليل
المكلفين من خالل الضغط أدناه.
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تــم إ عــداد هــذا الدليــل ألغــراض إ رشــادية فقــط ،ومضمونــه قابــل
ً
لزاميــا علــى الهيئــة ،كمــا ال
للتعديــل فــي ٔاي وقــت ،وال يعتبــر إ

يعــد بمثابــة مشــورة قانونيــة ،وال يمكــن االعتمــاد عليــه والعمــل
بـمـوجـبـــه دون الـــرجوع إلــى األحـكـــام الـنـظامـيـــة ذات الــعـالقــــة.

ويجــب علــى كل شــخص خاضــع لألنظمــة الضريبيــة التحقــق مــن

وال عــن تطبيــق
التزاماتــه النظاميــة وواجباتــه ،ويكــون وحــده مسـ ٔـو ً
ـكل صحيــح ،ولــن تكــون الهيئــة العامــة للــزكاة
األنظمــة واللوائــح بشـ ٍ

والدخــل مسـ ٔـوولة بـ ٔـاي شــكل مــن األشــكال عــن ٔاي ضــرر ٔاو خســارة
نتيجــة عــدم تطبيــق األنظمــة الضريبيــة بشــكل صحيــح.
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