الدليل اإلرشادي للجهات الحكومية

في المملكة العربية السعودية
ضريبة القيمة المضافة
صادر بتاريخ 2021/8/12م

ّ
لالطالع عـلـى آخر تحديـث
امـسـح هـذا الـكـود
لهـذا المستنـد وكـافة المستنـدات المـنـشـورة

أو تـفضل بزيـارة الموقع اإللكتروني zatca.gov.sa

 .1المقدمة
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك («الهيئة»)
ّ
إن هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك («الهيئــة») هــي الجهــة المك ّلفــة بتنظيــم وإنفــاذ وإدارة وتطبيــق الضرائــب فــي
المملكــة العربيــة الســعودية («المملكــة») ،كمــا أنهــا مســؤولة عــن إدارة وتحصيــل جميــع الضرائــب ،بمــا فــي ذلــك ضريبــة
القيمــة المضافــة («الضريبــة»).
ّ
تتمثــل أبــرز مهــام الهيئــة فــي تعزيــز الوعــي لــدى المكلفيــن وتزويــد الخاضعيــن للضريبــة بالمعلومــات الالزمــة لفهــم
االلتزامــات المترتبــة علــى ضريبــة القيمــة المضافــة وتســهيل عمليــة االمتثــال الضريبــي.
وكجــزء مــن مهامهــا ،فقــد قامــت الهيئــة بإصــدار العديــد مــن األدلــة اإلرشــادية بهــدف تقديــم توضيحــات إضافيــة بشــأن
ضريبــة القيمــة المضافــة فيمــا يتعلــق بقطاعــات معينــة وضمــن ظــروف محــددة.

ضريبة القيمة المضافة في المملكة
ضريبــة القيمــة المضافــة هــي ضريبــة غيــر مباشــرة ُتفــرض علــى اســتيراد وتوريــد الســلع والخدمــات فــي كل مرحلــة مــن
ـم تطبيــق الضريبــة فــي المملكــة منــذ األول مــن ينايــر  2018وبنســبة أساســية تبلــغ %5
مراحــل اإلنتــاج والتوزيــع .وقــد تـ ّ
ـم تطبيــق
علــى كافــة التوريــدات والــواردات ،بمــا فــي ذلــك المبيعــات التــي تتــم كجــزء مــن النشــاط االقتصــادي .كمــا تـ ّ
المعفــاة مــن
اســتثناءات محــدودة لضريبــة القيمــة المضافــة ،كتأجيــر العقــارات الســكنية وبعــض الخدمــات الماليــة ُ
ضريبــة القيمــة المضافــة.
ـم تعديــل النســبة األساســية لضريبــة القيمــة المضافــة علــى التوريــدات الخاضعــة
واعتبــارًا مــن  1يوليــو  ،2020تـ ّ
للضريبــة لتصبــح .%15

هذا الدليل اإلرشادي
موجــه للجهــات الحكوميــة الســعودية بهــدف تقديــم التوضيحــات المتعلقــة بتفســير النشــاط االقتصــادي
هــذا الدليــل
ّ
ألغــراض ضريبــة القيمــة المضافــة ،باإلضافــة إلــى المعاملــة الضريبيــة للمعامــات بيــن األشــخاص وتلــك الجهــات.
ـدم هــذا الدليــل معلومــات حــول معاملــة ضريبــة القيمــة المضافــة لألنشــطة التــي تقــوم بهــا هــذه الجهــات،
كمــا يقـ ّ
وخاصــة تلــك الخاضعــة لضريبــة القيمــة المضافــة وتلــك التــي تقــع خــارج نطــاق ضريبــة القيمــة المضافــة.
ّ
يُعتبــر هــذا الدليــل بمثابــة دليــل إرشــادي ال يتضمــن أو يهــدف إلى أن يشــتمل علــى جميــع المعلومــات أو األحــكام القانونية
المتعلقــة بأنشــطة الشــخص الخاضــع للضريبــة .كمــا يُعتبــر هــذا الدليــل غيــر ملــزم للهيئــة أو ألي شــخص خاضــع للضريبــة
فيمــا يتعلــق بــأي معاملــة ،وال يمكــن االعتــداد بــه أو االســتناد عليــه بــأي طريقــة كانت.
خاصــة ،يمكــن تقديــم طلــب للحصــول علــى قــرار تفســيري أو زيــارة
ومــن أجــل الحصــول علــى إرشــادات حــول أي معامــات
ّ
الموقــع اإللكترونــي الرســمي للهيئــة ( )zatca.gov.saوالــذي يشــمل مجموعــة واســعة مــن األدوات والمعلومــات التــي
وُ ضعــت خصيصــً لمســاعدة األشــخاص الخاضعيــن لضريبــة القيمــة المضافــة ،بمــا فــي ذلــك المــواد اإلرشــادية المرئيــة
وجميــع البيانــات ذات الصلــة واألســئلة الشــائعة.
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 .2التعاريف المتعلقة بالمصطلحات الرئيسية
النشاط االقتصادي
«النشــاط الــذي يُمــارس بصــورة مســتمرة ومنتظمة ،ويشــمل النشــاط التجــاري أو الصناعــي أو الزراعــي أو المهنــي أو الخدمي
أو أي اســتعمال ممتلــكات ماديــة أو غيــر ماديــة وأي نشــاط مماثل آخر.»1

الجهات الحكومية
ـم تعريــف الجهــات الحكوميــة ألغــراض ضريبــة القيمــة المضافــة ،ولكـ ّ
فســر علــى نطــاق
لــم يتـ ّ
ـن المقصــود أن ُت ّ
واســع لتشــمل جميــع أجهــزة الدولــة والحكومــة ويشــمل ذلــك:
 )1السلطات على مستوى الدولة (السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية والدوائر أو الوزارات الحكومية).
 )2السلطات الحكومية اإلقليمية والمحلية ،ويشمل ذلك البلديات.
 )3الجهــات األخــرى التــي تخضــع للنظــام العــام والتــي تشــكل جــزءًا مــن اإلدارة العامــة أو تمــارس مهامهــا التــي
تكلفهــا بهــا الدولــة ،ويشــمل ذلــك الهيئــات الحكوميــة بكافــة أشــكالها.
ـم تمويــل الجهــات الحكوميــة عـ ً
ـم إنشــاؤها لممارســة نشــاط
ـادة مــن قبــل الدولــة مــن أجــل المصلحــة العامــة ،أو يتـ ّ
ويتـ ّ
تنظيمــي.

الشخص
خاص ،أو أي شكل آخر من أشكال الشراكة.»2
عام أو
ّ
«أي شخص طبيعي او اعتباريّ ،

الشخص الخاضع للضريبة
«...الشــخص الخاضــع للضريبــة فــي المملكــة هــو الشــخص الــذي يمــارس نشــاطًا اقتصاديــً مســتق ً
ال بقصــد تحقيــق
ـم تســجيله ألغــراض ضريبــة القيمــة المضافــة فــي المملكــة أو اع ُتبــر ملزمــً بالتســجيل ألغــراض ضريبــة القيمــة
الدخــل ،وتـ ّ
المضافــة فيهــا وفقــً للنظــام أو هــذه الالئحــة.»3

التوريدات الخاضعة للضريبة
«التوريــدات التــي ُتفــرض عليهــا الضريبــة وفقــً ألحــكام االتفاقيــة ،ســواء بالنســبة األساســية أو بنســبة الصفــر بالمائــة،
و ُتخصــم ضريبــة المدخــات المرتبطــة بهــا وفقــً ألحــكام االتفاقيــة.»4

التوريدات المعفاة من الضريبة
«التوريــدات التــي ال ُتفــرض عليهــا الضريبــةـ ،وال ُتخصــم ضريبــة المدخــات المرتبطــة بهــا وفقــً ألحــكام االتفاقيــة والقانــون
المحلي .»5

الموحدة لضريبة القيمة المضافة.
 - 1المادة ( ،)1التعاريف ،االتفاقية
ّ
الموحدة لضريبة القيمة المضافة.
 - 2المادة ( ،)1التعاريف ،االتفاقية
ّ
 - 3المادة ( ،)2األشخاص الخاضعون للضريبة أو المؤهلون للتسجيل في المملكة ،الالئحة التنفيذية.
الموحدة لضريبة القيمة المضافة.
 - 4المادة ( ،)1التعاريف ،االتفاقية
ّ
الموحدة لضريبة القيمة المضافة.
 - 5المادة ( ،)1التعاريف ،االتفاقية
ّ
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العميل
6

«الشخص الذي يتلقى سلع أو خدمات ».

المو ّرد
«الشخص الذي يقوم بتوريد سلع أو خدمات.»7

تاريخ استحقاق الضريبة
تســتحق الضريبــة فــي تاريــخ توريــد الســلع أو الخدمــات أو فــي تاريــخ إصــدار الفاتــورة الضريبيــة أو فــي تاريــخ اســتالم المقابــل
ـم فيــه
جزئيــً أو كليــً وفــي حــدود المبلــغ المســتلم ،أيهــا أســبق .وبالتالــي فــإن هــذا التاريــخ قــد يختلــف عــن التاريــخ الــذي يتـ ّ
تقديــم الســلع أو الخدمــات بالفعل.

التوريد
«أي شكل من أشكال توريد السلع والخدمات بمقابل وفقًا للحاالت المنصوص عليها في الباب الثاني من االتفاقية.»8

التوريد المفترض
9

ُعد بمثابة توريد وفقًا للحاالت المنصوص عليها في المادة ( )8من االتفاقية ».
«كل ما ي ّ

ضريبة المدخالت
يتحملهــا الخاضــع للضريبــة فيمــا يتعلــق بالســلع أو الخدمــات المــورّدة لــه أو المســتوردة ألغــراض مزاولــة
«الضريبــة التــي
ّ
النشــاط االقتصــادي.»10

الموحدة لضريبة القيمة المضافة.
 - 6المادة ( ،)1التعاريف ،االتفاقية
ّ
الموحدة لضريبة القيمة المضافة.
 - 7المادة ( ،)1التعاريف ،االتفاقية
ّ
الموحدة لضريبة القيمة المضافة.
 - 8المادة ( ،)1التعاريف ،االتفاقية
ّ
الموحدة لضريبة القيمة المضافة.
 - 9المادة ( ،)1التعاريف ،االتفاقية
ّ
الموحدة لضريبة القيمة المضافة.
 - 10المادة ( ،)1التعاريف ،االتفاقية
ّ

4

 .3النشاط االقتصادي و التسجيل ألغراض ضريبة القيمة المضافة
 3.1ما هو النشاط االقتصادي؟
يتضمن تعريف النشاط االقتصادي ألغراض ضريبة القيمة المضافة عنصرين أساسيين:
ّ
يتــم ممارســة النشــاط االقتصــادي بصــورة مســتمرة ومنتظمــة ،وثانيــً أن يتضمــن النشــاط االقتصــادي األنشــطة
أو ًال ،أن
ّ
االقتصاديــة المعروفــة ومــا يماثلهــا.

يتم ممارسة النشاط االقتصادي بصورة مستمرة ومنتظمة
 3.1.1أن ّ
ّ
إن اســتمرار وانتظــام الشــخص بإجــراء التوريــدات وتلقيهــا هــو أحــد العناصــر األساســية المتعلقــة بممارســة النشــاط
االقتصــادي .وقــد ُتعتبــر األنشــطة األخــرى التــي يقــوم بهــا الشــخص ،غيــر القيــام بعمــل توريــدات ،بأنهــا مؤشــر لمزاولــة
النشــاط االقتصــادي بشــكل مســتمر ومنتظــم (مثــل األنشــطة المتعلقــة بالتحضيــر لممارســة نشــاط مــا).
وبصفــة عامــة ،فــان مفهــوم «االســتمرار واالنتظــام» يعتمــد علــى طبيعــة األعمــال أو األنشــطة التي يمارســها الشــخص
باإلضافــة إلــى عوامــل أخــرى ،ويتــم تقييــم ممارســة الشــخص لنشــاط اقتصــادي بالنظــر إلــى األعمــال التــي يقــوم بهــا
الشــخص والمتعلقــة بإجــراء التوريــدات.
و ُتعتبــر تلــك العوامــل بمثابــة مؤشــرات دالليــة غيــر حصريــة علــى قيــام الشــخص بمزاولــة نشــاط اقتصــادي
بشــكل مســتمر ومنتظــم أو أنــه يهــدف إلــى مزاولــة نشــاط اقتصــادي علــى هــذا النحــو.
مثــال :تــم إغــاق مطعــم فــي مدينــة جــدة فــي أبريــل  2020بشــكل مؤقــت بســبب جائحــة كورونــا والقيــود
المفروضــة ،وقــام المالــك بعــد نهايــة اإلجــراءات االحترازيــة بتركيــب مطبــخ جديــد وتعييــن رئيــس طهــاة جديــد .وتــم
إعــادة افتتــاح المطعــم فــي نوفمبــر  2020وذلــك بديكــور جديــد وقائمــة طعــام جديــدة .وعلــى الرغــم مــن إيقــاف
تشــغيل المطعــم لفتــرة زمنيــة ،إ ّلا أن المالــك يعــد بأنــه قــام بنشــاط اقتصــادي طــوال عــام .2020
ويُعتبــر تاريــخ بــدء النشــاط االقتصــادي هــو التاريــخ الــذي يقــوم فيــه الشــخص بالقيــام بعمــل أو باتخــاذ إجــراء
يتضــح بموجبــه بــأن الشــخص قــام بذلــك لغــرض الشــروع فــي ممارســة النشــاط االقتصــادي بشــكل مســتمر
ومنتظــم.
مثــال :قــام أحــد االشــخاص بتأســيس مصنــع للعبــوات البالســتيكية فــي مدينــة الجبيــل الصناعيــة فــي عــام .2019
وقــام باســتيراد اآلالت والمعــدات التــي ســيتم اســتخدامها فــي اإلنتــاج فــي ذات العــام ،علــى أن يبــدأ اإلنتــاج الفعلــي
فــي عــام  .2021لــن يقــوم المصنــع بعمــل أي توريــدات قبــل عــام  2021وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإن ذلــك الشــخص
ـد بأنــه قــد مــارس نشــاطًا اقتصاديــً طــوال الفتــرة مــن  2019إلــى . 2021
يُعـ ّ
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 3.1.2أن يتضمن النشاط االقتصادي األنشطة االقتصادية المعروفة وما يماثلها
ّ
الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة ونظــام ضريبــة القيمــة المضافــة
إن تعريــف النشــاط االقتصــادي فــي االتفاقيــة
ّ
واســع النطــاق ويشــمل األنشــطة التاليــة غيــر الحصريــة:
األنشطة أو الخدمات التجارية.
األنشطة أو الخدمات الصناعية.
األنشطة أو الخدمات الزراعية.
األنشطة أو الخدمات المهنية.
استخدام الممتلكات المادية أو غير المادية.
أي أنشطة مماثلة أخرى.
وبصفــة عامــة ،فإنــه مــن المفتــرض أن تقــع جميــع أنشــطة األعمــال التجاريــة ضمــن نطــاق النشــاط االقتصــادي .وعلــى
العكــس مــن ذلــك ،ال يُقصــد بالنشــاط االقتصــادي أن يشــمل األنشــطة التــي تمارســها جهــة حكوميــة بصفتها ســلطة
عامة.
هنــاك قواعــد خاصــة ُتطبــق لتحديــد مــا إذا كانــت الجهــات الحكوميــة تمــارس نشــاطًا اقتصاديــً ألغــراض ضريبــة
القيمــة المضافــة أم ال.
وتنــص الالئحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى ّ
أن« :أي نشــاط تمارســه جهــة حكوميــة بصفتهــا
ّ
ُعــد نشــاطًا اقتصاديــً وفقــً ألغــراض النظــام وهــذه الالئحــة.»11
ســلطة عامــة ،لــن ي َّ
فــإذا كانــت تلــك الجهــات تمــارس أنشــطة محــددة تكلفهــا بهــا الدولــة بموجــب نظــام أو مرســوم ملكــي أو أي أداة
تشــريعية أخــرى تتضمــن إنشــاء تلــك الجهــات للقيــام بمهــام عامــة ،فــا تشــكل هــذه األنشــطة نشــاطًا اقتصاديــً،
وتقــع خــارج نطــاق ضريبــة القيمــة المضافــة ،وذلــك بغــض النظــر عمــا إذا كانــت الجهــة الحكوميــة تقــوم بفــرض
رســوم نظيــر تنفيــذ تلــك المهــام أم ال.
ويعنــي ذلــك ّ
بــأن الجهــات الحكوميــة التــي ال تمــارس أنشــطة إال بصفتهــا ســلطة عامــة ،غيــر مطا َلبــة بالتســجيل
ألغــراض ضريبــة القيمــة المضافــة أو فــرض ضريبــة علــى تلــك األنشــطة غيــر االقتصاديــة.
ـص علــى ّ
أن إحــدى الــوزارات الحكوميــة ســتكون مســؤولة عــن إصــدار
مثــال :صــدر مرســوم ملكــي فــي يونيــو  2020ينـ ّ
تصاريــح خاصــة للشــركات بهــدف تقديــم خدمــات الحوســبة الســحابية فــي المملكــة .تفــرض الــوزارة علــى الشــركات
رســومًا بقيمــة  5,000ريــال ســعودي عــن إصــدار التصريــح الــذي يكــون صالحــً لمــدة  3ســنوات .علــى الرغــم مــن أن هــذا
التوريــد الــذي تقــوم بــه الــوزارة ســيتم بشــكل مســتمر ومنتظــم ،إال أنــه ال ينــدرج ضمــن نطــاق ضريبــة القيمــة المضافــة
ـد بمثابــة المــزوّ د الوحيــد لهــذا التوريــد بموجــب النظــام.
بمــا أنــه ال يشــكل نشــاطًا اقتصاديــً مــن قبــل الــوزارة التــي تعـ ّ
مثــال :لــدى إحــدى الهيئــات الحكوميــة المحليــة فــي الريــاض مســاحة خاليــة داخــل مبانيهــا .وقامــت هــذه الهيئــة
بتأجيــر هــذه المســاحة ألحــد مــورّدي القهــوة المحلييــن ،وذلــك بهــدف تقديــم القهــوة لموظفــي الهيئــة خــال
ســاعات العمــل فقــط .تفــرض الهيئــة مبلغــً بســيطًا علــى أســاس شــهري.
ال ينــدرج هــذا النشــاط ضمــن المهــام المحــددة المكلفــة بهــا الهيئــة المحليــة مــن قبــل الدولــة ،وعليــه يُعتبــر هــذا
النشــاط بمثابــة نشــاط اقتصــادي.

 - 11المادة ( ،)9أحكام التسجيل التي تسري في حاالت معينة ،الالئحة التنفيذية.
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 3.2النشاط االقتصادي ومتطلبات التسجيل
ألغــراض تحديــد مــا إذا كانــت الجهــة الحكوميــة ُمطالبــة (أو مؤهلــة) للتســجيل ألغــراض ضريبــة القيمــة المضافــة ،يجــب
علــى هــذه الجهــة أو ًال تحديــد مــا إذا كانــت تمــارس نشــاط ّا اقتصاديـ ّا 12كمــا هــو موضــح فــي البنــد الفرعــي أعــاه.
يمكــن ممارســة النشــاط االقتصــادي مــن قبــل األشــخاص اآلخريــن (األشــخاص الطبيعييــن  -األفــراد أو األشــخاص
ـد ســواء .وســتعتبر الهيئــة الشــخص الــذي يقــوم بتوريــدات لســلع أو خدمــات علــى أســاس منتظــم،
االعتبارييــن) علــى حـ ّ
بأنــه يمــارس نشــاط اقتصــادي.
يتعيّــن علــى الجهــات الحكوميــة التــي تقــوم بممارســة نشــاط اقتصــادي التســجيل ألغــراض ضريبــة القيمــة المضافــة
إذا اقتضــى األمــر ذلــك .كمــا يجــب علــى هــذه الجهــات تحصيــل ضريبــة القيمــة المضافــة التــي تنطبــق علــى أنشــطتها
المحصلــة للهيئــة .يمكنكــم االطــاع علــى مزيــد مــن المعلومــات حــول التســجيل
الخاضعــة للضريبــة وســداد الضريبــة
ّ
فــي ضريبــة القيمــة المضافــة مــن خــال زيــارة الموقــع اإللكترونــي للهيئــة zatca.gov.sa
والمســجلين ألغــراض ضريبــة القيمــة المضافــة رقــم
وســيتلقى جميــع األشــخاص الذيــن يمارســون نشــاطًا اقتصاديــً
ّ
.13

تعريــف ضريبــي صــادر عــن الهيئــة

 3.2.1التسجيل اإللزامي
ـد التســجيل اإللزامــي» ،أي أنــه إذا
يُعتبــر التســجيل إلزاميــً علــى جميــع األشــخاص الذيــن تتجــاوز إيراداتهــم الســنوية «حـ ّ
تجــاوز مجمــوع التوريــدات الخاضعــة للضريبــة للشــخص الخاضــع للضريبــة خــال اثنــي عشــر شــهرًا مبلــغ 375,000
ريــال ســعودي ،فيجــب علــى هــذا الشــخص التســجيل ألغــراض ضريبــة القيمــة المضافــة
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وألغراض احتساب حد التسجيل ال تشمل التوريدات الخاضعة للضريبة ما يلي:
المعفى من الضريبة.
المعفاة أو اإليجار السكني ُ
المعفاة :مثل الخدمات المالية ُ
التوريدات ُ
التوريدات التي تقع خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة في أي دولة عضو بمجلس التعاون الخليجي.
عائــدات مبيعــات األصــول الرأســماليةُ :تع ـرّف األصــول الرأســمالية بأنهــا األصــول المخصصــة لالســتخدام التجــاري
طويــل األجــل.
يمكنكــم االطــاع علــى مزيــد مــن المعلومــات حــول التســجيل اإللزامــي مــن خــال زيــارة الموقــع اإللكترونــي للهيئــة
zatca.gov.sa

 3.2.2التسجيل االختياري
يمكــن للشــخص المقيــم فــي المملكــة والــذي تجــاوزت توريداتــه الخاضعــة للضريبــة أو نفقاتــه الخاضعــة للضريبــة
ـد التســجيل االختيــاري») خــال اثنــي عشــر شــهرًا ،التســجيل اختياريــً ألغــراض ضريبــة
مبلــغ  187,500ريــال ســعودي («حـ ّ
القيمــة المضافــة
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يمكنكــم االطــاع علــى مزيــد مــن المعلومــات حــول التســجيل االختيــاري ألغــراض ضريبــة القيمــة المضافــة مــن خــال
زيــارة الموقــع اإللكترونــي للهيئــة zatca.gov.sa

 - 12المادة ( ،)3التسجيل ألغراض الضريبة ،نظام ضريبة القيمة المضافة.
الموحدة لضريبة القيمة المضافة.
 - 13وفقًا للمادة ( ،)53رقم التعريف الضريبي ،االتفاقية
ّ
 - 14المادة ( ،)50التسجيل اإللزامي ،االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة.
الموحدة لضريبة القيمة المضافة.
 - 15المادة ( ،)7التسجيل االختياري ،الالئحة التنفيذية  ،والمادة ( ،)51التسجيل االختياري (الطوعي) ،االتفاقية
ّ
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 .4الجهات الحكومية
تتصرف بصفتها سلطة عامة
 4.1الجهة الحكومية التي
ّ
إذا كانــت الجهــات الحكوميــة تمــارس األنشــطة المحــددة التــي تكلفهــا بهــا الدولــة بموجــب نظــام أو مرســوم ملكــي أو
أي أداة تشــريعية أخــرى تتضمــن إنشــاء تلــك الجهــات للقيــام بمهــام عامــة ،فــا تشــكل هــذه األنشــطة نشــاطًا اقتصاديــً،
وتقــع خــارج نطــاق ضريبــة القيمــة المضافــة.
ويكــون ذلــك بغــض النظــر عمــا إذا كانــت الجهــة الحكوميــة تقــوم بفــرض رســوم نظيــر تنفيــذ تلــك المهــام أم ال ،وحتــى
ـجلة ألغــراض ضريبــة القيمــة المضافــة.
إن كانــت الجهــة الحكوميــة مسـ ّ
مثــال :تقــوم هيئــة حكوميــة ســعودية بإصــدار تراخيــص للشــركات فــي قطــاع معيــن باعتبارهــا إحــدى وظائفهــا

األساســية .وتفــرض الهيئــة رســومًا بقيمــة  1,500ريــال ســعودي مقابــل الحصــول علــى الترخيــص ،باإلضافــة إلــى رســوم
إداريــة بقيمــة  750ريــال ســعودي مقابــل تجديــد هــذا الترخيــص .فــي هــذه الحالــة ،ال ُتعتبــر الهيئــة الحكوميــة بأنهــا تمــارس
نشــاطًا اقتصاديــً فيمــا يتعلــق بإصــدار تلــك التراخيــص وتجديدهــا .وبالتالــي ال يجــب فــرض ضريبــة القيمــة المضافــة علــى
الرســوم المفروضــة علــى الشــركات مقابــل إصــدار تلــك التراخيــص وتجديدهــا.
والجديــر بالذكــر ّ
أن األنشــطة أو التوريــدات أو الخدمــات الحكوميــة ال ُتعتبــر بأنهــا خــارج نطــاق الضريبــة مــا لم يتــم تقديمها
بشــكل مباشــر من قبــل الجهــة الحكوميــة المخوّ لــة بذلك.
وفــي بعــض الحــاالت ،تقــوم الجهــة الحكوميــة بالتعاقــد مــن الباطــن مــع شــركات ذات طابــع تجــاري (ســواء كانــت
خاصــة أو تملكهــا الدولــة) لتنفيــذ أجــزاء معينــة مــن مهامهــا .لمزيــد مــن التفاصيــل فــي هــذا الشــأن ،يُرجــى االطــاع علــى
القســم ( )7مــن هــذا الدليــل.

تتصرف بصفتها سلطة عامة
 4.2الجهة الحكومية التي ال
ّ
 4.2.1الشركات المملوكة لجهات حكومية
فــي بعــض الحــاالت ،يكــون للجهــة الحكوميــة الحــق بامتــاك حصــص فــي شــركات مثــل الشــركات المســاهمة أو
الشــركات ذات المســؤولية المحــدودة التــي تعمــل فــي المملكــة .وال ُتعتبــر هــذه الشــركات بأنهــا جهــات حكوميــة
 حتــى فــي الحــاالت التــي تمتلــك الجهــة الحكوميــة فيهــا كامــل أو أغلبيــة رؤوس أموالهــا – كمــا أنهــا ال تتصــرفبصفتهــا ســلطة عامــة .وبالتالــي ،فســيُنظر إلــى هــذه الشــركات بأنهــا تمــارس نشــاطًا اقتصاديــً مماثــ ًلا للشــركات
الخاصــة وســتخضع للقواعــد العاديــة لضريبــة القيمــة المضافــة فــي المملكــة.
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 4.2.2األنشطة التجارية
فــي بعــض الحــاالت ،قــد تمــارس الجهــة الحكوميــة أنشــطة أخــرى باإلضافــة إلــى مهامهــا األساســية والمكلفــة بهــا
مــن قبــل الدولــة .ويمكــن اعتبــار أي أنشــطة تجاريــة تمارســها جهــات حكوميــة بمثابــة نشــاط اقتصــادي ألنهــا ال ُتعتبــر
بأنهــا تمــارَس مــن قبــل الجهــة الحكوميــة بصفتهــا ســلطة عامــة .وبالتالــي ،يتعيــن علــى هــذه الجهــة االمتثــال لقواعد
وأحــكام التســجيل لضريبــة القيمــة المضافــة .وفــي حــال كانــت الجهــة الحكوميــة مطالبــة بالتســجيل ألغــراض
ضريبــة القيمــة المضافــة (وبالتالــي أصبحــت بمثابــة شــخص خاضــع للضريبــة) ،فيجــب فــرض ضريبــة القيمــة المضافــة
علــى كافــة التوريــدات الخاضعــة للضريبــة التــي تتــم كجــزء مــن نشــاطها االقتصــادي.
مثــال :يوجــد لــدى إحــدى البلديــات المحليــة فــي المنطقــة الشــرقية فائضــً فــي الميزانيــة ولديهــا أمــوال إضافيــة
متاحــة فــي حســابها المصرفــي .وإلدارة هــذه األمــوال الزائــدة وحمايتهــا علــى أفضــل وجــه حتــى يتــم اســتخدامها
الحقــً لالســتخدام العــام ،قامــت البلديــة بتعييــن مديــر اســتثمار الســتثمار هــذه األمــوال فــي نشــاط شــراء عقــارات
تجاريــة وتأجيرهــا .ونظــر ّا ألن النشــاط االســتثماري ليــس مــن المهــام المحــددة المكلفــة بهــا البلديــة المحليــة مــن قبــل
الدولــة ،فــإن النشــاط االســتثماري يعــد بمثابــة نشــاط اقتصادي/تجــاري.
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 .5التوريدات التي تتلقاها الجهات الحكومية
 5.1سداد ضريبة القيمة المضافة من قبل الجهات الحكومية
علــى الشــخص الخاضــع للضريبــة احتســاب ضريبــة القيمــة المضافــة علــى توريــدات الســلع أو الخدمــات الخاضعــة
للضريبــة بغــض النظــر عــن هويــة العميــل (األفــراد أو الشــركات أو الحكومــات األجنبيــة أو المنظمــات الدوليــة أو الهيئــات أو
البعثــات الدبلوماســية أو القنصليــة أو الجهــات الحكومية/العامــة) .وعليــه ،تخضــع توريــدات الســلع أو الخدمــات الخاضعــة
والمقدمــة للجهــات الحكوميــة فــي المملكــة لضريبــة القيمــة المضافــة وفقــً للقواعــد العاديــة.
للضريبــة
ّ
وبالتالــي ،يتعيــن علــى الجهــات الحكوميــة ســداد ضريبــة القيمــة المضافــة عــن التوريــدات الخاضعــة للضريبــة التــي
تتلقاهــا فــي المملكــة بغــض النظــر عمــا إذا كانــت التوريــدات التــي تــم شــراؤها مــن قبــل الجهــة الحكوميــة تتعلــق
بأنشــطة اقتصاديــة أو غيــر اقتصاديــة.

مثــال:

ومســجلة ألغــراض ضريبــة
قامــت شــركة غولــدن اليــن للتكنولوجيــا ،وهــي شــركة تأسســت فــي المملكــة
ّ

القيمــة المضافــة ،بإبــرام عقــد مــع وزارة اإلســكان لتقديــم الدعــم الفنــي للنظــام الداخلــي لتكنولوجيــا المعلومــات فــي
الــوزارة لمــدة ( )8أشــهر اعتبــارًا مــن ديســمبر  ،2020وبمبلــغ إجمالــي قــدره  180,000ريــال ســعودي .يتضمــن هــذا العقــد
توريــدًا خاضعــً للضريبــة قامــت بــه شــركة غولــدن اليــن لصالــح الــوزارة ،وبالتالــي يجــب أن يخضــع لضريبــة القيمــة المضافــة
بنســبة .%15
إضافــة إلــى ذلــك ،عندمــا تقــوم الجهــة الحكوميــة بتلقــي توريــدات ســلع أو خدمــات فــي المملكــة مــن مــورّد غيــر مقيــم
بموجــب قواعــد مــكان التوريــد (ال يشــمل واردات الســلع) ،يكــون هنــاك ســيناريوهان فــي هــذه الحالــة:
مســجلة ألغــراض ضريبــة القيمــة المضافــة ،أو كان التوريــد يتعلــق بأنشــطة الســلطة
إذا لــم تكــن الجهــة الحكوميــة
ّ
العامــة فقــط ،فســيكون المــورّد غيــر المقيــم مســؤو ًال عــن احتســاب ضريبــة القيمــة المضافــة فــي المملكــة ،وبالتالــي
ســيكون ملزمــً بالتســجيل ألغــراض ضريبــة القيمــة المضافــة .لمزيــد مــن التفاصيــل حــول التســجيل ألغــراض ضريبــة
القيمــة المضافــة لغيــر المقيميــن ،يمكنكــم االطــاع علــى الدليــل اإلرشــادي العــام لضريبــة القيمــة المضافــة أو زيــارة
الموقــع اإللكترونــي للهيئــة.
مســجلة ألغــراض ضريبــة القيمــة المضافــة وكان التوريــد يتعلــق بنشــاطها االقتصــادي،
إذا كانــت الجهــة الحكوميــة
ّ
ف ُتعتبــر الجهــة الحكوميــة بأنهــا تقــوم بتوريــد لنفســها  ،16وتكــون ضريبــة القيمــة المضافــة مســتحقة بموجــب آليــة
االحتســاب العكســي ..المزيــد مــن التفاصيــل ضمــن البنــد  6.4فــي هــذا الدليــل.
والجديــر بالذكــر ّ
أن وزارة الماليــة كانــت قــد أصــدرت التعميــم رقــم ( )71664بتاريــخ

 1439/7/5هـــ إلــى جميــع الجهــات

الحكوميــة والهيئــات العامــة ،والتــي أكــدت فيــه أنــه يجــب علــى جميــع هــذه الجهــات ســداد ضريبــة القيمــة المضافــة
علــى المشــتريات الخاضعــة للضريبــة التــي تمــت بتاريــخ  1ينايــر  2018أو بعــده ،وذلــك فيمــا يتعلــق بكافــة العقــود المبرمــة.
يلتــزم المــورّد الخاضــع للضريبــة الــذي يقــوم بتوريــدات خاضعــة للضريبــة للهيئــات الحكوميــة باالمتثــال للقواعــد العامــة
لضريبــة القيمــة المضافــة وإصــدار فواتيــر ضريبيــة عــن توريداتــه وإدارة جميــع االلتزامــات والمســؤوليات ذات الصلــة.

الموحدة لضريبة القيمة المضافة.
- 16المادة ( ،)9تلقي السلع والخدمات ،االتفاقية
ّ
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 5.2واردات الجهات الحكومية
ُتفرض ضريبة القيمة المضافة بشكل عام على استيراد السلع إلى المملكة .
17

يجــوز للجهــة الحكوميــة اســتيراد الســلع ،و تكــون الضريبــة مســتحقة الدفــع عنــد نقطــة دخــول الســلع إلــى المملكــة .إذا
ـم
كانــت الجهــة الحكوميــة هــي المســتورد المــدرج اســمه فــي البيــان الجمركــي ،والمرخــص لــه باســتيراد الســلع ،فمــن ثـ ّ
تكــون مســؤولة عــن دفــع ضريبــة القيمــة المضافــة علــى االســتيراد.
يجــب دفــع ضريبــة القيمــة المضافــة عنــد نقطــة الدخــول قبــل أن ُتطــرح تلــك الســلع المســتوردة للتــداول الحــر فــي
المســجل ألغــراض ضريبــة القيمــة المضافــة بتقديــم طلــب إلــى
المملكــة ،مــا لــم يقــم المســتورد الخاضــع للضريبــة
ّ
الهيئــة بتفويضــه ســداد الضريبــة عــن االســتيراد الــذي يجريــه عبــر إقــراره الضريبــي ،بــد ًلا مــن ســداد الضريبــة عنــد االســتيراد
.18
ـجل الحـ ّ
ـق فــي خصــم ضريبــة القيمــة المضافــة علــى االســتيراد ،مــع مراعــاة
بشــكل عــام يكــون لــدى المســتورد المسـ ّ
ضوابــط وشــروط لخصــم الضريبــة .لمزيــد مــن التفاصيــل حــول خصــم ضريبــة المدخــات ،يُرجــى االطــاع علــى القســم
( )6مــن هــذا الدليــل.
في حاالت محددةُ ،تعفى بعض السلع أو الواردات من ضريبة القيمة المضافة ،ويشمل ذلك:
السلع التي يكون توريدها ُمعفى من الضريبة ألغراض ضريبة القيمة المضافة.
الموحد:
المعفاة من الرسوم الجمركية وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها في نظام الجمارك
ّ
السلع ُ
 .1اإلعفاءات الدبلوماسية.
 .2اإلعفاءات العسكرية.
 .3اســتيراد األمتعــة الشــخصية واألدوات المنزليــة المســتعملة التــي يجلبهــا المواطنــون المقيمــون فــي الخــارج
واألجانــب القادمــون لإلقامــة فــي البــاد ألول مــرة.
 .4استيراد السلع المعادة .19

الموحدة لضريبة القيمة المضافة.
 - 17المادة ( ،)2نطاق الضريبة ،االتفاقية
ّ
 - 18المادة ( ،)44سداد الضريبة على االستيراد عبر اإلقرار الضريبي ،الالئحة التنفيذية.
الموحدة لضريبة القيمة المضافة ،والمادة ( )42اإلعفاء عند االستيراد ،الالئحة التنفيذية.
 - 19المادة  ،)2( 38اإلعفاء عند االستيراد ،االتفاقية
ّ
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 5.3التوريدات بين الهيئات/الجهات الحكومية المحلية

ال يُنظــر إلــى التوريــدات التــي تتــم بيــن الهيئــات المحليــة – بمــا فــي ذلــك نقــل األنشــطة بيــن الجهــات بشــكل كامــل أو

جزئــي ،علــى أنهــا أنشــطة اقتصاديــة ،بشــرط أن يتــم القيــام بهــا مــن قبــل الجهــة الحكوميــة بصفتهــا ســلطة عامــة ،وإال،
فســتندرج هــذه التوريــدات ضمــن نطــاق ضريبــة القيمــة المضافــة ويتعيــن بالتالــي احتســاب ضريبــة القيمــة المضافــة عنهــا
بالنســبة المناســبة.
مثــال :تقــدم إحــدى الــوزارات الحكوميــة فــي المملكــة خدمــات حفــظ البيانــات للــوزارات والهيئــات األخرى فــي المملكة،
وذلــك باعتبارهــا الجهــة الحكوميــة المســؤولة رســميًا عــن مزاولــة هــذه المهــام المكلفــة بهــا .ولهــذه الغايــة ،تفــرض
الــوزارة رســومًا ســنوية بقيمــة  50,000ريــال ســعودي علــى الــوزارات والهيئــات األخــرىُ .تعتبــر هــذه الرســوم بأنهــا خــارج
نطــاق ضريبــة القيمــة المضافــة بمــا ّ
أن الــوزارة تمــارس هــذه األنشــطة بصفتهــا ســلطة عامــة.
فــي المقابــل ،يحـ ّ
ـق للــوزارة أيضــً تقديــم نفــس خدمــات الحفــظ للشــركات الخاصــة فــي المملكــة ،وذلــك نظيــر رســوم
ســنوية بقيمــة  150,000ريــال ســعودي .يُعتبــر هــذا التوريــد بمثابــة توريــد خاضــع للضريبــة مــن قبــل الــوزارة ،باإلضافــة إلــى
أنــه يشــكل جــزءًا مــن نشــاط اقتصــادي .وبالتالــي ،يتعيــن علــى الــوزارة التحقــق مــن االلتزامــات الضريبيــة المتعلقــة بهــذه
التوريــدات ،أي متطلبــات التســجيل وفــرض ضريبــة القيمــة المضافــة.

 5.4األحكام االنتقالية المرتبطة بزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى %15
تسهيالت على العقود القائمة مع الجهات الحكومية

تــم تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة فــي المملكــة منــذ عــام  2018وبالنســبة األساســية البالغــة  %5علــى جميــع
ّ
المعفــاة) .وفــي 11
التوريــدات والــواردات ،مــع اســتثناءات محــدودة (مثــل التوريــدات الخاضعــة لنســبة الصفــر والخدمــات ُ
مايــو  ،2020أعلنــت وزارة الماليــة عــن إجــراء تغييــر فــي األنظمــة الضريبيــة المحليــة لزيــادة النســبة األساســية لضريبــة القيمة
المعدلــة») اعتبــارًا مــن  1يوليــو  .2020ويأتــي ذلــك فــي إطــار مجموعــة مــن اإلجــراءات
المضافــة إلــى «( %15النســبة
ّ
الضروريــة المتخــذة لحمايــة االقتصــاد الســعودي والتغلــب علــى التداعيــات الماليــة واالقتصاديــة غيــر المســبوقة لجائحــة
فيــروس كورونــا العالمــي بأفضــل طريقــة ممكنــة.
وعليــهُ ،تطبّــق قاعــدة خاصــة فــي الحــاالت التــي يقــوم فيهــا المــورّد الخاضــع للضريبــة بتوريــدات ســلع أو خدمــات
ـم تعريــف مصطلــح «جهــة
بموجــب ترســية و إبــرام عقــد مــع جهــة حكوميــة فــي المملكــة قبــل  11مايــو  .20 2021وقــد تـ ّ
حكوميــة» فــي القســم ( )2مــن هــذا الدليــل اإلرشــادي.
الموحــدة للمنافســات
يتــم ترســية العقــود المبرمــة مــع الجهــات الحكوميــة فــي الغالــب مــن خــال البوابــة اإللكترونيــة
ّ
(منصــة اعتمــاد) ،وعــادة مــا يتــم ترســيتها مقابــل إجمالــي مبلــغ العقــد الــذي يكــون شــام ً
ال
والمشــتريات الحكوميــة
ّ
لضريبــة القيمــة المضافــة.
المعدلــة فــي الحــاالت
المعدلــة إعفــا ًء مــن تطبيــق النســبة
تتضمــن األحــكام االنتقاليــة المتعلقــة بتطبيــق نســبة الضريبــة
ّ
ّ

التــي تكــون فيهــا التوريــدات الخاضعــة للضريبــة مرتبطــة بعقــد مبــرم مــع جهــة حكوميــة قبــل  11مايــو  .2020وبالتالــي،
يجــوز للمــورّد تطبيــق ضريبــة القيمـــة المضـــافة بنســبة  %5علـــى هــذه التوريــدات حتــى نهايــة العقد أو تجديــده أو حلول
تاريــخ  30يونيــو  ،2021أيّهــا أســبق.21
 - 20المادة ( ،)79أحكام انتقالية ،الالئحة التنفيذية.
 - 21المادة ( ،)79أحكام انتقالية ،الالئحة التنفيذية.
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مثــال :فــي  15ينايــر  ،2020وقعــت إحــدى الشــركات عقــدًا مــع جهــة حكوميــة لتوريــد أجهــزة كمبيوتــر بقيمــة 500,000

ريــال ســعودي ،باإلضافــة إلــى ضريبــة القيمــة المضافــة بنســبة  %5والبالغــة  25,000ريــال ســعودي.
ـم توريــد أجهــزة الكمبيوتــر علــى مراحــل ،علــى أن تنتهــي المرحلــة األخيــرة فــي أغســطس ُ .2020تط ّبــق ضريبــة القيمــة
يتـ ّ
المضافــة بنســبة  %5علــى هــذا التوريــد بمــا ّ
ـم توقيعــه قبــل
أن العقــد هــو عبــارة عــن توريــد مــن أعمــال إلــى حكومــة وتـ ّ
 11مايــو .2020

أن هــذه المعالجــة الضريبيــة قــد تعــود بالفائــدة علــى ّ
وممــا ال شـ ّ
ـك فيــه ّ
كل مــن المــورّد والجهــة الحكوميــة بمــا أنــه يلــزم
تمت ترســيته.
مراجعــة شــروط العقــد الــذي ّ
ال ُتعتبــر الشــركة ذات الوضع/الكيــان القانونــي المنفصــل والمملوكــة مــن قبــل الحكومــة بمثابــة جهــة حكوميــة وال
تكــون مؤهلــة للحصــول علــى ذات المعالجــة الضريبيــة الخاصــة بالجهــات الحكوميــة.
علــى الرغــم ممــا تقــدم ،تبقــى األحــكام االنتقاليــة للعقــود بيــن األشــخاص الخاضعيــن للضريبــة ســارية علــى العقــود
المبرمــة مــع الشــركة المملوكــة مــن قبــل الحكومــة.
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 .6طلب استرداد ضريبة المدخالت عن المشتريات
خصم وتقسيم ضريبة المدخالت وآلية االحتساب العكسي
 6.1الحق بخصم ضريبة المدخالت
لــن يكــون بإمــكان الجهــة الحكوميــة خصــم ضريبــة المدخــات المتكبــدة علــى مشــترياتها مــن الســلع والخدمــات إال إذا
كانــت هــذه الجهــة تســتخدم هــذه المشــتريات لغــرض ممارســة نشــاط اقتصــادي وفــي ســياق القيــام بتوريــدات خاضعــة
للضريبــة .وعليــه ،يتعيــن علــى الجهــة الحكوميــة تحديــد الحــاالت التــي تقــوم فيهــا بتوريــدات أخــرى غيــر تلــك المطلوبــة
منهــا بصفتهــا ســلطة عامــة.
بشــكل عــام ،يجــوز للشــخص الخاضــع للضريبــة خصــم ضريبــة المدخــات التــي تكبدهــا علــى الســلع والخدمــات التــي قــام
ـم إدراج الضريبــة القابلــة للخصــم فــي
بشــرائها أو اســتالمها أو اســتيرادها فــي ســياق قيامــه بتوريــدات خاضعــة للضريبــة .ويتـ ّ
اإلقــرار الضريبــي وطرحهــا مــن ضريبــة القيمــة المضافــة التــي تــم فرضهــا علــى التوريــدات (ضريبــة المخرجــات) والتــي تــم
القيــام بهــا فــي نفــس الفتــرة.
و يمكن أن تتضمن ضريبة المدخالت المتكبدة ما يلي:
ـجل ألغــراض ضريبــة القيمــة المضافــة ،والمفروضــة مــن قبــل
ضريبــة القيمــة المضافــة علــى مدخــات الشــخص المسـ ّ
ـجل فــي المملكــة.
مــورد مسـ ّ
ـجل ألغــراض ضريبــة القيمــة المضافــة ،والمحتســبة ذاتيــً مــن
ضريبــة القيمــة المضافــة علــى مدخــات الشــخص المسـ ّ
قبلــه وفــق آليــة االحتســاب العكســي.
ـجل ألغــراض ضريبــة القيمــة المضافــة المدفوعــة عنــد اســتيراد
ضريبــة القيمــة المضافــة عــن واردات إلــى الشــخص المسـ ّ
الســلع إلــى المملكــة .يُرجــى االطــاع علــى البنــد الفرعــي ( )5.2أعــاه.
ويجــوز للشــخص الخاضــع للضريبــة خصــم ضريبــة المدخــات المفروضــة علــى الســلع والخدمــات المــورّدة لــه فــي ســياق
ممارســة نشــاطه االقتصــادي ،إلــى الحــد الــذي ّ
يمكنــه مــن القيــام بالتوريــدات التاليــة:22
أ) التوريدات الخاضعة للضريبة بما فيها التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر.
ب) التوريدات البينية.
ج) التوريدات التي كانت ستعد خاضعة للضريبة لو أنها قد تمت في المملكة.
يُقصــد بمصطلــح «لغــرض مزاولــة النشــاط االقتصــادي» و «فــي ســياق القيــام بتوريــدات خاضعــة للضريبــة» ّ
أن الخصــم
تــم شــراؤها والتوريــدات الالحقــة للشــخص الخاضــع للضريبــة.
يســتوجب أن يكــون هنــاك رابــط بيــن التوريــدات التــي ّ
يتم الخصم.
إال أنه ليس من الضروري أن يكون للسلع رابط مباشر مع توريد محدد خاضع للضريبة حتى ّ
وكقاعدة عامة ،فإنه ال يجوز خصم ضريبة المدخالت التي تتعلق باألنشطة غير االقتصادية.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،ال يجــوز خصــم ضريبــة المدخــات عــن بعــض النفقــات المقيّــدة التــي يفتــرض تلقيهــا خــارج نطــاق
النشــاط االقتصــادي مثــل الخدمــات الترفيهيــة والمركبــات المقيــدة ،23أو أي تكاليــف أخــرى تتعلــق بالقيــام بتوريــدات ُمعفــاة
مــن الضريبــة.
يجب تقسيم ضريبة المدخالت المتعلقة جزئيًا بأنشطة خاضعة للضريبة وأخرى ُمعفاة من الضريبة ألغراض الخصم.

 - 22المادة ( ،)49خصم ضريبة المدخالت ،الالئحة التنفيذية.
 - 23المادة ( ،)50السلع والخدمات المفترض تلقيها خارج نطاق النشاط االقتصادي ،الالئحة التنفيذية.
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المخطط البياني ( - )2متى يمكن للجهة الحكومية خصم ضريبة المدخالت
الجهة الحكومية

ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على المشتريات  -ضريبة المدخالت
تم تكبدها
في حال ّ

تم تكبدها
في حال ّ

تم تكبّدها
في حال ّ

تم تكبّدها
في حال ّ

وكانت تتعلق

وكانت تتعلق جزئيًا

لغرض ممارسة نشاط

لغرض ممارسة نشاط

بأنشطة تمارسها

بأنشطة اقتصادية

اقتصادي في سياق

اقتصادي في سياق

بصفتها سلطة

وجزئيًا بأنشطة غير

القيام بتوريدات

القيام بتوريدات

عامة (أنشطة غير

اقتصادية

خاضعة للضريبة

ُمعفاة من الضريبة

اقتصادية)

ال يوجد خصم

خصم جزئي استنادًا
إلى التقسيم

خصم كامل استنادًا
إلى القواعد العادية
لخصم ضريبة القيمة
المضافة

ال يوجد خصم
لضريبة القيمة
المضافة

 6.2متطلبات خصم ضريبة المدخالت
حتــى تتمكــن الجهــات الحكوميــة مــن خصــم ضريبــة المدخــات المتكبــدة فــي المملكــة ،هنــاك عــدد مــن المتطلبــات التــي
يجب اســتيفاؤها:
 - 1يجب أن تتعلق ضريبة القيمة المضافة المتكبدة من قبل الجهة الحكومية بنشاط خاضع للضريبة:
إذا كانــت ضريبــة القيمــة المضافــة تتعلــق مباشــرة بالنشــاط غيــر االقتصــادي للجهــة الحكوميــة ،فــا يمكــن اســترداد ضريبــة
القيمــة المضافــة عــن هــذا النشــاط .
 - 2يجب احتساب ضريبة القيمة المضافة بشكل صحيح:
ـم احتســابها بشــكل صحيــح علــى توريــد الســلع أو الخدمــات فــي المملكــة مــن قبــل
يمكــن فقــط اعتبــار الضريبــة التــي تـ ّ
ـجل ألغــراض ضريبــة القيمــة المضافــة كضريبــة مدخــات للجهــة الحكوميــة التــي تكــون متلقــي ذلــك التوريــد.
مــورّد مسـ ّ
ـم احتســابها بشــكل خاطــئ علــى الجهــة الحكوميــة مؤهلــة للخصــم كونهــا
ـد ضريبــة القيمــة المضافــة التــي تـ ّ
وال تعـ ّ
ضريبــة مدخــات .كمــا ّ
ُعــد ضريبــة قيمــة مضافــة فــي المملكــة ،وإنمــا يقابلــه مبلــغ ضريبــة قيمــة
أن المبلــغ الــذي ال ي ّ
مضافــة ُمحتســب فــي دولــة أخــرى ،ال يُعتبــر مؤه ـ ً
ا للخصــم فــي المملكــة.

16

 - 3التحقق من رقم التعريف الضريبي والفاتورة الضريبية:
الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة ،فإنــه يجــب علــى الشــخص االحتفــاظ بالمســتندات كشــرط لخصــم
وفقــً لالتفاقيــة
ّ
ضريبــة المدخــات .وعليــه ،يجــب أن تحتفــظ الجهــة الحكوميــة بفاتــورة ضريبيــة صحيحــة مــن أجــل خصــم ضريبــة القيمــة
المضافــة فــي المملكــة والتــي يفرضهــا المــورّدون كضريبــة مدخــات .24
كمــا يجــب علــى الجهــة الحكوميــة التحقــق مــن رقــم التعريــف الضريبــي الخــاص بالمــورّد باســتخدام أدوات البحــث
المســجل ألغــراض
لضريبــة القيمــة المضافــة والمتاحــة علــى الموقــع اإللكترونــي للهيئــة ،وذلــك للتأكــد مــن أن المــورّد
ّ
مقدمــي
ضريبــة القيمــة المضافــة قــد قــام بفــرض ضريبــة القيمــة المضافــة .باإلضافــة إلــى أنــه يجــب علــى المورّديــن أو
ّ
الخدمــات المتعاقديــن مــع الجهــات الحكوميــة التأكــد مــن إصــدار الفواتيــر الضريبيــة التــي تب ّيــن اســم الهيئــة كمســتلم
(عميــل) بشــكل دقيــق وصحيــح.
ـم احتســاب ضريبــة القيمــة المضافــة ذاتيـ ّا مــن قبــل الجهــة الحكوميــة وفقــا آلليــة االحتســاب العكســي ،فلــن
فــي حــال تـ ّ
ّ
تتمكــن الجهــة الحكوميــة مــن خصــم ضريبــة المدخــات
يقــوم المــورّد بإصــدار فاتــورة ضريبيــة فــي هــذه الحــاالت .ولكــي
علــى هــذا التوريــد ،فإنــه يتوجــب عليهــا االحتفــاظ بالمســتندات التجاريــة الالزمــة إلثبــات طبيعــة التوريــد والمقابــل المســتحق
الدفــع عــن التوريــد ،باإلضافــة إلــى طريقــة احتســاب الضريبــة المســتحقة علــى التوريــد.

 6.3أهلية خصم ضريبة المدخالت
ـم شــراؤها لغــرض
كمــا ورد ذكــره أعــاه ،يســتند حــق الجهــة الحكوميــة فــي الخصــم علــى الســلع والخدمــات التــي يتـ ّ
ممارســة نشــاطها االقتصــادي فــي ســياق القيــام بتوريــدات خاضعــة للضريبــة .فــي المقابل ،تكــون ضريبــة القيمــة المضافة
تتــم خــارج األنشــطة االقتصاديــة للجهــة الحكوميــة ،أو ضريبــة المدخــات المتعلقــة
المتكبــدة علــى المشــتريات التــي
ّ
المعفــاة مــن ضريبــة القيمــة المضافــة ،غيــر قابلــة للخصــم كضريبــة مدخــات.
باألنشــطة ُ

 6.3.1التقسيم بين األنشطة االقتصادية واألنشطة غير االقتصادية
إذا كانــت الجهــة الحكوميــة تمــارس نشــاطًا اقتصاديــً وآخــر غيــر اقتصــادي ،فيجــب تحديــد ضريبــة المدخــات القابلــة
للخصــم بنــا ًء علــى مــا إذا كان التوريــد الــذي قامــت بــه الجهــة الحكوميــة بصفتهــا شــخصًا خاضعــً للضريبــة ينــدرج ضمــن
نطــاق ممارســة نشــاطها االقتصــادي ،وذلــك علــى النحــو التالــي:
تكــون ضريبــة المدخــات التــي يمكــن إســنادها إلــى التوريــدات المــورّدة للشــخص الخاضــع للضريبــة فــي ســياق ممارســة
نشــاطه االقتصــادي قابلــة للخصــم بالكامــل.
تكــون ضريبــة المدخــات التــي يمكــن إســنادها إلــى التوريــدات المــورّدة للشــخص الخاضــع للضريبــة فــي ســياق ممارســة
نشــاط غيــر اقتصــادي غيــر قابلــة للخصــم.
تكــون أي ضريبــة مدخــات أخــرى ال يمكــن إســنادها بشــكل مباشــر إلــى أنشــطة اقتصاديــة أو غيــر اقتصاديــة خاضعــة
للخصــم النســبي اســتنادًا إلــى التقســيم الــوارد أدنــاه:
لــم يتضمــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة منهجيــة محــددة أو آلية محددة الحتســاب التقســيم بيــن األنشــطة االقتصادية
ـم فيمــا يتعلق باألنشــطة الخاضعــة للضريبة واألنشــطة المعفــاة مــن الضريبة).
وغيــر االقتصاديــة (علــى النحــو الــذي يتـ ّ

 - 24المادة  ،)5( 53الفواتير الضريبية ،الالئحة التنفيذية.
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علــى الجهــات الحكوميــة اســتخدام آليــة تعكــس بشــكل واضــح وعــادل كيفيــة اســتخدام التوريــدات التــي ُتدفــع عنهــا
ضريبــة مــن قبــل الجهــات الحكوميــة ومــدى اســتخدامها فــي األنشــطة االقتصاديــة ،وينبغــي أن تســتند هــذه اآلليــة إلــى
بيانــات يمكــن التحقــق منهــا ومراجعتهــا مــن قبــل الهيئــة.
كمــا يجــب علــى الجهــة الحكوميــة تحديــد قيمــة الضريبــة المتكبــدة علــى التوريــدات التــي تتلقاهــا فــي ســياق ممارســة
نشــاط اقتصــادي وقيمــة الضريبــة المتكبــدة فيمــا يتعلــق بنشــاط غيــر اقتصــادي قبــل القيــام بتقســيم ضريبــة المدخــات
المعفــاة مــن الضريبــة.
بيــن األنشــطة الخاضعــة للضريبــة واألنشــطة ُ
مثــال :تقــوم إحــدى البلديــات بممارســة نشــاطها بصفــة عامــة كمــا هــو مطلــوب منهــا مــن وزارة الشــؤون البلديــة
والقرويــة ،كمــا تمتلــك البلديــة عقــارات تقــوم بتأجيرهــا لالســتخدام الســكني والتجــاري .وعليــه ،يمكــن خصــم ضريبــة
المدخــات فقــط بمــا يخــص التكاليــف والنفقــات المتعلقــة بالنشــاط االقتصــادي.
المقدمــة والمســتلمة فيمــا يتعلــق بــكل نشــاط علــى النحــو التالــي – علــى افتــراض
فــي أغســطس  ،2020كانــت التوريــدات
ّ
عــدم وجــود أي أحــكام انتقاليــة ســارية:

الوصف

أنشطة عامة

إيجار تجاري
خاضع للضريبة

المقدمة
التوريدات
ّ
(بالريال السعودي)

 – 0تمويل من الدولة

200,000

التوريدات المستلمة الخاضعة
للضريبة
(بالريال السعودي)

4,800,000

(ضريبة القيمة المضافة =
)720,000
50,000

(ضريبة المخرجات –

(ضريبة القيمة المضافة =
)7,500

300,000

150,000

)30,000

إيجار سكني
ُمعفى من
الضريبة

(معفاة من الضريبة)
ُ

نفقات عامة غير قابلة
لإلسناد تتعلق بكافة
األنشطة االقتصادية
وغير االقتصادية

ال يوجد

(ضريبة القيمة المضافة =
)22,500
1,000,000

(ضريبة القيمة المضافة =
)150,000

أهلية خصم
ضريبة المدخالت

ال ُتخصم الضريبة المتكبدة خارج
سياق ممارسة نشاط اقتصادي

ُتخصم ضريبة المدخالت بقيمة

7,500

ال ُتخصم ضريبة المدخالت ّ
ألن
التوريدات ُمعفاة من الضريبة

ُتخصم ضريبة المدخالت استنادًا
إلى التقسيم
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تتمثــل غالبيــة أنشــطة البلديــة فــي األنشــطة التــي تمارســها بصفتهــا ســلطة عامــة  -وبالتالــي فـ ّ
ـإن النفقــات العامــة التــي
ال يمكــن إســنادها تتعلــق باألنشــطة غيــر االقتصاديــة وجــزء منهــا يتعلــق باألنشــطة االقتصاديــة .كمــا يجــب علــى البلديــة
القيــام أو ًال بالتقســيم بيــن األنشــطة االقتصاديــة وغيــر االقتصاديــة كمــا هــو موضــح أعــاه ،وذلــك بنــا ًء علــى التوريــدات
المســتلمة والتــي تعكــس االســتخدام العــادل والمناســب للنفقــات العامــة:

التوريدات الخاضعة للضريبة المستلمة في سياق األنشطة االقتصادية
التوريدات الخاضعة للضريبة المستلمة في سياق األنشطة االقتصادية واألنشطة غير االقتصادية

150,000+50,000

= %4

(4,800,000 +)150,000+50,000

 6.3.2التقسيم بين األنشطة الخاضعة للضريبة واألنشطة غير الخاضعة للضريبة
المعفــاة مــن ضريبــة القيمــة المضافة،
تكــون ضريبــة القيمــة المضافــة المتكبــدة والتــي تتعلــق بأنشــطة الجهــة الحكوميــة ُ
غيــر قابلــة للخصــم كضريبــة مدخــات .ويمكــن للجهــة الحكوميــة بصفتهــا مــو ّردًا يقــوم بتوريــدات خاضعــة للضريبــة
وأخــرى ُمعفــاة مــن الضريبــة خصــم ضريبــة المدخــات المتعلقــة بالتوريــدات الخاضعــة للضريبــة فقــط.
يجــب تحديــد ضريبــة المدخــات المتاحــة للجهــات الحكوميــة التــي تقــوم بتوريــدات ُمعفــاة وخاضعــة للضريبــة
علــى أســاس مــا يلــي:
ً
ومباشرة بتوريدات خاضعة للضريبة قابلة للخصم بالكامل.
تكون ضريبة المدخالت التي تتعلق حصرًا
ً
ومباشرة بمبيعات ُمعفاة من الضريبة غير قابلة للخصم.
تكون ضريبة المدخالت التي تتعلق حصرًا
تخضــع ضريبــة المدخــات األخــرى التــي ال يمكــن إســنادها بشــكل مباشــر إلــى توريــدات خاضعــة للضريبــة لخصــم
نســبي اســتنادًا إلــى التقســيم .25
ومــن المهــم أن تقــوم الجهــات الحكوميــة بالتقســيم بشــكل عــادل ومناســب بحيــث تعكــس ضريبــة المدخــات
المطالــب باســتردادها األنشــطة الخاضعــة للضريبــة بشــكل دقيــق.
يجــب تقســيم النفقــات أو التكاليــف العامــة المدفوعــة مــن قبــل الجهــة الحكوميــة مقابــل القيــام بتوريــدات خاضعــة
لضريبــة القيمــة المضافــة وأخــرى معفــاة لتعكــس مــا إذا كانــت ُتنســب تلــك التكاليــف إلــى التوريــدات الخاضعــة لضريبة
القيمــة المضافــة المقدمــة مــن قبــل الجهــة الحكوميــة بشــكل صحيــح.

 - 25المادة ( ،)51الخصم النسبي لضريبة المدخالت ،الالئحة التنفيذية.
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ويتــم حســاب الخصــم النســبي االفتراضــي عــن قيــم التوريــدات الخاضعــة لضريبــة القيمــة المضافــة التــي يتــم
إجراؤهــا خــال ســنة محــددة كالتالــي:
قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة التي يقوم بها الشخص الخاضع للضريبة خالل السنة التقويمية الماضية
إجمالي قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة والتوريدات المعفاة التي قام بها الشخص الخاضع للضريبة
خالل السنة التقويمية الماضية

لمزيــد مــن التفاصيــل المتعلقــة باآلليــات واســتخدام اآلليــات البديلــة ،يُرجــى االطــاع علــى الدليــل اإلرشــادي الخــاص بخصــم
ضريبــة المدخــات.
مثــال :يتب ّيــن مــن المثــال الــوارد أعــاه ّ
أن نســبة النفقــات العامــة التــي يمكــن إســنادها إلــى األنشــطة االقتصاديــة تعــادل

 %4مــن إجمالــي النفقــات العامــة ( 40,000ريــال) والضريبــة المســددة عنهــا ( 6,000ريــال) .ومــن أجــل احتســاب ضريبــة

المدخــات القابلــة للخصــم ،يجــب علــى البلديــة بعــد ذلــك إســناد هــذه الضريبــة ( 6,000ريــال) بيــن التوريــدات الخاضعــة
للضريبــة والمعفــاة ،باســتخدام آليــة التقســيم بيــن التوريــدات الخاضعــة والتوريــدات المعفــاة كمــا يلــي:

200,000
()300,000+200,000

= %40

وعليــه ،يمكــن للبلديــة خصــم ضريبــة المدخــات بقيمــة  2,400ريــال ســعودي والمتعلقــة بالتوريــدات الخاضعــة للضريبــة،
أي مــا يعــادل  %40مــن ضريبــة القيمــة المضافــة البالغــة  6,000ريــال ســعودي علــى النفقــات العامــة المتعلقــة بكافــة
توريــدات النشــاط االقتصــادي.
ولغايــات خصــم ضريبــة القيمــة المضافــة بصــورة صحيحــة للشــركات التــي تقــوم بإجــراء توريــدات خاضعــة
للضريبــة ومعفــاة مــن الضريبــة ،فإنــه يتوجــب إجــراء تعديــات فــي العمــود الثانــي مــن الخانــة ( )7مــن اإلقــرار
الضريبــي .ويجــب حســاب هــذا التعديــل علــى النحــو التالــي:
قيمــة المشــتريات (دون قيمــة ضريبــة القيمــة المضافــة) المتعلقــة بصــورة مباشــرة بتوريــدات معفــاة مــن
الضريبــة أو غيــر قابلــة للخصــم؛ باإلضافــة إلــى
القيمــة (دون قيمــة ضريبــة القيمــة المضافــة) علــى الجــزء المعفــى مــن الضريبــة الغيــر قابــل للخصــم مــن
النفقــات العامــة.
ويتم احتساب مبلغ ضريبة القيمة المضافة القابلة للخصم لتلك الفترة تلقائيًا في العمود الثالث من هذه الخانة.
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بعــد نهايــة الســنة التقويميــة بالكامــل ،تتــم مراجعــة الخصــم النســبي ،حيــث يتوجــب علــى الخاضــع للضريبــة الــذي يقــوم
ً
وفقــا لقيــم لســنة الماضيــة أو بنــا ًء علــى توقعــات للســنة الحاليــة أن يقــوم بمقارنــة القيــم المســتخدمة فــي
باالحتســاب
الكســر خــال تلــك الســنة مــع القيــم الفعليــة للتوريــدات التــي أجريــت فــي تلــك الســنة التقويميــة ،بحيــث يعكــس الخصــم
النســبي الصحيــح علــى أســاس التوريــدات الفعليــة عــن الســنة بكاملها،بالتالــي ينبغــي إجــراء أي تعديــل ناتــج عــن أي فــارق
فــي احتســاب الخصــم النســبي فــي العمــود الثانــي مــن الخانــة ( )7فــي اإلقــرار الضريبــي التالــي.26

 6.4آلية االحتساب العكسي
على الجهة الحكومية التي تمارس أنشطة اقتصادية تطبيق آلية االحتساب العكسي في حاالت معيّنة.
الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة تعريفــً آلليــة االحتســاب العكســي علــى أنهــا اآلليــة التــي يكــون
تضمنــت االتفاقيــة
ّ
بموجبهــا العميــل الخاضــع للضريبــة ملزمــً بالضريبــة المســتحقة نيابــة عــن المــورّد ،ومســؤو ًال عــن جميــع االلتزامــات
المنصــوص عليهــا فــي االتفاقيــة والقانــون المحلــي.27
بشــكل عــام ،تطبّــق آليــة االحتســاب العكســي فقــط فيمــا يتعلــق بالخدمــات التــي يقــوم العميــل الخاضــع للضريبــة
بتلقيهــا مــن مــورد غيــر مقيــم والتــي تكــون خاضعــة للضريبــة بطبيعتهــا.
ومــن األمثلــة علــى الخدمــات التــي تنــدرج ضمــن الخدمــات الخاضعــة للضريبــة وفقــً آلليــة االحتســاب العكســي،
نذكــر علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:
الخدمات القانونية واالستشارية.
خدمات االشتراك والعضوية.
خدمات اإلعالن.
ال تطبّق آلية االحتساب العكسي على ما يلي:
 .1تلقي خدمات معفاة (مثل خدمات مالية من مورد غير مقيم) ،ال يُعتبر ذلك بأنه توريد خاضع للضريبة.
 .2قيــام مــورّد غيــر مقيــم بتوريــد ســلع أو خدمــات خاضعــة لضريبــة القيمــة المضافــة فــي المملكــة إلــى أشــخاص غيــر
خاضعيــن للضريبــة .يخضــع التوريــد فــي هــذه الحالــة للقواعــد العاديــة لاللتزامــات الضريبيــة ،ويكــون المــورّد غيــر المقيــم
ملزمــً بالتســجيل فــي ضريبــة القيمــة المضافــة فــي المملكــة وفــرض الضريبــة علــى التوريــدات .28
 .3الخدمــات المتعلقــة مباشــرة بفئــات الخدمــات المحــددة الخمســة (الحــاالت الخاصــة) والــواردة فــي االتفاقيــة الموحــدة
لضريبــة القيمــة المضافــة  ،29والتــي ُتعتبــر بأنهــا حــاالت اســتثنائية للقاعــدة العامــة المتعلقــة بمــكان التوريــد.
وفقــً لمــا نصــت عليــه االتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة «فــي حــال تلقــي الخاضــع للضريبــة المقيــم فــي
ـد ذلــك الشــخص
ـم يعـ ّ
إحــدى الــدول األعضــاء خدمــات مــن شــخص غيــر مقيــم فــي إقليــم دول مجلــس التعــاون ،فمــن ثـ ّ
وكأنــه قــام بتوريــد هــذه الخدمــات لنفســه ويخضــع هــذا التوريــد للضريبــة وذلــك وفقــً آلليــة االحتســاب العكســي».30
وكمــا هــو مشــار إليــه بالالئحــة التنفيذيــة  31لنظــام لضريبــة القيمــة المضافــة ،تط ّبــق آليــة االحتســاب العكســي عنــد قيــام
الشــخص الخاضــع للضريبــة بتلقــي توريــد خدمــات فــي المملكــة  -وفقــً لقواعــد مــكان التوريــد المعمــول بهــا  -مــن قبــل

 - 26المادة ( ،)7()51الخصم النسبي لضريبة المدخالت ،الالئحة التنفيذية.
الموحدة لضريبة القيمة المضافة.
 ،)1( - 27التعاريف ،االتفاقية
ّ
 - 28المادة ( ،)5التسجيل اإللزامي لألشخاص غير المقيمين والملزمين بسداد الضريبة في المملكة ،الالئحة التنفيذية.
الموحدة لضريبة المقيمة المضافة.
 - 29المواد ( ،)21-17االتفاقية
ّ
الموحدة لضريبة القيمة المضافة.
 - 30المادة ( ،)9تلقي السلع والخدمات ،االتفاقية
ّ
 - 31المادة  ،)1(47األشخاص الملزمون بسداد الضريبة ،الالئحة التنفيذية.
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مــورد غيــر مقيــم .وعليــه ،فـ ّ
ـإن تلقــي شــخص خاضــع للضريبــة  -لتوريــدات خدمــات خاضعــة للضريبــة فــي المملكــة فــي
المملكــة (بموجــب قواعــد مــكان التوريــد)  -مــن مــورّد غيــر مقيــم ،يخضــع لضريبــة القيمــة المضافــة وفقــً آللية االحتســاب
العكســي وبالنســبة الضريبيــة المطبقــة.
ـد المتلقــي وكأنــه قــد قــام بتوريــد الخدمــات لنفســه .وعليــه ،يتوجــب على المســتلم
بموجــب آليــة االحتســاب العكســي ،يعـ ّ
اإلقــرار عــن ضريبــة المخرجــات ،ويكــون فــي نفــس الوقــت مؤهــ ً
ا لخصــم ضريبــة المدخــات المرتبطــة بشــرط اســتيفاء
الشــروط المتعلقــة بالخصــم.
ومسجلة فــــي المملكــة بالتعاقــــد مــع مستشــار
مثال :قامــــت شــــركة ســــعودية متخصصــــة في مجال االستشــــارات
ّ
قانونــــي هولنــــدي لتقديــــم المشــــورة القانونيــــة لتوســــيع نطــــاق الشــــركة فــــي هولنــــدا .أصــــدر المستشــــار القانونــي
الهولنــدي فاتــورة بقيمــة  10,000دوالر أمريكي (مــا يعــادل حوالــي  37,000ريــال ســعودي) فــي شــهر ديســمبر .2020
ال تســتحق أيــة ضريبــة قيمــة مضافــة فــي المملكــة علــى الفاتــورة الصــادرة مــن المستشــار الهولنــدي ،وبالتالــي لــن تكــون
الفاتــورة الصــادرة مطابقــة لمتطلبــات الفاتــورة الضريبيــة الــواردة فــي أحــكام ضريبــة القيمــة المضافــة فــي المملكــة.
ّ
فــإن شــركة االستشــارات الســعودية ملزمــة باحتســاب ضريبــة القيمــة المضافــة علــى الخدمــات المــورّدة مــن
وبذلــك،
المستشــار الهولنــدي وفقــً آلليــة االحتســاب العكســي بقيمــة  5,550ريــال ســعودي.
وبمــا ّ
أن الفاتــورة الصــادرة عــن المستشــار غيــر المقيــم تظهــر تاريــخ التوريــد والمقابــل المســتحق ،فيمكــن اســتخدامها
إلثبــات حســاب المبلــغ الخاضــع للضريبــة بغــرض تحديــد ضريبــة القيمــة المضافــة المســتحقة علــى التوريــد.
لمزيــد مــن التفاصيــل حــول متطلبــات تطبيــق آليــة االحتســاب العكســي مــن خــال إقــرارات ضريبــة القيمــة المضافــة ،يُرجــى
االطــاع علــى النشــرة الصــادرة عــن الهيئــة بشــأن تطبيــق آليــة االحتســاب العكســي.
ـم فيهــا اســتالم التوريــد فــي المملكــة مــن مــورّد غيــر مقيــم ،فغالبـ ّا مــا يكــون هنــاك رابــط بيــن آليــة
فــي الحــاالت التــي يتـ ّ
االحتســاب العكســي وضريبــة االســتقطاع.
ُتعــرف ضريبــة االســتقطاع بأنهــا ضريبــة دخــل ُتفــرض علــى غيــر المقيميــن الذيــن يحققــون دخــ ً
ا مــن مصــادر معيّنــة
فــي المملكــة .ويجــب علــى متلقــي التوريــدات  -أي المقيــم أو المنشــأة الدائمــة فــي المملكــة  -والــذي يقــوم بســداد
ـدد الوعــاء الضريبــي لضريبــة
المدفوعــات لغيــر المقيــم ،اســتقطاع ضريبــة مــن المبلــغ المدفــوع وتحويلهــا إلــى الهيئــة .ويحـ ّ
االســتقطاع وفقــً إلجمالــي المبلــغ المســدد وليــس الربــح المحقــق.
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 .7االتفاقيات والعقود من الباطن بين الجهات الحكومية والشركات الخاصة
َ
تعاقد عليها من الباطن
الم
 7.1األنشطة التجارية ُ
فــي بعــض الحــاالت ،تقــوم الجهــة الحكوميــة بالتعاقــد مــن الباطــن مــع شــركات ذات طابــع تجــاري (ســواء كانــت خاصــة أو
تملكهــا الدولــة) لتنفيــذ أجــزاء معينــة مــن مهامهــا .فــي هــذه الحــاالت ،يُعتبــر المقــاول مــن الباطــن بأنــه يقــوم بعمــل تلــك
التوريــدات فــي ســياق نشــاطه االقتصــادي ،حتــى لــو تــم اســتخدام تلــك التوريــدات لتقديــم خدمــة عامــة.
مثــال :تقــوم هيئــة حكوميــة ســعودية مســؤولة عــن إصــدار تراخيــص تجاريــة بالتعاقــد مــع شــركة الســعد علــى إجــراء
فحــوص للتأكــد مــن قيــام األشــخاص المتقدميــن للحصــول علــى تراخيــص مــن قبلهــا بااللتــزام بأنظمــة الصحــة والســامة،
كشــرط إلصــدار التراخيــص وذلــك لـــ  100شــخص.
تفــرض شــركة الســعد مقابـ ًلا بقيمــة  120ريــال ســعودي (غيــر شــاملة ضريبــة القيمــة المضافــة) لــكل فحــص يتــم إجــراؤه
لصالــح الهيئــة الحكوميــة ،وال تقــوم الهيئــة الحكوميــة بدورهــا بفــرض أي رســوم إضافيــة مقابــل هــذا الفحــص علــى
األشــخاص المتقدميــن للحصــول علــى التراخيــص.
يتــم احتســاب هــذا المقابــل فــي ســياق ممارســة شــركة الســعد لنشــاطها االقتصــادي وتخضــع لضريبــة القيمــة المضافــة.
و ُتظهــر الفاتــورة الضريبيــة الصــادرة عــن شــركة الســعد فحوصــات الصحــة والســامة البالغــة  12,000ريــال ســعودي
(  100x120ريال سعودي) باإلضافة إلى مبلغ ضريبة القيمة المضافة ( 1,800ريال سعودي).
وفي حاالت أخرى ،تخوّ ل الشركات التجارية بتحصيل الرسوم نيابة عن الجهة الحكومية المتعاقد معها.
إذا تــم تحصيــل الرســوم باســم الجهــة الحكوميــة ،وشــكلت جزءًا مــن األنشــطة العامــة المحددة لهــذه الجهــة الحكومية
 فلــن تخضــع هــذه الرســوم لضريبــة القيمــة المضافــة علــى الرغــم مــن تحصيلهــا مــن قبــل شــركة تجارية.مثــال :يقــدم مكتــب تأشــيرات فــي المملكــة خدمــات استشــارية للعمــال المقيميــن فــي المملكــة لتجديــد تأشــيرات
العمــل .ويتقاضــى مكتــب التأشــيرات رســومًا مقابــل خدماتــه ،وباإلضافــة يقــوم المكتــب بتحصيــل رســوم التأشــيرة مــن
العميــل وتحويلهــا مباشــرة إلــى وزارة الخارجيــة للحصــول علــى التأشــيرة .ال تخضــع رســوم التأشــيرة التــي يتــم تحويلهــا
لــوزارة الخارجيــة لضريبــة القيمــة المضافــة .وتتضمــن الفاتــورة المقدمــة للعمــال مــا يلــي:
 .1خدمات استشارية  -خاضعة لضريبة القيمة المضافة.
 .2رسوم التأشيرة  -غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة.

المؤسسة لشركات خاصة
 7.2الجهات الحكومية
ِّ
فــي بعــض الحــاالت ،يجــوز للجهــة الحكوميــة إنشــاء شــركة خاصــة مملوكــة لهــا بشــكل كامــل (أو جزئــي) للقيــام ببعــض
أنشــطتها.
ويتــم إنشــاء هــذه الشــركات بصــورة أساســية للقيــام بأنشــطة تجاريــة نيابــة عــن الحكومــة ،وتقــوم الحكومــة بتمويــل هــذه
الشــركات التــي تكــون بدورهــا مســؤولة أمــام الجهــة الحكومية.
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ال ُتعتبــر هــذه الشــركات بأنهــا جهــات عامــة  -حتــى فــي الحــاالت التــي تكــون فيهــا الملكيــة الكاملــة للحكومــة -كمــا أنهــا
ال تتصــرف بصفتهــا ســلطة عامــة .وعليــه ،يُنظــر إلــى هــذه الشــركات علــى أنهــا تمــارس نشــاطًا اقتصاديــً مماثـ ً
ا للشــركات
المملوكــة للقطــاع الخــاص األخــرى ،وتخضــع بالتالــي للقواعــد االعتياديــة لضريبــة القيمــة المضافــة فــي المملكــة.
مثــال :تــم تأســيس إحــدى شــركات المســاهمة لتقديــم خدمــات عامــة وتملــك الحكومــة الســعودية  %100 -مــن رأس
مــال هــذه الشــركة.
تقــدم الشــركة خدماتهــا لعمــاء مــن القطــاع الخــاص وقطــاع األعمــال مقابــل رســوم منتظمــة .تعــد هــذه الشــركة بأنهــا
تمــارس نشــاط اقتصــادي بهــدف تحقيــق الدخــل ،وبالتالــي فهــي ســتكون ملزمةبالتســجيل لضريبــة القيمــة المضافــة فــي
حــال اســتيفاء الشــروط الخاصــة بذلــك.

 .8التزامات االمتثال الضريبي
 8.1فرض ضريبة القيمة المضافة
فــي الحــاالت التــي تقــوم فيهــا الجهــات الحكوميــة بمزاولــة أنشــطة بصفتهــا ســلطة عامــة ،ال ُتعتبــر هــذه األنشــطة بأنهــا
أنشــطة اقتصاديــة وتكــون خــارج نطــاق ضريبــة القيمــة المضافــة .أمــا فــي حــال قامــت الجهــات الحكوميــة بمزاولــة أنشــطة
اقتصاديــة ،فتطبــق القواعــد العاديــة لضريبــة القيمــة المضافــة.
ُتفــرض ضريبــة القيمــة المضافــة بشــكل عــام علــى جميــع أنــواع التوريــد تقريبــً ،حيــث يخضــع معظمهــا لضريبــة القيمــة
المضافــة بالنســبة األساســية .%15
والجديــر بالذكــر ّ
أن هنــاك فئــات مــن التوريــدات التــي ُتفــرض أو ال ُتفــرض ضريبــة القيمــة المضافــة عليهــا فــي المملكــة ،بمــا
فــي ذلــك الضريبــة المطبقــة بنســبة الصفــر علــى بعــض التوريــدات الخاضعــة للضريبــة ،كتصديــر الســلع وتوريــد األدويــة
المؤهلــة والســلع الطبيــة المؤهلــة.
ويجــب إظهــار تاريــخ حــدوث التوريــد فــي كل فاتــورة ضريبيــة تتعلــق بتوريــد خاضــع للضريبــة (يُشــار إليهــا أيضــً بتاريــخ التوريــد
ألغــراض ضريبــة القيمــة المضافــة).
وهــذا هــو التاريــخ الــذي « ُتصبــح» فيــه الضريبــة «مســتحقة الدفــع» عــن التوريــد ،ويحــدد ذلــك التاريــخ وفقــً لالتفاقيــة الموحــدة
لضريبــة القيمــة المضافــة كمــا يلي:
« ُتســتحق الضريبــة فــي تاريــخ توريــد الســلع أو الخدمــات أو فــي تاريــخ إصــدار الفاتــورة الضريبيــة أو فــي تاريــخ اســتالم المقابــل
جزئيــً أو كليــً وفــي حــدود المبلــغ المســتلم أيهــا أســبق.»32
يحــدد تاريــخ حــدوث التوريــد الفتــرة الضريبيــة التــي يجــب اإلقــرار فيهــا عــن هــذا التوريــد .وبالرغــم مــن أن لــكل توريــد تاريــخ
منفصــل تصبــح فيــه الضريبــة مســتحقة ،فــإن المــورّد يلتــزم بدفــع تلــك الضريبــة المســتحقة إلــى الهيئــة فقــط عنــد تقديــم
اإلقــرار الضريبــي (ويكــون صافــي الضريبــة ذو الصلــة عــن تلــك الفتــرة الضريبيــة بأكملهــا مســتحق الدفــع).

 8.1.1التاريخ الفعلي للتوريد والتواريخ السابقة للتوريد
التاريــخ الفعلــي لتوريــد الســلع أو الخدمــات ،فــي الحــاالت االعتياديــة ،هــو تاريــخ تســليم الســلع إلــى العميــل أو تاريــخ اكتمــال
أداء الخدمــات .ومــع ذلــك ،فقــد نصــت االتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة والالئحــة التنفيذيــة 33للنظــام علــى

الموحدة لضريبة القيمة المضافة.
 - 32المادة ( ،)23تاريخ استحقاق الضريبة على توريد السلع والخدمات ،االتفاقية
ّ
 - 33المادة ( ،)20تاريخ التوريد في حاالت محددة ،الالئحة التنفيذية.
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قواعــد تحديــد تاريــخ التوريــد.
وقــد يســبق تاريــخ اســتحقاق الضريبــة تاريــخ التوريــد الفعلــي ،وذلــك فــي الحــاالت التــي يتــم فيهــا إصــدار الفاتــورة الضريبيــة
أو اســتالم المقابــل قبــل التاريــخ الفعلــي للتوريــد.
تم إصدار الفاتورة الضريبية قبل التاريخ الفعلي للتوريد:
إذا ّ
يتعيــن علــى المــورّد االمتثــال لاللتزامــات الضريبيــة علــى أســاس تاريــخ إصــدار الفاتــورة الضريبيــة .كمــا يجــب اإلقــرار عــن
الضريبــة كضريبــة مخرجــات فــي الفتــرة الضريبيــة التــي صــدرت فيهــا الفاتــورة الضريبيــة (حتــى وإن لــم يتــم اســتالم
المبلــغ أو لــم يحــدث التوريــد فعلي ـ ُا).
تم استالم دفعة مقدمة قبل التاريخ الفعلي للتوريد:
إذا ّ
يُعتبــر التوريــد أنــه حــدث فــي تاريــخ الدفــع (فــي حــاالت الدفــع الجزئــي ،تســتحق الضريبــة بمقــدار المبلــغ المدفــوع).
ويتعيــن علــى المــورّد إصــدار فاتــورة ضريبيــة خــال خمســة عشــر يومــً مــن تاريــخ انتهــاء الشــهر الــذي تــم فيــه اســتالم
الدفعــة المقدمــه بمقــدار المبلــغ المســتلم.
فــي حالــة التوريــد المســتمر للســلع أو الخدمــات  -والــذي ينطــوي علــى تقديــم ســلع أو أداء خدمــات بشــكل مســتمر خــال
فتــرة محــددة ،يحــدث هــذا التوريــد فــي تاريــخ إصــدار الفاتــورة الضريبيــة أو تاريــخ الســداد ،أيهمــا أســبق ،وذلــك بمقــدار قيمــة
الفاتــورة الصــادرة أو قيمــة المبلــغ المســدد.
تشــمل أمثلــة التوريــدات المســتمرة تأجيــر المعــدات أو توفيــر الكهربــاء أو الميــاه مــن قبــل شــركة مرافــق أو العضويــة
المســتمرة فــي صالــة األلعــاب الرياضيــة.
كمــا يجــب األخــذ بعيــن االعتبــار تطبيــق القواعــد المختلفــة لتاريــخ التوريــد علــى التوريــدات المســتمرة لســلع أو خدمــات فــي
ـم فيهــا دفــع المقابــل علــى أقســاط .ويكــون تاريــخ إصــدار الفاتــورة الضريبيــة للتوريــدات المســتمرة هــو
الحــاالت التــي يتـ ّ
تاريــخ التوريــد ألغــراض ضريبــة القيمــة المضافــة مــا لــم يتــم اســتالم المقابــل أو دفعــة منــه مقدمــً.
فــي حالــة عــدم تلقــي أي مدفوعــات  -وعــدم إصــدار أي فاتــورة  -فيمــا يتعلــق بالتوريــد المســتمر ،يُعتبــر التوريــد أنــه حــدث
فــي التاريــخ الواقــع بعــد اثنــي عشــر شــهرًا مــن:
تاريخ بدء التوريد؛
أو التاريخ السابق بإصدار فاتورة أو إجراء سداد.
أيهما جاء في وقت الحق.

 8.2إصدار الفواتير
علــى كل شــخص خاضــع للضريبــة أن يصــدر (أو يعمــل علــى إصــدار) فاتــورة ضريبيــة لصالــح شــخص آخــر خاضــع للضريبــة أو
ألي شــخص اعتبــاري غيــر خاضــع للضريبــة 34أو إلــى مؤسســة فرديــة أو أي كيــان آخــر مؤســس فــي المملكــة وفقــً لألنظمــة
الســارية فيهــا ،وذلــك فيمــا يتعلــق بــأي توريــد ســلع أو خدمــات خاضــع للضريبــة ،أو أي مدفوعــات تتــم فيمــا يتعلــق بمثــل
هــذا التوريــد قبــل حصولــه.
ـم فيــه
كمــا يجــب إصــدار هــذه الفاتــورة الضريبيــة فــي موعــد ال يتجــاوز خمســة عشــر يومــً بعــد نهايــة الشــهر الــذي يتـ ّ

 - 34المادة ( ،)53الفواتير الضريبية ،الالئحة التنفيذية.
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مبســطة فــي حــال كانــت قيمــة التوريــد تقــل عــن
التوريــد .ويتعيــن علــى كل شــخص خاضــع للضريبــة إصــدار فاتــورة ضريبيــة
ّ
 1,000ريــال ســعودي .أمــا بالنســبة للتوريــدات التــي يقــوم بهــا األشــخاص الخاضعــون للضريبــة إلــى األشــخاص الطبيعييــن
غيــر الخاضعيــن للضريبــة ،فيجــب علــى المــورّد الخاضــع للضريبــة إصــدار فاتورةمبســطة عــن هــذه التوريــدات.
تم فيه التوريد
وفي كلتا الحالتين ،يجب إصدار الفاتورة في موعد ال يتجاوز ( )15يومًا بعد نهاية الشهر الذي ّ

.35

يجــب أن تتضمــن الفاتــورة الضريبيــة بوضــوح بعــض البيانــات والمعلومــات مثــل تاريــخ الفاتــورة ورقــم التعريــف الضريبــي
للمــورّد والمبلــغ الخاضــع للضريبــة ونســبة الضريبــة المطبقــة ومبلــغ ضريبــة القيمــة المضافــة المفروضــة.
وإذا تــم تطبيــق نســب مختلفــة علــى التوريــدات ،فيجــب تحديــد قيمــة كل بنــد علــى حــدة وكذلــك ضريبــة القيمــة المضافــة
المطبقــة علــى ذلــك البنــد.
ال تكــون الفواتيــر الضريبيــة مطلوبــة للتوريــدات التــي تقــع خــارج نطــاق ضريبــة القيمــة المضافــة فــي المملكــة .وبالتالــي،
فـ ّ
ـإن التوريــدات التــي تقــوم بهــا الجهــة الحكوميــة بصفتهــا ســلطة عامــة خــارج نطــاق ضريبــة القيمــة المضافــة ال تتطلــب
إصــدار فواتيــر ضريبيــة مــن قبــل الجهــة الحكوميــة .وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،يجــب علــى الجهــة الحكوميــة التــي تقــوم
بتوريــدات فــي ســياق القيــام بتوريــدات خاضعــة للضريبــة كجــزء مــن األنشــطة االقتصاديــة إصــدار فواتيــر ضريبيــة.
لمزيــد مــن المعلومــات حــول متطلبــات إصــدار الفواتيــر ،يُرجــى االطــاع علــى الدليــل اإلرشــادي الخــاص بالفواتيــر الضريبيــة
وحفــظ الســجالت.

 8.3تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة
ـجلة ألغــراض
ـجل ألغــراض ضريبــة القيمــة المضافــة  -بمــا فــي ذلــك الجهــة الحكوميــة المسـ ّ
يتعيــن علــى كل شــخص مسـ ّ
ضريبــة القيمــة المضافــة فــي المملكــة  -أو الشــخص المفــوض بالتصــرف نيابــة عنــه ،تقديــم إقــرار ضريبــة القيمــة المضافــة
إلــى الهيئــة لــكل فتــرة ضريبيــة شــهرية أو ربــع ســنوية.
ويُعتبــر اإلقــرار الضريبــي بمثابــة تقييــم ذاتــي مــن الشــخص الخاضــع للضريبــة عــن الضريبــة المســتحقة عــن تلــك الفتــرة.
عــد الفتــرات الضريبيــة الشــهرية إلزاميــة بالنســبة للمكلفيــن التــي تتجــاوز إيراداتهــم الســنوية مبلــغ ( )40مليــون ريــال
و ُت ّ
ســعودي.
ـجلين لضريبــة القيمــة المضافــة ،فتكــون الفتــرة الضريبيــة االعتياديــة هــي ثالثــة أشــهر،
أمــا بالنســبة لباقــي األشــخاص المسـ ّ
ويجــب تعبئــة إقــرار ضريبــة القيمــة المضافــة ودفــع صافــي ضريبــة القيمــة المضافــة المســتحقة فــي موعــد أقصــاه اليــوم
األخيــر مــن الشــهر الــذي يلــي انتهــاء الفتــرة الضريبيــة التــي يتعلــق بهــا إقــرار ضريبــة القيمــة المضافــة.

الموحدة لضريبة القيمة المضافة ،والمادة  ،)9( 53الفواتير الضريبية ،الالئحة التنفيذية.
 - 35المادة ( ،)55إصدار الفاتورة الضريبية ،االتفاقية
ّ
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 8.4حفظ السجالت
المســجلة ألغــراض ضريبــة القيمــة المضافــة فــي
يجــب علــى جميــع المكلفيــن  -بمــا فــي ذلــك الجهــات الحكوميــة
ّ
المملكــة  -االحتفــاظ بســجالت ضريبيــة مناســبة تتعلــق باحتســاب ضريبــة القيمــة المضافــة وذلــك ألغــراض التدقيــق.
ويشــمل ذلــك أي مســتندات مســتخدمة لتحديــد ضريبــة القيمــة المضافــة المســتحقة عــن كل معاملــة وفــي إقــرار ضريبــة
القيمــة المضافــة.36
ويشمل ذلك بوجه 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.
ويمكــن االحتفــاظ بالســجالت فــي صــورة ورقيــة ،أو إلكترونيــً ،بشــرط اســتيفاء الشــروط المحــددة فــي الالئحــة التنفيذيــة
للنظــام ،كمــا يجــب أن تكــون هــذه الســجالت متاحــة للهيئــة عنــد الطلــب.
ويجــب االحتفــاظ بجميــع الســجالت علــى األقــل لفتــرة الحفــظ األساســية وهــي ( )6ســنوات ،ويمتــد الحــد األدنــى لفتــرة
الحفــظ لتصبــح ( )11عامــً فيمــا يخــص الفواتيــر والســجالت المتعلقــة باألصــول الرأســمالية المنقولــة و ( )15عامــً فيمــا
يخــص الفواتيــر والســجالت المتعلقــة باألصــول الرأســمالية غيــر المنقولــة.
لمزيــد مــن المعلومــات حــول متطلبــات حفــظ الســجالت ،يُرجــى االطــاع علــى الدليــل اإلرشــادي الخــاص بالفواتيــر الضريبيــة
وحفــظ الســجالت.

 8.5العالقة مع الهيئة
تخضــع الجهــات الحكوميــة لعمليــات تدقيــق مــن قبــل الهيئــة ،وبالتالــي فإنــه يتعيــن عليهــا الــردّ علــى االستفســارات
وطلبــات المعلومــات مــن الهيئــة متــى اقتضــى األمــر ذلــك.
إضافــة إلــى ذلــكّ ،
توفــر الهيئــة مديــر حســابات خاصــة للجهــات الحكوميــة لتعزيــز عمليــة التواصــل بيــن الهيئــة
والجهــة المعنيــة ،ويشــمل ذلــك علــى ســبيل المثــال:
تسجيل الجهات الحكومية بنا ًء على الطلبات األساسية.
 .1اسم الجهة.

 .2رقم المنشأة «.»700
 .3المعلومات الشخصية للمسؤول عن الحساب (اسم الشخص ورقم الهوية «ألغراض التوثيق» ورقم الهاتف
والبريد اإللكتروني).

الموحدة لضريبة القيمة المضافة ،والمادة ( ،)66السجالت ،الالئحة التنفيذية.
 - 36المادة ( ،)59فترة حفظ الفواتير الضريبية والسجالت والمستندات المحاسبية ،االتفاقية
ّ
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التأكــد مــن حصــول المكلــف علــى معلومات التســجيل وشــرح كامــل للخدمــات المتاحــة على موقــع الهيئــة وااللتزامات
التــي يجــب علــى الجهــة اإلفصــاح عنها.
زيادة الوعي والمعرفة باألنظمة واللوائح الجديدة وتقديم الدعم المطلوب عن كافة االستفسارات.
تعزيــز وتوطيــد العالقــة بيــن الهيئــة والجهــات الحكوميــة مــن خــال ورش العمــل والزيــارات الميدانيــة والتأكــد مــن وجود
تواصــل فعــال بيــن الجهــة الحكوميــة ومدير حســاباتها.
رفــع مســتوى االلتــزام والتأكيــد علــى اســتعداد المكلفيــن لتســليم إقراراتهــم الضريبيــة (ضريبــة القيمــة المضافــة -
ضريبــة االســتقطاع) وســداد المســتحقات وفــق للمهــل القانونيــة المحــددة.
توضيح طلبات التدقيق والتحقق من المعلومات والغرض منها والعمل سويًا بهدف تعزيز االمتثال.
شهادة التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة
ـجلة لـــدى
يجـــب علـــى الشـــخص المقيـــم  -بمــا فــي ذلــك الجهــات الحكومية الخاضـــعة لضريبـــة القيمــة المضافة والمسـ ّ
الهيئـــة فـــي نظـــام ضريبـــة القيمـــة المضافـــة  -وضع شـــهادة التســـجيل الضريبيـــة الخاصـة بتســـجيله فـي نظـــام ضريبـة
القيمـــة المضافـــة فـــي مقـر عملـــه الرئيسـي وجميـــع فروعـه بحيـث تكـون ظاهـــرة للعامـة

37

تصحيح األخطاء السابقة
إذا تبيـن للمكلف وجـود خطـأ أو عـدم صحـة المبلـغ المـدرج فـي إقـراره الضريبـي المقـدم ،أو تخلفه عـن االمتثـال ألي التـزام
ضريبـــي ،فيجـــب تبليـــغ الهيئـــة وتصحيـــح الخطـــأ مـــن خالل تعديـــل اإلقرار الضريبـــي .وفـي حـــال كان الخطـأ مـــن األخطـاء
التـي ينتـج عنهـا فـرق ضريبـي يزيـد صافـي قيمتـه عـن  5,000ريـال سـعودي ،فيجـب علـى الشـخص الخاضـع للضريبـة تبليـغ
الهيئـــة خـــال (ً )20يومـًا مـن إدراكـه لهـذا الخطـــأ أو القيمـة غيـر الصحيحـة وتعديـل اإلقرار السـابق

38

أمـــا بالنســـبة لألخطـــاء الصغيـرة التـي ينتـج عنهـا فـرق ضريبـــي أقـل مـن  5,000ريـال سـعودي ،فيمكـن تصحيـح الخطـأ مـن
خـــال تعديـل صافـي الضريبـة فـي اإلقـرار الضريبـي التالـي.

 - 37المادة  ،)8(8طلب التسجيل ،الالئحة التنفيذية.
 - 38المادة ( ،)63تصحيح اإلقرارات ،الالئحة التنفيذية.
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التواصل مع الهيئة
لمزيد من المعلومات حول معامالت ضريبة القيمة المضافة ،يُرجى زيارة موقعنا اإللكتروني:

zatca.gov.sa

أو االتصال بنا على الرقم التالي:

19993
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األسئلة الشائعة

 .1هل يتعين فرض ضريبة القيمة المضافة على التوريدات التي أقوم بها لجهة حكومية؟
نعــم .حتــى إذا لــم تقــم الجهــة الحكوميــة بممارســة نشــاط اقتصــادي ،فــإن التوريــدات للجهــات الحكوميــة ســتكون خاضعــة لضريبــة

القيمــة المضافــة ،علــى غــرار التوريــدات إلــى العمــاء االعتيادييــن.
 .2هل يتوجب على الجهة الحكومية فرض ضريبة القيمة المضافة على رسوم خدماتها المقدمة للشركات أو األفراد؟
يعتمــد هــذا علــى مــا إذا كانــت رســومها قــد تــم فرضهــا أو اســتحقاقها بصفتهــا ســلطة عامــة أم كنشــاط اقتصــادي .حيــث أنــه فــي
حــال كانــت رســومها قــد تــم فرضهــا أو اســتحقاقها بصفتهــا ســلطة عامــة .إذا تــم فــرض رســوم علــى التوريــدات التــي تشــكل جــز ًءا
مــن نشــاط اقتصــادي مــن قبــل جهــة حكوميــة  ،فيجــب تحصيــل ضريبــة القيمــة المضافــة.
 .3هل ستكون الجهة الحكومية ملزمة بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة في جميع األحوال؟
لتحديــد مــا إذا كانــت الجهــة الحكوميــة مطالبــة (أو مؤهلــة) للتســجيل فــي ضريبــة القيمــة المضافــة ،فإنــه يجــب علــى الجهــة أو ًال
ـاطا اقتصاد ًيــا .يجــب علــى الجهــات الحكوميــة التــي تمــارس نشـ ً
تحديــد مــا إذا كانــت تمــارس نشـ ً
ـاطا اقتصاد ًيــا التســجيل ألغــراض ضريبــة
القيمــة المضافــة إذا لــزم األمــر.
 .4تقــوم جهــة حكوميــة بممارســة األنشــطة الموكلــة إليهــا بموجــب مرســوم ملكــي ،هــل تطبــق ضريبــة القيمــة المضافــة
علــى رســومها؟
ال .عندمــا تقــوم الجهــات الحكوميــة بممارســة األنشــطة المحــددة لهــا مــن قبــل الدولــة مــن خــال نظــام أو مرســوم ملكــي أو أمــر
ملكــي بإنشــاء تلــك الجهــات للقيــام بوظائــف عامــة يتــم تنفيذهــا بشــكل حصــري وال تعــد منافســة للقطــاع الخــاص` ،فــإن هــذا ال
يشــكل نشــاطًا اقتصاديــً ويقــع خــارج نطــاق ضريبــة القيمــة المضافــة.
 .5أنــا مــورد لــوازم قرطاســية فــي الريــاض ومســجل فــي ضريبــة القيمــة المضافــة .قمــت بإبــرام عقــد مــع وزارة الماليــة

لتوفيــر لــوازم القرطاســية لمــدة  6أشــهر اعتبــارًا مــن أغســطس  .2021هــل يتوجــب فــرض ضريبــة القيمــة المضافــة علــى
هــذه التوريــدات؟
نعــم .يجــب علــى الشــخص الخاضــع للضريبــة احتســاب ضريبــة القيمــة المضافــة علــى توريداتــه الخاضعــة للضريبــة للســلع أو الخدمــات
بغــض النظــر عــن هويــة العميــل .علــى هــذا النحــو ،فــإن التوريــدات الخاضعــة للضريبــة للســلع أو الخدمــات المقدمــة للجهــات الحكومية
ً
وفقــا للقواعــد االعتيادية.
فــي المملكــة ســتخضع لضريبــة القيمــة المضافــة
 .6هــل يمكــن للجهــة الحكوميــة خصــم ضريبــة المدخــات المتكبــدة علــى مشــترياتها مــن الســلع والخدمــات ،علــى ســبيل
المثــال عقــد محلــي مــع مــورد مســجل فــي ضريبــة القيمــة المضافــة لتوفيــر أجهــزة كمبيوتــر محمولــة جديــدة وبرنامــج
مكافحــة فيروســات؟
يمكــن للجهــة الحكوميــة خصــم ضريبــة المدخــات المتكبــدة علــى مشــترياتها مــن الســلع والخدمــات فقــط فــي حــال كانــت هــذه
الجهــة تقــوم باســتخدام هــذه المشــتريات لغــرض ممارســة نشــاط اقتصــادي وفــي ســياق القيــام بتوريــدات خاضعــة للضريبــة.
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