
العدد الخامس وا�ربعون  - شوال ١٤٣٦ هـنشرة ربع سنوية - تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل





) (

 OÉ©jh  AÉ«æZC’G  øe  òNDƒj  »dÉe  ∞«∏µJ  »gh  ΩÓ°SE’G  ¿É`̀cQCG  ådÉK  »g  IÉcõdG
 åëÑdG øe ô«ãµd á«dÉªdG á∏eÉ©ªdG √òg AÉ¡≤ØdG ™°†NCG óbh ,AGô≤ØdG ≈∏Y ¬©jRƒJ

2312



) (

خادم الحرمين الشريفين يدشن خمسة مشاريع عمالقة ضمن التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام

٤

وزارة المالية تصدر تقريرا عن مشاريع 
التوسعة السعودية الثالثة

خادم الحرمين الشريفين
شخصية العام في خدمة القرآن

ضريبة القيمة المضافة

١٠١٦٢٨
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  نشرة ربع سنوية
تصدر عن مصلحة الزكاة والدخل

العدد (٤٥) - شوال ١٤٣٦ هـ

المشرف العام

إبراهيم بن محمد المفلح

الهيئة االستشارية

صالح بن علي العواجي الغامدي
هيثـم بن إبراهيم العبد اللطيــف
صـــالـح بن عبـدالرحمن القبـــاع

مدير التحرير

د. محمد بن عبدا� النفيسة 

هيئة التحرير

أحمد بن عبدالعزيز أباالخيل
بندر بن أحمد الموسى

حسين بن عبدالرحيم الشيخ

المراسالت

  6898
11187

+966 1 4349999 :∞JÉ``````g
 +966 1 4349800

 1428/4663
 1658/3728 :     ∂eOQ

www.dzit.gov.sa   

إعداد وتنفيذ

  250772
11391

+966 1 4161412 :∞JÉ```````g
 +966 1 4161310

www.gulfeone.com       

جميع ا�راء واالجتهادات الواردة في النشرة ال تعبر 
بالضرورة عن رأي المصلحة أو آراء المسؤولين فيها.

افتتاح فرع عرعر

«العواجي» يفتتح ورش عمل متخصصة للمحاسبين 
والموظفين الجدد

ورشة عمل تعريفية للموظفين الجدد في فرع الرياض

م ورشة عمل تعريفية لموظفيه الجدد فرع جدة ينظِّ

المصلحة توقع اتفاقية مع شركة زد للتوعية بأهمية 
أداء الزكاة

الزكاة تعايد منسوبيها

٢٢

٢٣

٢٤

٢٤

٢٦

٢٧

ا�خبار

٣٦ نظرة على كتاب أسرار الزكاة عند ا�مام الغزالي

٤٤

٤٢

٢٠

حجم سوق المدن الذكية 
سيتجاوز ١١٣٤ مليار دوالر  

الزكاة في ا�سالم
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قصر   � سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  امللك  الشريفني  احلرمني  خــادم  دشــن 
الثالثة  السعودية  التوسعة  ضمن  ك�ى  مشاريع  خمسة  املكرمة  مكة   � الصفا 
للمسجد احلرام. املشروع ا�ول، تدشني مبنى توسعة املسجد احلرام الذي يضم 
بوابة رئيسية تتكون من ثالثة أبواب كل باب من درفتني وكل منها ١٨ طنا تدار بأجهزة 
حتكم عن بعد وتقام التوسعة الذي يتكون مبناها من ثالثة أدوار على مسطح يبلغ 
التوسعة،  ساحات  الثا�،  واملشروع   . مصلٍّ  ٣٠٠٫٠٠٠ يستوعب  مربع  م�   ٣٢٠٫٠٠٠
واملشروع   . مصلٍّ  ٣٣٠٫٠٠٠ لنحو  وتتسع  مربع،  م�   ١٧٥٫٠٠٠ مسطحها  يبلغ  التي 
إ�  احلرم  من  احلركة  لنقل  للمشاة  أنفاق  خمسة  يضم  الذي  املشاة،  أنفاق  الثالث، 
ا�  بيت  ضيوف  لنقل  منها  أنفاق  أربعة  تخصيص  مت  وقد  وجرول،  احلجون  منطقة 
أطوال  إجما�  ويبلغ  ا�منية،  واملسارات  للطوارئ  اخلامس  خصص  فيما  احلرام 
هذه ا�نفاق ٥٣٠٠ م�. أما املشروع الرابع، فهو عبارة عن �مع اخلدمات املركزية 
النفايات  وجتميع  املياه  وت�يد  االحتياطية  واملولدات  الكهرباء  �طات  وتشمل 
الطريق  مشروع  اخلامس،  واملشروع  احلرائق.  مكافحة  مياه  ومضخات  ــزان  واخل
ويضم  م�   ٤٦٠٠ بطول  وميتد  املركزية  املنطقة  داخــل  يقع  الــذي  ا�ول  الدائري 
 � مسارات  بثالثة  خارجها  إ�  املركزية  املنطقة  من  احلركة  لنقل  وأنفاقا  جسورا 

كل اجتاه.
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وزير املالية: العام املقبل سنلتقي جميعا بعون 
اهلل لتدشني ما تبقى من مشاريع مبا� توسعة 

املطاف بكامل جتهيزاتها ومرافقها .
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الدكتور عبدالرحمن السديس: يا خادم احلرمني 
الشريفني لقد أحتفتم ا�مة  ا�سالمية  � مشارق 
ا�رض ومغاربها بقرارات حكيمة ومشاريع عظيمة  
تأتي � طليعتها وذروتها توسعة احلرم املكي 

واملسجد النبوي الشريف 

افتتاح التوسعة السعودية الثالثة يأتي امتدادا 
للتوسعات التاريخية السابقة التي بدأت بأمر 
جاللة  امللك املؤسس   وأمتها جاللة  امللك 

سعود وامللك فيصل ثم امللك خالد ثم امللك 
فهد ثم توسعة املسعى التي متت � عهد 

امللك عبد ا� 
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يصل إجما� املسطحات لكامل مشروع التوسعة 
التاريخية ١٫٤٧٠٫٠٠٠ م� مربع ليتسع املسجد احلرام 

ألك� من ١٫٨٥٠٫٠٠٠ ٍّ مصل، وللمشروع بوابات أوتوماتيكية 
تبلغ ٧٨ بابا بالدور ا�رضي  

التوسعات الك�ى � احلرم املكي تهدف إ� راحة 
وطمأنينة الطائفني والعاكفني واملصلني 

مشروع مبنى التوسعة الرئيسي يتكون من ستة أدوار 
للصالة و(٦٨٠) سلما كهربائيا و(٢٤) مصعدا لذوي 

االحتياجات اخلاصة و(٢١٫٠٠٠) دورة مياه ومواضئ.
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مت تنفيذ التوسعة بأفضل معاي� 
التصميم واجلودة وبأعلى املواصفات 

العاملية وأجود خامات البناء واخلرسانة 
وزودت بأفضل وأحدث اخلدمات 

وا�نظمة امليكانيكية وا�لك�ونية 
وطوعت كل ا�مكانات املتاحة ليلبس 
املسجد احلرام أحلى حلته تعظيما 

لشعائر ا� التي تؤدى فيه.
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املسجد   � الك�ى  الثالثة  السعودية  التوسعة  عن  تقريرا  املالية  وزارة  ــدرت  أص
احلرام أوضحت فيه املكونات الرئيسية للتوسعة، التي تضم مبنى التوسعة الرئيسي 
للمسجد احلرام، وتوسعة املسعى الذي افتتح سابقا، وتوسعة املطاف والساحات 
اخلدمات  ونفق  املركزية،  اخلدمات  مبا�  و�مع  واملساطب،  واجلسور  اخلارجية 
املؤدية  واجلسور  النقل  و�طات  املشاة  وأنفاق  واملستشفى  ا�منية  واملبا� 
إ� احلرم، والطريق الدائري ا�ول احمليط مبنطقة املسجد احلرام والبنية التحتية 

وتشمل �طات الكهرباء وخزانات املياه وتصريف السيول .
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خادم  متنح  الكرمي  القرآن  خلدمة  العاملية  اجلائزة 
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز شخصية 
العام � خدمة القرآن الكرمي خالل حفل تسليم جائزة 
النبوية  للسنة  العاملية  سعود  آل  العزيز  عبد  بن  نايف 
نايف  ا�مــ�  وجائزة  املعاصرة  ا�سالمية  والــدراســات 
بن عبد العزيز آل سعود التقديرية ومسابقة ا�م� نايف 
التي  النبوي،  احلديث  حلفظ  سعود  آل  العزيز  عبد  بن 
أقيمت حتت رعاية كرمية من خادم احلرمني الشريفني 

امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
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ضريبة القيمة املضافة هي الضريبة غ� املباشرة على االستهالك ا�ك� انتشارا � العا�، ووجدنا أنه 
من الضروري لنا � هذه النافذة على العا� من نشرة (الزكاة والدخل) أن نستعرض لقرائنا ا�عزاء هذه 
الضريبة وأهم سماتها التي أثبتت جناحها. وهذا العرض ال يحمل أية دالئل أو مؤشرات بل يأتي �غراض 

مهنية فقط. 
وأسعارها،  ومناذجها،  نطاقها،  ثم  تطبيقها،  عن  تفصيليا  ومثاال  الضريبة،  لهذه  تعريفا  أوال  ونستعرض 
لهذه  التسجيل  وحد  وا�عفاءات،  املضافة،  القيمة  ضريبة   � الصفر  وسعر  املناسب،  السعر  واختيار 

الضريبة، والتسجيل ا�لزامي، وأخ�ا التسجيل االختياري. 
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�ددة  ضريبة  هي  املضافة  القيمة  ضريبة 
من  مرحلة  كــل   � الــدخــل  إجــمــا�  على 

مراحل ا�نتاج والتوزيع.

املستهلك  املضافة  القيمة  ضريبة  يتحمل 
السلع  ــوردي  ــ م عــائــق  عــلــى  وتــقــع  الــنــهــائــي 
واخلدمات حتويل هذه الضريبة إ� السلطة 

الضريبية.
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حديثا  املــضــافــة  القيمة  ضريبة  ظــهــرت 
العقدين   � واسع  بشكل  تطبيقها  وانتشر 

ا�خ�ين وطبقت � معظم دول العا�. 

 � املضافة  القيمة  ضريبة  تطبيق  اقتصر 
بعض الدول على  املصنعني واملستوردين 
اجلملة  جتــارة  قطاعات  على  تطبق  و� 

والتجزئة كخطوة للتطبيق الشامل.

القيمة  لضريبة  الــشــامــل  التطبيق  عــدم   
املضافة يؤدي إ� انحرافات اقتصادية. 
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املضافة  القيمة  لضريبة  منــاذج  عــدة  هناك 
يعتمد  ا�ول   فقط،  منوذجان  عمليا  وطبق 
العظمى  ا�غــلــبــيــة   وتــعــمــل  الــفــواتــ�  عــلــى 
على  يعتمد  وا�خــر   له  وفقا  العا�  دول  من 

احلسابات أو أسلوب الطرح املباشر  
مسجل  مكلف  من  الشراء  على  تشجع   الفوات� 
حلصول املش�ي على فوات� متكنه من خصم 

الضريبة التي سددها.

ال يجوز أن تصدر فوات� ضريبة القيمة املضافة 
الفاتورة  وتظهر  مسجل،  (بائع)  مكلف  من  إال 
قيمة الضريبة املفروض على أسعار املبيعات 

من سلع وخدمات خاضعة للضريبة.
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بني  تتم  التي  العمليات  جلميع  فــواتــ�  إصـــدار  يجب 
مكلفني مسجلني وجلميع مبيعات التجزئة.

على  واحــد  سعر  بتطبيق  أفضل  نتائج  حتقيق  ميكن 
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وسط  قطاع  الربحية  غ�  املؤسسات 
بـــني الــقــطــاع احلــكــومــي والــقــطــاع 
مؤسسات  أنها  على  وتصنف  اخلاص 
القطاع   � تــدخــل  وال  �تمعية 
اخلاص الذي يصنف بأنه قطاع ربحي.

على  يطلق  أن  البعض  يستحسن   
ــات غــ� الــربــحــيــة الــقــطــاع  ــس ــؤس امل
الثالث �نه يتضمن قطاعا عريضا � 
اجملتمع يشمل تقدمي خدمات خ�ية 

للمحتاجني والفقراء � اجملتمع.

ليست  ــة  ــي ــح ــرب ال ــ�  غـ املـــؤســـســـات 
خدماتها  تقدم  مؤسسات  بالضرورة 
املــؤســســات  فــبــعــض  مــقــابــل  دون 
تقدم  اجلــامــعــات  مــثــل  ــارج  ــ اخل  �
تعيد  حيث  السوق،  بأسعار  خدماتها 
الرئيس  نشاطها   � أموالها  استثمار 

وهو التعليم.



) (

1
2
3
4
5
6

) (



) (

من مهام الدين الكشف عن أسرار الزكاة وشروطها اجللية 
واخلفية ومعانيها الظاهرة والباطنة.  

البلوغ بل  وال يش�ط  املسلم احلر  جتب إال على  ال  الزكاة 
جتب � مال الصبي واجملنون.

التجارة،  زكاة  النقدين،  زكاة  النعم،  (زكاة  أنواع  ستة  للزكاة 
ُمستنبت  كل  وهي  املعشرات  زكاة  واملعادن،  الركاز  زكاة 

ُمقتات (الثمار)، زكاة الفطر).  

 :»g á∏«ªL



) (

1

  .ógÉéeh

2

3

  .ÜƒLƒdG



) (

 

النية.  ا�ول:  ــور،  أمـ خمسة  ــزكــاة  ال مـــؤدي   � يجب 
أن  والثالث:  احلول.  عقيب  إخراجها   � البدار  والثا�: 
ال يخرج بدًال ويخرج املنصوص عليه. والرابع: أن ال ينقل 
بعدد  ماله  يقسم  أن  واخلامس:  آخر.  بلد  إ�  الصدقة 
ا�صناف  استيعاب  فإن  بلده،   � املوجودين  ا�صناف 
الصدقات  (إمنا  تعا�:  قوله  ظاهر  يدل  وعليه  واجب 

للفقراء واملساكني ...).
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ا�حسان مطلوب � العبادات 
واملعامالت، فأي عبادة اف�ضها ا� 

على العبد عليه أن يأتي بها على الوجه 
الذي رضيه سبحانه من إخالصها له، 

وموافقتها شريعة نبيه صلى ا� عليه 
وسلم.

أحسن إ� الناس تستعبد قلوبهم     
فطاملا استعبد ا�نسان إحسان

أول املستفيدين من ا�حسان 
احملسنون أنفسهم، يجنون ثمراته؛ 

عاجال � نفوسهم وأخالقهم 
وضمائرهم؛ فيجدون االنشراح والسكينة 

والطمأنينة.

ال يذهب ا�حسان سدى، فكل إحسان 
يفعله العبد حتى فيمن ال يستحقوه 

فال بد أن يكافأ عليه ا�.

اصنع املعروف � أهله و� غ� أهله، 
فإن صادف أهله فهو أهله، وإن � 

يصادف أهله فأنت أهله.

77
3

4
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َلاَة  الصَّ (َوأَِقيُموا  َتَعاَلى:  ِه  اللَّ َلَقْول   اخلمسة،  أركانه  وأحد  ا�سالم  فرائض  من  فريضة  الزكاة 
وسنة  تعا�  ا�  كتاب  وجوبها  على  دل  وقد  والصالة،  الشهادتني  بعد  وتأتي  الزََّكاَة)،  َوآُتوا 

رسـوله صلى ا� عليه وسلم وإجماع املسلمني، فمن أنكر وجوبها فهو كافر با�سالم مرتد.
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التكافل  حــلــقــة  مــن  رئــيــس  ــزء  جـ الـــزكـــاة 
من  احلياة  ضروريات  لتوف�  االجتماعي  
الديون  وســداد  ومسكن  وملبس  مــأكــل  

وفك الّرقاب.

اجملتمع  عن  خط�ة  آفــات  الــزكــاة  تدفع 
املســـلمني  ن  ومتكِّ والبغضاء  كاحلســـد 
وحتقيق  والتقوى  الــ�  على  التعاون  من 
ا�  عبادة  وهي  لها  خلقوا  التي  الغاية 

جل وعال. 

من ينكر وجوب الزكاة  كافر با�سالم مرتد.

البخل  ــة  ــل رذي ــن  م الــنــفــس  تطهر  الــزكــاة 
والذنوب ومن حكمها  التطه� من ا�دناس 

ورفع الدرجة واس�قاق ا�حرار.

ملك  وشرطها  ا�خــالص  الزكاة  أركــان  من 
النصاب احلو� والعقل والبلوغ واحلرية.
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 � دوالر  مليار   ٤١١٫٣١ من  الذكية  املــدن  ســوق  حجم  منا 
دوالر  مليار   ١٫١٣٤٫٨٤ إ�  يصل  أن  املتوقع  ومن  ٢٠١٤م  عام 
بحلول عام ٢٠١٩ مبعدل منو سنوي مقداره ٢٢٫٥ � املائة 
تقرير  عنها  كشف  التوقعات  و٢٠١٩م.   ٢٠١٥ بني  الف�ة  خالل 

. ASDReports  (أيه إس دي ريبورتس) صادر عن
INSTEON hZ-Wave
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املدن الذكية قادرة على توف� بنية حتتية مستدامة من 
أجل حياة أك� ذكاء.

مدينة ينبع الصناعية أو� املدن الذكية � اململكة، 
ووقعت عقدا مع إحدى ك�يات شركات االتصاالت لتحقيق 
معدالت إنتاجية عالية وتوف� املناخ االجتماعي اجلاذب 

وفرص عمل عالية، ورفع تنافسية املدينة.

.á«dõæªdG äÉµÑ°ûdGh á«còdG äÉµÑ°ûdGh á«còdG
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ال تنحصر املدن الذكية � تلك التي مت تأسيسها بأنظمة 
إلك�ونية بل ميكن حتويل املدن التقليدية إ� مدن ذكية 

بإقحام التكنولوجيا احلديثة إ� بنيتها التحتية.

مع ارتفاع وت�ة البناء والتشييد للمدن اجلديدة والعصرية 
� اخلليج تتسارع وت�ة منو املدن الذكية وتطوير مفهوم 

املدن الذكية وتطبيقاتها.
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يوم   � ١٤٢٦/٧/٢٤هـ  وتاريخ  رقم (١٩٦)  الوزراء  �لس  بقرار  املشكلة  الضريبية  االستئنافية  اللجنة  اجتمعت 
ا�ثنني املوافق ١٤٣١/٧/٢هـ للنظر � االستئناف املقدم من مصلحة الزكاة والدخل (املصلحة) على قرار جلنة 
على(املكلف)  املصلحة  أجرته  الذي  الضريبي  الربط  بشأن  بجدة  الثانية  الضريبية  الزكوية  االبتدائية  االع�اض 

للعام املنتهي � ٢٠٠٥/١٢/٣١م. 
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النظام الضريبي الصادر باملرسوم امللكي رقم 
(م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥هـ يوجب على كل مكلف 
تقدمي إقرار وفقا للنموذج املعتمد وتدوين رقمه 

املميز عليه وتسديد الضريبة املستحقة.

املادة (٧٦/أ) من النظام الضريبي تفرض غرامة 
على املكلف الذي ال يتقيد بتقدمي إقراره الضريبي 
مقدارها (١٪) من إجما� إيراداته على أال تتجاوز 

عشرين ألف ريال.
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املكلف اجلديد يحصل على الرقم املميز عند بداية 
التسجيل وفتح ملف له لدى املصلحة، أما املكلف القدمي 
فتحدث بياناته لدى املصلحة ويعطي الرقم املميز وفق 

التعليمات الصادرة. 

إذا � يقدم املكلف إقراره � املوعد النظامي أو قدمه 
غ� مكتمل احلقول، أو املرفقات ا�ساسية - الكشوفات 

من رقم (١) إ� رقم (١٤)، أو على غ� النموذج املعتمد أو 
غ� مصادق عليه من احملاسب القانو� ...، يخضع لدفع 

لغرامة عدم تقدمي ا�قرار.
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then the producers of  food may seek exemption on their inputs 

such as fertilizer and farm equipment.

The most serious problems caused by exemptions 
include:
Breaking the VAT chain that can either increase or decrease the 

tax liability.  If  occurring at the final retail stage, the final ‘value 

added’ escapes taxation.  An exemption at an intermediate stage 

can increase taxation as no credit can be claimed for the VAT 

on the inputs at a subsequent taxed point in the VAT chain, thus 

causing cascading or ‘tax-on-tax’.

Creating economic distortions by encouraging producers to seek 

alternatives from exempt inputs to benefit from input credits.

Encouraging self-supply in order to avoid irrecoverable taxation 

on inputs.  For example, there is an incentive for an exempt 

farming business to perform a service itself  instead of  paying for 

the service from a taxpaying supplier. 

Compromising the destination principle by causing exports to bear 

45th Issue- Shawal 1436H

some irrecoverable VAT, and making locally manufactured exempt 

goods less attractive as they will include irrecoverable embedded 

tax unlike imports of  the same goods that will be tax-free.

Making accounting more difficult for businesses dealing with 

exempt and taxed goods by requiring an allocation of  taxed inputs 

to taxed outputs.

Registration Threshold
A VAT registration threshold is a set figure of  turnover; businesses 

whose turnover exceeds the set figure will be required to register 

for VAT. International experience shows that setting a threshold 

too low can seriously jeopardize the success of  VAT, and that it 

is far easier to start with a higher threshold in order to limit the 

initial number of  taxpayers and then later gradually lower the 

threshold to slowly increase the taxpayer base.  

VAT thresholds are always based on business turnover, and not on 

some asset or capital base: the turnover of  the most recent year 

or part thereof, or an estimate whenever the taxpayer reasonably 

expects his current period turnover to exceed the threshold.

Factors affecting Registration Threshold

threshold include:
Administrative Capacity: The success of  the VAT will be 

compromised if  the threshold is set too low creating more 

taxpayers than can be efficiently and effectively administered.

Trader Capability: Medium and larger businesses are likely 

to already apply most of  the accounting and record keeping 

requirements for a VAT, so will be able to adjust relatively easily.  

VAT will impose new conditions on smaller businesses that will 

require considerable effort and resources by the traders.

Compliance Costs: The annual compliance cost for a VAT 

taxpayer was shown by one study to be about 2 percent of  annual 

turnover below $50,000 and about 0.3 percent of  turnover above 

$500,000.  For a small trader with a 20 percent profit margin, this 

is similar to a 10 percent income tax.   

Revenue Objectives: In every country, a small number of 

businesses raise the most tax, with 90 percent of  revenue 

commonly contributed by just 10 percent of  taxpayers.  Therefore, 

there is very little marginal revenue to be gained through 

significantly disproportionate increases in the taxpayer base.

Mandatory Registration
The VAT law must require the mandatory registration of  all traders 

with turnover above the stipulated threshold.  The approximate 

number of  taxpayers that can be efficiently and effectively 

administered should drive the selection of  the threshold.  

Voluntary Registration
There are compelling reasons why some traders with turnover 

below the threshold will want to voluntarily register.  Naturally, 

any business that exports most of  its output will want to register 

irrespective of  its turnover to receive credit refunds.  Competitive 

pressure may force some smaller businesses to register so that 

they remain attractive suppliers to registered customers who will 

demand VAT invoices to obtain credit on their inputs. 
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exemptions is a more efficient revenue generator than a one with 

many exemptions (exemptions leak revenue).

Most countries have a double-digit (i.e. 10 percent or more) 

standard VAT, and in some Scandinavian countries the rate 

reaches 25 percent.  A few countries have rates below 10 percent, 

with only three countries with a 5 percent rate (Japan, Nigeria and 

Taiwan), and only Singapore below at 3 percent.

Zero-Rate
A zero VAT rate means that sales are taxed at 0 percent, resulting 

in a full credit and possibly refund of  VAT input credits associated 

with the sale.  Most countries zero-rate exports only; zero rating 

of  domestic sales is rare ( Britain and Ireland zero-rate certain 

commodities like children’s clothing, books and food.  )

The zero rating of  exports is almost universal and is based on 

the ‘destination principle’ where taxation is levied at the place of 

final consumption.  This means that all the VAT within the inputs 

used to manufacture the exports are refundable, so that local 

exporters are not placed at a disadvantage to their international 

competitors.  

VAT Exemptions
Impact of  Exemptions

Exemptions are commonly misunderstood to mean ‘tax free’; this 

is not correct.  Exemption means that VAT is not charged on the 

goods or services sold (i.e. the outputs), but the VAT included in 

the inputs cannot be credited or refunded.  Therefore, exempt 

goods or services will include embedded VAT within their cost 

from any inputs from taxed sources that cannot be recovered or 

eliminated.  

Even though exemptions do not mean elimination of  tax, their 

impact usually erodes the revenue base.  Unlike zero-rating, 

exemptions do not generate a need for refunding previously 

collected VAT.  Granting exemptions can spiral out of  control by 

causing pressure to grant further exemptions to trade sectors 

that feel disadvantaged.  For example, if  basic food is exempt, 

45th Issue- Shawal 1436H

Report



3
Scope of VAT
Some countries have limited the application of  VAT to manufacturers 

and importers and not to wholesalers and retailers.  This limited 

application is usually a transitional step towards a comprehensive 

VAT.  If  not applied comprehensively, economic distortions will 

eventuate.  Therefore it is better to apply VAT to all economic 

sectors from the outset.

VAT is levied on both locally manufactured and imported goods 

on the same basis to comply with international trade covenants 

and practices.

For administrative ease, it is necessary, as proved by international 

experience, to set a sufficiently high registration threshold to 

exclude small traders from VAT.

Form of VAT 
While there are several theoretical forms of  VAT, in practice only 

two forms have ever been implemented: The first form depends 

on the invoice, commonly known as the “invoice credit method”, 

overwhelming majority of  countries with VAT have adopted it. The 

other form is accounts-based, “subtractive-direct method” where 

VAT is calculated at the end of  each year using the business’s 

financial records in a similar manner ( after making necessary 

adjustments) to the determination of  income tax; this form has 

been implemented only in Japan.  

The invoice credit method is centered on the taxation of  the 

transaction, with the invoice being its foundation.  As such, 

invoices provide the audit trail of  taxable transactions, and to 

a certain extent create a self-policing mechanism to encourage 

a purchaser of  goods or services to source their needs from a 

registered taxpayer who can provide a VAT invoice for which the 

purchaser can obtain a credit for the VAT charged.  Only registered 

VAT taxpayers may issue VAT invoices showing the VAT charged on 

the sales price of  taxable goods and services.  VAT invoices must 

be issued for all transactions between registered traders and for 

retail sales above a certain amount.  A more simplified receipt is 

used for lower value retail sales.

VAT Rates
Number of VAT Rates
Multiple VAT rates were relatively common in the countries that 

first implemented VAT.  Various rates were often applied to 

differentiate between basic commodities and more luxurious 

products.  The redistributive arguments for rate differentiation 

are not strong, with better results achieved with a single rate for 

all taxable goods and services with compensation to the poor 

through directly targeted subsidies and other arrangements.  

Instead of  having multiple VAT rates, excises could be implemented 

without distorting VAT design. 

A VAT with multiple rates is less efficient and more costly than 

a single-rate VAT.  The administrative cost per taxpayer will at 

least double, with studies showing a cost of  $200 per year per 

taxpayer with a multi-rate VAT in Britain compared to $100 for 

single-rate regimes.  Multiple rates create many opportunities 

for problems and disputes regarding rate differentiation, which 

in turn weakens enforcement through inordinate emphasis on 

the rate classification of  particular goods.  More refunds may be 

required, particularly where a taxpayer’s inputs are subject to a 

higher rate than its outputs, and the overhead to audit taxpayers 

will be between 30 and 40 percent greater than with a single rate.  

Many countries that began with multiple rates have later 

harmonized and simplified their regimes to just one or sometimes 

two rates.  More than half  of  all countries have a single-rate 

VAT.  Of  the 77 countries that introduced VAT in the last decade, 

more than 70 percent use a single rate.  Recent practice and 

experience clearly indicates big benefits from a simple VAT with 

one rate.  In particular, a single rate ( in addition to a zero-rate 

available only for exports) is the easiest to administer and is the 

least burdensome and costly to taxpayers.  

Choice of VAT Rates
The key factor that influences the choice of  a VAT rate is the 

revenue objective. The revenue potential of  a particular rate is 

affected by the policy on exemptions: a regime with relatively few 
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Value-Added Tax (VAT) 
is the dominant form of 
indirect consumption 
tax in the world
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A value added tax (VAT) is a specific type of  turnover tax levied at each stage of  the 

production and distribution business. In its purest form, VAT is ultimately a tax on 

all final consumption expenditures on goods and services. Although, in the end, VAT 

bears on final consumption, suppliers of  goods or services are liable to remit it to 

the tax authorities. VAT is a percentage tax levied on the price each supplier charges 

to his customer. VAT has become the dominant form of  indirect consumption tax 

throughout the world over the past few decades.   



Editorial

More Interactions 
with the World 
The Kingdom of  Saudi Arabia is one of  G 20 ( the eight 

leading industrialized nations , plus eleven emerging market 

and smaller industrialized countries, plus the EU). IT has 36 

effective tax treaties with other countries; and many other 

treaties are awaiting ratification or signature. These  treaties 

include an article on exchange of  information, enabling 

contracting states to exchange information under certain 

conditions.  The Department of  Zakat and Income (DZIT) 

is the Saudi Arabian tax competent authority responsible 

for implementation of  tax treaties and the exchange of 

information. In addition, DZIT participates in  international 

tax forums, such as the forum on Tax Administration and 

the one on  transparency and exchange of  information for 

tax purposes that are under the Organization for Economic 

Cooperation and Development (OECD). IT is very obvious 

that DZIT is going to have more interactions with the world: 

in relation to tax treaties, professional forums, and relevant 

international events. 
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