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أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هذه النشرة الضريبية بغرض إيضاح بعض المعالجات ذات الصلة 

بتطبيق األحكام النظامية السارية في تاريخ إصدارها، وال يعد محتوى هذه النشرة بمثابة تعديل على 

أي من أحكام األنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة. 

وتؤكد الهيئة على تطبيقها للمعالجات التوضيحية الواردة في هذه النشرة -حيثما تنطبق-، وذلك في 

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

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

نشر النسخة المحدثة من النشرة على الموقع اإللكتروني للهيئة.
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موضوع النشرة

العربية   	 الخليج  لدول  التعاون  مجلس  لدول  المضافة  القيمة  لضريبة  الموحدة  االتفاقية  نصت 

»االتفاقية« على فرض ضريبة القيمة المضافة على التوريدات التي يتلقاها العميل الخاضع للضريبة 

في  وذلك  العضو،  الدولة  في  للضريبة  خاضع  وغير  مقيم  غير  شخص  قبل  من  خدمات  أو  سلع  من 

الحاالت التي تطبق فيها آلية االحتساب )التكليف( العكسي 1. كما نّصت الالئحة التنفيذية لضريبة 

القيمة المضافة في المملكة  »الالئحة« على أنه ُتفرض الضريبة على كافة توريدات السلع والخدمات 

التي يقوم بها أي شخص خاضع للضريبة في المملكة في سياق ممارسة النشاط االقتصادي، أو 

على تلك التي يتلقاها أي شخص خاضع للضريبة في المملكة في الحاالت التي تطبق فيها آلية 

.2 المملكة  الى  السلع  استيراد  وعلى  العكسي،  )التكليف(  االحتساب 

التي  	 الخدمات  أو  آلية االحتساب العكسي على السلع  الضريبية تطبيق قواعد  النشرة  تتناول هذه 

يتم تلقيها من قبل األشخاص الخاضعين للضريبة في المملكة وفق لقواعد مكان التوريد من مورد 

غير مقيم.

1. حاالت تطبيق آلية االحتساب العكسي

تضمنت االتفاقية تعريف آللية االحتساب العكسي على أنها اآللية التي يكون بموجبها العميل الخاضع 

للضريبة ملزم بالضريبة المستحقة نيابة عن المورد، ومسؤواًل عن جميع االلتزامات المنصوص عليها في 

االتفاقية والقانون المحلي 3.

ُيشار إلى التوريدات الخاضعة لالحتساب العكسي على أنها التوريدات التي يكون العميل ملزم بسداد 

ضريبة القيمة المضافة المستحقة عنها وفق آللية االحتساب العكسي.

1. المادة )2(، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة

2. المادة)14(، الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة

3.المادة)1(، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة
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1.1. نطاق تطبيق آلية االحتساب العكسي

الخاضع  العميل  يقوم  التي  بالخدمات  يتعلق  فيما  فقط  العكسي  االحتساب  آلية  ُتطبق  عام،  بشكل 

للضريبة  خاضعة  تكون  والتي   4 التعاون  مجلس  دول  إقليم  في  مقيم  غير  مورد  من  بتلقيها  للضريبة 

الخاضع  الشخص  تلقي  حال  في  تطبق  العكسي  االحتساب  آلية  فإن  ذلك  إلى  باإلضافة  بطبيعتها. 

للضريبة سلع أو خدمات خاضعة للضريبة من شخص مقيم في دولة عضو أخرى من دول مجلس التعاون، 

وذلك مع مراعاة األحكام االنتقالية المتعلقة باعتبار السلع والخدمات الموردة من خارج المملكة بمثابة 

في  االلكترونية  الخدمات  نظام  تطبيق  بدء  حين  إلى  وذلك  المضافة  القيمة  ضريبة  ألغراض  استيراد 

.5 األعضاء  الدول  جميع 

آللية  وفق  للضريبة  الخاضعة  الخدمات  ضمن  تندرج  التي  الخدمات  على  األمثلة  من  العديد  هنالك 

الحصر: ال  المثال  سبيل  على   - ومنها  العكسي،  االحتساب 

الخدمات القانونية واالستشارية. 	

خدمات االشتراك والعضوية. 	

خدمات اإلعالن. 	

ال ُتطبق آلية االحتساب العكسي على ما يلي:

تلقي خدمات معفاة )مثل خدمات مالية من مورد غير مقيم(. ال يعتبر ذلك بأنه توريد خاضع للضريبة وال 

يتم إدراجه ضمن اإلقرار الضريبي أو احتساب الضريبة عنه وفق آللية االحتساب العكسي.

قيام مورد غير مقيم بتوريد سلع أو خدمات خاضعة لضريبة القيمة المضافة في المملكة إلى أشخاص غير 

خاضعين للضريبة في المملكة. يخضع هذا التوريد في هذه الحالة للقواعد العادية لاللتزامات الضريبية 

المملكة  في  المضافة  القيمة  ضريبة  في  بالتسجيل  ملزمًا  المقيم  غير  المورد  ويكون  المملكة.  في 

وفرض الضريبة على التوريدات 6.

4.المادة )9(، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة

5.المادة )79(، الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة

6.المادة )5(، الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة
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الخدمات المتعلقة مباشرة بفئات الخدمات المحددة )الحاالت الخاصة( الخمسة والواردة في االتفاقية 7، 

والتي ُتعتبر بأنها حاالت استثنائية للقاعدة العامة المتعلقة بمكان التوريد والتي تؤثر بالتالي على تاريخ 

استحقاق الضريبة.

مثال )1(

قامت شركة سعودية بإرسال عدد من موظفيها إلى األردن للقيام ببعض األعمال، وتم تأمين اإلقامة 

والطعام في فندق في عّمان. تم توريد الخدمات في األردن وبالتالي فهي ال تخضع آللية االحتساب 

تعد  وال  المملكة،  في  للضريبة  خاضع  شخص  كونها  السعودية  الشركة  قبل  من  تلقيها  عند  العكسي 

.8 المملكة هي مكان توريد هذه الخدمات 

1.2 . استيراد الخدمات الخاضعة للضريبة من قبل شخص مسّجل للضريبة في المملكة

ال يوجد هنالك إجراءات رسمية الستيراد الخدمات وال يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة عند استيراد 

الخدمات من قبل الجمارك السعودية كما يحصل عند استيراد السلع من خارج المملكة. 

وعليه، ُتفرض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات الموردة في المملكة إلى شخص خاضع للضريبة من 

قبل مورد غير مقيم وفق آللية االحتساب العكسي.  

تكون  حيث  المملكة  في  عمل  مكان  أو  ثابتة  منشأة  لديه  ليس  الذي  المورد  هو  المقيم  غير  المورد 

المؤسسة الثابتة هي المكان األساسي لتأدية األعمال أو أي مكان ثابت آخر تتواجد فيه الموارد البشرية 

والفنية/التقنية بشكل دائم والتي تسمح للشخص بتوريد أو تلقي سلع أو خدمات 9.

مثال )2(

يمتلك ناصر محل لإللكترونيات في الرياض ومسّجل لضريبة القيمة المضافة. يقوم محل اإللكترونيات 

م خدمة البرنامج بشكل إلكتروني، فإنها  باستخدام اشتراك لبرنامج معين من شركة كندية. وحيث ُتقدَّ

ال تخضع ألي إجراءات جمركية في المملكة.

7. المادة )17 - 21(، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة

8. المادة )21(،االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة

9. المادة ) 1(، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة
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ُملزمة  غير  فإنها  وبالتالي  المضافة،  القيمة  ضريبة  ألغراض  المملكة  في  مسجلة  غير  الكندية  الشركة 

بتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة أو سداد الضريبة في المملكة. وبما أن ناصر مسجل في المملكة 

لغايات ضريبة القيمة المضافة وقام بتلقي خدمات من شركة برامج غير مقيمة في المملكة، فإنه ُملزم 

العكسي واإلقرار عنها ضمن  آلية االحتساب  باستخدام  المعاملة  المضافة عن  القيمة  باحتساب ضريبة 

إقراراته الضريبية ذي الصلة.

1.3. تلقي الخدمات من مورد غير مقيم

كما هو منصوص عليه ضمن الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة 10، تطبق آلية االحتساب العكسي 

التوريد  مكان  لقواعد  -وفق  المملكة  في  خدمات  توريد  بتلقي  للضريبة  الخاضع  الشخص  قيام  عند 

عند   - للضريبة  خاضع  شخص  من  الخدمات  تلقي  فإّن  وعليه،  مقيم.  غير  مورد  قبل  من   - بها  المعمول 

توريد تلك الخدمات في المملكة )بموجب قواعد مكان التوريد(- من مورد غير مقيم، يخضع أيًضا لضريبة 

المطبقة. الضريبية  وبالنسبة  العكسي  االحتساب  آللية  وفق  المضافة  القيمة 

الدول األعضاء خدمات من شخص غير مقيم في  المقيم في إحدى  للضريبة  الخاضع  »في حال تلقي 

إقليم دول مجلس التعاون، يعد وكأنه قام بتوريد هذه الخدمات لنفسه، ويخضع هذا التوريد للضريبة 

.  11 وذلك وفقا آللية االحتساب العكسي« 

مثال )3(

قانوني  مستشار  مع  بالتعاقد  المملكة  في  ومسجلة  باالستشارات  متخصصة  سعودية  شركة  قامت 

القانوني  المستشار  أصدر  هولندا.  في  الشركة  نطاق  لتوسيع  القانونية  المشورة  لتقديم  هولندي 

شهر  في  سعودي  ريال   37,000 حوالي  ُيعادل  -ما  أمريكي  دوالر   10،000 بقيمة  فاتورة  الهولندي 

.  2020 ديسمبر 

الهولندي،  المستشار  من  الصادرة  الفاتورة  على  المملكة  في  مضافة  قيمة  ضريبة  أية  ُتستحق  ال 

ضريبة  نظام/تشريعات  في  المدرجة  الفاتورة  لمتطلبات  مطابقة  الضريبية  الفاتورة  تكون  لن  وبالتالي 

القيمة المضافة في المملكة. وبذلك، فإن شركة االستشارات السعودية ُملزمة باحتساب ضريبة القيمة 

المضافة على الخدمات الموردة من المستشار الهولندي وفق آللية االحتساب العكسي بقيمة 5,550 

سعودي. ريال 

10. المادة )47( )1(، الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة

11. المادة )9( - البند )2(، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة
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وبما أن الفاتورة ُتظهر تاريخ التوريد والمقابل المستحق الدفع، فيمكن استخدامها إلثبات حساب المبلغ 

الخاضع للضريبة بغرض تحديد ضريبة القيمة المضافة المستحقة على التوريد.

1.4. اعتبارات أخرى - استيراد السلع

كمبدأ عام، تخضع واردات السلع إلى المملكة لضريبة القيمة المضافة عند نقطة الدخول، ويتوجب سداد 

ضريبة القيمة المضافة المستحقة على استيراد السلع، باإلضافة إلى الرسوم الجمركية والرسوم األخرى 

الجمارك السعودية، وذلك ألغراض الفسح الجمركي للسلع وطرحها  البيان الجمركي، إلى  الواردة في 

للتداول الحر. مع العلم بأنه خالل المرحلة االنتقالية، فإن استالم سلع في المملكة من دولة عضو أخرى 

من قبل شخص خاضع للضريبة سيكون بمثابة استيراد لسلع إلى المملكة.

2. تاريخ استحقاق الضريبة وفقًا آللية االحتساب العكسي

ٌيشير تاريخ استحقاق الضريبة إلى التاريخ الذي ُتستحق فيه ضريبة القيمة المضافة عن التوريد، والتاريخ 

الذي يتوجب فيه على الشخص الخاضع للضريبة إّما احتساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة للهيئة 

أو التاريخ الذي يؤهل فيه الخاضع للضريبة لخصم ضريبة المدخالت، إن وجدت.

تحدد كل من االتفاقية الموحدة ونظام ضريبة القيمة المضافة والئحته التنفيذية في المملكة القواعد 

العامة لتاريخ االستحقاق فيما يتعلق بتوريدات السلع والخدمات، باإلضافة إلى القواعد الخاصة التي يتم 

تطبيقها على أنواع محددة من المعامالت.

تنّص القواعد العامة لتحديد تاريخ استحقاق الضريبة على أنه ُتستحق الضريبة في تاريخ توريد السلع أو 

الخدمات أو في تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية أو في تاريخ استالم المقابل جزئي أو كلي وفي حدود 

المبلغ المستلم، أيها أسبق 12 .

12. المادة )23(، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة
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التي تتم »لمرة واحدة« وال يتم  الخدمات  أو  السلع  العاّمة على معظم توريدات  القواعد  وُتطبق هذه 

إجراؤها بشكل مستمر. بينما يتّم تطبيق أحكام خاصة على الخدمات الموردة بشكل مستمر خ ال فترات 

تجاوز السنة 13 .

فاتورة  إصدار  فيها  يتم  التي  الحاالت  في  وذلك  الفعلي،  التوريد  تاريخ  التوريد  حدوث  تاريخ  يسبق  قد 

للتوريد. الفعلي  التاريخ  قبل  المقابل  استالم  أو  ضريبية 

آللية  الخاضعة  بالتوريدات  يتعلق  فيما  الضريبة  استحقاق  تاريخ  تحديد  على  نفسها  القواعد  ُتطبق 

العكسي. االحتساب 

3. اإلقرار عن الضريبة المحتسبة وفقًا آللية االحتساب العكسي

يتوجب اإلقرار عن ضريبة القيمة المضافة من قبل المورد/المستلم خالل الفترة الضريبية التي يقع فيها 

تاريخ التوريد. وبالرغم من أن لكل توريد تاريخ منفصل تصبح فيه الضريبة مستحقة، فإن المورد/المستلم 

يلتزم بدفع تلك الضريبة المستحقة إلى الهيئة فقط عند تقديم اإلقرار الضريبي )ويكون صافي الضريبة 

المدخالت  بضريبة  المطالبة  تتم  كذلك،  الدفع(.  مستحق  بأكملها  الضريبية  الفترة  تلك  عن  الصلة  ذو 

)بحسب االقتضاء( في الفترة الضريبية التي يقع فيها تاريخ التوريد.

كل  النقدي.على  األساس  على  المحاسبة  استخدام  حال  في  االستثناءات  بعض  تطبيق  احتمالية  مع 

شخص مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة، أو الشخص المخول بالتصرف نيابة عنه، تقديم اإلقرار 

الضريبي إلى الهيئة عن كل فترة ضريبية سواًء كانت شهرية أو ربع سنوية. ويعد اإلقرار الضريبي تقييم 

ذاتي للضريبة المستحقة على الشخص الخاضع للضريبة في تلك الفترة.

ويجب تقديم اإلقرار الضريبي وسداد صافي الضريبة المستحقة في موعد أقصاه اليوم األخير من الشهر 

الذي يلي نهاية الفترة الضريبية التي يتعلق بها اإلقرار الضريبي.

الحقول  المبيعات. وتتعلق  المضافة عن  القيمة  الضريبة بضريبة  إلى 6 في اإلقرار   1 الحقول من  تتعلق 

من 7 إلى 12 بضريبة القيمة المضافة عن المشتريات. وتتعلق الحقول من 13 إلى 16 بتحديد مبلغ صافي 

الضريبة المستحقة عن المعامالت ذات الصلة خالل الفترة الضريبية لإلقرار الضريبي.

13. المادة )20(، الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
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ويتوجب اإلقرار عن ضريبة القيمة المضافة المحتسبة وفًقا آللية االحتساب العكسي ضمن الحقل )9(

من اإلقرار. يفترض نموذج اإلقرار الضريبي تلقائًيا أن تكون ضريبة القيمة المضافة قابلة للخصم بالكامل 

من قبل مستلم/متلقي التوريدات، حيث يتم اإلقرار عن نفس مبلغ ضريبة المخرجات وضريبة المدخالت 

في الحقل 9 من نفس اإلقرار الضريبي، وذلك عن طريق إدخال قيمة السلع و الخدمات المستلمة في 

العمود األول.

مثال )4( 

بتوريد  الرياض  اإلمارات ولديها فرع مسجل في  الحماية موجودة في  تقوم شركة متخصصة بخدمات 

المملكة. في  للشركات  االنترنت  عبر  حماية  خدمات 

التعاقد بين  الرياض. تم  بالتخزين في  تعاقدت الشركة لتقديم خدماتها عبر االنترنت لشركة متخصصة 

شركة التخزين وممثل الشركة في اإلمارات مباشرة وجميع الخدمات سيتم تقديمها من خالل أشخاص 

ومعدات في اإلمارات. في هذه الحالة، وحيث أن الشركة لديها فرع في المملكة إاّل أن مقّرها الرئيسي 

في اإلمارات هو األكثر ارتباط بتوريد الخدمات وتعتبر بأنها شركة غير مقيمة فيما يتعلق بهذا التوريد 14 .

وعليه، فإنه يتوجب على شركة التخزين السعودية اإلقرار عن قيمة العقد كونه توريد مستلم من غير 

العكسي. المستحقة وفًقا آللية االحتساب  المضافة  القيمة  مقيم واحتساب ضريبة 

على األشخاص الخاضعين للضريبة والذين ال يحق لهم خصم ضريبة المدخالت بالكامل القيام بالتعديالت 

الالزمة في الحقل ذاته )9( من اإلقرار الضريبي.

مثال )5(

يقوم بنك مسجل ألغراض ضريبة القيمة المضافة في المملكة بتوريدات خاضعة للضريبة وأخرى معفاة، 

وفًقا  اسنادها  يمكن  ال  التي  النفقات  على  المتكبدة  المضافة  القيمة  ضريبة  من   % 70 خصم  ويمكنه 

لطريقة الخصم النسبي التي يتبعها. تلقى البنك خدمات استشارات قانونية من شركة محاماة بريطانية 

حيث بلغت الفاتورة حوالي 100,000 ريال سعودي )بناًء على سعر الصرف المعتمد( بتاريخ 21 ديسمبر 

2020. في اإلقرار الضريبي لشهر ديسمبر, يقوم البنك بإدخال مبلغ 100,000 ريال سعودي في الحقل 

رقم )9( في اإلقرار على أنه توريد خاضع آللية االحتساب العكسي. ولإلحتساب نسبة %30 من ضريبة 

المدخالت غير القابلة للخصم قام البنك بإدخال مبلغ 30,000 ريال سعودي بخانة التعديالت بالحقل )9( 

وبالتالي سيتم احتساب ضريبة للقيمة المضافة مستحقة الدفع بمبلغ 4,500 ريال سعودي.

14. المادة) 1(، االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة
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ضريبة القيمة 

المضافة

)ريال سعودي(

التعديالت

)ريال سعودي(

المبلغ

)ريال سعودي(
الحقل

4,500 30,000 100,000

9. الواردات الخاضعة لضريبة القيمة 

المضافة التي يتم احتسابها 

بواسطة آلية االحتساب العكسي

ســينتج عــن اإلدخــال الــذي يتــم فــي الحقــل )9( مــن اإلقــرار الضريبــي )بــدون تعديــل( ضريبــة قيمــة 

مضافــة مســتحقة يتــم تقاصهــا بالكامــل مــن الضريبــة القابلــة للخصــم علــى التوريــد. ال يتــم إدراج 

ضمــن  الضريبيــة  الفتــرة  خــالل  الســعودية  للجمــارك  عنهــا  اإلفصــاح  يتــم  الســلع  مــن  واردات  أيــة 

الحقــل 9, بــل يتــم اإلقــرار عــن الضريبــة علــى االســتيراد ضمــن الحقــل )8( مــن اإلقــرار الضريبــي.
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4. خصم الضريبة

الــذي يســتخدم الطريقــة المحاســبية علــى أســاس الفاتــورة  	 ويجــوز للشــخص الخاضــع للضريبــة 

تاريــخ  فيهــا  يقــع  التــي  الضريبيــة  الفتــرة  فــي  المدخــالت  ضريبــة  خصــم  الضريبــة،  عــن  لإلقــرار 

التوريــد. وعــادة مــا يكــون هــذا التاريــخ هــو تاريــخ اســتالم الســلع أو الخدمــات أو تاريــخ إصــدار 

للضريبــة. الخاضــع  للشــخص  البديــل  المســتند  أو  الضريبيــة  الفاتــورة 

ال يمكــن للشــخص الخاضــع للضريبة/العميــل خصــم ضريبــة المدخــالت إلــى أن يتوفــر لديــه فاتــورة  	

ضريبيــة ســارية )أو المســتندات التجاريــة فــي حالــة المــورد غيــر المقيــم( والمتعلقــة بالتوريــد. ال 

ضريبــة  خصــم  ليتــم  شــراؤها  تــم  التــي  الخدمــات  أو  للســلع  الحــق  توريــد  بــأي  القيــام  ُيشــترط 

المدخــالت علــى التوريــد المســتلم.

لضريبــة  	 المســجلين  المورديــن  قبــل  مــن  المفروضــة  المضافــة  القيمــة  ضريبــة  إلــى  باإلضافــة 

آلليــة  وفًقا  ذاتًيا   المحتســبة  المضافــة  القيمــة  ضريبــة  فــإن  المملكــة،  فــي  المضافــة  القيمــة 

للخصــم  مؤهلــة  تعتبــر  المملكــة  فــي  الخدمــات  أو  الســلع  توريــد  عــن  العكســي  االحتســاب 

أيًضا. الضريبــي 

القابلــة  	 الملــزم بســداد الضريبــة وفًقا آلليــة االحتســاب العكســي خصــم الضريبــة  يحــق للعميــل 

للخصــم المتعلقــة بهــا، شــريطة أن يكــون قــد صــرح عــن الضريبــة المســتحقة وفًقا للبنــد الثانــي 
مــن المــادة )41( مــن هــذه االتفاقيــة«.15

الشــخص  	 قبــل  مــن  عنهــا  اإلقــرار  تــّم  والتــي  المســتحقة  المضافــة  القيمــة  ضريبــة  خصــم  يتــم 

الخدمــات  أو  الســلع  تكــون  أن  شــريطة  العكســي،  االحتســاب  آليــة  وفــق  للضريبــة  الخاضــع 

المســتلمة لغــرض ممارســة األنشــطة االقتصاديــة للشــخص الخاضــع للضريبــة فــي ســياق القيــام 

آليــة  المحتســبة وفــق  المضافــة  القيمــة  عــن ضريبــة  اإلقــرار  للضريبــة. ويعــد  بتوريــدات خاضعــة 

للخصــم. شرًطا  العكســي  االحتســاب 

15. المادة )44( )3(, االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة
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الــذي  	 العميــل  لمصلحــة  فقــط  مدخــالت  كضريبــة  المضافــة  القيمــة  ضريبــة  مــع  التعامــل  يتــم 

قــام باحتســاب الضريبــة بنفســه وفــق آليــة االحتســاب العكســي. بالنســبة للعمــالء الخاضعيــن 

للضريبــة،  الخاضــع  لالســتخدام  الخدمــات  أو  الســلع  باســتالم  قامــوا  الذيــن  أو  بالكامــل،  للضريبــة 

فــإن الخصــم الكامــل لضريبــة القيمــة المضافــة بموجــب آليــة االحتســاب العكســي ال يــؤدي إلــى 

دفــع أي ضريبــة فــي اإلقــرار.

فــي حيــن أن آليــة االحتســاب العكســي تتضمــن توريــًدا افتراضًيا للخدمــات مــن قبــل المتلقــي،  	

إاّل أنــه ال ُيطلــب مــن المســتلم إصــدار فاتــورة ضريبيــة لنفســه فيمــا يتعلــق بهــذا التوريــد. ومــع 

المــورد ضمــن ســجالته لدعــم عمليــة احتســاب  المســتلم االحتفــاظ بفاتــورة  ذلــك، يجــب علــى 

ضريبــة القيمــة المضافــة بموجــب آليــة االحتســاب العكســي.

لكــي تكــون مؤهــاًل لخصــم ضريبــة المدخــالت عــن هــذا التوريــد، يجــب أن يكــون لــدى العميــل  	

الدفــع  المســتحق  والمقابــل  التوريــد  طبيعــة  إلثبــات  متاحــة  تجاريــة  مســتندات  المملكــة  فــي 

إلــى االحتســاب الخــاص بالضريبــة المســتحقة عــن التوريــد. عــن التوريــد، باإلضافــة 
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العكسي  االحتساب  آللية  وفًق  المستحقة  الضريبة  عن  اإلفصاح  عدم   .5

الخصم حق  ومعالجة 

التوريــد  	 عــن  الضريبــة  بســداد  ُملزم  للضريبــة  الخاضــع  العميــل  أن  علــى  التنفيذيــة  الالئحــة  نصــت 

المســتلم مــن مــورد غيــر مقيــم، وأنــه يجــب أن يتــم ســداد الضريبــة عــن طريــق آليــة االحتســاب 

العكســي16.  وعليــه، يتوجــب علــى العميــل الخاضــع للضريبــة ســداد ضريبــة )المخرجــات( ضمــن 

الفتــرة الضريبيــة الصحيحــة، وفــي حــال عــدم قيامــه بذلــك، فإنــه مــن المحتمــل فــرض غرامــات 

علــى العميــل الخاضــع للضريبــة.  

يرتبــط الحــق فــي خصــم ضريبــة المدخــالت لعميــل علــى توريــد مــا بالتــزام المــورد بدفــع الضريبة  	

االحتســاب  آليــة  تطبيــق  حالــة  فــي  ذلــك،  ومــع  التوريــد.  تاريــخ  أي   - التوريــد  عــن  المســتحقة 

باحتســاب  للضريبــة  الخاضــع  العميــل  بالتــزام  المدخــالت  ضريبــة  خصــم  ربــط  ســيتم  العكســي، 

العكســي. االحتســاب  آليــة  بموجــب  عنهــا  واإلقــرار  المســتحقة  الضريبــة 

ضريبــة  	 بخصــم  للضريبــة  الخاضــع  للشــخص  التنفيذيــة  الالئحــة  تســمح  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة 

المدخــالت فــي فتــرة ضريبيــة الحقــة للفتــرة الضريبيــة التــي تشــمل تاريــخ التوريــد، مــع مراعــاة 

التوريــد. فيهــا  يقــع  التــي  التقويميــة  الســنة  تلــي  ســنوات  خمــس  لمــدة  القانونــي  التقــادم 

التــي  	 للفتــرة  فــي فتــرة ضريبيــة الحقــة  المدخــالت  للضريبــة خصــم ضريبــة  الخاضــع  »للشــخص 

لألحــكام  وفًقا  الخصــم  إجــراء  فــي  الحــق  لــه  يكــون  أن  شــريطة  وذلــك  التوريــد،  تاريــخ  تشــمل 

بعــد  تقــع  فتــرة  أي  فــي  المدخــالت  ضريبــة  خصــم  يجــوز  وال  الالئحــة.  بهــذه  الــواردة  األخــرى 

».17 التوريــد  فيهــا  وقــع  التــي  التقويميــة  الســنة  مــن  ســنوات  خمــس 

16. المادة )47( )1(, الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة

17. المادة )49(, الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة
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