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

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

من أحكام األنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة. 

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

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

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

المضافة  القيمة  ضريبة  لنظام  التنفيذية  الالئحة  من  والثالثين  الثالثة  المادة  بتطبيق  النشرة  تتعلق 

)»الالئحة«( والتي تقضي بتطبيق الضريبة بالنسبة الصفرية على الخدمات الموردة من شخص مقيم في 

المملكة خاضع للضريبة إلى شخص غير مقيم في المملكة وذلك في حال لم تنطبق أي من االستثناءات 

المنصوص عليها في تلك المادة. كما نود التنويه الى أن الخدمات التي يقوم بتأديتها شخص خاضع للضريبة 

إلى أشخاص مقيمين خارج المملكة )سواء كانوا مقيمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

)»دول المجلس«( أو أي دولة أخرى( تخضع -كإجراء انتقالي - لذات المعالجة الضريبية وفقًا لقواعد مكان 

التوريد إلى شخص غير مقيم في أي دولة عضو، ويعتبر التوريد خاضعا لضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر 

إذا انطبقت أي  الموردة من قبل خاضع للضريبة إلى غير مقيم, إال  الخدمات  بالمائة وذلك كأصل عام في 

حالة من الحاالت الواردة في الفقرة الثانية من المادة الثالثة والثالثون من الالئحة التي تجعل ذلك التوريد 

مستثنا من تطبيق النسبة الصفرية وبالتالي خاضعا بالنسبة األساسية.

1. استثناءات من تطبيق الضريبة بنسبة الصفر في المائة

، فإن األصل أن توريد الخدمات ألي عميل غير مقيم في دول المجلس خاضع  المادة 33  كما  نالحظ من 

لنسبة الصفر وهو المبدأ العام، إال أن هنالك استثناءات بخصوص توريد الخدمات التي يقوم بها الشخص 

والثالثون  الثالثة  المادة  من  الثانية  الفقرة  في  جاءت  كما  وهي  مقيم  غير  عميل  إلى  للضريبة  الخاضع 

-المعدلة مؤخرًا- حيث استثنت التوريدات في الحاالت التالية من الخضوع للضريبة بالنسبة الصفرية:

من  	 المواد  في  المدرجة  الخاصة  للحاالت  وفقًا  عضو  دولة  أي  في  يقع  للخدمة  التوريد  مكان  كان  إذا 

السابعة عشر حتى الواحد والعشرين من االتفاقية.

إذا كان العميل مقيم في أي دولة عضو. 	

إذا استفاد العميل أو أي شخص آخر من الخدمات مباشرة أثناء تواجد أي منهم في دولة عضو وكان  	

الشخص األخر ال يجوز له استرداد ضريبة المدخالت عنها بالكامل.

إذا تم تأدية الخدمات على سلع ملموسة متواجدة في دولة عضو أثناء عملية التوريد. 	
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1.1. أمثلة لحاالت ال يجوز تطبيق فيها نسبة الصفر

تتمثل الحالة األولى فيما إذا كان مكان توريد الخدمات واقعًا في أي دولة عضو وفقًا للحاالت الخاصة الواردة 

من المادة السابعة عشر وحتى المادة الحادية والعشرين من االتفاقية الخليجية الموحدة )»االتفاقية«(. 

توريد  مكان  أن  وهي  الخدمات  توريد  مكان  تحديد  في  العامة  القاعدة  أوال  نوضح  الحالة  هذه  ولفهم 

الخدمات يقع في محل إقامة المورد، إال أن االتفاقية بينت حاالت ال ينطبق فيها هذا المبدأ العام لطبيعة 

طبيعتها  حسب  خدمة  كل  العام  للمبدأ  خالفا  الخدمات  توريد  مكان  فيها  ويكون  الخاصة  الخدمات  بعض 

كما وضحت االتفاقية في المواد من السابعة عشر وحتى الحادية والعشرين. إذا ولكون النص ذكر الحاالت 

التي يتم فيها تحديد مكان التوريد وفقا للحاالت الخاصة، تخرج من نطاق هذه الفقرة جميع الخدمات التي 

الصفرية في حال تم توريد  النسبة  العام وال تستثنى من تطبيق  للمبدأ  يتم تحديد مكان توريدها طبًقا 

الخدمة من الخاضع للضريبة لعميل غير مقيم طبقا لهذه الفقرة ولكن قد تستثنى في الفقرات األخرى. 

هذا يعني أنه في حال كانت الخدمة المقدمة أحد الخدمات الواردة في المواد المشار لها أعاله المتعلقة 

بالحاالت الخاصة لمكان التوريد الواردة في االتفاقية وكان مكان توريدها في أي دولة من الدول األعضاء 

فإن الفقرة األولى من المادة الثالثة والثالثون من الالئحة ال تطبق، وهذا يعني أن ذلك التوريد يستثنى 

من النسبة الصفرية ويخضع للنسبة األساسية.

مثال ) 1(:

شركة اإلعالنات المميزة شركة سعودية خاضعة للضريبة تقوم بتوريد خدمات إعالنية وتسويقية لعمالء 

غير مقيمين في المملكة إذ تقوم بتنظيم وإقامة معارض داخل المملكة للتسويق لمنتجات عمالئها غير 

الخاصة  للحاالت  وفًقا  المملكة  في  التوريد  مكان  يقع  الحالة  هذه  في  السعودي,  للمستهلك  المقيمين 

وتحديدا ما جاء في المادة التاسعة عشر من االتفاقية أن الخدمات المرتبطة بالعقارات ومنها منح حق حيازة 

أو استعمال عقارات تقع في مكان تواجد هذه العقارات, ولكون المعارض مقامة على عقارات متواجدة في 

من  يستثنيها  ما  المقيم  غير  للعميل  هذا  المميزة  اإلعالنات  شركة  توريد  على  أ  الحالة  فتنطبق  المملكة 

تطبيق نسبة الصفر ويخضعها للضريبة بالنسبة األساسية.
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نصت الفقرة ب أنه يستثنى من تطبيق نسبة الصفر الحاالت التي تتضمن امتالك العميل لمؤسسة ثابتة  	

أو مكان إقامة في المملكة أو دولة عضو أخرى، وبشكل آخر لن يتم اعتبار العميل المقيم في دولة 

ثابتة في دولة خليجية  أو مؤسسة  أو مكتًبا تمثيلًيا  التعاون والذي يمتلك فرًعا  إقليم مجلس  خارج 

بأنه »عميل غير مقيم في دول المجلس«، وبذلك لن تخضع توريدات الخدمات المؤداة إليه لنسبة الصفر 

بالمائة.

مثال ) 2(:

شركة خدمات اتصاالت ألمانية لها فرع مسجل في المملكة ولها عدد من الموظفين العاملين في الفرع. 

قام المركز الرئيسي في ألمانيا بطلب استشارة قانونية من مكتب محاماة سعودي. في هذه الحالة، لن 

يستطيع مكتب المحاماة السعودي تطبيق نسبة الصفر بالمائة ألن العميل لديه مكان إقامة في المملكة 

من خالل مؤسسته الثابتة.  وعليه، يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15 ٪.

أما بالنسبة للفقرة ج من المادة الثالثة والثالثون والمتمثلة في أن يستفيد العميل أو أي شخص آخر  	

من الخدمات مباشرة أثناء تواجد أي منهم في دولة عضو -بناء على المعطيات- وكان الشخص األخر ال 

يجوز له استرداد ضريبة المدخالت عنها بالكامل. جاءت هذه الفقرة متضمنة حالتين، أولها أن يستفيد 

العميل من الخدمة نفسها وبشكل مباشر أثناء تواجده في المملكة ويشمل ذلك تواجد أحد موظفيه 

ويقصد بالتواجد هنا أي تواجد مادي. وثانيها أن يستفيد شخص آخر غير العميل مع وجوب أاّل يكون له - 

أي الشخص اآلخر المستفيد - حق خصم كامل ضريبة المدخالت على الخدمة. والغرض من هذه الفقرة 

الفعلي  العميل  أن  حين  في  مقيم  غير  وسيط  باستخدام  الصفرية  النسبة  تطبيق  استغالل  منع  هو 

عليها  التعاقد  تم  إذا  الخدمة  على  المتكبدة  الضريبة  خصم  حق  له  ليس  المملكة  في  مقيم  شخص 

مباشرة مع المورد. بالتالي، فإن المقصود باالستفادة لغرض هذا االستثناء هو الحصول على المنفعة 

الحصول عليها، وال يشمل ذلك  الخدمة  المتعاقد مع مورد  العميل  التي يتطلع  الخدمة  الرئيسية من 

كل من ينتفع عرضيا نتيجة لذلك التوريد ولذلك ال تعتبر الهيئة الفائدة التي تعود للمستهلك النهائي 

من ضمن المقصود باالستفادة لغرض هذا االستثناء. إًذا وبإيجاز كلما استفاد العميل غير المقيم من 

الخدمة أثناء تواجده أو أحد منسوبيه في  المملكة حسب المقصود باالستفادة ألغراض هذا االستثناء 

- الحصول على المنفعة الرئيسية - يستثنى التوريد من الخضوع لنسبة الصفر ويخضع للنسبة األساسية. 

المملكة  في  تواجده  أثناء  الرئيسية  المنفعة  أو  الفائدة  تلك  العميل  غير  آخر  شخص  أي  تلقى  وكلما 

مع عدم جواز خصم ضريبة المدخالت كاملة عن ذلك التوريد يستثنى كذلك من الخضوع لنسبة الصفر 

ويخضع للنسبة األساسية. وبشكل عام، فإن الهيئة تؤكد على أن التحقق عما إذا كان ينطبق االستثناء 

الخاضع  المقيم هو من مسؤولية الشخص  المورد  المادة 33 على توريدات  الفقرة )ج( من  الوارد في 

للضريبة )المورد( وحده.
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ملموسة  	 سلع  على  تأديتها  يتم  الخدمات  تكون  أن  في  د  الفقرة  في  الواردة  الرابعة  الحالة  وتتمثل 

متواجدة في دولة عضو أثناء عملية التوريد، هذا استثناء آخر لتطبيق نسبة الصفر بالمائة على توريد 

الخدمات وحيث نرى بأن هذا االستثناء ينطبق على أي خدمة تؤثر ماديًا على سلع ملموسة في دولة 

الموضوع  أنها  على  األعضاء  الدول  إحدى  في  الملموسة  السلع  بتحديد  تقوم  معينة  خدمة  أو  عضو، 

اإلدارية  الخدمات  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  نذكر  الدارج  المفهوم  على  وبناء  للخدمة.  الرئيسي 

واالستشارية والخدمات الترويجية، وأبحاث السوق وخدمات العالقات العامة واالتصال.

1.2. مسؤولية تحديد انطباق المادة 33 على التوريدات

األشخاص  بها  يقوم  التي  التوريدات  على  الصحيحة  الضريبية  المعالجة  تحديد  في  العامة  القاعدة  إن 

الخاضعين للضريبة تعتمد أساسًا على قواعد مكان التوريد وفقًا لألحكام ذات العالقة باإلضافة إلى االتفاقية 

الخليجية الموحدة واالستثناءات الواردة في المادة الثالثة والثالثون من الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة 

الصفرية  النسبة  لتطبيق  االستثناءات  من  أي  كانت  إذا  ما  تحديد  أن  على  الهيئة  وتؤكد  المضافة.  القيمة 

على توريدات الخدمات لعميل خارج المملكة هي مسؤولية الشخص الخاضع للضريبة )المورد( وحده.




