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النشرة الضريبية 

لألحكام االنتقالية الخاصة بتعديل

نسبة ضريبة القيمة المضافة 
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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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1. موضوع النشرة

صدر االمر الملكي رقم )أ/ 638 ( بتعديل المادة الثانية من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمتضمن تعديل 

نسبة الضريبة من % 5 الى % 15 ، وكان اإلعالن بتاريخ 11 مايو 2020 م على ان يدخل القرار حيز التنفيذ على 

جميع السلع والخدمات ابتداًء من تاريخ 1 يوليو 2020 م. وخالل مرحلة التحول هذه يتم تطبيق ما يسمى 

باألحكام االنتقالية.

2. مفهوم األحكام االنتقالية:

هي نصوص تشريعّية ترعى األحوال إلى أن يمكن تنفيذ األحكام الدائمة. وبمعنى آخر، هي فترة زمنية 

ما بين تطبيق أحكام نظامية سابقة الى البدء بتطبيق أحكام نظامية جديدة، وتحمل هذه الفترة أحكام 

أو  األنظمة  لتلك  يخضع  من  على  مجحفة  أضرار  أي  وقوع  ولتجنب  المعامالت  استقرار  لضمان  بها  خاصة 

النصوص التشريعية.

2.1. القاعدة العامة

يتم تطبيق الضريبة بنسبة % 5 على التوريدات/التعامالت التي تتم قبل تاريخ 11 مايو 2020 م حتى  	

تاريخ 30 يونيو 2020 م.

يتم تطبيق الضريبة بنسبة % 15 على التوريدات/التعامالت التي تتم في أو بعد تاريخ 1 يوليو 2020 م. 	

2.2. األحكام االنتقالية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة من 5% الى %15

يجوز تطبيق نسبة ضريبة القيمة المضافة األساسية قبل التعديل وذلك خالل الفترة االنتقالية من تاريخ 

2020/7/1م حتى 2021/6/30م.
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2.2.1. الفواتير

كافة الفواتير الضريبية -التي تم اصدارها قبل تاريخ 11 مايو 2020 م- تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 

% 5 شريطة أن يتم التوريد فعليا قبل نهاية 30 يونيو 2020 م، سواء كان العميل من األشخاص الخاضعين 

أو غير الخاضعين للضريبة. حيث أنه يعتد بتاريخ الفاتورة في هذ األحوال )ليس بتاريخ التوريد(

مثال )1(: شركة )أ( باعت منتج الى شركة )ب( وأصدرت فاتورة ضريبية بتاريخ  2020/5/6م, وكان التوريد 

الفعلي بتاريخ 2020/7/10م, فإن التوريد هنا يخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة %5.

أما الفواتير الضريبية - التي تم إصدارها بعد تاريخ 11 مايو 2020م - تخضع للنسبة األساسية 5% بشرط ان 

المعدلة  النسبة  1 يوليو 2020 م، ثم بعد ذلك يتم تطبيق  )التوريدات فعليا، أو جزء منها( قبل تاريخ  تتم 

15%. حيث انه يعتد بتاريخ التوريد وليس بتاريخ الفاتورة في حال لم تنطبق األحكام االنتقالية.

وتم  2020/5/12م,  بتاريخ  المبلغ  بكامل  ضريبية  فاتورة  له  وأصدر  محمد  على  سيارة  خالد  باع   :)2( مثال 

التوريد الفعلي بتاريخ 2020/7/10م, فإن التوريد هنا يخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة %15.

قيمة  من  ألف(   20,000  ( مبلغ  األولى  بالدفعة  فاتورة  له  وأصدر  محمد  على  سيارة  خالد  باع   :)3( مثال 

السيارة بتاريخ 2020/5/12م, ثم استلم محمد السيارة في تاريخ 2020/7/10م ودفع المبلغ المتبقي من 

قيمة السيارة ) 60,000 ألف(. ونظرًا الى تاريخ الفاتورة فإن مبلغ ) 20,000 ألف( يخضع الى الضريبة بنسبة 

5%، وأما مبلغ ) 60,000 ألف( يخضع للضريبة بنسبة %15.

مثال )4(: باع خالد منتج على محمد وأصدر له فاتورة بتاريخ 2020/5/12م, وكان التوريد الفعلي بتاريخ 

2020/7/10م. يخضع التوريد بالكامل لضريبة القيمة المضافة بالنسبة األساسية بعد التعديل %15.

2.3. العقود بين األشخاص الخاضعين للضريبة

يكون كل من المورد والعميل مسجلين كأشخاص خاضعين للضريبة.أ. 

أن يحق للعميل خصم ضريبة المدخالت كاملة فيما يتعلق بتوريد السلع والخدمات موضوع العقد.ب. 

وبالتالي فإن العقود المبرمة قبل تاريخ 2020/5/11م  تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% حتى تاريخ 

انقضاء العقد أو تجديده أو حلول 30 يونيو 2021م.

وبالتالي  سنتان,  مدته  بمشروع  للقيام  2019/5/6م  بتاريخ  )ب(  شركة  مع  تعاقدت  )أ(  شركة   :)5( مثال 

كافة  عن   %5 بنسبة  للضريبة  يخضع  هنا  التوريد  فإن  2022/5/5م,  الفعلي  التوريد  انتهاء  تاريخ  سيكون 

األعمال حتى نهاية الفترة االنتقالية في 30 يونيو 2021م. أما التوريدات التي تتم في أو بعد 1 يوليو 2021 

م تخضع للضريبة بالنسبة األساسية بعد التعديل %15.
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بالتوريدات المستمرة - وهي العقود التي يتم  أما العقود المبرمة بعد تاريخ 2020/5/11م - فيما يتعلق 

التوريدات  على   %5 بنسبة  الضريبة  تطبق  فإنه   - التاريخ  هذا  بعد  وجزء  2020/7/1م  قبل  منها  جزء  تنفيذ 

التي نفذت حتى تاريخ 2020/6/30م ثم بعد ذلك تطبق الضريبة بنسبة 15% على باقي التوريدات التي 

يتم تنفيذها.

مثال )6(: شركة )أ( تعاقدت مع شركة )ب( بتاريخ 2020/5/30م  للقيام بتوريدات مستمرة لمدة 3 سنوات, 

وبالتالي سيكون انتهاء التوريد الفعلي بتاريخ 2023/5/29م, فإن جميع التوريدات التي تتم حتى تاريخ 

للضريبة  الالحقة  التوريدات  جميع  تخضع  التاريخ  هذا  بعد  ثم   ,%5 بنسبة  للضريبة  ستخضع  2020/6/30م 

بنسبة %15.

2.4. تجديد العقود

في حال وجود تعديل بنطاق األعمال المتعاقد عليها أو قيمتها فإن ذلك يعد بمثابة تجديد للعقد حتى وإن 

بالنسبة  الحالة ال تنطبق األحكام االنتقالية وتطبق الضريبة  التعاقد، وفي هذه  أثناء مدة سريان  تم ذلك 

تاريخ  اعتبارًا من  األعمال  بتنفيذ  المتعلقة  للضريبة  الخاضعة  التوريدات  التعديل على كافة  بعد  األساسية 

التجديد أو من تاريخ 1 يوليو 2021 م )في حال التجديد قبل 1 يوليو(.

مثال )7(: شركة )أ( تعاقدت مع شركة )ب( بتاريخ 2020/5/6م للقيام بتوريدات مستمرة لمدة 5 سنوات، 

الشركتان  اتفقت  2021/1/1م  تاريخ  في  ثم  2025/5/5م,  بتاريخ  الفعلي  التوريد  انتهاء  سيكون  وبالتالي 

على تعديل نطاق العمل في العقد وبالتالي فإن هذه التعديالت على العقد )تغيير نطاق األعمال( يعد 

تجديد له ويبطل تطبيق االحكام االنتقالية عليه، وبناًء عليه فإنه من بعد تاريخ التعديل 2021/1/1م تخضع 

جميع التوريدات للضريبة بنسبة %15.

2.5. العقود الحكومية

تطبيق  ويبطل  له  تجديد  يعد  العقد  على  تعديالت  أية  أن  هو  األصل  فإن  مسبقًا  اليه  اإلشارة  تم  وكما 

األحكام االنتقالية عليه، إال أن بعض التعديالت التي تتم وفقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ال 

تعد بمثابة تجديد للعقد. على سبيل المثال تمديد مدة تنفيذ عقد دون أي تغيير بنطاق التوريدات الواردة 

بذات العقد ودون أي تعديل بقيمة تلك التوريدات ال يعد ذلك بمثابة تجديد للعقد ألغراض تطبيق االحكام 

الحكومية  بالتوريدات  المضافة مع األخذ في االعتبار أي ضوابط نظامية تتعلق  القيمة  االنتقالية لضريبة 

وفق نظام الممارسات والمشتريات الحكومية.
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مثال )8(: تعاقدت جهة حكومية سعودية )أ( مع شركة )ب( بتاريخ 2020/5/6م بموجب خطاب الترسية/

التعميد للقيام بتوريد خدمات مستمرة، ثم اتفق الطرفان الحقًا على تمديد العقد لمدة إضافية الستكمال 

تنفيذ األعمال المتعاقد عليها، ونظرًا الن الجهة الحكومية )أ( هو كيان حكومي سعودي فبالتالي تظل 

وذلك  أسبق،  أيهما  م   2021 يونيو   30 حلول  أو  العقد  ينتهي  حتى   %5 بنسبة  للضريبة  خاضعة  التوريدات 

وفق االستثناء الوارد بالفقرة )د/ 10( من المادة )79( من الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة. ألغراض 

تطبيق هذه القاعدة الخاصة فإن الهيئة ترى بأن مصطلح »الجهة الحكومية« يشمل جميع أشكال الدولة 

والحكومة المحلية، ويشمل ذلك:

الحكومية أ.  الوزارات  أو  الدوائر  و  تنفيذية،  و  تشريعية،  قضائية،  )سلطة  الدولة  مستوى  على  السلطات 

المركزية(.

السلطات الحكومية اإلقليمية والمحلية، ويشمل ذلك البلديات.ب. 

الهيئات األخرى التي تخضع للقانون العام والتي تشكل جزءًا من اإلدارة العامة او تمارس مهامها التي 	. 

تكلفها بها الدولة، ويشمل ذلك كافة اشكال الجهات الحكومية.

اعتبارية  بشخصية  تتميز  التي  و  الحكومية  الجهات  قبل  من  المملوكة  الشركات  أن  المالحظة  تجدر  كما 

مستقلة ال تعد بمثابة جهة حكومية وال يمكنها االستفادة من استثناء العقود وفقًا لألحكام االنتقالية 

الخاصة بالتعامل مع الجهات الحكومية.
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