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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 

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

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

نص نظام ضريبة الدخل والئحته التنفيذية والالئحة التنفيذية لجباية الزكاة على مجموعة 

من المصاريف الجائزة وغير الجائزة الحسم لتحديد الوعاء الضريبي/الزكوي.

للخصم/  )القابلة  المدخالت  ضريبة  حسم  إمكانية  مسألة  توضيح  النشرة  هذه  تتناول 

االسترداد - أو غير القابلة للخصم/ االسترداد( واعتبارها من المصاريف جائزة الحسم لتحديد 

التنفيذية،  والئحته  الدخل  ضريبة  لنظام  وفقًا  وذلك  الزكوي،  الوعاء  أو  الضريبي  الوعاء 

الزكاة. لجباية  التنفيذية  والالئحة 

2.ضريبة المدخالت في نظام ضريبة القيمة المضافة 

تم تعريف ضريبة المدخالت ألغراض ضريبة القيمة المضافة على أنها الضريبة التي يتحملها 

مزاولة  ألغراض  المستوردة  أو  له  الموردة  الخدمات  أو  بالسلع  يتعلق  فيما  للضريبة  الخاضع 

من  خصمها  يتم  ضريبة  أنها  المدخالت  ضريبة  تعريفات  ضمن  ومن   . االقتصادي1  النشاط 

ضريبة المخرجات التي يتم تحصيلها من العميل على أي توريد خاضع للضريبة ويورد الفرق 

للشخص  يكون  قد  الحاالت  بعض  وفي  المضافة،  القيمة  ضريبة  اقرارات  خالل  من  للهيئة 

استردادها. حق  للضريبة  الخاضع 

أو  المخرجات  ضريبة  من  خصمها  الممكن  من  المدخالت  ضريبة  تكون  قد  ذلك  وعلى 

استردادها إذا توافرت شروط وضوابط معينة، وقد ينتفي الحق بخصمها أو استردادها في 

الشروط. هذه  تحقق  عدم  حال 

 2.1 ضريبة المدخالت القابلة للخصم/ االسترداد من ضريبة المخرجات 

يمكن للشخص الخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخالت التي تم تكبدها عند شراءه للسلع 

والخدمات محليًا أو التي تم استيرادها من أجل القيام بنشاط اقتصادي في سياق قيامه 

بتوريدات خاضعة للضريبة. وتتم معاملة ضريبة المدخالت على أنها رصيد دائن يتم تسجيله 

في اإلقرار الضريبي والتي يتم خصمها

1( الدليل اإلرشادي لضريبة القيمة المضافة الخاص بخصم ضريبة المدخالت
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تم  التي  المخرجات(  )ضريبة  التوريدات  على  فرضها  تم  التي  المضافة  القيمة  ضريبة  من 

الفترة. نفس  في  بها  القيام 

بالتوريدات  المتعلقة  المدخالت  ضريبة  خصم  يجوز  فإنه  النظامية  األحكام  ووفق  بالتالي 

الخاضعة للضريبة، وال يجوز خصم ضريبة المدخالت المتعلقة بتوريدات معفاة أو المتعلقة 

اسناد  إمكانية  عدم  حال  في  النسبي  الخصم  تطبيق  مراعاة  مع  اقتصادي،  غير  بنشاط 

ضريبة  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  المعفاة.  أو  الخاضعة  للتوريدات  مباشر  بشكل  المدخالت 

المدخالت المتعلقة بالسلع المفترض تلقيها خارج نطاق النشاط االقتصادي ال يجوز خصمها 

المضافة. القيمة  ضريبة  لنظام  التنفيذية  الالئحة  من   50 المادة  ألحكام  وفقًا 

المدة الزمنية التي يجوز للمكلف خاللها خصم/استرداد ضريبة المدخالت. 

وفقًا للمادة التاسعة واألربعون من الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، ال يجوز خصم 

ضريبة المدخالت في أي فترة تقع بعد خمس سنوات من السنة التقويمية التي وقع فيها 

التوريد.

2.2 ضريبة المدخالت غير القابلة للخصم/ االسترداد 

ال يمكن للمكلف استرداد ضريبة المدخالت في الحاالت اآلتية:

1- إذا كانت لغير غايات النشاط االقتصادي أو كانت تتعلق بنشاط معفى للشخص الخاضع 

للضريبة.

تم  التي  أو  المملكة،  في  المتبعة  لألنظمة  وفقًا  تداولها  محظور  سلع  على  كانت  إذا   -2

محظورة. بسلع  تتعلق  أنشطة  على  تكبدها 

3- في حال عدم االحتفاظ بمستندات تثبت مبلغ ضريبة المدخالت المدفوعة أو المستحقة 

السداد، )الفاتورة الضريبية أو المستندات الجمركية(.

4- انتهاء المدة الزمنية المحددة الستردادها وفقًا لنظام ضريبة القيمة المضافة والئحته 

التنفيذية.
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3.ضريبة المدخالت في الوعاء الضريبي والوعاء الزكوي

تختلف المعالجة الضريبية لضريبة المدخالت في نظام ضريبة الدخل والئحة جباية الزكاة عما 

إذا كانت ضريبة المدخالت قابلة للخصم/ االسترداد أو غير قابلة للخصم/ االسترداد. 

3.1ضريبة المدخالت في وعاء ضريبة الدخل أو الوعاء الزكوي.

الوعاء  من  المدخالت  على  المضافة  القيمة  ضريبة  حسم  جواز  بعدم  يقضي  العام  المبدأ 

وال  النهائي  المستهلك  عبئها  يتحمل  مباشرة  غير  ضريبة  باعتبارها  الزكوي  أو  الضريبي 

تعتبر من ضمن المصاريف جائزة الحسم لذلك ال يتم حسم ضريبة القيمة المضافة )ضريبة 

المدخالت( من الوعاء الضريبي أو الزكوي، لكون طبيعة ضريبة المدخالت -في حال تحقق 

استردادها  أو  المضافة  القيمة  ضريبة  إقرارات  ضمن  خصمها  للمكلف  يحق  أعاله-  الشروط 

المضافة.  القيمة  ضريبة  لنظام  وفقًا 

لتحديد  المدخالت  على  المتكبدة  المضافة  القيمة  ضريبة  حسم  جواز  فهو  االستثناء  أما 

في  وذلك  الحسم  جائزة  المصاريف  ضمن  من  واعتبارها  الزكوي  الوعاء  أو  الضريبي  الوعاء 

الحاالت التي ال يجوز للمكلف خصمها ضمن إقرارات ضريبة القيمة المضافة أو استرداها مع 

اآلتي: مراعاة 

1. أن تكون الزمة وضرورية للنشاط ومرتبطة بالدخل الخاضع للضريبة أو الزكاة.

2. أن تكون متكبدة خالل السنة الضريبية.

3. أال تكون مرتبطة بمصاريف ذات طبيعة رأسمالية »في هذه الحالة يجوز للمكلف تحميلها 

على تكلفة األصل الرأسمالي«.

4. أال تكون مرتبطة بمصاريف غير جائزة الحسم.

5. ال تعتبر الغرامات والعقوبات مهما كانت طبيعتها من المصروفات جائزة الحسم.
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3.2 استرداد المصاريف المحسومة

فيما يتعلق بضريبة المدخالت التي سبق حسمها ألغراض ضريبة الدخل/الزكاة، ثم تم الحقًا 

استردادها/خصمها من ضريبة القيمة المضافة على المخرجات، فقد نظمت المادة الثالثة 

والثالثون من نظام ضريبة الدخل مسألة استرداد المصاريف التي سبق حسمها، جاء في 

نص المادة:

 أ. إذا استرد المكلف مصروفًا أو خسارة أو دينًا معدومًا سبق السماح به، يحسب المبلغ المسترد 

من ضمن إجمالي الدخل في سنة االسترداد، ويأخذ صفة الدخل المتعلق بالمصروف. 

ب. لغرض هذه المادة، يعد المصروف مستردًا حينما ينتفي أساس الصرف. 

من المالحظ أن نص المادة جاء عامًا ولم يبين نوع هذه المصاريف المستردة، وُيفهم من ذلك 

أنه في حال خصم المكلف الحقًا ضريبة المدخالت ضمن إقرارات ضريبة القيمة المضافة أو 

استردها وسبق للهيئة اعتمادها ضمن المصروفات جائزة الحسم فيجب عليه إدراجها ضمن 

اإليرادات الخاضعة للضريبة على الدخل أو الزكاة في سنة تحقق واقعة الخصم أو االسترداد. 
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 امـسـح هـــــذا الـكــود لالّطالع عـلــــى آخر تحديـث

المـنـشـورة المستنــــدات  المستنـد وكـافة  لـهــذا 

zatca.gov.sa أو تـفضل بزيـارة الموقع اإللكتروني


