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 .1المقدمة

 .1.1تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية
صدقت المملكة العربية السعودية على االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية («مجلس التعاون الخليجي») .بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م )51/وتاريخ  1438/5/3هـ
واستنادا إلى األحكام الواردة في االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة
(“االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة”)
ً
المضافة فقد أصدرت المملكة العربية السعودية نظام ضريبة القيمة المضافة بموجب المرسوم الملكي الكريم
رقم (م )113/وتاريخ  1438/11/2هـ (“نظام ضريبة القيمة المضافة”) ،وكذلك الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة
القيمة المضافة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم ( )3839وتاريخ  1438/12/14هـ (“الالئحة
التنفيذية للنظام”).

 .1.2الهيئة العامة للزكاة والدخل
الحقا بـ «الضريبة» ما لم يقتض
ً
إن الهيئة هي الجهة المكلفة بتطبيق وإدارة ضريبة القيمة المضافة (قد يشار إليها
السياق خالف ذلك) ،في المملكة العربية السعودية ،كما أنها هي الجهة المسؤولة عن تسجيل وإلغاء تسجيل
األشخاص الخاضعين لضريبة القيمة المضافة ،وإدارة عملية تقديم اإلقرارات الضريبية المتعلقة بضريبة القيمة
أيضا بصالحية
ً
المضافة وإجراءات استرداد الضريبة والقيام بتدقيق الحسابات والزيارات الميدانية .وتتمتع الهيئة
فرض العقوبات والغرامات في حاالت عدم االمتثال باألحكام النظامية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة.

 .1.3ما هي ضريبة القيمة المضافة؟
ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُ فرض على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من
مراحل اإلنتاج والتوزيع ،مع بعض االستثناءات .وتُ طبق ضريبة القيمة المضافة في أكثر من  160دولة حول العالم.
ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة على االستهالك يتم دفعها وتحصيلها في كل مرحلة من مراحل سلسلة
وصوال إلى بيع تاجر التجزئة للمنتج النهائي إلى المستهلك ،وبخالف
ابتداء من شراء المصنّ ع للمواد الخام
التوريد،
ً
ً
الضرائب األخرى ،سيقوم األشخاص الخاضعون لضريبة القيمة المضافة بكل مما يلي:
ً
وفقا للنسبة المئوية المحددة.
• تحصيل ضريبة القيمة المضافة من عمالئهم عن كل عملية بيع خاضعة للضريبة
• دفع ضريبة القيمة المضافة إلى الموردين الذين تلقوا منهم السلع أو الخدمات –إن وجد -عن كل عملية شراء
خاضعة للضريبة تعادل النسبة المئوية المحددة.
عندما يقوم األشخاص الخاضعون لضريبة القيمة المضافة ببيع سلعة أو تقديم خدمة ،فإنه يجب عليهم فرض
ضريبة بنسبة ( 5%على افتراض أن النسبة األساسية تنطبق على تلك التوريدات) تُ ضاف إلى سعر البيع النهائي،
على أن يقوم األشخاص الخاضعون للضريبة باحتساب نسبة  5%التي حصلوا عليها من عمليات البيع الخاضعة
ً
الحقا إلى الهيئة ،وتسمى ضريبة القيمة المضافة التي يقوم
للضريبة بشكل منفصل عن إيراداتهم ليتم دفعها
األشخاص الخاضعون للضريبة بتحصيلها عن مبيعاتهم بـ ضريبة المخرجات.
وعلى غرار ذلك ،تتم معاملة المشتريات التي يقوم بها األشخاص الخاضعون للضريبة حيث تضاف ضريبة القيمة
المضافة بنسبة  5%على المشتريات من السلع والخدمات التي يقوم بها األشخاص الخاضعون لضريبة القيمة
المضافة (على افتراض أن النسبة األساسية تنطبق على تلك التوريدات) ،وتُ سمى ضريبة القيمة المضافة التي
يدفعونها لمورديهم بـ ضريبة المدخالت.
لمزيد من المعلومات حول ضريبة القيمة المضافة يرجى االطالع على دليل ضريبة القيمة المضافة في المملكة
العربية السعودية المتاح على الموقع اإللكتروني vat.gov.sa

 .1.4هذا الدليل اإلرشادي
ً
ً
اقتصاديا والخاضعين لضريبة
نشاطا
موجه لجميع األشخاص الطبيعيين واالعتباريين الذين يمارسون
هذا الدليل
ّ
ّ
يتعلق بااللتزامات الخاصة بإصدار
القيمة المضافة .تكمن أهمية هذا الدليل في تقديم المزيد من التوضيحات فيما
الفواتير الضريبية واالحتفاظ بالسجالت لغايات ضريبة القيمة المضافة ،باإلضافة إلى المتطلبات المتعلقة بالحاالت
والمعامالت الخاصة.
وحيث أن هذا الدليل يمثل رؤية الهيئة فيما يتعلق بتطبيق االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة ،ونظام
ً
اعتبارا من تاريخ هذا الدليل؛ يعتبر
ضريبة القيمة المضافة والالئحة التنفيذية للنظام بما يتعلق باألحكام االنتقالية
هذا الدليل بمثابة دليل إرشادي ال يتضمن أو يهدف إلى أن يشمل على جميع المواد المتعلقة بالفواتير الضريبية
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وحفظ السجالت في االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة ونظام ضريبة القيمة المضافة والالئحة التنفيذية
للنظام .ويعتبر هذا الدليل غير ملزم للهيئة أو ألي شخص خاضع لضريبة القيمة المضافة فيما يتعلق بأي معاملة
وال يمكن االعتداد به أو االستناد عليه بأي طريقة كانت.
ومن أجل الحصول على إرشادات حول أي معامالت خاصة ،فمن الممكن تقديم طلب للحصول على قرار تفسيري أو
زيارة الموقع اإللكتروني الرسمي لضريبة القيمة المضافة  vat.gov.saوالذي يشمل مجموعة واسعة من األدوات
ً
خصيصا لمساعدة األشخاص الخاضعين لضريبة القيمة المضافة ،بما في ذلك المواد
والمعلومات التي ُوضعت
اإلرشادية المرئية وجميع البيانات ذات الصلة واألسئلة الشائعة.
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 .2التعاريف المتعلقة بالمصطلحات الرئيسية

ً
وفقا للمتطلبات
عرف الفاتورة الضريبية على أنها «فاتورة يتم إصدارها في شأن توريدات خاضعة للضريبة،
تُ ّ
المنصوص عليها في النظام والالئحة»1.
وبالتالي ،ستُ عامل الفاتورة التي يصدرها المورد كـ «فاتورة ضريبية قياسية» فقط في حال:
• تم إصدارها فيما يتعلق بتوريدات خاضعة للضريبة؛ و
• استوفت الفاتورة كافة المتطلبات ذات الصلة المنصوص عليها بالمادة  53من الالئحة التنفيذية للنظام ،فيما
يتعلق بتفاصيل التوريد .لمزيد من التفاصيل حول تلك المتطلبات بإمكانك االطالع على البند  4.2من هذا
الدليل اإلرشادي.
عند النظر إلى المخالفة التي يرتكبها غير المسجل عند قيامه بإصدار فواتير ضريبية ،فإن الهيئة ترى أن أي مستند
سيعامل على أنه
تجاري (مالي) يهدف إلى إظهار مبلغ الضريبة ،أو أي مستند يتم بموجبه تحصيل مبلغ الضريبةُ ،
فاتورة ضريبية لغايات تطبيق هذا البند من القانون.2
يتم إصدارها فيما يتعلق بتوريدات خاضعة للضريبة في حاالت محددة.
الفاتورة الضريبية المبسطة هي فاتورة ّ
والفاتورة المبسطة هي إحدى أشكال الفاتورة الضريبية ،إال أنها تحتوي على عدد أقل من البيانات مقارنة بالفاتورة
الضريبية القياسية (مفصل بالبند  4.3من هذا الدليل اإلرشادي).
ملخص الفاتورة الضريبية هو أحد أشكال الفاتورة الضريبية ويتم إصداره فيما يتعلق بتوريدات متعددة قام بها نفس
المورد خالل شهر واحد (ستتم مناقشته في البند  4.4من هذا الدليل اإلرشادي).
الفاتورة الضريبية الصادرة نيابة عن المورد هي إحدى أشكال الفاتورة الضريبية التي يقوم بإصدارها العميل الخاضع
للضريبة فيما يتعلق بتوريد لسلع أو خدمات قام به مورد خاضع للضريبة .وإلصدار الفاتورة الضريبية بالنيابة عن
ً
عددا من الشروط والمتطلبات التي يجب استيفاؤها ،كما أنه من الممكن إصدار تلك الفاتورة فقط في
المورد هناك
الحاالت المنصوص عليها في الالئحة التنفيذية للنظام (ستتم مناقشته في البند  5.1من هذا الدليل اإلرشادي).
تم تعريفه لغايات ضريبة القيمة المضافة ،لكن في هذا الدليل تُ عرف الفاتورة اآللية
الفاتورة اآللية وهو مصطلح ّ
على أنها فاتورة تتضمن المتطلبات والتفاصيل المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة والئحته
تم تعريف الفاتورة اآللية
التنفيذية ،والتي يتم إصدارها في أي شكل آلي محدد .ولغايات هذا الدليل اإلرشاديّ ،
على أنه إصدار واستالم فواتير ضريبية متوافقة في صيغة آلية.
عرف التوريدات الخاضعة للضريبة لغايات ضريبة القيمة المضافة بأنها «التوريدات التي تُ فرض عليها الضريبة
تُ ّ
سواء بالنسبة األساسية أو بنسبة الصفر بالمائة ،وتخصم ضريبة المدخالت المرتبطة بها
االتفاقية،
ألحكام
وفقا
ً
ً
وفقا ألحكام االتفاقية .»3ويشمل ذلك التوريدات التي يقوم العمل باحتساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة
عنها بموجب آلية االحتساب العكسي.
عرف االحتساب (التكليف) العكسي لغايات ضريبة القيمة المضافة بأنه «اآللية التي يكون بموجبها العميل
ُي ّ
ً
ومسؤوال عن جميع االلتزامات المنصوص عليها في
ملزما بالضريبة المستحقة نيابة عن المورد،
الخاضع للضريبة
ً
االتفاقية والقانون المحلي.»4
عرف التوريدات البينية لغايات ضريبة القيمة المضافة بأنها «توريدات السلع أو الخدمات من قبل مورد مقيم في
تُ ّ
دولة عضو إلى عميل مقيم في دولة عضو أخرى» .خالل الفترة االنتقالية وحتى تطبيق ضريبة القيمة المضافة في
جميع الدول األعضاء لمجلس التعاون الخليجي وكذلك إنشاء نظام الخدمات اإللكترونية في كل دولة عضو ،لن ُينظر
إلى تلك التوريدات على أنها توريدات بينية لغايات ضريبة القيمة المضافة في المملكة.5
لم يتم تعريف كل من اإلشعار الدائن واإلشعار المدين لغايات ضريبة القيمة المضافة .ويتعين على الخاضع
للضريبة بموجب القانون إصدار مثل تلك المستندات عند قيامه بتعديل مقابل التوريد الخاضع للضريبة ،أو تصحيح
الفاتورة الضريبية األصلية فيما يتعلق بهذا التوريد.6
عرف تاريخ إصدار الفاتورة لغايات ضريبة القيمة المضافة ،لكن ترى الهيئة أن هذا التاريخ هو تاريخ إنشاء الفاتورة
لم ُي ّ
 )1المادة  ،1نظام ضريبة القيمة المضافة
 )2المادة  ،44نظام ضريبة القيمة المضافة
 )3المادة  ،1االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة
 )4المادة  ،1االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة
 )5المادة  ،1االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة
 )6المادة  ،57االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة
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النسخة األولى

سواء ً
آليا أو تسليم
الضريبية .من الناحية العملية ،يجب أن يكون هذا التاريخ هو ذاته تاريخ تقديم الفاتورة الضريبية،
ً
نسخة ورقية إلى العميل.
تاريخ إجراء التوريد هو التاريخ الذي أصبحت فيه الضريبة مستحقة ،ويتم تحديده بموجب المادة  23من االتفاقية
الموحدة لضريبة القيمة المضافة وكذلك األحكام المحددة بموجبه المادة  20من الالئحة التنفيذية.
تم استخدامه في هذا الدليل لإلشارة إلى
عرف لغايات ضريبة القيمة المضافة ،إال أن هذا المصطلح ّ
السجالت لم تُ ّ
المستندات اإللكترونية والورقية المطلوب االحتفاظ بها بموجب أحكام االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة
ونظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة .يتضمن البند  8من هذا الدليل اإلرشادي مزيد من التفاصيل في هذا
الشأن.

 )9المادة ( ،1)5الالئحة التنفيذية
 )10المادة ( ،9)79الالئحة التنفيذية
 )11المادة ( ،)7الالئحة التنفيذية
 )12المادة  ،)1( 53الالئحة التنفيذية
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 .3النشاط االقتصادي والتسجيل ألغراض ضريبة
القيمة المضافة

 .3.1من هو الشخص الذي يقوم بممارسة النشاط االقتصادي؟
يمكن ممارسة النشاط االقتصادي من قبل األشخاص الطبيعيين واالعتباريين على حد سواء .وسيعتبر أن األشخاص
ً
ً
اقتصاديا إذا كان لهؤالء األشخاص نشاط منتظم يتعلق بإجراء التوريدات.
نشاطا
االعتباريين (كالشركات) يمارسون
وتجدر اإلشارة إلى أن األشخاص الطبيعيين قد يقومون ببعض األعمال كجزء من نشاطهم االقتصادي أو جزء من
نشاطاتهم الخاصة ،لذا فهناك قواعد خاصة لتحديد ما إذا كان الشخص الطبيعي يقع ضمن نطاق ضريبة القيمة
المضافة أم ال.
على األشخاص الطبيعيين واالعتباريين الذين يقومون بممارسة نشاط اقتصادي التسجيل ألغراض ضريبة القيمة
المضافة إذا تطلب األمر ذلك ،كما يجب على هؤالء األشخاص تحصيل ضريبة القيمة المضافة التي تنطبق على
نشاطاتهم وسداد تلك الضريبة المحصلة إلى الهيئة.

 .3.2التسجيل اإللزامي
ً
إلزاميا على جميع األشخاص الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية ً
ً
معينا للتسجيل ،أي أنه إذا تجاوزت
حدا
يعتبر التسجيل
ً
شهرا مبلغ  375,000ريال سعودي «حد التسجيل اإللزامي»
التوريدات الخاضعة للضريبة للشخص خالل اثنى عشر
فيجب على هذا الشخص التسجيل ألغراض ضريبة القيمة المضافة .7مع مراعاة االحكام االنتقالية المنصوص عليها
في الالئحة التنفيذية للنظام والمتعلقة بحد التسجيل االلزامي خالل الفترة االنتقالية.
وال تشمل التوريدات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة ما يلي:
• التوريدات المعفاة :مثل الخدمات المالية المعفاة أو اإليجار السكني المعفى من الضريبة.
• التوريدات التي تقع خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة في أي دولة عضو بمجلس التعاون لدول الخليج
العربية.
تعرف األصول الرأسمالية بأنها األصول المخصصة لالستخدام التجاري
• عائدات مبيعات األصول الرأسماليةّ :
طويل األجل.8
في حاالت محددة تطبق أحكام أخرى على التسجيل االلزامي:
• يتعين على األشخاص غير المقيمين في المملكة العربية السعودية والملزمين بسداد ضريبة القيمة
المضافة عن التوريدات التي يقومون بها أو التي يستلمونها في المملكة العربية السعودية التسجيل
ألغراض ضريبة القيمة المضافة بغض النظر عن قيمة التوريدات التي يكونون ملزمين بتحصيل وسداد
ضريبة القيمة المضافة.9
• سيتم طلب تسجيل األشخاص الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية مبلغ  1,000,000ريال سعودي ألغراض ضريبة
القيمة المضافة وذلك خالل الفترة االنتقالية وحتى تاريخ األول من يناير  ،2019ويجب تقديم طلب التسجيل
حتى موعد أقصاه  20ديسمبر .10 2018
بإمكانك االطالع على مزيد من المعلومات حول التسجيل االلزامي في ضريبة القيمة المضافة من خالل الموقع
اإللكتروني vat.gov.sa

 )7المادة ( ،)3الالئحة التنفيذية
 )8المادة ( ،)1االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة
 )9المادة ( ،1)5الالئحة التنفيذية
 )10المادة ( ،9)79الالئحة التنفيذية
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النسخة األولى

 .3.3التسجيل االختياري
يمكن للشخص المقيم في المملكة العربية السعودية والذي تجاوزت توريداته الخاضعة للضريبة أو نفقاته الخاضعة
ً
ً
اختياريا ألغراض
شهرا ،التسجيل
للضريبة مبلغ  187,500ريال سعودي («حد التسجيل االختياري») خالل اثنى عشر
ويفضل التسجيل االختياري ألغراض ضريبة القيمة المضافة إذا كان الشخص يرغب في
ّ
ضريبة القيمة المضافة.
المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة التي دفعها عن نفقاته قبل إصدار الفواتير أو إجراء توريد الحق.11
بإمكانك االطالع على مزيد من المعلومات حول التسجيل االختياري ألغراض ضريبة القيمة المضافة من خالل
الموقع اإللكتروني vat.gov.sa

 )11المادة ( ،)7الالئحة التنفيذية
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 .4الفاتورة الضريبية

 .4.1اصدار الفاتورة الضريبية
تم تقديم مفهوم الفاتورة الضريبية إلى اإلطار القانوني العام للمملكة العربية السعودية بموجب االتفاقية الموحدة
لضريبة القيمة المضافة ونظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة والئحته التنفيذية.
ً
حصرا بضريبة القيمة المضافة ،مع ذلك
شرط إصدار الفواتير الضريبية أو االحتفاظ بها هو أحد الشروط المتعلقة
فإنه يجب تطبيق الشروط المنصوص عليها بموجب التشريعات الخاصة بضريبة القيمة المضافة إلى جانب أية
شروط أخرى نصت عليها أنظمة أخرى أو هيئات مختصة في المملكة فيما يتعلق بإلزام األشخاص بإصدار الفواتير
واالحتفاظ بها.

 .4.1.1شرط إصدار الفاتورة الضريبية
يتعين على الشخص الخاضع للضريبة إصدار (أو العمل على إصدار) فاتورة ضريبية «الفاتورة الضريبية األساسية»
إلى شخص طبيعي آخر خاضع للضريبة أو شخص اعتباري غير خاضع للضريبة فيما يتعلق بأي توريد لسلع أو خدمات
خاضعة للضريبة ،أو أية مدفوعات تمت فيما يتعلق بهذا التوريد قبل حدوثه .12يجب أن تحتوي هذه الفاتورة الضريبية
األساسية على جميع المعلومات المطلوبة والمحددة في البند  4.2من هذا الدليل.
في حال قيام الشخص الخاضع للضريبة بتوريد إلى شخص غير خاضع للضريبة ،أو في أية حاالت أخرى يقوم فيها
الشخص الخاضع للضريبة بتوريد خاضع للضريبة فإنه يجب إصدار فاتورة ضريبية «مبسطة» تشتمل على عدد
بدال من الفاتورة الضريبية في حال القيام
أقل من المعلومات المطلوبة .يجوز إصدار فاتورة ضريبية «مبسطة»
ً
بتوريدات منخفضة القيمة .يتضمن البند  4.3من هذا الدليل مزيد من التفاصيل حول الفواتير الضريبية المبسطة.
يقصد باإلشارة في القانون أو الدليل اإلرشادي إلى «الفاتورة الضريبية» إلى الفاتورة الضريبية األساسية ،ما لم
يذكر خالف ذلك.

 .4.1.2إصدار الفواتير الضريبية في حاالت خاصة
يوضح الجدول التالي الحاالت التي يجب فيها إصدار فواتير ضريبية والحاالت التي ال يتوجب فيها إصدار فواتير
ضريبية.

 )12المادة  ،)1( 53الالئحة التنفيذية
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الحاالت التي يجب فيها إصدار فاتورة ضريبية
إصدار فاتورة ضريبية «مبسطة»
إصدار فاتورة ضريبية «أساسية»
القيام بتوريدات لسلع أو خدمات
القيام بتوريدات خاضعة للضريبة
خاضعة للضريبة (باستثناء تصدير
وكانت قيمتها  1000ريال سعودي
أو أكثر ،إلى شخص خاضع للضريبة السلع) إلى شخص خاضع للضريبة
أو شخص اعتباري غير خاضع
أو شخص اعتباري غير خاضع
للضريبة في حال كانت قيمة التوريد
للضريبة.
أقل من  1000ريال سعودي.
القيام بتوريدات خاضعة للضريبة
تصدير السلع
إلى شخص طبيعي غير خاضع
(راجع المالحظة )1
للضريبة (باستثناء تصدير السلع)13
القيام بتوريدات خاضعة لنسبة
الصفر في المائة بقيمة  1000ريال
سعودي أو أكثر إلى شخص خاضع
للضريبة أو شخص اعتباري غير
خاضع للضريبة (راجع المالحظة )1
التوريدات البينية بعد تطبيق نظام
ضريبة القيمة المضافة في جميع
دول مجلس التعاون (راجع المالحظة
)2
توريدات السلع المستعملة
ً
وفقا
المؤهلة حيث تفرض الضريبة
لنظام هامش الربح -راجع الشروط
الخاصة الموضحة بالبند  7من هذا
الدليل.
التوريد المفترض (ال يتم إصدار
فاتورة للعميل ،ويتم االحتفاظ بها
لغايات التدقيق -راجع المالحظة )3

النسخة األولى

الحاالت التي ال يجب فيها إصدار
فاتورة ضريبية
قيام شخص غير خاضع للضريبة
بتوريدات لسلع أو خدمات (تطبق
ً
وفقا للنظام)
العقوبات بهذه الحالة

التوريدات المعفاة من ضريبة
القيمة المضافة في المملكة (راجع
المالحظة )4
ضريبة القيمة المضافة المستحقة
بموجب آلية االحتساب العكسي
على التوريدات (ما لم يكن المورد
ً
خاضعا للضريبة) ( -راجع المالحظة
)5
التوريدات التي تتم خارج نطاق
ضريبة القيمة المضافة (راجع
المالحظة )6
استيراد السلع (راجع المالحظة )7

المالحظات المرتبطة بالحاالت التي يجب فيها إصدار فاتورة ضريبية:
التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر هي توريدات خاضعة لضريبة القيمة المضافة ولكن بنسبة
()1
الصفر بالمائة.
يجب إصدار فاتورة ضريبية لجميع السلع المصدرة من المملكة ،بغض النظر عن قيمة ذلك التوريد
(سواء كان خاضع للضريبة أو غير خاضع للضريبة).
أو حالة العميل
ً
أما فيما يتعلق بالتوريدات األخرى الخاضعة لنسبة الصفر (وهي التوريدات المحلية للسلع
الخاضعة لنسبة الصفر ،أو الخدمات المقدمة إلى شخص غير مقيم في إحدى دول مجلس التعاون
الخليجي) ،فإنه من الممكن إصدار فاتورة ضريبية مبسطة ،شريطة استيفاء متطلبات إصدار
الفاتورة الضريبية المبسطة.
بعد تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة في جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،بما
()2
في ذلك تطبيق نظام الخدمات اإللكتروني ،فإن التوريدات المقدمة إلى عميل خاضع للضريبة
في أي دولة عضو أخرى قد تكون خاضعة للضريبة في تلك الدولة العضو .في جميع الحاالت
يجب إصدار فاتورة ضريبية عند القيام بتوريدات بينية .
ً
رسميا تطبيق نظام الخدمات
وسيطبق ذلك على التوريدات من المملكة بعد إعالن الهيئة
اإللكترونية بموجب قرار يصدر عنها .لمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الدليل اإلرشادي
الخاص باالستيراد والتصدير.

 )13المادة  ،)9( 53الالئحة التنفيذية
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()3

النسخة األولى

ال ينشــأ التوريــد المفتــرض نتيجــة القيــام بتوريــد فعلــي لســلع أو خدمــات إلــى شــخص آخــر ،لكنــه
يعتبــر لغايــات ضريبــة القيمــة المضافــة توريـ ً
ـدا خاضعـ ًـا للضريبــة وذلــك نتيجــة لقيــام الشــخص الخاضع
للضريبــة باســتخدام أو تقديــم ســلع أو خدمــات بطريقــة محــددة (علــى ســبيل المثــال ،توريــد ســلع أو
خدمــات دون مقابــل) .14قــد يشــمل ذلــك توريــد لســلع مجانيــة بــدون قيمــة (مــع ذلــك ،ســتعتمد اآلثــار
المترتبــة علــى ضريبــة القيمــة المضافــة ،المتعلقــة بالســلع مجانيــة ،علــى المقصــد الفعلــي لهــذا
التوريــد) .ســيتم تقديــم المزيــد مــن التفاصيــل حــول العــروض الترويجيــة التــي يقــوم بهــا األشــخاص
الخاضعــون للضريبــة مــن خــال دليــل إرشــادي منفصــل.
يجــب إصــدار فاتــورة ضريبيــة عنــد إجــراء توريــدات مفترضــة ،كمــا يتوجــب االحتفــاظ بهــا فــي الســجالت
لغايــات التدقيــق ،مــع ذلــك ،فــإن الشــخص الــذي يســتلم هــذه الســلع أو يتلقــى هــذه الخدمــات (إن
وجــد) ال يقــوم باســتالم ســلع أو تلقــي خدمــة نظيــر مقابــل وبالتالــي فلــن يكــون قـ ً
ـادرا علــى خصــم
ضريبــة المدخــات المتعلقــة بذلــك التوريــد المفتــرض .لذلــك فــا ينبغــي تســليم الفاتــورة الضريبيــة
إلــى العميــل.
مثــال ( )1تقــوم شــركة األحمــد ،شــركة خدمــات ،بتوفيــر مبــرد ميــاه مجانـ ًـا إلــى شــركة الســام بتكلفــة
 10,000ريــال ســعودي ،كتعبيــر عــن الشــكر منهــا لشــركة الســام كونهــا عميــل دائــم .يتعيــن علــى
شــركة األحمــد احتســاب ضريبــة القيمــة المضافــة بقيمــة  500ريــال ســعودي ( 5%مــن ســعر التكلفــة)
عــن التوريــد المفتــرض لســلع بــدون مقابــل .ال يجــوز لشــركة الســام خصــم ضريبــة القيمــة المضافــة
علــى المدخــات المتعلقــة بالتوريــد المفتــرض والمحتســبة مــن قبــل شــركة األحمــد فــي إقرارهــا
الضريبــي.
يجــب علــى شــركة األحمــد إصــدار فاتــورة ضريبيــة عــن التوريــد المفتــرض لغايــات ضريبــة القيمــة
المضافــة ،واالحتفــاظ بهــا فــي ســجالتها لغايــات التدقيــق .وال تُ طالــب شــركة األحمــد بتســليم شــركة
الســام الفاتــورة الضريبيــة.
يجــب علــى شــركة األحمــد إصــدار فاتــورة ضريبيــة عــن التوريــد المفتــرض لغايــات ضريبــة القيمــة
المضافــة ،واالحتفــاظ بهــا فــي ســجالتها لغايــات التدقيــق .وال تُ طالــب شــركة األحمــد بتســليم شــركة
الســام الفاتــورة الضريبيــة.

المالحظات المرتبطة بالحاالت التي ال يجب فيها إصدار فاتورة ضريبية:
ً
()4
وفقــا لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة فــي المملكــة والئحتــه التنفيذيــة ،يســتثنى الخاضعــون
للضريبــة الذيــن يقومــون بتوريــدات محليــة لســلع أو خدمــات معفــاة مــن الضريبــة مــن شــرط إصــدار
الفاتــورة الضريبيــة فيمــا يتعلــق بتلــك التوريــدات( .15مثــل الخدمــات الماليــة المعفــاة ،أو اإليجــار
الســكني المعفــي).
فــي حــال تلقــي الخاضــع للضريبــة فــي المملكــة ســلع أو خدمــات مــن مــورد غيــر مقيــم ،يعــد
()5
16
وكأنــه قــام بتوريــد هــذه الســلع أو الخدمــات لنفســه  ،ويخضــع هــذا التوريــد للضريبــة وفقـ ًـا آلليــة
االحتســاب العكســي .فــي معظــم الحــاالت لــن يقــوم المــورد غيــر المقيــم بإصــدار فاتــورة ضريبيــة.
لــن تطالــب الهيئــة المســتلم /المتلقــي بإصــدار فاتــورة ضريبيــة بنفســه لتســجيل التوريــد بموجــب
آليــة االحتســاب العكســي ،مــع ذلــك يجــب االحتفــاظ بالمســتندات والســجالت التــي تثبــت المعاملــة.
مــع ذلــك ،إذا كان المــورد غيــر المقيــم هــو شــخص خاضــع للضريبــة فــي المملكــة ،فســيتعين عليــه
إصــدار فاتــورة ضريبيــة (مــع مراعــاة اســتحقاق دفــع الضريبــة مــن قبــل المســتلم /المتلقــي) .راجــع
البنــد  5.3لمزيــد مــن التفاصيــل.

 )14تحتوي المادة  ،8التوريد المفترض ،من االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة قائمة شاملة لكافة التوريدات المفترضة .وتمت مناقشة تلك الفئات في سياق المملكة
في الدليل اإلرشادي الخاص بمزايا الموظفين
 )15وفق المادة  ،)2( 55االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة
 )16المادة  ،9االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة
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التوريــدات والمعامــات التــي تقــع بالكامــل خــارج نطــاق الضريبــة فــي المملكــة ال يتوجــب إصــدار
فاتــورة ضريبيــة بشــأنها ،ومــن األمثلــة علــى ذلــك:
• التوريدات بين أعضاء المجموعة الضريبية الواحدة.
• السلع والخدمات الموردة من قبل الشخص االعتباري لنفسه (فيما عدا التوريدات المفترضة)
تجاريا (نشــاط اقتصادي
ـاطا
ً
• توريــد الســلع والخدمــات التــي تشــكل مجتمعــة مــع بعضهــا البعــض نشـ ً
17
قــادر علــى العمــل بحــد ذاتــه) شــريطة اســتيفاء الشــروط المحددة فــي الالئحــة التنفيذية .
• إصدار او توريد القسائم الشرائية.18
• التوريــدات التــي يقــوم بهــا أحــد فــروع الشــخص الخاضــع للضريبــة فــي دولــة خــارج نطــاق دول
مجلــس التعــاون الخليجــي.
• دفع تعويض ال يتعلق بتوريد لسلع أو خدمات.
تُ طبــق ضريبــة القيمــة المضافــة علــى الســلع المســتوردة وتُ دفــع إلــى الهيئــة العامــة للجمــارك
الســعودية كجــزء مــن مراحــل التخليــص الجمركــي .وبمــا أنــه يتــم اســتيراد ونقــل الســلع مــن دولــة
أجنبيــة ،فلــن يكــون هنــاك توريــد منفصــل للســلع فــي المملكــة كجــزء مــن عمليــة االســتيراد .فــي
تلــك الحــاالت ،ال ُيطالــب المــورد الخارجــي أو العميــل المحلــي بإصــدار فاتــورة ضريبيــة عــن الســلع
المســتوردة.
مثــال ( :)2شــركة الصقــر هــي شــركة ســعودية تعمــل علــى إنشــاء مصنــع جديــد لحديــد التســليح
فــي مدينــة الريــاض .لغايــات أعمــال اإلنشــاء تقــوم الشــركة باســتيراد مــواد البنــاء مــن مــورد مقيــم
فــي مصــر .مســتند البيــع المســتخدم مــن قبــل المــورد المصــري غيــر مؤهــل كفاتــورة ضريبيــة وفقـ ُـا
ألنظمــة المملكــة.
مــع ذلــك ،ال تُ طالــب شــركة الصقــر بإصــدار فاتــورة ضريبيــة حيــث أنــه تـ ّـم اســتيراد الســلع مــن قبــل
شــركة الصقــر ولــم يقــوم المــورد المصــري بتوريــد لســلع داخــل المملكــة .تســتخدم شــركة الصقــر
المعلومــات المقدمــة إليهــا مــن قبــل الهيئــة العامــة للجمــارك الســعودية لتوثيــق خصــم الضريبــة
المدفوعــة عــن االســتيراد.

 .4.1.3األشخاص الذين يحظر عليهم إصدار فواتير ضريبية
يتــم إصــدار الفاتــورة الضريبيــة فقــط فــي الحــاالت التــي تطبــق فيهــا ضريبــة القيمــة المضافــة بصــورة صحيحــة علــى
توريــد خاضــع للضريبــة .وبالتالــي فــإن أي شــخص غيــر مســجل لغايــات ضريبــة القيمــة المضافــة فــي المملكــة ال يجــوز
لــه إصــدار فاتــورة ضريبيــة.
وســيعاقب أي شــخص غيــر مســجل لغايــات ضريبــة القيمــة المضافــة لكــن يقــوم بإصــدار مســتند يقصــد اســتخدامه
كفاتــورة ضريبيــة ،أو يســعى إلــى تحصيــل أي مبلــغ علــى أنــه ضريبــة قيمــة مضافــة بغرامــة ال تتجــاوز  100,000ريــال
ســعودي ،وذلــك دون اإلخــال بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا أي نظــام آخــر.19

 .4.2محتوى الفاتورة الضريبية
يتـ ّـم إصــدار الفاتــورة الضريبيــة عــادة كمســتند تجــاري رئيســي لبيــان الســلع والخدمــات المقدمــة إلــى العميــل ،ولطلــب
أو إثبــات المبالــغ الواجــب ســدادها مقابــل تلــك الســلع والخدمــات .ليــس هنــاك صيغــة محــددة يجــب تطبيقهــا عنــد
إصــدار الفاتــورة الضريبيــة لغايــات ضريبــة القيمــة المضافــة ،ولكــن ببســاطة يجــب أن تتضمــن الفاتــورة الضريبيــة
المعلومــات التــي نصــت عليهــا الالئحــة التنفيذيــة للنظــام.
يجــوز إصــدار الفاتــورة الضريبيــة كنســخة ورقيـ ًـا أو آليـ ًـا .20لغايــات ضريبــة القيمــة المضافــة ،ليــس هنــاك شــرط ُيلــزم
توقيــع أو ختــم الفاتــورة الضريبيــة مــن قبــل المــورد .مــع ذلــك ،يوصــى ومــن المفضــل أن يتــم ختــم وتوقيــع الفاتــورة
الورقية.
يجــوز أن تتضمــن الفاتــورة الضريبيــة الورقيــة العديــد مــن الصفحــات أو المالحــقُ .يســمح بــإدراج المعلومــات المطلوبــة
فــي المالحــق لغايــات ضريبــة القيمــة المضافــة ،شــريطة إصــدار تلــك المالحــق مــع الفاتــورة الضريبيــة وتســليمهما
معـ ًـا إلــى العميــل واالحتفــاظ بهمــا بالســجالت ،وارتباطهــا بشــكل واضــح بالفاتــورة الضريبيــة ذات الصلــة عنــد الطلــب
أو خــال المراجعــة.
 )17المادة ( ،)17الالئحة التنفيذية
 )18باستثناء الحاالت التي يكون فيها المقابل أعلى من القيمة اإلسمية للقسيمة – المادة ( ،)19الالئحة التنفيذية
 )19المادة  ،44نظام ضريبة القيمة المضافة
 )20مع مراعاة أية متطلبات تتعلق بإصدار الفواتير اآللية المحددة في أي لوائح أخرى صادرة عن وزارة المالية أو مجلس اإلدارة فيما يتعلق بمتطلبات وشروط إصدار الفواتير اآللية
النافذة في تاريخ التوريد .المادة  ، )6( 53الفواتير الضريبية ،الالئحة التنفيذية
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 .4.2.1اللغة
تنــص الالئحــة التنفيذيــة للنظــام علــى أنــه «يجــب مســك الســجالت باللغــة العربيــة ،ويجــب إصــدار جميــع الفواتيــر
باللغــة العربيــة باإلضافــة ألي لغــة أخــرى قــد تصــدر بهــا الفواتيــر الضريبيــة» .21يجــب تعبئــة جميــع خانــات الفاتــورة
الضريبيــة باللغــة العربيــة .كمــا تعتبــر المعلومــات المدرجــة باللغــة العربيــة هــي المعتمــدة والقطعيــة وســتعامل أي
لغــة أخــرى علــى أنهــا ترجمــة فقــط.
أما بالنسبة لألرقام فمن الممكن استخدامها على هذا النحو  1234567890أو .١٢٣٤٥٦٧٨٩٠

 .4.2.2العملة
لغايــات ضريبــة القيمــة المضافــة يجــوز اإلشــارة إلــى القيــم النقديــة الــواردة فــي الفاتــورة الضريبيــة بــأي عملــة ،مــع
ذلــك يجــب أن يكــون مبلــغ الضريبــة المفــروض مبينـ ًـا بالريــال الســعودي .22وبالتالــي فعنــد اســتخدام أي عملــة أخــرى
خــاف الريــال الســعودي فيجــب تحويــل المبلــغ إلــى الريــال الســعودي باســتخدام ســعر التحويــل اليومــي المقــرر مــن
قبــل مؤسســة النقــد العربــي الســعودي فــي تاريــخ اســتحقاق الضريبــة.23
مثــال ( :)3اصــدرت شــركة المدينــة للمنتجــات الكيميائيــة فاتــورة ضريبيــة لتوريــد منتجــات كيميائيــة صناعيــة إلــى
مصنــع الصفــا للبالســتيك فــي مــارس  ،2021وهــو الشــهر الــذي تـ ّـم فيــه توريــد المنتجــات .لــم تتســلم الشــركة أيــة
مبالــغ قبــل إصــدار الفاتــورة الضريبيــة ،وبحســب شــروط وأحــكام االتفاقيــات التعاقديــة بيــن الشــركتين ،تـ ّـم االتفــاق
ـاال للتشــريعات الضريبيــة فــي المملكــة تـ ّـم تحويــل مبلــغ الضريبــة
علــى احتســاب الســعر بالــدوالر األمريكــي .وامتثـ ً
مــن الــدوالر األمريكــي إلــى الريــال الســعودي فــي الفاتــورة الضريبيــة باســتخدام ســعر التحويــل اليومــي المقــرر مــن
قبــل مؤسســة النقــد العربــي الســعودي فــي تاريــخ إصــدار الفاتــورة .مــدرج مثــال علــى الفاتــورة الصــادرة بالملحــق
الخــاص بالفواتيــر فــي هــذا الدليــل.

 .4.2.3المعلومات التي يجب إدراجها في الفاتورة الضريبية
يوضح الجدول التالي المعلومات التي يجب إدراجها في الفاتورة
عنوان المستند

التواريخ

الرقم التسلسلي

الضريبية24

ليــس هنــاك شــرط نظامــي يلــزم المــورد بكتابــة عبــارة "فاتــورة ضريبيــة"
علــى المســتند ،مــع ذلــك ،فإننــا نوصــي بكتابــة تلــك العبــارة حيثمــا أمكــن
ذلــك لمزيــد مــن التأكيــد لــكل مــن العميــل والمــورد.
يجــب إظهــار تاريــخ اإلصــدار فــي الفاتــورة الضريبيــة وكذلــك تاريــخ حــدوث
ً
مختلفــا عــن تاريــخ إصــدار الفاتــورة).
التوريــد (إذا كانــت
تاريــخ اإلصــدار هــو تاريــخ إنشــاء الفاتــورة الضريبيــة .مــن الناحيــة العمليــة،
يجــب أن يكــون تاريــخ إنشــاء الفاتــورة الضريبيــة هــو ذاتــه تاريــخ تســليم
ً
ً
ورقيــا ،أو إلــى المــورد فــي حالــة
آليــا أو
ســواء كان
الفاتــورة إلــى العميــل
ً
قيــام العميــل بإصــدار الفاتــورة نيابــة عــن المــورد.
يتــم تحديــد تاريــخ حــدوث التوريــد وفــق قواعــد التوريــد المحــددة بموجــب
االتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة ،ونظــام ضريبــة القيمــة
المضافــة والئحتــه التنفيذيــة .يرجــى االطــاع علــى الدليــل اإلرشــادي العــام
بشــأن ضريبــة القيمــة المضافــة لمزيــد مــن المعلومــات.
يجــب إظهــار «رقــم تسلســلي ُيعــرف ويميــز الفاتــورة الضريبيــة» فــي
الفاتــورة الضريبيــة .لــم تضــع الالئحــة التنفيذيــة صيغــة محــددة لهــذا الرقــم.
يجــوز أن يكــون للخاضعيــن للضريبــة أرقــام تسلســلية مختلفــة (علــى ســبيل
المثــال يجــوز أن يكــون لفــروع الخاضــع للضريبــة رقــم تسلســلي مختلــف لــكل
فــرع) ،شــريطة تعريــف الفاتــورة الضريبيــة بشــكل واضــح ومميــز.

 )21المادة  ،)2( 66الالئحة التنفيذية
 )22المادة  5( 53ر) ،الالئحة التنفيذية
 )23المادة ( ،)61الالئحة التنفيذية
 )24تم إدراج المتطلبات القانونية المتعلقة بإصدار الفاتورة الضريبية في المادة  ،)5( 53الالئحة التنفيذية
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بيانات المورد

بيانات العميل
التفاصيل و الوصف

المبلغ غير شامل الضريبة

النسخة األولى

يجــب إظهــار االســم القانونــي للمــورد فــي الفاتــورة الضريبيــة ،كمــا هــو وارد
فــي شــهادة تســجيله ،وعنــوان مقــر عملــه الرئيســي او أي منشــاة أخــرى ذات
صلة .
يجــب إدخــال رقــم التعريــف الضريبــي للمــورد بشــكل صحيــح كمــا هــو موجــود
شــهادة تســجيله فــي ضريبــة القيمــة المضافــة ،يعتبــر إدخــال رقــم التعريــف
الخــاص بضريبــة القيمــة المضافــة بشــكل صحيــح هــو أمــر بالــغ األهميــة
حيــث أنــه سيســمح للعميــل بالتحقــق مــن حالــة التســجيل لضريبــة القيمــة
المضافــة للمــورد (ومــن الممكــن القيــام بذلــك باســتخدام أدوات البحــث عــن
الخاضعيــن للضريبــة المتاحــة علــى الموقــع اإللكترونــي للهيئــة ،أو اســتخدام
التطبيــق الخــاص بضريبــة القيمــة المضافــة.
يجب إظهار اسم وعنوان العميل في الفاتورة الضريبية.
ً
ذاتيــا ،فيجــب توضيــح رقــم
فــي حــال قيــام العميــل باحتســاب الضريبــة
التعريــف الضريبــي الخــاص بضريبــة القيمــة المضافــة للعميــل فــي الفاتــورة
الضريبيــة -راجــع البنــد  5.3لمزيــد مــن التفاصيــل.
تــم توريدهــا أو نطــاق وطبيعــة
يجــب إظهــار «كميــة وطبيعــة الســلع التــي ّ
الخدمــات التــي تــم تقديمهــا» فــي الفاتــورة الضريبيــة.
يجــب إظهــار ســعر الســلع و/أو الخدمــات المــوردة الخاضعــة للضريبــة غيــر
شــامل للضريبــة فــي الفاتــورة الضريبيــة.
فــي حــال كانــت النســب الضريبيــة المطبقــة علــى الســلع أو الخدمــات
مختلفــة فــي ذات الفاتــورة الضريبيــة ،فيجــب إظهــار المبلــغ الخاضــع للضريبة
بحســب المعدل/النســبة (واإلشــارة إلــى المبلــغ الخاضــع للضريبــة للتوريــدات
المعفــاة إن وجــد ،فــي الفاتــورة).
بالنســبة لتوريــدات الســلع المباعــة بالكميــات أو الوحــدات ،فيجــب إظهــار
ســعر الوحــدة (غيــر شــامل الضريبــة) فــي الفاتــورة الضريبيــة باإلضافــة إلــى
أيــة خصومــات أو حســومات (إذا لــم تكــن مدرجــة فــي ســعر الوحــدة) .ســيتم
إدراج مزيــد مــن التفاصيــل بشــأن آثــار ضريبــة القيمــة المضافــة المترتبة على
الخصومــات والحســومات والعــروض الترويجيــة األخــرى فــي دليــل إرشــادي
منفصــل بشــأن العــروض الترويجيــة لألشــخاص الخاضعيــن للضريبــة.
مثــال ( )4تقــدم شــركة شــهد الشــام لإللكترونيــات ألحــد عمالئهــا وهــو
شــركة ســما الســعودية لالتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات خصــم كبيــر عنــد
شــراء عــدد محــدد مــن الســلع .نتيجــة الخصــم الكبيــر انخفــض المبلــغ الخاضــع
للضريبــة فــي الفاتــورة (ولــم يطبــق الخصــم علــى ســعر كل وحــدة) .وحيــث
أن جميــع البنــود المباعــة إلــى ســما الســعودية لالتصــاالت وتكنولوجيــا
المعلومــات خاضعــة لضريبــة القيمــة المضافــة بالنســبة األساســية ،5%
فمــن الممكــن تطبيــق الخصــم علــى إجمالــي المبلــغ الخاضــع للضريبــة .فــي
هــذا المثــال ليــس هنــاك حاجــه إلــى توزيــع الخصــم بيــن نســب الضريبــة
المختلفــة.
تـ ّـم إدراج الفاتــورة الضريبيــة لهــذا المثــال فــي الملحــق الخــاص بالفواتيــر فــي
هــذا الدليل.
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النسخة األولى

يجــب إظهــار نســبة الضريبــة المفروضــة فــي الفاتــورة الضريبيــة .وتُ طبــق
نســبة الضريبــة علــى قيمــة الفاتــورة ككل -أو إذا كانــت نســب الضريبــة
المطبقــة علــى الســلع والخدمــات مختلفــة – فيجــب إظهــار نســبة الضريبــة
علــى أســاس كل ســلعة علــى حــدة.
إذا لــم تكــن نســبة الضريبــة المطبقــة هــي النســبة األساســية ،فيجــب إدراج
شــرح للمعاملــة الضريبيــة المطبقــة علــى التوريــد فــي الفاتــورة الضريبيــة.
نسبة الضريبة

مبلغ الضريبة

مثــال ( :)5قامــت شــركة صنّ ــاع األمــل لــأدوات الطبيــة بتوريــد منتجــات
طبيــة إلــى مستشــفى األمــل التخصصــي .وكانــت بعــض البنــود المدرجــة
فــي الفاتــورة الضريبيــة خاضعــة لضريبــة القيمــة المضافــة بنســبة الصفــر،
لذلــك فمــن الواجــب علــى الشــركة توضيــح ســبب تطبيــق نســبة الصفــر فــي
الفاتــورة الضريبيــة.
تـ ّـم إدراج الفاتــورة الضريبيــة لهــذا المثــال فــي الملحــق الخــاص بالفواتيــر فــي
هــذا الدليل.
يجــب أن تتضمــن الفاتــورة الضريبيــة مبلــغ الضريبــة مســتحقة الدفــع مبينـ ًـا
بالريــال الســعودي .باإلضافــة إلــى التحويــل إلــى أي عملــة أخــرى (فــي حــال
تــم إصــدار الفاتــورة بعملــة أجنبيــة غيــر الريــال) .مــع األخــذ فــي االعتبــار بــأن
المبلــغ بالريــال الســعودي هــو المبلــغ القطعــي لغايــات اإلقــرار الضريبــي
ـكل مــن المــورد والعميــل.
لـ ٍ
راجــع المثــال ( )3وأمثلــة الفاتــورة بالعملــة األجنبيــة بالملحــق الخــاص بالفواتير
فــي هــذا الدليل.

 .4.2.4تقريب القيمة
يجــب إظهــار مبلــغ الضريبــة المفروضــة بالريــال الســعودي ،الرقــم الصحيــح بالريــال والكســور بالهللــة .يجــوز اإلشــارة
ـا دون تقريــب ،لكــن إذا كان مبلــغ الضريبــة أو مجمــوع المبلــغ الخاضــع للضريبــة يتضمــن كســور
إلــى ســعر الوحــدة كامـ ً
الهللــة فيجــب تقريــب مبلــغ الضريبــة إلــى أقــرب هللــة .وينبغــي أن تكــون األرقــام المقربــة هــي ذاتهــا المســتخدمة
لغايــات اإلقــرار عــن ضريبــة القيمــة المضافــة.
مثــال ( :)6قامــت أســواق الحديقــة الخضــراء ببيــع منتجــات غذائيــة بالجملــة لعميــل خاضــع للضريبــة .وكان الســعر
شــامال الضريبــة  1,255.00ريــال وكان يتعيــن عليهــا إصــدار فاتــورة ضريبيــة قياســية عــن هــذا التوريــد.
ً
مبلــغ ضريبــة القيمــة المضافــة المحتســب ككســر  105/5مــن الســعر شــامل الضريبة هــو  59.7619ريــال .يجب تقريب
مبلــغ الضريبــة إلــى  59.76فــي الفاتــورة الضريبيــة ،كمــا يجــب تقريــب المبلــغ الخاضــع للضريبــة مــن 1,195.2381
ريــال إلــى  1,195.24ريــال فــي الفاتــورة الضريبيــة.

 .4.2.5معلومات مالية أخرى
ً
تماشــيا مــع الممارســات التجاريــة االعتياديــة للمــورد.
مــن الممكــن أن تتضمــن الفاتــورة الضريبيــة بيانــات أخــرى،
وبالتالــي فليــس هنــاك قيــود علــى إدراج ايــة بيانــات تجاريــة أخــرى فــي الفاتــورة الضريبيــة.
ً
جزءا من المتطلبات األساسية للفاتورة الضريبية:
ومن البنود العامة التي ال تشكل
(شامال الضريبة) مستحق الدفع مقابل التوريد.
• إظهار المبلغ اإلجمالي
ً
• تاريخ استحقاق دفع مبلغ الفاتورة الضريبية.
• بيانات التحويل المصرفي وأية بيانات أخرى إلجراء الدفع.
• بيانات االتصال الخاصة بالمورد والعميل.
• تفاصيل أمر الشراء.
• عناوين الشحن أو تفاصيل الشحن األخرى.

 .4.2.6مثال على الفاتورة الضريبية
مثــاال لفاتــورة ضريبيــة لتوريــد ســلع (تتضمــن خدمــات الشــحن والمناولــة المرتبطــة).
تتضمــن الصفحــة التاليــة
ً
أشــكاال مختلفــة ،أي أنــه ليــس مــن الضــروري اســتخدام
تأخــذ
أن
الضريبيــة
للفاتــورة
الممكــن
كمســتند تجــاري ،مــن
ً
نفــس النمــوذج التالــي.
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فاتورة ضريبية

TAX INVOICE

شركة السالم للتوريدات المحدودة
رقم الفاتورة100 :
تاريخ الفاتورة2020/4/6 :
تاريخ التوريد2020/4/6 :
المورد:
شركة السالم للتوريدات المحدودة
طريق األمير سلطان بن عبد العزيز – السليمانية
هاتف221619200 :
البريد االلكترونيinfo@Al-salam.sa :
رقم التسجيل الضريبي للمورد:
310175397400001
العميل:
أسواق الكوثر
طريق سعد بن عبدالرحمن األول الفرعي
عنوان الشحن:
 - 2119طريق سعد بن عبدالرحمن األول الفرعي
معلومات أخرى
رقم أمر الشراء2001341 :
تاريخ االستحقاق2020/5/6 :

TOTAL
المجموع

AL SALAM SUPPLIES CO. LTD
Invoice #100
Invoice Date:6/4/2020
Date of Supply:6/4/2020
Supplier:
Al Salam Supplies Co. LTD
Prince Sultan bin Abdulaziz Road
Phone: 221619200
Email: info@Al-salam.sa
Supplier Tax Identification Number:
310175397400001
CUSTOMER:
AL KAWTHAR MARKETS
SA’AD BIN ABDELRAHMAN FIRST ROAD
SHIPPING ADDRESS:
2119 - SA’AD BIN ABDELRAHMAN FIRST ROAD
OTHER INFORMATION
Purchase Order Number: 2001341
Payment Due Date: 6/5/2020

TAXABLE
)TAX (SAR
QUANTITY
AMOUNT
TAX RATE
الضريبة
الكمية
نسبة الضريبة المبلغ الخاضع
(ريال سعودي)
للضريبة

NATURE OF
GOODS OR UNIT PRICE
SERVICES
سعر الوحدة تفاصيل السلع
أو الخدمات

210.00

10.00

5%

200.00

1

200.00

البند أ Item A -

262.50

12.50

5%

250.00

1

250.00

البند ب – Item B

367.50

17.50

5%

350.00

1

350.00

البند ج – Item C

105.00

5.00

5%

100.00

2

50.00

البند د – Item D

84.00

980.00
49.00
1,029.00

4.00

5%

80.00

) TOTAL (EXCLUDING VATاإلجمالي (باستثناء ضريبة القيمة المضافة)
 TOTAL VATمجموع ضريبة القيمة المضافة
 TOTAL AMOUNT DUEإجمالي المبلغ المستحق

Shipping and
– Handling
شحن وتفريغ
980.00
49.00
1,029.00

يرجى تحويل المبلغ من خالل التحويل المباشر على حسابنا المصرفي التالي:
اسم الحساب :شركة السالم للتوريدات المحدودة
اسم البنك :البنك العربي الوطني ،فرع طريق الخرج ،الرياض
رقم آيبان (الحساب المصرفي الدولي) السعودي ،SA1002110000001008118034 :رمز سويفتARNBSARI :
لمزيــد مــن المعلومــات ،برجــاء اإلدارة الماليــة فــي شــركة الســام للتوريــدات المحــدودة علــى عنوان البريــد اإللكتروني
()finance@Al-salam.sa
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 .4.3الفاتورة الضريبية المبسطة
ـدال عــن الفاتــورة الضريبيــة «األساســية» .25ويعكــس
فــي حــاالت خاصــة ،يجــوز إصــدار فاتــورة ضريبيــة «مبســطة» بـ ً
ذلــك الممارســات التجاريــة الشــائعة ،حيــث أنــه يتــم توثيــق المعامــات منخفضــة القيمــة مــن خــال إيصــال اســتالم أو
فاتــورة مبســطة والتــي ال تتضمــن كافــة بيانــات التحصيــل والمعلومــات األخــرى مثــل تفاصيــل العميــل.
مــع ذلــك فإنــه فــي جميــع الحــاالت ،يلتــزم الشــخص الخاضــع للضريبــة بإصــدار فاتــورة ضريبيــة عــن كل توريــد خاضــع
ـواء كانــت فاتــورة ضريبيــة أساســية أو مبســطة ،بغــض النظــر عــن الممارســات التجاريــة.
للضريبــة يقــوم بــه ،سـ ً

 .4.3.1الحاالت التي يتم فيها إصدار فاتورة ضريبية مبسطة
ً
وفقــا للتشــريعات الضريبيــة
مــن الناحيــة العمليــة ،يتــم إصــدار الفاتــورة الضريبيــة المبســطة فقــط فــي حالتيــن
الســارية فــي المملكــة:
• يجوز إصدار فاتورة ضريبية مبسطة عن توريد سلع أو خدمات تقل قيمتها عن ألف ( )1000ريال.26
• جميــع التوريــدات التــي يتــم إجراؤهــا إلــى شــخص طبيعــي غيــر خاضــع للضريبــة .27تســمح الهيئــة لمــورد الســلع
والخدمــات االســتهالكية افتــراض أن المعامــات التــي يتــم إجراؤهــا مــع أفــراد فــي نطــاق البيــع بالتجزئــة ،يتــم إجراؤهــا
مــع شــخص طبيعــي غيــر خاضــع للضريبــة ،مــا لــم يكــن لــدى المــورد سـ ً
ـببا يحملــه علــى اعتقــاد أن العميــل هــو شــخص
خاضــع للضريبــة أو شــخص اعتبــاري (علــى ســبيل المثــال ،على أســاس قيمة الســلع والخدمات المــوردة أو طبيعتهما).
ال يجــوز للمــورد إصــدار فواتيــر ضريبيــة مبســطة فيمــا يتعلــق بتصديــر الســلع أو “التوريــدات البينيــة» لســلع أو
خدمــات إلــى أعمــال مســجلة فــي أي مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،وهــذا بعــد تطبيــق نظــام ضريبــة القيمــة
المضافــة بشــكل كامــل فــي جميــع دول الخليــج باإلضافــة إلــى تطبيــق نظــام الخدمــة اإللكترونــي.

 .4.3.2محتوى الفاتورة
يجب أن تتضمن الفاتورة الضريبية المبسطة الحد األدنى من التفاصيل اآلتية:28
 )1تاريخ اإلصدار :ويشير هذا التاريخ إلى تاريخ إنشاء الفاتورة الضريبية المبسطة.
 )2اســم وعنــوان ورقــم التعريــف الضريبــي للمــورد :يجــب إظهــار االســم القانونــي للمــورد وعنــوان مقــره الرئيســي
أو المنشــأة ذات الصلــة ،باإلضافــة إلــى إدراج رقــم التعريــف الضريبــي للمــورد بشــكل صحيــح.
يعتبــر رقــم التعريــف الضريبــي – لضريبــة القيمــة المضافــة  -الصحيــح هــو أمــر بالــغ األهميــة حيــث أنــه سيســمح
للعميــل بالتحقــق مــن حالــة تســجيل المــورد ضمــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة (ومــن الممكــن القيــام بذلــك
باســتخدام أدوات البحــث عــن األشــخاص الخاضعيــن للضريبــة المتاحــة علــى الموقــع اإللكترونــي للهيئــة أو مــن خــال
التطبيــق الخــاص بنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة).
 )3بيــان الســلع أو الخدمــات المــوردة :يجــب إظهــار تفاصيــل الســلع أو الخدمــات المــوردة فــي الفاتــورة الضريبيــة
المبســطة ،أي كميــة وطبيعــة الســلع المــوردة أو نطــاق وطبيعــة الخدمــات المقدمــة.
 )4المقابــل الواجــب الســداد نظيــر الســلع أو الخدمــات :ويمثــل ذلــك المبلــغ المحصــل أو الــذي ســيتم تحصيلــه مــن
ـامال الضريبــة.
قبــل الخاضــع للضريبــة مــن العميــل أو مــن طــرف ثالــث مقابــل توريــد الســلع أو الخدمــات ،شـ ً
 )5الضريبــة الواجبــة الســداد أو بيــان أن المقابــل يشــمل الضريبــة فيمــا يتعلــق بتوريــد الســلع أو الخدمــات :يجــب أن
تتضمــن الفاتــورة أي ممــا يأتــي:
• إظهــار مبلــغ الضريبــة المســتحقة الدفــع بالريــال الســعودي ( 29تطبيقـ ًـا لشــروط إصــدار الفاتــورة الضريبية األساســية)
 ،أو
• أن تتضمــن الفاتــورة الضريبيــة المبســطة عبــارة واضحــة تفيــد أن المقابــل الواجــب دفعــه (بالريــال الســعودي)
يشــمل ضريبــة القيمــة المضافــة بالنســبة األساســية .5%
 )25المادة  ،)1( 56االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة ،والمادة  ،53الالئحة التنفيذية
 )26المادة  ،)7( 53الالئحة التنفيذية
 )27المادة  ،)9( 53الالئحة التنفيذية
 )28المادة  ،)8( 53الالئحة التنفيذية
 )29المادة  ،)2( 56االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة
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مثــال ( :)7تقــوم أســواق الحديقــة الخضــراء ببيــع منتجــات غذائيــة علــى أســاس البيــع بالتجزئــة نظيــر مبلــغ  90ريــال
ســعودي مضافـ ًـا إليهــا ضريبــة القيمــة المضافــة  4.50ريــال ســعودي .يجــوز لهــا إصــدار فاتــورة ضريبيــة مبســطة تظهــر
فيهــا مبلــغ الضريبــة وهــو  4.50ريــال ســعودي ،أو إصــدار فاتــورة ضريبيــة مبســطة تظهــر فيهــا إجمالــي المقابــل
المســتحق ( 94.50ريــال ســعودي) مــع اإلشــارة بشــكل واضــح إلــى أن هــذا المبلــغ يشــمل ضريبــة القيمــة المضافــة
بالنســبة األساســية.
تم إدراج الفاتورة الضريبية لهذا المثال في الملحق الخاص بالفواتير الضريبية لهذا الدليل.
ّ
ويجــوز للشــخص الــذي يقــوم بإصــدار الفاتــورة الضريبيــة المبســطة إدراج المزيــد مــن المعلومــات ،أو إصــدار فاتــورة
ضريبيــة مســتوفاة لجميــع شــروط الفاتــورة الضريبيــة األساســية.

 .4.4ملخص الفاتورة الضريبية
ملخــص الفاتــورة الضريبيــة هــو أحــد أشــكال الفاتــورة الضريبيــة التــي تتضمــن أكثــر مــن توريــد واحــد لســلع أو خدمــات.
يجــوز للمــورد الــذي يقــوم بإصــدار فواتيــر بشــكل دوري (شــهري علــى ســبيل المثــال) أن يقــوم بإصــدار فاتــورة ضريبيــة
واحــدة تشــمل جميــع التوريــدات التــي قــام بهــا خــال تلــك الفتــرة.
لغايــات ضريبــة القيمــة المضافــة ،يجــوز للخاضــع للضريبــة أن يقــوم بإصــدار فاتــورة ضريبيــة ملخصــة لجميــع توريــدات
الســلع والخدمــات الخاضعــة للضريبــة التــي قــام بهــا لصالــح عميــل واحــد واســتحقت الضريبــة عنهــا خــال فتــرة شــهر،
شــريطة أن يقــع هــذا الشــهر أثنــاء الفتــرة الضريبيــة ذاتهــا.30
يجــوز إصــدار ملخــص الفاتــورة الضريبيــة ورقيـ ًـا أو آليـ ًـا وفــق الشــروط واألحــكام المتعلقــة بإصــدار الفاتــورة الضريبيــة
األساســية .ليــس هنــاك صيغــة أخــرى أو محتــوى إضافــي إلصــدار ملخــص الفاتــورة الضريبيــة لغايــات ضريبــة القيمــة
المضافــة.
ال يجــوز للشــخص الخاضــع للضريبــة الــذي يصــدر ملخــص فاتــورة ضريبيــة أن يقــوم بإصــدار فواتيــر ضريبيــة منفصلــة
ـكل توريــد مــن الســلع والخدمــات التــي تشــكل ذلــك الملخــص فاتــورة ضريبيــة.
لـ ٍّ
مثــال ( :)8دخلــت شــركة الخليــج العربــي للمعــدات ،هــي شــركة ســعودية مســجلة فــي ضريبــة القيمــة المضافــة،
فــي اتفــاق مــع شــركة البيــت العامــر لإلنشــاء (كيــان ســعودي مقيــم فــي جــدة) لتوريــد معــدات وخدمــات ذات صلــة
بمشــروع بنــاء خــاص بشــركة البيــت العامــر فــي جــدة .نــص العقــد علــى أن تقــوم شــركة الخليــج العربــي بإصــدار فواتيــر
عــن الســلع والخدمــات المقدمــة فــي نهايــة كل شــهر ميــادي.
خــال ســبتمبر  ،2022قامــت شــركة الخليــج العربــي بتوريــد معــدات وخدمــات إلــى شــركة البيــت العامــر فــي تواريــخ
مختلفــة .وحيــث أنــه هنــاك أكثــر مــن توريــد واحــد منفصــل قامــت بــه شــركة الخليــج العربــي لصالــح شــركة البيــت العامــر،
خــال نفــس الفتــرة وهــي ســبتمبر  ،2022فإنــه يجــوز لشــركة الخليــج العربــي إصــدار فاتــورة ضريبيــة ملخصــة تظهــر
تاريــخ كل توريــد علــى حــدة .تـ ّـم إدراج الفاتــورة الضريبيــة لهــذا المثــال فــي الملحــق الخــاص بالفواتيــر لهــذا الدليــل.

 .4.5توقيت إصدار الفواتير الضريبية
يتعيــن علــى المــورد إصــدار الفاتــورة الضريبيــة فــي موعــد أقصــاه خمســة عشــر يومـ ًـا مــن الشــهر التالــي للشــهر
الــذي تــم فيــه التوريــد .31تاريــخ «إصــدار» الفاتــورة هــو التاريــخ الــذي نشــأت فيــه الفاتــورة الضريبيــة (ويجــب اإلشــارة
إلــى ذلــك التاريــخ فــي الفاتــورة الضريبيــة) ،لكــن يجــب أيضـ ًـا تســليم الفاتــورة ورقيـ ًـا أو آليـ ًـا ،إلــى العميــل خــال الفتــرة
الزمنيــة ذاتهــا.
يتــم إصــدار الفاتــورة الضريبيــة مــرة واحــدة ولــن يكــون مــن الممكــن تعديــل تاريــخ االصــدار .إذا كان مــن الواجــب أن
يقــوم المــورد بتقديــم نســخه مــن الفاتــورة الضريبيــة الصــادرة مسـ ً
ـبقا ،فيجــب توضيــح ذلــك فــي الفاتــورة الضريبيــة
ً
أيضــا أن تبقــى جميــع
ويجــب توضيــح أن المســتند الجديــد هــو نســخة مــن الفاتــورة الضريبيــة األصليــة .ويتوجــب
التفاصيــل األخــرى الــواردة والتــي تتضمــن تاريــخ اإلصدار-كمــا هــي فــي الفاتــورة األصليــة.

 )30المادة  ،)3( 55االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة ،والمادة  )1( 53و ( ،)4الالئحة التنفيذية
 )31المادة  ،)1( 53الالئحة التنفيذية
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 .4.5.1تاريخ التوريد
تاريخ حدوث التوريد هو نفسه تاريخ استحقاق الضريبة المحدد وفق النظام:
«تســتحق الضريبــة فــي تاريــخ توريــد الســلع أو الخدمــات أو فــي تاريــخ إصــدار الفاتــورة الضريبيــة أو فــي تاريــخ اســتالم
المقابــل جزئيـ ًـا أو كليـ ًـا وفــي حــدود المبلــغ المســتلم ،أيهــم أســبق»32.
التاريــخ الفعلــي لتوريــد الســلع أو الخدمــات ،فــي حــاالت اعتياديــة ،هــو تاريــخ تســليم الســلع إلــى العميــل أو اكتمــال
أداء الخدمــات ،مــع ذلــك ،نصــت االتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة والالئحــة التنفيذيــة للنظــام علــى
قواعــد تحديــد تاريــخ التوريــد.33
قــد يســبق تاريــخ حــدوث التوريــد ألغــراض ضريبــة القيمــة المضافــة تاريــخ التوريــد الفعلــي ،وذلــك فــي الحــاالت التــي
يتــم فيهــا إصــدار الفاتــورة الضريبيــة أو اســتالم المقابــل الخــاص بالتوريــد قبــل التاريــخ الفعلــي للتوريــد.
يتعين على المورد االمتثال لاللتزامات الضريبية على أساس تاريخ إصدار الفاتورة
تم إصدار الفاتورة
إذا ّ
الضريبية قبل التاريخ الفعلي الضريبية ،كما يجب اإلقرار عن الضريبة كضريبة مخرجات في الفترة الضريبية
التي صدرت فيها الفاتورة الضريبية (حتى وإن لم يتم استالم المبلغ أو لم يحدث
للتوريد:
ً
فعليا).
التوريد
إذا تم استالم دفعة مقدمة يعتبر التوريد أنه حدث في تاريخ الدفعة المستلمة (في حاالت الدفع الجزئي،
قبل التاريخ الفعلي للتوريد :يحدث التوريد بمقدار المبلغ المدفوع)
ً
يوما من تاريخ انتهاء
يتعين على المورد إصدار فاتورة ضريبية خالل خمسة عشر
الشهر الذي تم فيه استالم الدفعة المقدمة بمقدار المقابل المستلم..

 .4.5.2التوريدات المستمرة
ينطــوي التوريــد المســتمر لســلع أو خدمــات علــى تقديــم ســلع أو أداء خدمــات بشــكل مســتمر خــال فتــرة محــددة.
ومــن أمثلــة التوريــدات المســتمرة :إيجــار المعــدات ،إمــدادات الكهربــاء والميــاه مــن قبــل شــركات المرافــق أو العضوية
المســتمرة فــي إحــدى الصــاالت الرياضيــة.
يحــدث التوريــد المســتمر لســلع أو خدمــات فــي تاريــخ إصــدار الفاتــورة الضريبيــة أو تاريــخ الســداد أيهمــا أســبق ،وذلــك
بمقــدار قيمــة الفاتــورة الصــادرة أو قيمــة المبلــغ المســدد .34وعليــه ،يكــون تاريــخ إصــدار الفاتــورة الضريبيــة للتوريــدات
المســتمرة هــو تاريــخ التوريــد ألغــراض ضريبــة القيمــة المضافــة مــا لــم يتــم اســتالم المقابــل أو دفعــة منــه مقدمـ ًـا.
مثــال ( :)9تقــدم شــركة النخيــل لخدمــات الحراســة لعميلهــا مصانــع الصالــح خدمــات الحراســة عــن ُبعــد .تصــدر الشــركة
الفاتــورة فــي نهايــة كل شــهر لتشــمل جميــع الخدمــات المقدمــة فــي الشــهر الســابق.
خــال شــهر أكتوبــر ،كانــت القيمــة اإلجماليــة للخدمــات  20000ريــال (باإلضافــة إلــى  1000ريــال ضريبــة) .أصــدرت
شــركة النخيــل الفاتــورة فــي  4نوفمبــر وطالبــت العميــل بالســداد فــي  10نوفمبــر .لغايــات اإلقــرار عــن ضريبــة
القيمــة المضافــة ،يكــون تاريــخ التوريــد هــو  4نوفمبــر .تـ ّـم إدراج الفاتــورة الضريبيــة لهــذا المثــال فــي الملحــق الخــاص
بالفواتيــر لهــذا الدليــل.
هنالــك قواعــد مختلفــة لتاريــخ التوريــد علــى التوريــدات المســتمرة لســلع أو خدمــات فــي الحــاالت التــي يتــم فيهــا
ســداد المقابــل علــى أقســاط دوريــة .35ال تؤثــر الفاتــورة الضريبيــة علــى تاريــخ التوريــد بالنســبة لهــذه التوريــدات ،حيــث
يعتبــر كل قســط بأنــه توريــد منفصــل ويتــم تحديــد تاريــخ التوريــد علــى أنــه تاريــخ اســتحقاق دفعــة القســط أو تاريــخ
الســداد الفعلــي ،أيهمــا أســبق.
مثــال (9-أ) :قــام مؤجــر عقــارات تجاريــة بتأجيــر مكاتــب بموجــب عقــد إيجــار لمــدة ســنتين لمكتــب محامــاة يبــدأ بتاريــخ
 .2020/1/15يحــدد العقــد بــأن قيمــة اإليجــار هــي  42,500ريــال ســعودي تســتحق الســداد فــي تاريــخ  15مــن كل شــهر.
فــي هــذه الحالــة ،ســيتم احتســاب ضريبــة القيمــة المضافــة لــكل قســط شــهري بتاريــخ  15مــن كل شــهرّ ،إل إذا قــام
المســتأجر بالدفــع قبــل هــذا التاريــخ.
 )32المادة  ،23االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة
 )33المادة  ،23االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة ،والمادة  ،20الالئحة التنفيذية
ً
شهرا.
 )34المادة  )2( 20والمادة  )3( 20من الالئحة التنفيذية؛ مع مراعاة تطبيق قواعد محددة في حالة عدم استالم مقابل أو إصدار فاتورة خالل أثني عشر
 )35المادة  ،)1(20الالئحة التنفيذية
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 .5حاالت خاصة
 .5.1إصدار الفاتورة الضريبية بالنيابة عن المورد «الفاتورة الذاتية»
فــي بعــض الحــاالت العمليــة يجــوز أن يقــوم العميــل بإصــدار فاتــورة ضريبيــة محـ ً
ـددا تفاصيــل التوريــد الــذي تلقــاه/
اســتلمه مــن قبــل المــورد ،وقــد نصــت االتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة علــى أنــه ُيســمح للعميــل
بإصــدار فاتــورة ضريبيــة ذاتيــة «بموافقــة الجهــة الضريبيــة المختصــة» .36ووفقـ ًـا لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة
والئحتــه التنفيذيــة فــي المملكــة ،يجــب أن توافــق الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل علــى قيــام العميــل بإصــدار فاتــورة
ضريبيــة ذاتيــة فيمــا يتعلــق بالســلع والخدمــات المــوردة إليــه فــي المملكــة شــريطة اســتيفاء جميــع الشــروط اآلتيــة.37
أن يتــم إصــدار الفاتــورة الضريبيــة الذاتيــة فقــط فيمــا يتعلــق بتوريــد خاضــع للضريبــة مــن قبــل شــخص خاضــع
للضريبــة .مــع تحقــق العميــل مــن رقــم التعريــف الضريبــي الخــاص بالمــورد للتأكــد مــن أنــه مســجل لغايــات ضريبــة
القيمــة المضافــة فــي تاريــخ التوريــد.
أن يتــم إصــدار الفاتــورة الضريبيــة إلــى المــورد ،وفــق متطلبــات توقيــت إصــدار الفواتيــر (مشــار إليهــا فــي البنــد
.)4.5
أن تكــون الفاتــورة الضريبيــة الذاتيــة هــي الفاتــورة الضريبيــة الوحيــدة التــي ســيتم إصدارهــا فيمــا يتعلــق بالتوريــد.
ويجــب علــى المــورد أال يقــوم بإصــدار فاتــورة ضريبيــة أخــرى فــي الحــاالت التــي يقــوم فيهــا العميــل بإصــدار فاتــورة
ضريبيــة ذاتيــة (علــى أن يتــم توثيــق ذلــك فــي االتفــاق بيــن المــورد والعميــل).
أن يتــم إدراج عبــارة «فاتــورة ضريبيــة ذاتيــة /صــادرة بالنيابــة عــن المــورد» فــي الفاتــورة الضريبيــة الذاتيــة ،بهــدف
اإلشــارة إلــى أن الفاتــورة الضريبيــة هــي «فاتــورة ضريبيــة ذاتيــة» ،38شــريطة ان يكــون محتــوى الفاتــورة الذاتيــة هــو
نفســه محتــوى الفاتــورة الضريبيــة األساســية (كمــا هــو محــدد بالبنــد .)4.2
ان يكون هناك اتفاق مبرم بين المورد والعميل يسبق تاريخ التوريد.
كال مــن المــورد والعميــل بإشــعار الهيئــة باتفاقهمــا علــى إصــدار فاتــورة ضريبيــة ذاتيــة وفــق اإلجــراءات
أن يلتــزم ً
المحــددة مــن قبــل الهيئــة ،ورهنـ ًـا بأيــة شــروط أخــرى تحددهــا الهيئــة الحقـ ًـا.
فــي حــال رفــض الهيئــة لإلشــعار المقــدم مــن المــورد و/أو العميــل بشــأن اتفاقهــم علــى إصــدار فواتيــر ضريبيــة
ذاتيــة ،فيتعيــن علــى العميــل عــدم إصــدار أي فواتيــر ضريبيــة فيمــا يتعلــق بالتوريــدات المقدمــة مــن قبــل المــورد.

 .5.1.1االتفاق على إصدار فاتورة ضريبية ذاتية
يجــب إبــرام اتفــاق بيــن المــورد والعميــل وتوثيقــه واالحتفــاظ بــه بالســجالت الخاصــة بالخاضعيــن للضريبــة علــى أن
يتضمــن مــا يلــي
• تحديــد للتوريــدات التــي ســيقوم العميــل بإصــدار فاتــورة ضريبيــة ذاتيــة بشــأنها (أي جميــع التوريــدات التــي
يســتلمها العميــل مــن هــذا المــورد)
• تحديد الفترة الزمنية التي ينطبق عليها هذا االتفاق
• تعهد من المورد بأنه لن يقوم بإصدار فواتير ضريبية أخرى فيما يتعلق بتلك التوريدات
• التأكيــد علــى تفاصيــل التســجيل فــي ضريبــة القيمــة المضافــة الخاصــة بالمــورد والعميــل ،وأيــة متطلبــات
أخــرى متعلقــة بإصــدار أو محتــوى الفواتيــر الضريبيــة بموجــب هــذا االتفــاق
الخدمــات39

• التأكيــد بشــكل واضــح علــى اإلجــراءات الواجــب اتباعهــا لقبــول كل فاتــورة صــادرة عــن مــورد الســلع أو
باإلضافــة إلــى مــا ســبق ،تقــع علــى المــورد الخاضــع للضريبــة مســؤولية تقديــم المســتندات الداعمــة المتعلقة
بالفواتيــر الضريبيــة الصــادرة مــن قبــل العميــل .والتحقــق مــن صحتهــا ،كمــا تعتبــر مســؤولية المــورد عــن اإلقــرار
عــن مبالــغ الضريبــة المتعلقــة بتلــك الفواتيــر الضريبيــة فــي إقراراتــه الضريبيــة الدوريــة المقدمــة إلــى الهيئــة.
 )36المادة  ،)1(58االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة
 )37المادة  ،)2(53الالئحة التنفيذية
 )38المادة  ،58االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة
 )39المادة  ،)2(53الالئحة التنفيذية
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مثــال ( :)10دخلــت شــركة الصــاح لغســيل المالبــس ذ.م.م فــي المملكــة ،فــي عقــد مدتــه ثــاث ســنوات مــع فنــدق
الجابــر لتقديــم خدمــات الغســيل .ونصــت االتفاقيــة التجاريــة بينهمــا ،أنــه طــوال مــدة العقــد ،ســيصدر فنــدق الجابــر
الفواتيــر الضريبيــة علــى أســاس شــهري لقــاء خدمــات غســيل المالبــس نيابــة عــن شــركة الصــاح علــى أســاس ســعر
متفــق عليــه لــكل بنــد وذلــك بعــد إشــعار الهيئــة وموافقتهــا .بعــد إصــدار الفاتــورة الضريبيــة ،ســتقوم شــركة الصــاح
بتدقيــق المعلومــات لمطابقتهــا مــع مســتنداتها الداعمــة الداخليــة واعتمادهــا بالقبــول.
مثــال ( :)11تقــدم وكالــة الســام للخدمــات خدمــات الوســاطة لشــركة الفــارس للتســويق مــن خــال تقديمهــا لعمــاء
محتمليــن .توافــق الفــارس علــى دفــع عمولــة بقيمــة  2%مــن المبيعــات التــي تقدمهــا ألي مــن هــؤالء العمــاء.
وبعــد تحقيــق الفــارس أرقــام مبيعاتــه ،دخلــت الفــارس فــي اتفــاق مــع الســام الحتســاب العمولــة وإصــدار فاتــورة
ضريبيــة شــهرية .تـ ّـم إدراج الفاتــورة الضريبيــة لهــذا المثــال فــي الملحــق الخــاص بالفواتيــر لهــذا الدليــل.
مثــال ( :)12شــركة الرشــيد للبتروكيماويــات هــي شــركة مقيمــة فــي الســعودية ومســجلة ألغــراض ضريبــة القيمــة
المضافــة فيهــا .دخلــت شــركة الرشــيد فــي اتفــاق تعاقــدي مــع شــركة الفجــر ،وهــي شــركة مقيمــة فــي الســعودية
أيضـ ًـا ومتخصصــة فــي تصنيــع أدوات الدعــم والتوريــدات الثانويــة .تعتبــر أدوات الدعــم والتوريــدات الثانويــة التــي
تقــوم شــركة الفجــر بتصنيعهــا واحــدة مــن مدخــات االنتــاج لشــركة الرشــيد .وتعتبــر المدخــات الرئيســية لشــركة الفجــر
هــي المنتجــات البتروكيماويــة التــي تقــوم بإنتاجهــا شــركة الرشــيد.
أبرم العقد بين شركة الرشيد وشركة الفجر على أساس تبادل المنتجات (المقايضة).
وبالتالــي ،ســتقوم شــركة الرشــيد بإصــدار فاتــورة ضريبيــة إلــى شــركة الفجــر عــن المنتجــات البتروكيماويــة (التوريــدات)
التــي يتــم بيعهــا لشــركة الفجــر .فــي تلــك الحالــة ووفقـ ًـا لالتفــاق بيــن الطرفيــن علــى إصــدار فواتيــر ضريبيــة ذاتيــة
بعــد إشــعار الهيئــة وموافقتهــا ،يجــوز لشــركة الرشــيد إصــدار فاتــورة ضريبيــة ذاتيــة بشــأن األدوات والتوريــدات التــي
يتــم شــراؤها مــن شــركة الفجــر ،شــريطة أن تكــون شــركة الفجــر شــخص خاضــع للضريبــة ومســجل لــدى الهيئــة لغايــات
ضريبــة القيمــة المضافــة.
يجــب أن تعتمــد قيــم الفواتيــر المذكــورة علــى القيمــة الســوقية لــكل توريــد علــى حــدة دون أن يتــم االعتمــاد علــى
القيمــة الصافيــة للتوريــدات (مقاصــة).
يتعيــن علــى الشــركتين االقــرار عــن الضريبــة المســتحقة عــن كل توريــد منفصــل فــي اإلقــرارات الضريبيــة الدوريــة،
ويحــق لــكل منهــم خصــم ضريبــة المدخــات عــن المشــتريات مــن الشــركة األخــرى (شــريطة اســتيفاء جميــع شــروط
خصــم الضريبــة).
مالحظــة :فــي حــال لــم تكــن شــركة الفجــر مســجلة لضريبــة القيمــة المضافــة ،فلــن يســمح لشــركة الرشــيد بإصــدار
فواتيــر ذاتيــة.

 .5.2إصدار الفواتير الضريبية من قبل طرف ثالث
يجوز أن يصدر طرف ثالث الفواتير الضريبية عن التوريدات الخاضعة للضريبة شريطة استيفاء الشروط اآلتية:
• أن يتعلق التوريد بتوريد سلع أو خدمات خاضعة للضريبة من قبل مورد خاضع للضريبة إلى العميل..
• أن يتــم إدراج تفاصيــل المــورد ،بمــا فــي ذلــك رقــم التعريــف الضريبــي ،فــي الفاتــورة الضريبيــة ،كمــا يجــب
توضيــح أنــه تـ ّـم إصــدار الفاتــورة الضريبيــة نيابــة عــن المــورد فيمــا يتعلــق بالتوريــد الــذي قــام بــه هــذا المــورد .ال
ينبغــي علــى الطــرف الثالــث إدراج رقــم التعريــف الضريبــي الخــاص بــه أو اإلفصــاح عــن أي مــن البيانــات الخاصــة
بــه فــي الفاتــورة الضريبيــة.
• أن يلتــزم المــورد الخاضــع للضريبــة بعــدم إصــدار فاتــورة ضريبيــة أخــرى فيمــا يتعلــق بالتوريــد فــي حــال قــام
طــرف ثالــث بإصــدار فاتــورة ضريبيــة نيابــة عــن المــورد بشــأن التوريــد نفســه.
ـؤوال عــن دقــة المعلومــات الظاهــرة فــي الفاتــورة الضريبيــة واإلقرار عن ضريبــة المخرجات
• أن يكــون المــورد مسـ ً
المتعلقة بالتوريد.40
ـجال لغايــات ضريبــة القيمــة المضافــة) بتبليــغ وإشــعار
كال مــن المــورد والطــرف الثالــث (إذا كان مسـ ً
• أن يلتــزم ً
الهيئــة عــن اتفاقهــم المســبق مــن خــال اإلجــراءات المحــددة مــن قبــل الهيئــة ومــع مراعــاة أيــة شــروط أخــرى قــد
تحددهــا الهيئــة الحقـ ًـا .فــي حــال رفــض الهيئــة لهــذا اإلشــعار فلــن يكــون بإمــكان الطــرف الثالــث إصــدار الفاتــورة
الضريبيــة نيابــة عــن المــورد.
 )40المادة  ،)3(53الالئحة التنفيذية
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فــي كافــة األحــوال ،يجــب أال يشــارك الطــرف الثالــث بأيــة طريقــة كانــت فــي التوريــد األساســي للســلع أو الخدمــات.
كال مــن المــورد والطــرف الثالــث بإجــراء توريــد لخدمــات بشــكل منفصــل إلــى العميــل ذاتــه ،فيجــب
وفــي حالــة قيــام ً
علــى كل منهــم إصــدار فواتيــر ضريبيــة منفصلــة.
مثــال ( :)13ترغــب شــركة البحــار العقاريــة فــي شــراء عقــار تجــاري فــي المملكــة مــن شــخص طبيعــي (فــرد) مســجل
لضريبــة القيمــة المضافــة فــي المملكــة .تــم الترتيــب إلجــراء الشــراء مــن قبــل شــركة عصــام للوســاطة العقاريــة،
لكــن تــم إجــراء الدفــع ونقــل الملكيــة مباشــرة بيــن المــورد الخاضــع للضريبــة وبيــن العميــل .نــص االتفــاق بيــن المــورد
الخاضــع للضريبــة والوســيط العقــاري علــى ان يقــوم الوســيط العقــاري بإصــدار فاتــورة ضريبيــة نيابــة عــن الشــخص
العــادي .يجــوز للوســيط العقــاري إصــدار الفاتــورة الضريبيــة (كطــرف ثالــث) نيابــة عــن المــورد إلــى العميــل.
أي رســوم وكالــة أو وســاطة يفرضهــا الوســيط العقــاري علــى شــركة البحــار (العميــل) يجــب أن تصــدر بهــا فاتــورة
ً
ـتخدما رقــم التســجيل الضريبــي الخــاص بــه باعتبــاره مقــدم خدمــة الوســاطة العقاريــة .مــع األخــذ فــي
منفصلــة مسـ
االعتبــار أنــه ال يســمح لشــركة البحــار بإجــراء مقاصــة بيــن مقابــل العمولــة لصالحهــا ومقابــل التوريــد المســتحق الدفــع
إلــى الشــخص الطبيعــي لغايــات ضريبــة القيمــة المضافــة.
مثــال ( :)14وقعــت شــركة دايمونــد عقــد خدمــة مــع وزارة الداخليــة – إدارة الهجــرة .وفقـ ًـا لهــذا االتفــاق ،ســتقوم شــركة
دايمونــد بإصــدار تأشــيرات الخــروج والدخــول للمقيميــن مــن غيــر الســعوديين نيابــة عــن الــوزارة ،كمــا ســتقوم شــركة
دايمونــد بتحصيــل مقابــل التأشــيرات مــن العميــل النهائــي (المقيــم) عنــد اســتالمه التأشــيرة الصــادرة إلكترونيـ ًـا.
ونتيجــة لذلــك ،ينبغــي علــى شــركة دايمونــد إصــدار فاتــورة بالخدمــات المقدمــة وقيمــة تأشــيرات الخــروج والدخــول
الصــادرة .يجــب أن تتضمــن الفواتيــر بشــكل واضــح اإلشــارة إلــى أنــه تــم إصــدار الفواتيــر مــن قبــل شــركة دايمونــد
نيابــة عــن وزارة الداخليــة (إدارة الهجــرة).
رســوم تأشــيرة الخــروج أو الدخــول هــي  500ريــال ســعودي وبموجــب العقــد ،تســتحق شــركة دايمونــد رســم بقيمــة
 10%أي  50ريــال ســعودي مقابــل خدمــات اإلصــدار المقدمــة .تعتبــر رســوم التأشــيرة ( 500ريــال ســعودي) أنهــا
ايــرادات مــن خدمــات ذات ســلطة عامــة التــي تقــوم بتحصيلهــا الهيئــة الحكوميــة (وزارة الداخليــة -إدارة الهجــرة) وبالتالي
فهــي تقــع خــارج نطــاق الضريبــة.
يجــب علــى شــركة دايمونــد إصــدار فاتــورة ضريبيــة منفصلــة للــوزارة مقابــل الخدمــات المقدمــة والمتعلقــة بإصــدار
التأشــيرات نيابــة عنهــا.
ســيخضع مقابــل تلــك الخدمــة ( 50ريــال ســعودي) لضريبــة القيمــة المضافــة بالنســبة األساســية  5%بغــض النظــر
عــن كيفيــة احتســابها ،ســواء كان مبلــغ قطعــي أو نســبة مــن رســوم التأشــيرة.
وبالتالــي ،تلتــزم شــركة دايمونــد بتحصيــل الضريبــة عــن قيمــة الخدمــة المقدمــة إلــى الــوزارة بحســب فاتورتهــا
الضريبيــة ،واإلفصــاح عنهــا ودفعهــا فــي إقرارهــا الضريبــي الــدوري المقــدم إلــى الهيئــة.

 .5.3احتساب ضريبة القيمة المضافة ذاتياً من قبل العميل
ً
ذاتيــا فــي إقــراره الضريبــي
علــى الخاضــع للضريبــة المقيــم فــي المملكــة احتســاب ضريبــة القيمــة المضافــة
ً
ـتخدما آليــة االحتســاب العكســي) مــن خــال تقييــم واحتســاب الضريبــة المفروضــة علــى التوريــدات المســتلمة
(مسـ
فــي حالــة:
• كان مكان توريد السلع أو الخدمات في المملكة.
ً
شخصا غير مقيم في المملكة. 41
• وكان المورد
ال يتوجــب علــى المــورد غيــر المقيــم بتحصيــل الضريبــة عــن التوريــدات التــي يقدمهــا إلــى عميــل خاضــع للضريبــة
ـجال لضريبــة القيمــة المضافــة فــي المملكــة.
فــي المملكــة ،وفــي معظــم الحــاالت ال يكــون المــورد غيــر المقيــم مسـ ً
وعليــه ،ال ُيطالــب بإصــدار فاتــورة ضريبيــة عــن تلــك التوريــدات التــي تمــت فــي المملكــة .كمــا أنــه ال ُيطالــب العميــل
بإصــدار فاتــورة ضريبيــة لنفســه عــن التوريــدات المســتلمة.
ـجال لضريبــة القيمــة المضافــة ،علــى أســاس قيامــه
بالرغــم مــن ذلــك ،مــن الممكــن أن يكــون المــورد غيــر المقيــم مسـ ً
بتوريــدات أخــرى تلزمــه بالتســجيل فــي المملكــة .فــي هــذه الحــاالت ،يجــب علــى المــورد غيــر المقيــم والمســجل
فــي المملكــة إصــدار فاتــورة ضريبيــة عــن ذلــك التوريــد ،ويجــب أن تتضمــن تلــك الفاتــورة الضريبيــة رقــم التعريــف
ـؤوال بذاتــه عــن احتســاب الضريبــة.42
الضريبــي للعميــل و»عبــارة تفيــد أن العميــل مسـ
ً
 )41المادة  ،41االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة ،والمادة  ،47الالئحة التنفيذية.
 )42المادة ( ،5 )53الالئحة التنفيذية
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مثــال ( :)15شــركة عبــر البحــار للتجــارة الخارجيــة مؤسســة فــي األردن وليــس لديهــا منشــأة (مكتــب أو مــوارد دائمة) في
المملكــة ،وبالتالــي فــا تعتبــر أنهــا مقيمــة فــي المملكــة لغايــات ضريبــة القيمــة المضافــة .تقــوم الشــركة بتوريــدات
لعــدد مــن المنشــآت المســجلة ألغــراض ضريبــة القيمــة المضافــة باإلضافــة إلــى أفــراد طبيعييــن غيــر مســجلين فــي
المملكــة وكانــت الشــركة مســجلة فــي لضريبــة القيمــة المضافــة فــي المملكــة كشــخص خاضــع للضريبــة غيــر مقيــم.
تقــوم الشــركة ببيــع منتجاتهــا بانتظــام إلــى مصنــع الصبــاح لألســمدة فــي الريــاض .ويتــم اســتيراد تلــك المنتجــات
عــادة إلــى المملكــة ودفــع الضريبــة إلــى الجمــارك الســعودية مــن قبــل مصنــع الصبــاح.
خــال الزيــارة الســنوية لمنــدوب مبيعــات الشــركة إلــى المملكــة ،طلــب المصنــع اســتبدال بعــض القطــع .قــام منــدوب
ً
ـخصيا إلــى المصنــع .يعتبــر ذلــك بمثابــة توريــد خاضــع
الشــركة بشــراء القطــع البديلــة مــن مــورد محلــي وتســليمها شـ
ً
للضريبــة قامــت بــه الشــركة لصالــح المصنــع ،إال أنــه يتعيــن علــى المصنــع احتســاب الضريبــة ذاتيــا .باعتبــاره شــخص
مســجل فــي نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة ،ويتعيــن علــى شــركة عبــر البحــار إصــدار فاتــورة ضريبيــة عــن التوريــد -دون
فــرض الضريبــة علــى المصنــع ،مــع إضافــة عبــارة أنــه يتعيــن علــى مصنــع الصبــاح احتســاب الضريبــة المســتحقة عــن
التوريــد ذاتيـ ًـا بشــكل واضــح .تـ ّـم إدراج الفاتــورة الضريبيــة لهــذا المثــال فــي الملحــق الخــاص بالفواتيــر لهــذا الدليــل.

 .5.4إصدار فواتير وفق نظام هامش الربح
يجــوز للخاضــع للضريبــة أن يتقــدم بطلــب الحتســاب الضريبــة المســتحقة عــن توريــد ســلع مســتعملة مؤهلــة عبــر
اســتخدام طريقــة هامــش الربــح وذلــك بعــد اســتالم إشــعار بالموافقــة مــن الهيئــة علــى اســتخدام تلــك الطريقــة
(شــريطة اســتيفاء كافــة المتطلبــات الــواردة فــي المــادة  48مــن الالئحــة التنفيذيــة للنظــام) .فــي تلــك الحــاالت ،هنــاك
شــروط محــددة يجــب تطبيقهــا علــى الفاتــورة الضريبيــة فيمــا يتعلــق بشــراء وبيــع الســلع المســتعملة المؤهلــة.
يجــوز احتســاب ضريبــة القيمــة المضافــة باســتخدام هامــش الربــح فقــط عــن الســلع التــي تصنفهــا الهيئــة كســلع
مســتعملة مؤهلــة فــي وقــت التوريــد .علمـ ًـا بــأن الهيئــة لــم تقــم باعتمــاد أيــة ســلع علــى أنهــا ســلع مســتعملة مؤهلــة
حتــى تاريــخ نشــر هــذا الدليــل اإلرشــادي .ســيتم نشــر مزيــد مــن المعلومــات عــن احتســاب الضريبــة بطريقــة هامــش
الربــح فــي وقــت الحــق عنــد نشــر الهيئــة لقائمــة الســلع المســتعملة المؤهلــة.
ً
وفقا لنظام هامش الربح ،فإنه يجب مراعاة ما يلي:
فيما يتعلق بإصدار الفاتورة الضريبية

 .5.4.1شراء السلع المستعملة المؤهلة من شخص غير خاضع للضريبة
فــي حالــة قيــام الخاضــع للضريبــة (العميــل) بشــراء ســلع مســتعملة مؤهلــة مــن شــخص غيــر خاضــع للضريبــة ،فيتعيــن
علــى الخاضــع للضريبــة (العميــل) إصــدار فاتــورة فيمــا يتعلــق بشــراء تلــك الســلع إلــى الشــخص غيــر الخاضــع للضريبة.
وحيــث أن هــذه الفاتــورة تتعلــق بالتوريــد الــذي قــام بــه الشــخص غيــر الخاضــع للضريبــة (وهــو توريــد غيــر خاضــع
للضريبــة)  ،فبالتالــي فــإن هــذا المســتند ال يعــد بمثابــة فاتــورة ضريبيــة ،مــع ذلــك يجــب أن يســتوفي هــذا المســتند
معاييــر أخــرى محــددة فــي الالئحــة التنفيذيــة للنظــام.43

 .5.4.2بيع سلع مستعملة مؤهلة من قبل شخص خاضع للضريبة
مؤهــا لتطبيــق نظــام هامــش الربــح وقــرر اســتخدام هــذه الطريقــة فــي بيــع
إذا كان الشــخص الخاضــع للضريبــة
ً
ســلع مســتعملة مؤهلــة ،فيعتبــر الخاضــع للضريبــة أنــه يقــوم بتوريــد خاضــع للضريبــة .مــع ذلــك ،تكــون الضريبــة
مشــمولة فــي ســعر البيــع ،وغيــر قابلــة للخصــم مــن قبــل المشــتري .وبالتالــي ،ال يجــوز إظهــار الضريبــة كمبلــغ
منفصــل بالفاتــورة الصــادرة.
ـدال مــن ذلــك «اإلشــارة إلــى ان ضريبــة القيمــة المضافــة تــم فرضهــا علــى الربــح
يجــب أن تتضمــن الفاتــورة الصــادرة بـ ً
بالنســبة إلــى تلــك الســلع». 44
مثــال ( :)16قامــت شــركة المــروج للتجــارة وهــي شــركة مســجلة فــي الريــاض لتجــارة الســلع المســتعملة ،بشــراء
سـ ً
ـلعا مســتعملة ثــم بيعهــا الحقـ ًـا (مــع إضافــة هامــش ربــح) إلــى عميــل مقابــل  200ريــال مــن مخازنهــا فــي الريــاض.
بافتــراض أن تلــك الســلع هــي ســلع مصنفــة كســلع مســتعملة مؤهلــة وقــد وافقــت الهيئــة علــى اســتخدام شــركة
المــروج لطريقــة هامــش الربــح ،فــإن ضريبــة القيمــة المضافــة ســتفرض فقــط علــى الربــح (وليــس علــى ســعر البيــع).
ـامال الضريبــة وكذلــك اإلشــارة إلــى ان ضريبــة القيمــة المضافــة تــم
يجــب أن تتضمــن الفاتــورة الضريبيــة المقابــل شـ ً
فرضهــا علــى هامــش الربــح .تـ ّـم إدراج الفاتــورة الضريبيــة لهــذا المثــال فــي الملحــق الخــاص بالفواتيــر لهــذا الدليــل.
 )43المادة  ،)5(48الالئحة التنفيذية للنظام.
 )44المادة  ،)5(53الالئحة التنفيذية للنظام
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 .6الفواتير اآللية  /اإللكترونية
تــم تعريــف الفواتيــر اآلليــة (اإللكترونيــة) ألغــراض هــذا الدليــل علــى أنهــا القيــام بإصــدار أو اســتالم الفواتيــر الضريبيــة
ً
(إلكترونيا).
آليـ ًـا
مــن المســموح القيــام بإصــدار الفواتيــر آليـ ًـا وفقـ ًـا للشــروط واإلجــراءات المتبعــة فــي المملكــة والمحــددة فــي هــذا
القســم.

 .6.1أشكال الفاتورة الضريبية اآللية  /اإللكترونية
تعتبــر الفاتــورة اآلليــة بأنهــا فاتــورة تتضمــن المعلومــات والبيانــات التــي نصــت عليهــا الالئحــة التنفيذيــة ،والتــي تــم
إصدارهــا بصيغــة آليــة محــددة.
من الممكن أن تصدر الفاتورة الضريبية اآللية بأي من األشكال اآلتية:
• ملــف إلكترونــي يحتــوي علــى نســخة إلكترونيــة مــن فاتــورة ضريبيــة ورقيــة ،والتــي تتشــابه وتماثــل الفاتــورة
الضريبيــة الورقيــة عنــد طباعتهــا .مثــل فاتــورة علــى صيغــة  .pdfأو،
• شــكل آخــر مــن ملفــات البيانــات والتــي تحتــوي علــى الخانــات الواجــب توفرهــا فــي الفاتــورة الضريبيــة ،والمصممــة
للتحويــل التلقائــي بيــن األنظمــة .مثــل CSV. ،وملفــات XML.
ال تعتبــر النســخة اإللكترونيــة مــن الفاتــورة الورقيــة علــى أنهــا فاتــورة آليــة (مثــال :نســخة مســح ضوئــي مــن فاتــورة
ضريبيــة).

 .6.2أشكال التبادل اإللكتروني
فــي الحــاالت التــي يقــوم بهــا الشــخص الخاضــع للضريبــة بإصــدار فواتيــر آليــة ،فإنــه يتوجــب عليــه اتخــاذ الخطــوات
المناســبة لضمــان كل مــن صحــة مصــدر الفواتيــر وســامة محتواهــا ووضوحهــا ،وفــي هــذا الســياق فــإن:
صحة المصدر
سالمة المحتوى
وضوح الفاتورة

تعني التأكد من هوية المورد أو الجهة المصدرة للفاتورة
تعني بأنه ال يمكن تغيير محتوى الفاتورة
تعنــي بأنــه يتــم تقديــم الفاتــورة بشــكل مقــر وء (مــع اســتيفاء معاييــر اللغــة حيــث
يتوجــب إصدارهــا باللغــة العربيــة)

يجــب علــى الشــخص الخاضــع للضريبــة ضمــان عمليــة نقــل الفواتيــر الضريبيــة اآلليــة ضمــن بيئــة آمنــة وذلــك مــن
خــال اســتخدام تقنيــات األمــان وصحــة المصــدر المقبولــة والمتبعــة ضمــن نشــاطه .وتتعلــق التقنيــات بــكل مــن:
• المراسالت ذاتها ،و
• شبكات االتصاالت والخطوط التي يتم نقل الفواتير من خاللها.
ً
حاليــا ،ال يوجــد طــرق تبــادل إلكترونيــة محــددة تــم وصفهــا بأنهــا إلزاميــة ألغــراض ضريبــة القيمــة المضافــة فــي
المملكــة ،ولضمــان النقــل والتبــادل اآلمــن ،فقــد يقــوم مصــدر الفاتــورة اآلليــة باســتخدام تقنيــة التوقيــع اإللكترونــي
أو التبــادل اإللكترونــي للبيانــات (.)EDI

 .6.2.1التوقيع اإللكتروني المؤهل
يعتبــر التوقيــع اإللكترونــي المؤهــل بأنــه التوقيــع الــذي تــم انشــاؤه وفقـ ًـا لقانــون المعامــات اإللكترونيــة الصــادر
بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  80بتاريــخ  1428/3/7هـــ والموافــق عليــه بموجــب المرســوم الملكــي رقــم م8/
بتاريــخ  1428/3/8هـــ.

 .6.2.2التبادل اإللكتروني للبيانات ()EDI
التبــادل اإللكترونــي للبيانــات ( )EDIهــو عبــارة عــن تبــادل للبيانــات بيــن جهــاز حاســوب وجهــاز حاســوب آخــر والــذي
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يســمح بالمعالجــة التلقائيــة مــن قبــل المســتلم.
عنــد اســتخدام التبــادل اإللكترونــي للبيانــات ،فإنــه يجــب أن يكــون هنالــك اتفــاق بيــن أطــراف وشــركاء التــداول فــي
التبــادل اإللكترونــي للبيانــات (باإلضافــة إلــى أي طــرف ثالــث يقــوم بإصــدار الفواتيــر اإللكترونيــة) .ويتوجــب تضميــن
بنــد يختــص باســتخدام اإلجــراءات التــي تضمــن صحــة مصــدر البيانــات وســامتها ووضوحهــا

 .6.3الفواتير اآللية  /اإللكترونية اإللزامية
تضمنــت الالئحــة التنفيذيــة وجــوب إصــدار الفواتيــر الضريبيــة آليـ ًـا  /إلكترونيـ ًـا فــي حــاالت مقــررة «يجــب إصــدار الفواتيــر
الضريبيــة آليـ ًـا فــي الحــاالت المقــررة ،وفــق الئحــة تصــدر عــن وزيــر الماليــة أو مجلس اإلدارة حــول المتطلبات والشــروط
المتعلقــة بإصــدار الفواتيــر اآلليــة ،شــريطة أن تكــون تلــك الالئحــة ســارية المفعــول وقــت التوريــد.45
حتــى تاريــخ إصــدار هــذا الدليــل ،ال يوجــد أيــة قواعــد تنــص علــى إلزاميــة إصــدار الفواتيــر الضريبيــة آليـ ًـا  /إلكترونيـ ًـا ألي
توريــد معيــن أو مــورد مــا.
سيتم نشر المزيد من المعلومات في حال تم إصدار قواعد خاصة في المستقبل.

 )45المادة  ،)6( 53الالئحة التنفيذية
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 .7االشعارات الدائنة واالشعارات المدينة
يعتبــر االشــعار الدائــن بأنــه مســتند تجــاري صــادر مــن المورد/البائــع إلــى المشــتري ،ويتــم اســتخدام االشــعار الدائــن
علــى أنــه وثيقــة إلثبــات تخفيــض قيمــة مبيعــات مــا .يتــم إصــدار االشــعار الدائــن فــي حــاالت مختلفــة ،منهــا لتصحيــح
خطــأ مــا ،فــي حــال كان مبلــغ الفاتــورة أعلــى مــن المفــروض ،أو فــي حــال عــدم تطبيــق الخصــم بشــكل صحيــح ،أو فــي
حــال تلــف الســلع أو كونهــا ال تســتوفي المواصفــات التــي طلبهــا المشــتري وتمــت إعادتهــا بالكامــل أو جزئيـ ًـا للمــورد.
ألغــراض ضريبــة القيمــة المضافــة ،فــإن االشــعار الدائــن يعكــس تعديــل المــورد للمقابــل بالنقصــان بمــا يتعلــق
ً
ســابقا لتوريــد ســلع أو خدمــات.
بفاتــورة ضريبيــة صــادرة
وعلــى العكــس مــن ذلــك ،فــإن االشــعار المديــن يعكــس تعديــل المــورد للمقابــل بالزيــادة بمــا يتعلــق بفاتــورة ضريبيــة
صــادرة سـ ً
ـابقا لتوريــد ســلع أو خدمــات.
يتوجــب علــى الشــخص الخاضــع للضريبــة الــذي يقــوم بتعديــل مقابــل التوريــد أن يعكــس التعديــل مــن خــال اشــعار
دائــن أو اشــعار مديــن يتــم مــن خاللــه تصحيــح الفاتــورة الضريبيــة األصليــة .46

 .7.1حاالت إصدار االشعار الدائن أو االشعار المدين
يقــوم الشــخص الخاضــع للضريبــة بتعديــل قيمــة التوريــد مــن خــال اشــعار دائــن أو اشــعار مديــن فــي الحــاالت اآلتيــة،
والتــي تــم فيهــا إصــدار فاتــورة ضريبيــة تتعلــق بتوريــد خاضــع للضريبــة:
ً
ً
جزئيا،
كليا أو
 )1تم إلغاء أو وقف التوريد بعد حدوثه أو اعتباره حدث
 )2وجود تغيير أو تعديل جوهري في طبيعة التوريد بحيث يؤدي إلى تغيير الضريبة المستحقة،
 )3تــم االتفــاق علــى قيمــة التوريــد مسـ ً
ـبقا ،ثــم تــم تعديلــه ألي ســبب مــن األســباب ،بمــا فــي ذلــك عــرض تخفيــض
إضافــي بعــد إتمــام البيــع،
 )4عند ترجيع السلع أو الخدمات أو أي جزء منها إلى المورد ويقوم المورد بقبول استرجاعها.47
مثــال ( :)17قــام مصنــع بســداد دفعــة مقدمــة لشــركة إنشــاءات بغــرض القيــام ببنــاء مســتودع جديــد للمصنــع،
وقامــت شــركة االنشــاءات بإصــدار فاتــورة ضريبيــة بمــا يتعلــق بالجــزء المســتلم مــن الدفعــة المقدمــة.
قبــل البــدء بالمشــروع ،قامــت شــركة االنشــاءات باالعتــذار عــن المشــروع ،وتــم الغــاء التوريــد وإصــدار اشــعار دائــن بمــا
يتعلــق بالفاتــورة الضريبيــة الصــادرة سـ ً
ـابقا.
مثــال ( :)18قامــت شــركة االتحــاد العربــي للتجــارة العامــة بإصــدار فاتــورة بتاريــخ  2021/11/1تتعلــق بتوصيــل عــدد مــن
الشــحنات لشــركة الســهم الذهبــي للتوزيعــات الغذائيــة .وخــال مراجعــة األســعار فــي شــهر  ،2022/4اكتشــفت شــركة
االتحــاد بأنهــا قامــت باســتخدام أســعار خاطئــة بمــا يتعلــق ببنديــن مــن التوريــد وبالتالــي قامــت بتحميــل شــركة الســهم
بمبلــغ أقــل مــن المفــروض.
قامــت شــركة االتحــاد باالتفــاق مــع شــركة الســهم علــى إصــدار اشــعار مديــن يعكــس المبلــغ االضافــي المســتحق
علــى تلــك الســلع وتــم بــه اإلشــارة إلــى الرقــم التسلســلي الخــاص بالفاتــورة الضريبيــة األصليــة باإلضافــة إلــى تاريــخ
التوريــد.
يمكنكم االطالع على االشعار المدين المذكور في هذا المثال ضمن ملحق االشعارات في هذا الدليل.
ال يجوز إصدار اشعار دائن أو اشعار ألي دفعة أو تعديل لحساب عميل ال يتعلق بتوريد لسلع أو خدمات سابق.
مثــال ( :)19قــررت شــركة العزيــز لإللكترونيــات القيــام بتقديــم  200ريــال كرصيــد دائــن لجميــع العمــاء الدائميــن لديهــا
بمناســبة العيــد .بمــا أن هــذا الرصيــد ال يتعلــق بأيــة توريــد ســابق لســلع أو خدمــات فإنــه ال يمكــن لشــركة العزيــز
إصــدار اشــعار دائــن أو القيــام بتعديــل ضريبــة القيمــة المضافــة.

 )46المادة  ،57االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة والمادة  ،54الالئحة التنفيذية
)47المادة  ،)1(40الالئحة التنفيذية
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 7.1.1تعديل ضريبة المخرجات
فــي حــال إصــدار االشــعار الدائــن او االشــعار المديــن ،فــإن ذلــك ســيؤثر علــى احتســاب كل مــن ضريبــة المخرجــات
ً
ـخصا خاضعـ ًـا للضريبــة).
للمــورد وضريبــة المدخــات القابلــة للخصــم للعميــل (وذلــك فــي حــال كان العميــل شـ
وعليه ،يتوجب على المورد تعديل ضريبة المخرجات كما يلي: 48
إذا تــم إصــدار االشــعار الدائــن أو تــم تعديــل المقابــل يتــم تعديــل ضريبــة المخرجــات (بالزيــادة أو النقصــان)
بالزيــادة فــي نفــس الفتــرة الضريبيــة التــي تــم فيهــا خــال الفتــرة الضريبيــة التــي تــم فيهــا التوريــد األصلــي
التوريــد األصلــي أو قبــل تقديــم االقــرار الضريبــي
الخــاص بالتوريــد األصلــي
إذا تــم إصــدار االشــعار الدائــن بعــد تقديــم االقــرار يتــم تعديــل ضريبــة المخرجــات (بالنقصــان) خــال الفتــرة
الضريبيــة التــي تــم فيهــا إصــدار االشــعار أو حصــول
الضريبــي الخــاص بالتوريــد األصلــي
ً
متأخرا
الحــدث الــذي أدى إلــى إجــراء التعديــل ،أيهما حــدث
إذا تــم تعديــل المقابــل بالزيــادة (إصــدار اشــعار مديــن) يتــم تعديــل ضريبــة المخرجــات (بالزيــادة) فــي الفتــرة
بعــد القيــام بتقديــم االقــرار الضريبــي الخــاص بالتوريــد الضريبيــة التــي حصــل بهــا الحــدث الــذي أدى إلــى إجــراء
التعديــل
األصلــي
ً
ً
ً
مســبقا علــى
خاضعــا للضريبــة بتاريــخ التوريــد األصلــي وقــام بخصــم ضريبــة المدخــات
شــخصا
إذا كان العميــل
ذلــك التوريــد ،فإنــه يتوجــب عليــه تصحيــح ضريبــة المدخــات لتعكــس مبلــغ الضريبــة المحتســب علــى التعديــل فــي
المقابــل فــي الفتــرة الضريبيــة التــي تــم فيهــا اصــدار االشــعار الدائــن او المديــن.49

 .7.2نماذج االشعارات والتوقيت
يتوجــب إصــدار االشــعار الدائــن أو االشــعار المديــن عنــد القيــام بتعديــل المقابــل (لــم يتــم تحديــد حــد أقصــى للمــدة
الزمنيــة فــي النظــام ،ولكــن الهيئــة تعتبــر بــأن هــذه المســتندات يجــب أن تصــدر فــي موعــد أقصــاه  15يومـ ًـا بعــد
نهايــة الشــهر الــذي حــدث بــه التعديــل وذلــك بالتوافــق مــع القواعــد الخاصــة بإصــدار الفواتيــر الضريبيــة).50
يجــب أن يتضمــن االشــعار الدائــن أو االشــعار المديــن تاريــخ اإلصــدار .ويجــب أن يتضمــن مرجــع للرقــم التسلســلي
الخــاص بالفاتــورة الضريبيــة الصــادرة للتوريــد األصلــي ،باإلضافــة إلــى المعلومــات التــي نصــت عليهــا الالئحــة
التنفيذيــة والتــي مــن الواجــب أن تتضمنهــا الفاتــورة الضريبيــة.
ال يوجــد هنالــك شــكل أو نمــوذج معيــن لإلشــعارات ،ولكنــه يجــب توضيــح القيمــة المعدلــة لقيمــة التوريــد األصلــي
باإلضافــة إلــى ضريبــة القيمــة المضافــة المرتبطــة بالتعديــل.

 )48المادة ( ،)40الالئحة التنفيذية
 )49المادة  ،)6(40الالئحة التنفيذية
 )50المادة  ،54الالئحة التنفيذية
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 7.2.1التعديالت على التوريدات المتعددة
كجــزء مــن الممارســات التجاريــة ،قــد يقــوم المــورد بإجــراء تعديــل واحــد علــى مقابــل يؤثــر علــى توريــدات متعــددة
(علــى ســبيل المثــال خصــم الكميــة علــى مــدار فتــرة معينــة).
مــن الممكــن إصــدار اشــعار دائــن أو اشــعار مديــن منفرد/واحــد يعكــس تعديــات علــى فواتيــر ضريبيــة متعــددة صــادرة
لــذات العميــل ،فــي هــذه الحالــة يجــب اإلشــارة بوضــوح إلــى الفواتيــر الضريبيــة التــي تــم تعديلهــا فــي االشــعار
باإلضافــة إلــى المبلــغ المعــدل.
مثــال ( :)20قامــت شــركة المجموعــة العربيــة للخدمــات اللوجســتية بإصــدار فاتــورة إلــى شــركة المجــد للنقليــات بتاريــخ
 2021/10/31للقيــام بتوصيــل عــدد مــن المــواد .فــي تاريــخ  6أبريــل  2022تــم إرجــاع ســلع مــن العميــل وقامــت
المجموعــة بإصــدار اشــعار دائــن وتمــت االشــارة بــه إلــى رقــم الفاتــورة الضريبيــة األصليــة.
مثــال ( :)21قامــت شــركة المجــد الحقـ ًـا بإرجــاع عــدد مــن الســلع للمجموعــة العربيــة ،وحيــث أنــه تــم توريــد هــذه الســلع
فــي أوقــات مختلفــة وبفواتيــر ضريبيــة مختلفــة ،فإنــه يمكــن للمجموعــة العربيــة إصــدار اشــعار دائــن واحــد لشــركة
بــدال مــن إصــدار عــدة اشــعارات دائنــة ويتــم االشــارة فــي االشــعار إلــى أرقــام الفواتيــر
المجــد بتاريــخ 2022/8/12
ً
الضريبيــة لــكل توريــد أصلــي.
يمكنكم االطالع على االشعارات الدائنة المذكورة في هذا المثال ضمن ملحق االشعارات في هذا الدليل.
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 .8حفظ السجالت
 .8.1المبادئ العامة
يتوجــب علــى الشــخص الخاضــع للضريبــة حفــظ ســجالت معينــة ألغــراض ضريبــة القيمــة المضافــة والتــي تتضمــن
الفواتيــر والســجالت والمســتندات المحاســبية وذلــك خــال المــدة التــي نــص عليهــا النظــام – كحــد أدنــى.
نصــت كل مــن االتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة ونظــام ضريبــة القيمــة المضافــة للملكــة والئحتــه
التنفيذيــة علــى االلتزامــات المتعلقــة بحفــظ الســجالت ألغــراض ضريبــة القيمــة المضافــة.51
تعتبــر هــذه االلتزامــات إضافيــة بجانــب أيــة متطلبــات أخــرى مفروضــة علــى األشــخاص فــي المملكــة والتــي تتعلــق
بحفــظ الســجالت وفقـ ًـا لنظــام الســجالت التجاريــة 52أو أيــة أنظمــة أخــرى.
يعتبــر توثيــق احتســاب ضريبــة القيمــة المضافــة واإلقــرار واإلبــاغ عنهــا ألغــراض ضريبــة القيمــة المضافــة هــو
المتطلــب األساســي والهــدف مــن حفــظ الســجالت وذلــك عنــد التدقيــق والمراجعــة.
أثنــاء الفحــص والتدقيــق الــذي تقــوم بــه الهيئــة ،يتوجــب علــى الشــخص الخاضــع للضريبــة إتاحــة كافــة الفواتيــر
والدفاتــر المحاســبية والســجالت والمســتندات المحاســبية ذات الصلــة لموظــف الهيئــة الــذي يقــوم بالتدقيــق .فــي
حــال احتفــاظ الشــخص الخاضــع للضريبــة بالفواتيــر والســجالت المحاســبية علــى نظــام حاســب آلــي (إلكترونيـ ًـا) ،فإنــه
ـاء
يتوجــب علــى هــذا الشــخص الخاضــع للضريبــة أثنــاء الفحــص توفيــر نســخ ورقيــة مــن هــذه الملفــات اإللكترونيــة ،بنـ ً
علــى طلــب موظــف الهيئــة والتــي تحتــوي علــى المعلومــات المطلوبــة.53

 .8.2السجالت المطلوبة
حــددت االتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة بأنــه يتوجــب علــى الشــخص الخاضــع للضريبــة االحتفــاظ بـــ
“الفواتيــر الضريبيــة ،والدفاتــر والســجالت المحاســبية» خــال مــدة معينــة وكحــد أدنــى .ويعتبــر مثــل هــذا المتطلــب
القانونــي بأنــه واســع النطــاق.
ويتمثــل التركيــز فــي هــذا المتطلــب ألغــراض ضريبــة القيمــة المضافــة ،علــى الوثائــق التــي تحــدد تفاصيــل التوريــدات
التــي تمــت (بمــا فــي ذلــك التســليم والدفــع) ،واحتســاب ضريبــة القيمــة المضافــة علــى التوريــدات وعمليــة تســجيل
تلــك المعامــات ضمــن الســجالت المحاســبية وإقــرارات ضريبــة القيمــة المضافــة.
فيما يلي قائمة غير شاملة للمستندات التي من المتوقع بأن تقوم الهيئة بمراجعتها عند الطلب:
• جميع الفواتير الضريبية الصادرة والمستلمة
• الدفاتر والمستندات المحاسبية
• العقــود واالتفاقيــات الخاصــة بالمبيعــات والمشــتريات ذات القيــم المرتفعــة ،وأيــة مراســات تحتــوي علــى
تفاصيــل تلــك التوريــدات
• كشوفات الحساب البنكي وأية سجالت مالية أخرى
• مستندات االستيراد والتصدير والشحن
• سجالت أخرى تتعلق باحتساب ضريبة القيمة المضافة واإلقرار الضريبي

 )51المادة  ،59االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة .المادة  ،66الالئحة التنفيذية
 )52األمر الملكي رقم م ،61/تاريخ 1989/6/27م
 )53المادة  ،64الالئحة التنفيذية
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 .8.3االحتفاظ بالسجالت
 .8.3.1الشكل والموقع
يمكــن االحتفــاظ بالســجالت بشــكل مادي/ورقــي أو إلكترونــي .وفــي كلتــا الحالتيــن ،يجــب االحتفــاظ بالســجالت فــي
المملكــة (ســواء بشــكل مــادي أو مــن خــال الوصــول إلــى الخــادم ذي الصلــة حيــث يتــم تخزيــن هــذه الســجالت).
فــي الحــاالت التــي يكــون فيهــا الشــخص الخاضــع للضريبــة مقيمـ ًـا فــي المملكــة ويختــار بــأن يقــوم بتخزيــن الســجالت
إلكترونيـ ًـا ،فإنــه يتوجــب أن يكــون الحاســوب أو الخــادم موجـ ً
ـودا فــي المملكــة .وكمــا ذكــر أعــاه ،يجــب علــى الشــخص
الخاضــع للضريبــة تزويــد موظــف الهيئــة بنســخ مادية/ورقيــة أو ملفــات إلكترونيــة عنــد طلبهــا أثنــاء التدقيــق والفحــص.
قــد يكــون لــدى الشــخص الخاضــع للضريبــة الــذي لديــه منشــأة ثابتــة فــي المملكــة نظــام حاســب آلــي مركــزي خــارج
المملكــة .وفــي هــذه الحالــة يشــترط أن يكــون لديــه محطــة فــي منشــأته الثابتــة فــي المملكــة يمكنــه مــن خاللهــا
الوصــول إلــى جميــع البيانــات والقيــود المحاســبية المتعلقــة بحســاب ضريبــة القيمــة المضافــة للمنشــأة الثابتــة فــي
المملكــة.
ً
إلكترونيا ألغراض ضريبة القيمة المضافة ما يلي:
تتضمن المتطلبات األخرى ذات الصلة بحفظ السجالت
ً
محليا بالمستندات األصلية المؤيدة لجميع القيود المسجلة في الدفاتر المحاسبية.
• يجب االحتفاظ
• علــى الشــخص الخاضــع للضريبــة أن يوثــق إدخــال البيانــات الــى الحاســب اآللــي ونظــام المعالجــة للقيــود
المحاســبية للمراجعــة عنــد االقتضــاء.
• علــى الشــخص الخاضــع للضريبــة اتخــاذ االجــراءات األمنيــة الضروريــة والضوابــط الكافيــة التــي يمكــن مراجعتهــا
وفحصهــا لمنــع العبــث بهــا.
• للهيئــة أن تجــري مراجعــة آليــة للنظــم والبرامــج التــي يســتخدمها الشــخص الخاضــع للضريبــة فــي إعــداد حســاباته
اآللية .54

 .8.3.2اللغة
اشترطت الالئحة التنفيذية على وجوب حفظ السجالت باللغة العربية.
فــي الحــاالت التــي يختــار فيهــا الشــخص الخاضــع للضريبــة تخزيــن الســجالت إلكترونيـ ًـا ،فإنــه يتوجــب إدخــال البيانــات
إلــى نظــام الحاســب اآللــي باللغــة العربيــة وأن تكــون مطابقــة للســجالت الماديــة.55

 .8.3.3فترة الحفظ
الحاالت األساسية
يجب االحتفاظ بجميع السجالت لمدة أساسية ( )6سنوات ،كحد أدنى.56
األصول المنقولة واألصول الرأسمالية
تــم تحديــد مــدة حفــظ أطــول بمــا يتعلــق بالســجالت الخاصــة باألصــول الرأســمالية المنقولــة ،وهــي ( )11ســنة (تــم
احتســابها علــى أســاس العمــر االنتاجــي المحــدد ألغــراض ضريبــة القيمــة المضافــة  6 -ســنوات  -باإلضافــة إلــى 5
ســنوات أخــرى).
ً
وفقا للممارســات المحاســبية الخاصة بالشــخص
فــي الحــاالت التــي يكــون فيهــا عمــر أي أصــول رأســمالية يتــم تحديده
الخاضــع أقــل مــن ( )6ســنوات ،فــإن الحــد األدنــى لفتــرة حفــظ الســجالت المتعلقــة بتلــك األصــول ســيكون العمــر
االفتراضــي مضافـ ًـا إليــه ( )5ســنوات أخــرى.57
العقارات
يجــب االحتفــاظ بالفواتيــر الضريبيــة والدفاتــر والســجالت المحاســبية والمســتندات المتعلقــة بالعقــارات لمــدة ال تقــل
عــن ( )15ســنة فــي جميــع الحــاالت. 58
 )54المادة  ،)3(66الالئحة التنفيذية
 )55المادة  ،)3(66الالئحة التنفيذية – بدون التعارض مع أية التزامات منصوص عليها في أنظمة أخرى
 )56المادة  ،)1(66الالئحة التنفيذية
 )57المادة  ،)1(66الالئحة التنفيذية
 )58المادة  ،59االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة

33

الدليل اإلرشادي الخاص بالفواتير الضريبية وحفظ السجالت

النسخة األولى

 .8.3.4حفظ السجالت من قبل طرف ثالث
يمكــن للشــخص الخاضــع للضريبــة تعييــن طــرف ثالــث ليقــوم باالحتفــاظ بالســجالت وفقـ ًـا لمتطلبــات االمتثــال .وفــي
ـؤوال بشــكل مباشــر عــن هــذا االمتثــال.59
جميــع الحــاالت ،ال يــزال الشــخص الخاضــع للضريبــة مسـ ً

 .8.4حاالت خاصة
األشخاص الخاضعين للضريبة غير المقيمين
إذا لــم يمتلــك الشــخص غيــر المقيــم منشــأة فــي المملكــة ويوجــد لديــه ممثــل ضريبــي مقيــم فــي المملكــة،
فإنــه يتوجــب علــى الممثــل الضريبــي االحتفــاظ بالفواتيــر والدفاتــر والســجالت والمســتندات المحاســبية المتعلقــة
بالشــخص غيــر المقيــم.60
فــي حــال لــم يكــن لــدى الشــخص غيــر المقيــم ممثــل ضريبــي فــي المملكــة ،فيجــب عليــه االحتفــاظ بالســجالت فــي
المملكــة عــن طريــق تعييــن طــرف ثالــث يقــوم باالمتثــال لمتطلبــات حفــظ الســجالت.61
يلتــزم كل مــن الممثــل الضريبــي أو الطــرف الثالــث بتزويــد موظفــي الهيئــة بالنســخ الماديــة أو الملفــات اإللكترونيــة
عنــد الطلــب أثنــاء الفحــص والتدقيــق.
ً
وفقا لألساس النقدي
المحاسبة
يجــب علــى جميــع األشــخاص الخاضعيــن للضريبــة والذيــن يســتخدمون المحاســبة وفقـ ًـا لألســاس النقــدي الحتســاب
ضريبــة القيمــة المضافــة 62االحتفــاظ بســجالت المبيعــات الســنوية (أقــل مــن  5مليــون ريــال ســعودي) مــع ســجالتهم
االعتياديــة للتأكــد مــن أهليتهــم الســتخدام المحاســبة وفقـ ًـا لألســاس النقــدي ألغــراض ضريبــة القيمــة المضافــة.
ً
وفقــا لألســاس النقــدي ضمــن الدليــل
يمكــن االطــاع علــى المزيــد مــن المعلومــات والتفاصيــل حــول المحاســبة
اإلرشــادي العــام لضريبــة القيمــة المضافــة.
توريدات السلع المستعملة
يجــب علــى أي شــخص خاضــع للضريبــة يختــار بــأن يســتخدم طريقــة هامــش الربــح لحســاب الضريبــة علــى أي توريــد
لســلع مســتعملة مؤهلــة أن يحتفــظ بســجل لجميــع الســلع المســتعملة المؤهلــة التــي يتــم شــراؤها وتوريدهــا مــن
قبلــه.
المزيد من التفاصيل حول السجالت المطلوبة منصوص عليها ضمن الالئحة التنفيذية.63
متطلبات السجالت اإلضافية
للهيئــة الحــق ،فــي جميــع األوقــات ،طلــب توفيــر ســجالت إضافيــة مــن قبــل أي شــخص ألغــراض التســجيل والفحــص
وإجــراءات التقييــم ،وذلــك فــي الحــاالت التــي تــرى بهــا الهيئــة ضــرورة لذلــك .وهنالــك ســبب لطلــب تلــك الســجالت
اإلضافيــة.
عنــد الحاجــة ،ســتقوم الهيئــة بإبــاغ الشــخص الخاضــع للضريبــة بضــرورة تزويدهــا بالســجالت اإلضافيــة وذلــك بمــدة
( )20يــوم – أو إطــار زمنــي معقــول وفقـ ًـا للمعلومــات وطبيعتهــا. 64

 )59المادة  ،)4(66الالئحة التنفيذية
 )60المادة  ،)5(66الالئحة التنفيذية
 )61المادة  ،)4(66الالئحة التنفيذية
 )62المادة  ،46الالئحة التنفيذية
 )63المادة  ،)10(48الالئحة التنفيذية
 )64المادة  ،)6( 66الالئحة التنفيذية
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 .9خصم ضريبة المدخالت
 .9.1أحكام عامة
يجــوز للشــخص المســجل ألغــراض ضريبــة القيمــة المضافــة خصــم ضريبــة المدخــات المفروضــة علــى الســلع
والخدمــات التــي يقــوم بشــرائها أو اســتالمها فــي ســياق ممارســته لنشــاطه االقتصــادي .ويجــوز خصــم ضريبــة
المدخــات علــى:
• ضريبة القيمة المضافة المفروضة من قبل مورد مسجل في المملكة.
• ضريبــة القيمــة المضافــة المحتســبة ذاتيـ ًـا مــن قبــل شــخص مســجل ألغــراض ضريبــة القيمــة المضافــة وفــق آليــة
االحتســاب العكســي.
• ضريبة القيمة المضافة عن الواردات المدفوعة إلى مصلحة الجمارك عند استيراد السلع إلى المملكة.
وكقاعدة عامة ،ال يجوز خصم ضريبة المدخالت التي تتعلق بالتوريدات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة.
باإلضافــة إلــى ذلــك ال يجــوز خصــم ضريبــة المدخــات عــن أيــة نفقــات تــم تكبدهــا وال تتعلــق بالنشــاط االقتصــادي
للشــخص الخاضــع (ويشــمل ذلــك بعــض أشــكال النفقــات المقيــدة مثــل الخدمــات الترفيهيــة والخدمــات الثقافيــة
وخدمــات الطعــام والمركبــات المقيــدة ،) 65أو أي تكاليــف أخــرى تتعلــق بتوريــدات معفــاة مــن ضريبــة القيمــة المضافة.
وتكــون ضريبــة المدخــات بمثابــة رصيــد دائــن يتــم إدراجــه فــي إقــرار ضريبــة القيمــة المضافــة ويتــم خصمــه مــن
ضريبــة القيمــة المضافــة المفروضــة علــى التوريــدات (ضريبــة المخرجــات) التــي تــم إجراؤهــا خــال تلــك الفتــرة.
يجــوز خصــم ضريبــة المدخــات فقــط إذا كان لــدى الشــخص الخاضــع للضريبــة فاتــورة ضريبيــة أو مســتندات جمركيــة
التــي تثبــت قيمــة الضريبــة المســتحقة (أو أي مســتند بديــل يثبــت مبلــغ ضريبــة المدخــات المدفوعــة أو مســتحقة
الدفــع بشــرط موافقــة الهيئــة). 66

 .9.2الخصم النسبي المتعلق بضريبة المدخالت
ال يجــوز خصــم ضريبــة المدخــات المتعلقــة بتوريــدات الشــخص الخاضــع للضريبــة المعفــاة مــن ضريبــة القيمــة
المضافــة ،كالخدمــات الماليــة المعفــاة أو اإليجــار الســكني المعفــى .وفــي حــال كانــت توريــدات الشــخص الخاضــع
للضريبــة تشــمل توريــدات خاضعــة لضريبــة القيمــة المضافــة وأخــرى معفــاة مــن ضريبــة القيمــة المضافــة ،فإنــه يجــوز
تكبــد الشــخص
لذلــك الشــخص أن يخصــم ضريبــة المدخــات المتعلقــة بالجــزء الخاضــع لضريبــة القيمــة المضافــة ،وإذا ّ
عامــة مقابــل القيــام بتوريــدات خاضعــة لضريبــة القيمــة المضافــة وأخــرى معفــاة
الخاضــع للضريبــة نفقــات أو تكاليــف ً
مــن الضريبــة ،يجــب عليــه فــي هــذه الحالــة تقســيم النفقــات والتكاليــف بشــكل دقيــق لتحديــد التكاليــف المتعلقــة
بالجــزء الخاضــع لضريبــة القيمــة المضافــة .ويتــم تحديــد ضريبــة المدخــات وفقـ ًـا لألحــكام التاليــة:67
ضريبــة مدخــات تتعلــق مباشــرة بمعامــات بيــع خاضعــة
لضريبــة القيمــة المضافــة
ضريبــة مدخــات تتعلــق مباشــرة بمعامــات بيــع معفــاة
ال يجوز الخصم بالكامل
مــن ضريبــة القيمــة المضافــة
ال يمكــن تخصيــص النفقــات العامــة وضريبــة المدخــات
ً
استنادا إلى التقسيم
الخصم الجزئي
بشــكل مباشــر
الخصم بالكامل

يجــب تقســيم النفقــات /التكاليــف العامــة المدفوعــة مــن قبــل شــخص خاضــع لضريبــة القيمــة المضافــة مقابــل القيــام
بتوريــدات خاضعــة لضريبــة القيمــة المضافــة وأخــرى معفــاة لتعكــس اســتخدام تلــك التكاليــف فــي الجــزء الخاضــع
لضريبــة القيمــة المضافــة مــن أنشــطة الشــخص الخاضــع للضريبــة بشــكل صحيــح.
 )65المادة ( ،)50الالئحة التنفيذية – قائمة النفقات المقيدة
 )66المادة ( ،7)49الالئحة التنفيذية
 )67المادة ( ،)51الالئحة التنفيذية
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ويتــم حســاب الخصــم النســبي عــن قيــم التوريــدات الخاضعــة لضريبــة القيمــة المضافــة التــي يتــم إجراؤهــا خــال
ســنة محــددة باســتخدام الطريقــة االفتراضيــة التاليــة:

قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة التي يقوم بها الشخص الخاضع للضريبة خالل السنة
الميالدية الماضية
إجمالي قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة والتوريدات المعفاة التي قام بها الشخص
الخاضع للضريبة خالل السنة الميالدية الماضية
ال تشــمل الطريقــة المذكــورة أعــاه توريــدات األصــول الرأســمالية التــي يقــوم بهــا الشــخص الخاضــع للضريبــة حيــث
إنــه مــن شــأنها اإلخــال باســتخدام ضريبــة المدخــات.
مــن الممكــن أن توافــق الهيئــة علــى طــرق بديلــة الحتســاب الخصــم النســبي االفتراضــي خــاف قيمــة التوريــدات
فــي الحــاالت التــي تعكــس فيهــا بشــكل أفضــل االســتخدام الفعلــي لضريبــة القيمــة المضافــة المتكبــدة .المزيــد
مــن المعلومــات حــول خصــم ضريبــة القيمــة المضافــة واالســترداد الجزئــي لضريبــة القيمــة المضافــة ضمــن الدليــل
اإلرشــادي الخــاص بخصــم ضريبــة القيمــة المضافــة.

 .9.3خصم ضريبة القيمة المضافة المسددة وفقاً آللية االحتساب العكسي
ً
وفقــا آلليــة االحتســاب
ُيســمح بخصــم ضريبــة القيمــة المضافــة المســددة مــن قبــل الشــخص الخاضــع للضريبــة
العكســي بشــرط أن يتــم اســتالم الســلع أو الخدمــات ألغــراض القيــام بنشــاط اقتصــادي بهــدف توريــدات خاضعــة
للضريبــة.
يعتبــر االفصــاح عــن ضريبــة القيمــة المضافــة وفقـ ًـا آلليــة االحتســاب العكســي شـ ً
ـرطا للخصــم المرتبــط بهــذه اآلليــة.
فــي الحــاالت االعتياديــة ،يتــم االقــرار عــن ضريبــة المخرجــات وضريبــة المدخــات فــي نفــس االقــرار الضريبــي (الخانــة
.)9
فــي حــال احتســاب ضريبــة القيمــة المضافــة ذاتيـ ًـا وفقـ ًـا آلليــة االحتســاب العكســي مــن قبــل العميــل ،فلــن يقــوم
المــورد بإصــدار فاتــورة ضريبيــة لهــذا الغــرض.68
وبذلــك لــن يحتفــظ العميــل بفاتــورة ضريبيــة مــن المــورد بمــا يتعلــق بالضريبــة المفروضــة .تقبــل الهيئــة فــي حالــة
تزويدهــا بالفاتــورة التجاريــة مــن المــورد غيــر المقيــم بــأن تكــون إثبــات علــى الضريبــة المفروضــة باإلضافــة الــى
المقابــل المســتحق.

 .9.4توقيت خصم الضريبة
وفقـ ًـا لالتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة ،فــإن حــق العميــل بخصــم ضريبــة المدخــات علــى توريــد مــا
مرتبــط بالتــزام المــورد بفــرض وتحصيــل ضريبــة القيمــة المضافــة علــى التوريــد أي تاريــخ التوريــد
ً
وفقا ألحكام هذه االتفاقية»
«ينشأ حق الخصم عند استحقاق الضريبة القابلة للخصم
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ويخضــع ذلــك للشــرط العــام الــذي يفــرض علــى الشــخص الخاضــع للضريبــة االحتفــاظ بالفاتــورة الضريبيــة مــن أجــل
اجــراء الخصــم باإلضافــة الــى أيــة شــروط أخــرى محــددة تتعلــق بالخصــم الضريبــي ضمــن أنظمــة المملكــة العربيــة
الســعودية.
ً
وفقــا ألســاس
بالنســبة للشــخص الخاضــع للضريبــة الــذي يســتخدم الطريقــة المحاســبية لإلقــرار عــن الضريبــة
الفاتــورة 70فيكــون لــه حــق خصــم ضريبــة المدخــات فــي الفتــرة الضريبيــة التــي يقــع فيهــا تاريــخ التوريــد .وعــادة
مــا يكــون هــذا التاريــخ هــو تاريــخ اســتالم الســلع أو الخدمــات وتاريــخ إصــدار الفاتــورة الضريبيــة أو المســتند البديــل
للشــخص الخاضــع للضريبــة.
 )68المادة ( ،3)44االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة
 )69المادة ( ،)44االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة
 )70المادة ( ،)45الالئحة التنفيذية
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ال يمكــن للشــخص الخاضــع للضريبــة (العميــل) القيــام بخصــم ضريبــة المدخــات المتعلقــة بالتوريــد إلــى أن يتوفــر
لديــه الفاتــورة الضريبيــة والتــي تــم اصدارهــا خــال الفتــرة الضريبيــة محــل الخصــم.
فــي حــال تــم اســتالم الفاتــورة ضريبيــة خــال فتــرة ضريبيــة الحقــة ،فــإن الالئحــة التنفيذيــة تســمح للشــخص الخاضــع
للضريبــة خصــم ضريبــة المدخــات فــي فتــرات ضريبيــة الحقــة للفتــرة الضريبيــة التــي تشــمل تاريــخ التوريــد وبشــرط
أن ال تتجــاوز ()5ســنوات بعــد الســنة التــي تــم بهــا التوريــد.71

 .9.5حاالت خاصة  -المستندات/األدلة البديلة
تضمنــت الالئحــة التنفيذيــة مســتندات أخــرى يمكــن االســتناد عليهــا كإثبــات فــي حــال عــدم توافــر المســتندات الــواردة
فــي االتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة:
ً
وفقا للنظام.
• فاتورة ضريبية مبسطة تم إصدارها بشكل صحيح
• فــي حــال كان التوريــد ناتجـ ًـا عــن نقــل الســلع إلــى دولــة عضــو أخــرى ،فالمســتند التجــاري أو أي مســتند آخــر يثبــت
القيمــة التــي تــم علــى أساســها احتســاب ضريبــة القيمــة المضافــة فــي تاريــخ النقل.
• مســتندات تجاريــة أخــرى ُيســمح بهــا حســب تقديــر الهيئــة ،تثبــت أن الشــخص الخاضــع للضريبــة قــد تــم تكليفــه
بصــورة صحيحــة وســدد ضريبــة القيمــة المضافــة ذات الصلــة.72
تعتبــر الهيئــة بأنــه وفــي جميــع الحــاالت ،يتوجــب علــى الشــخص الخاضــع للضريبــة والــذي يتلقــى توريـ ً
ـدا لســلع أو
خدمــات االحتفــاظ بفاتــورة ضريبيــة .ومــع ذلــك ،فــي حــال عــدم توافــر فاتــورة ضريبيــة أو عــدم اكتمالهــا ،فإنــه يمكــن
ً
وفقا
اســتخدام مســتندات أخــرى كإثبــات لحــق خصــم ضريبــة المدخــات .وللهيئــة الســماح باســتخدام هــذه المســتندات
لتقديرهــا.
مثــال ( :)13يعمــل طــارق كتاجــر مســجل ألغــراض ضريبــة القيمــة المضافــة فــي المملكــة وقــام بشــراء ســلع مــن مــورد
بمبلــغ  3,000ريــال ســعودي .قــام المــورد بإصــدار فاتــورة ضريبيــة تتضمــن رقــم تســجيله الضريبــي ومعلومــات عــن
التوريــد بوضــوح ولكنهــا ال تتضمــن عنــوان) طــارق (أو كميــة الســلع المــوردة .قــام المحاســب المســؤول لــدى طــارق
بطلــب فاتــورة معدلــة ولكــن لــم يقــم المــورد بذلــك .كــون الفاتــورة الضريبيــة غيــر مكتملــة فــإن لــدى طــارق مســتند
يثبــت تفاصيــل التوريــد ،وللهيئــة وفقـ ًـا لتقديرهــا أن تقبــل بهــذه الفاتــورة كإثبات/مســتند تجــاري بديــل ،وعليــه يمكــن
ً
وفقــا للمســتندات المتوفــرة لديــه عــن التوريــد ومســتندات
لطــارق خصــم ضريبــة المدخــات علــى هــذه الفاتــورة
إثبــات ســداد ضريبــة القيمــة المضافــة عــن هــذا التوريــد.

 .9.5.1الفواتير باللغة غير العربية
يجــب أن تتضمــن الفواتيــر الضريبيــة البيانــات الالزمــة باللغــة العربيــة باإلضافــة إلــى أي لغــة أخــرى يتــم اســتخدامها.
وذلــك يعنــي بــأن الفاتــورة الصــادرة مــن دون المعلومــات باللغــة العربيــة لــن تعتبــر بأنهــا فاتــورة ضريبيــة صحيحــة
ألغــراض ضريبــة القيمــة المضافــة فــي المملكــة.

 )71المادة ( ،)49الالئحة التنفيذية
 )72المادة ( ،7)49الالئحة التنفيذية
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ً
توريــدا لســلع أو خدمــات االحتفــاظ
يتوجــب فــي جميــع الحــاالت علــى الشــخص الخاضــع للضريبــة والــذي يتلقــى
بفاتــورة ضريبيــة صحيحــة باللغــة العربيــة وذلــك إلثبــات حــق خصــم ضريبــة المدخــات .ومــع ذلــك ،فــي حــال تــم
االحتفــاظ بفاتــورة صــادرة بلغــة أخــرى غيــر اللغــة العربيــة ولكنهــا تســتوفي جميــع الشــروط األخــرى للفاتــورة الضريبيــة
الــواردة فــي الالئحــة التنفيذيــة ،فــإن الهيئــة ستســمح للعميــل باســتخدام هــذه الفاتــورة كمســتند بديــل إلثبــات تلقيــه
للتوريــد وتكبــده لضريبــة المدخــات ،وتمكينــه مــن ممارســة حــق خصــم ضريبــة المدخــات شــريطة اســتيفاء المعاييــر
اآلتيــة:
• أن تتوافق الفاتورة مع المتطلبات األخرى إلصدار الفواتير الضريبية الواردة في الالئحة التنفيذية.73
• أن يتوفــر لــدى الشــخص الخاضــع للضريبــة إثبــات آخــر بأنــه تــم تســديد ضريبــة القيمــة المضافــة المســتحقة
للمــورد (ككشــف بنكــي أو إيصــال مــن المــورد).
ـاء علــى طلبهــا بترجمــة معتمــدة ألي فاتــورة تطلبهــا الهيئــة
• علــى الشــخص الخاضــع للضريبــة تزويــد الهيئــة بنـ ً
خــال التدقيــق أو ألي ســبب آخــر.
ً
مســبقا الســتخدام الفواتيــر بلغــة غيــر
ال يتطلــب مــن الشــخص الخاضــع للضريبــة الحصــول علــى موافقــة الهيئــة
العربيــة كإثبــات بديــل لخصــم ضريبــة المدخــات عــن كل فاتــورة علــى حــدة فــي حــال كانــت الفواتيــر تســتوفي كافــة
المعاييــر المذكــورة أعــاه.
بنــاء علــى الفاتــورة ،وال يخــل
ان االجــراء التقديــري يؤثــر فقــط علــى حــق العميــل فــي خصــم ضريبــة المدخــات
ً
بالتزامــات مــورد الســلع أو الخدمــات بإصــدار فواتيــره بالتوافــق مــع المتطلبــات الــواردة فــي الالئحــة التنفيذيــة ،وغيــر
ذلــك يعتبــر مخالفــة ألحــكام النظــام والالئحــة ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن عقوبــات.
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 .10االلتزامات الضريبية
علــى كل شــخص خاضــع للضريبــة تقييــم التزامــه الضريبــي واالمتثــال للشــروط وااللتزامــات المتعلقــة بضريبــة القيمة
المضافــة ،ويشــمل ذلــك التســجيل فــي ضريبــة القيمــة المضافــة عنــد االقتضــاء واحتســاب مبلــغ صافــي الضريبــة
مســتحقة الدفــع بشــكل دقيــق ودفــع الضريبــة فــي موعــد اســتحقاقها وكذلــك االحتفــاظ بجميــع الســجالت الالزمــة
والتعــاون مــع موظفــي الهيئــة عنــد الطلــب.
وإذا لــم يكــن الشــخص متأكـ ً
ـدا مــن التزاماتــه فيجــب عليــه التواصــل مــع الهيئــة مــن خــال الموقــع اإللكترونــي vat.
 gov.saأو وســائل التواصــل األخــرى ،كمــا يمكنــه طلــب الحصــول علــى استشــارة خارجيــة مــن أحــد االستشــاريين
المؤهليــن .وفيمــا يلــي عــرض ألهــم االلتزامــات الضريبيــة المنصــوص عليهــا فــي النظــام والالئحــة

 .10.1تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة
يتعيــن علــى كل شــخص مســجل ألغــراض ضريبــة القيمــة المضافــة ،أو الشــخص المفــوض بالتصــرف نيابــة عنــه،
تقديــم إقــرار ضريبــة القيمــة المضافــة إلــى الهيئــة لــكل فتــرة ضريبيــة شــهرية أو ربــع ســنوية (كمــا يلــزم الحــال).
ويعتبــر اإلقــرار الضريبــي بمثابــة تقييــم ذاتــي مــن الشــخص الخاضــع للضريبــة عــن الضريبــة المســتحقة عــن تلــك
الفتــرة.
وتعــد الفتــرات الضريبيــة الشــهرية إلزاميــة بالنســبة لألشــخاص الخاضعيــن لضريبــة القيمــة المضافــة التــي تتجــاوز
إيراداتهــم الســنوية مبلــغ  40مليــون ريــال ســعودي ،بينمــا تكــون الفتــرة الضريبيــة االعتياديــة لباقــي األشــخاص
الخاضعيــن لضريبــة القيمــة المضافــة هــي ثالثــة أشــهر.
يجــب تعبئــة إقــرار ضريبــة القيمــة المضافــة ودفــع صافــي ضريبــة القيمــة المضافــة المســتحقة فــي موعــد أقصــاه
اليــوم األخيــر مــن الشــهر الــذي يلــي انتهــاء الفتــرة الضريبيــة التــي يتعلــق بهــا إقــرار ضريبــة القيمــة المضافــة.
سيتم طرح مزيد من التفاصيل حول تعبئة إقرارات ضريبة القيمة المضافة من خالل دليل إرشادي منفصل.
إذا نشــأ عــن اإلقــرار الضريبــي اســتحقاق ضريبــة واجبــة الـ ّـرد إلــى الشــخص الخاضــع للضريبــة أو إذا كان لــدى الشــخص
ـبب كان ،فيجــوز للشــخص الخاضــع للضريبــة المطالبــة باســترداد هــذا المبلــغ بعــد
الخاضــع للضريبــة رصيــد دائــن ألي سـ ٍ
تقديــم اإلقــرار الضريبــي أو فــي أي وقــت الحــق خــال الخمــس ســنوات التاليــة مــن خــال تقديــم طلــب اســترداد إلــى
الهيئــة .وســتقوم الهيئــة بمراجعــة تلــك الطلبــات وســداد المبلــغ المســتحق عــن طلبــات االســترداد المقبولــة مباشــرة
للشــخص الخاضــع للضريبــة.74

 .10.2حفظ السجالت
يجــب علــى جميــع األشــخاص الخاضعيــن لضريبــة القيمــة المضافــة االحتفــاظ بســجالت ضريبيــة مناســبة تتعلــق
باحتســاب ضريبــة القيمــة المضافــة وذلــك ألغــراض التدقيــق .يتضمــن القســم  8مــن هــذا الدليل التفاصيــل المتعلقة
بالتــزام حفــظ الســجالت.

 .10.3شهادة التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة
يجــب علــى الشــخص المقيــم الخاضــع للضريبــة والمســجل لــدى الهيئــة فــي نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة وضــع
شــهادة التســجيل الضريبيــة الخاصــة بتســجيله فــي نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة فــي مقــر عملــه الرئيســي وجميــع
فروعــه بحيــث تكــون ظاهــرة للعامــة.
في حالة مخالفة ذلك ،سيتعرض المخالف للعقوبات المنصوص عليها في النظام.

 )73المادة  ،)5(53الالئحة التنفيذية تتضمن البنود الالزم توافرها في الفاتورة الضريبية
 )74المادة ( ،)69الالئحة التنفيذية.
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 .10.4تصحيح األخطاء السابقة
إذا تبيــن للشــخص الخاضــع للضريبــة وجــود خطــأ أو عــدم صحــة المبلــغ المــدرج فــي إقــراره الضريبــي المقــدم ،أو تخلفه
عــن االمتثــال ألي التــزام ضريبــي ،فيجــب تبليــغ الهيئــة وتصحيــح الخطــأ مــن خــال تعديــل اإلقــرار الضريبــي .وفــي
حــال كان الخطــأ مــن األخطــاء التــي ينتــج عنهــا فــرق ضريبــي يزيــد صافــي قيمتــه عــن  5,000ريــال ســعودي ،فيجــب
يومــا مــن إدراكــه لهــذا الخطــأ أو القيمــة غيــر الصحيحــة وتعديــل
علــى الشــخص الخاضــع للضريبــة تبليــغ الهيئــة خــال ً 20
االقــرار الســابق .أمــا بالنســبة لألخطــاء الصغيــرة التــي ينتــج عنهــا فــرق ضريبــي أقــل مــن  5000ريــال ســعودي فإنــه
يمكــن تصحيــح الخطــأ مــن خــال تعديــل صافــي الضريبــة فــي اإلقــرار الضريبــي التالــي.75
ولمزيد من المعلومات حول تصحيح األخطاء يمكنك االطالع على الموقع اإللكتروني vat.gov.sa

 )75المادة ( ،)63الالئحة التنفيذية.
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 .11الغرامات
يجــوز للهيئــة فــرض الغرامــات والعقوبــات علــى األشــخاص الخاضعيــن للضريبــة فيمــا يتعلــق بمخالفــة أحــكام وشــروط
ضريبــة القيمــة المضافــة المنصــوص عليهــا بالنظــام والالئحــة التنفيذيــة.76
وصف المخالفة
تقديم مستندات غير صحيحة بقصد التهرب من سداد
الضريبة المستحقة أو سداد قيمة أقل من قيمة
الضريبة المستحقة.
نقل السلع من أو إلى المملكة دون سداد الضريبة
المستحقة
عدم التسجيل في الضريبة خالل الفترة المحددة
للتسجيل
ً
ً
ً
خاطئا ،أو تعديل إقرار ضريبي بعد
ضريبيا
إقرارا
تقديم
تقديمه ،أو قدم أي مستند الى الهيئة يخص الضريبة
المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ
الضريبة أقل من المستحق
عدم تقديم اإلقرار الضريبي في الوقت المحدد
عدم دفع الضريبة في الوقت المحدد
تحصيل الضريبة دون التسجيل
ً
عدم االحتفاظ بالسجالت والدفاتر وفقا لما هو محدد
في الالئحة
إعاقة موظفي الهيئة عن أداء أعمالهم
مخالفة أحكام الالئحة التنفيذية أو نظام ضريبة القيمة
المضافة

الغرامة
• ال تقل عن قيمة الضريبة المستحقة
• وال تزيد عن ثالث أضعاف قيمة السلع أو الخدمات
• ال تقل عن قيمة الضريبة المستحقة
• وال تزيد عن ثالث أضعاف قيمة السلع أو الخدمات
 10,000ريال سعودي
 50%من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة
والمستحقة
 5%-25%من الضريبة التي كان يتعين عليه اإلقرار
عنها
 5%من الضريبة المستحقة عن كل شهر أو جزء منه
غرامة تصل إلى  100,000ريال سعودي
غرامة تصل إلى  50,000ريال سعودي
غرامة تصل إلى  50,000ريال سعودي
غرامة تصل إلى  50,000ريال سعودي

فــي جميــع الحــاالت ،إذا تكــررت المخالفــة خــال  3ســنوات مــن تاريــخ إصــدار القــرار النهائــي بشــأن الغرامــة ،فيجــوز
للهيئــة مضاعفــة الغرامــة فــي حينهــا.
تحــدد الهيئــة مســتوى الغرامــة أو العقوبــة التــي تفرضهــا علــى الشــخص الخاضــع للضريبــة مــع األخــذ فــي االعتبــار
ســلوك الشــخص الخاضــع للضريبــة وســجل امتثالــه لضريبــة القيمــة المضافــة (بمــا فــي ذلــك وفــاء الشــخص الخاضــع
للضريبــة بشــروط تبليــغ الهيئــة عــن أي أخطــاء والتعــاون مــع الهيئــة مــن أجــل تصحيــح األخطــاء).

 )76الفصل السادس عشر :المواد من ( ،)47-39نظام ضريبة القيمة المضافة.
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 .12طلب إصدار قرار تفسيري
فــي حــال عــدم التأكــد مــن كيفيــة تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة علــى نشــاط معيــن أو معاملــة معينــة تقــوم بهــا أو
تنــوي القيــام بهــا ،بعــد مراجعــة األحــكام النظاميــة المعنيــة والدليــل اإلرشــادي ذو الصلــة ،يمكــن لألشــخاص الخاضعيــن
للضريبــة التقــدم بطلــب إلــى الهيئــة للحصــول علــى قــرار تفســيري علــى أن يشــمل الطلــب علــى كامــل الحقائــق
المتعلقــة بالنشــاط المحــدد أو المعاملــة المحــددة التــي ترغــب مــن الهيئــة النظــر فيهــا.
ويمكن أن يكون القرار التفسيري بإحدى الحالتين التاليتين:
• عــام :حيــث تقــوم الهيئــة بنشــر تفاصيــل القــرار التفســيري دون اإلشــارة إلــى أي بيانــات خاصــة تتعلــق بالشــخص
الخاضــع للضريبة.
• خاص :ال تقوم الهيئة بنشر القرار التفسيري.
وال يعتبــر القــرار التفســيري العــام أو الخــاص الــذي يصــدر مــن الهيئــة ملزمـ ًـا لهــا أو ملزمـ ًـا ألي شــخص خاضــع للضريبــة
فيمــا يتعلــق بــأي معاملــة يقــوم بإجرائهــا ،كمــا أنــه ال يمكــن االعتمــاد عليــه بــأي شــكل مــن األشــكال.
وال تعــد الهيئــة ملزمــة بالــرد علــى جميــع طلبــات القــرارات التفســيرية ،حيــث أنهــا ســتقوم بمراجعــة جميــع الطلبــات
ً
ـتنادا إلــى بعــض العناصــر منهــا:
وتحديــد الطلبــات التــي ســيكون لهــا األولويــة اسـ
• مستوى المعلومات التي يقدمها الشخص الخاضع للضريبة في الطلب.
• المنفعــة التــي قــد يســتفيد منهــا مجتمــع األشــخاص الخاضعيــن للضريبــة عنــد اصــدار قــرار تفســيري عــام بشــأن
معاملــة أو نشــاط مــا.
• ما إذا كان هناك نظام أو دليل قائم يناقش هذا الطلب.
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 .13االتصال بنا
للحصــول علــى مزيــد مــن المعلومــات بشــأن أي معاملــة خاضعــة لضريبــة القيمــة المضافــة يرجــى زيــارة الموقــع
اإللكترونــي vat.gov.sa :أو التواصــل معنــا علــى الرقــم التالــي .19993

 .14األسئلة الشائعة
 .1ما هي أبرز االلتزامات الخاصة بالفواتير الضريبية؟
يلتــزم المــورد المســجل فــي ضريبــة القيمــة المضافــة بإصــدار فواتيــر توثــق االيــرادات والمعلومــات الضريبيــة
المتعلقــة بكافــة المبيعــات الخاضعــة لضريبــة القيمــة المضافــة ألشــخاص خاضعيــن للضريبــة أو ألشــخاص اعتبارييــن
غيــر مســجلين.
 .2هل يجب عرض رقم التعريف الضريبي للمورد/العميل على الفاتورة؟
يجــب أن تتضمــن الفاتــورة الضريبيــة الرقــم التعريفــي للمــورد .وفــي الحــاالت التــي يطلــب فيهــا مــن العميــل أن
ً
ً
أيضــا الرقــم التعريفــي للعميــل
ذاتيــا علــى التوريــد ،فإنــه يجــب أن تتضمــن الفاتــورة الضريبيــة
يحتســب الضريبــة
وبيانـ ًـا بأنــه ســيقوم باالحتســاب الذاتــي لضريبــة القيمــة المضافــة .كمــا يجــوز أن تتضمــن الفاتــورة الضريبيــة رقــم
التعريــف الضريبــي للعميــل كمعلومــات إضافيــة وذلــك فــي غيــر الحــاالت المذكــورة أعــاه.
 .3هــل توجــد فروقــات فــي شــكل الفواتيــر بمــا يتعلــق بأطــراف التوريــد (مثــال :فواتيــر لمحــات صغيــرة غيــر مســجلة
مقارنــة بمحــات كبيــرة)؟
يجــوز إصــدار فاتــورة ضريبيــة مبســطة لتوريــدات ســلع أو خدمــات تقــل قيمتهــا عــن  1000ريــال ســعودي أو للتوريــدات
المقدمــة إلــى شــخص غيــر خاضــع للضريبــة .وال يجــوز اصــدار فاتــورة ضريبيــة مبســطة فيمــا يتعلــق بالصــادرات أو
التوريــدات البينيــة .فــي جميــع الحــاالت األخــرى يجــب إصــدار فاتــورة ضريبيــة أساســية.
 .4هل من المسموح استخدام الفاتورة الضريبية الذاتية؟
نعــم ،شــريطة اســتيفاء المعاييــر الخاصــة .حيــث يمكــن اصــدار الفاتــورة الضريبيــة الذاتيــة مــن قبــل العميــل للمــورد
(نيابــة عنــه) بمــا يتعلــق بالتوريــدات التــي يقــوم بهــا المــورد.
وأيضـ ًـا بشــرط االتفــاق المســبق بيــن الطرفيــن ،وأن تتضمــن االتفاقيــة علــى اجــراءات كل فاتــورة مــن قبــل المــورد
باإلضافــة الــى تعهــد مــن جهــة المــورد بعــدم اصــدار فاتــورة ضريبيــة فيمــا يتعلــق بتلــك التوريــدات.
 .5حاليـ ًـا ،ال يتــم إرســال فواتيــر ورقيــة للعمــاء للتوريــدات ذات القيــم المنخفضــة ،كيــف يمكــن للعميــل الــذي لــم
يتلقــى فاتــورة أن يخصــم ضريبــة المدخــات؟
يجــب علــى العميــل الحصــول علــى فاتــورة ضريبيــة صحيحــة (مــن الممكــن أن تكــون مبســطة) ،مــن أجــل خصــم
ً
ً
الكترونيــا.
ورقيــا أو
الضريبــة ،ويمكــن الحصــول علــى الفاتــورة وحفظهــا
 .6ما هي الفاتورة الضريبية المبسطة؟
هــي عبــارة عــن فاتــورة ضريبيــة تحتــوي المعلومــات األساســية عــن المــورد والمعاملــة ويمكــن إصدارهــا فــي حــال
كانــت قيمــة التوريــد أقــل مــن  1,000ريــال ســعودي أو للتوريــدات التــي تتــم ألشــخاص غيــر خاضعيــن للضريبــة.
 .7هل يتوجب التصريح عن قيمة ضريبة القيمة المضافة في الفاتورة حتى ان كان العميل غير خاضع؟
نعم ،يجب أن تتضمن الفاتورة قيمة الضريبة حتى لو كان العميل غير خاضع للضريبة.
 .8كيــف يتــم احتســاب ضريبــة القيمــة المضافــة علــى الفاتــورة؟ هــل يتــم بعــد التخفيضــات أم علــى كامــل المبلــغ
قبــل أي شــيء؟
تحتســب ضريبــة القيمــة المضافــة علــى أســاس القيمــة الفعليــة فيمــا يتعلــق بتوريــد ســلع أو خدمــات بعــد الخصــم
أو التخفيــض.
 .9هل يتم احتساب الضريبة على محتويات الفاتورة منفردة أم على القيمة االجمالية؟
فــي حــال كانــت جميــع الســلع أو الخدمــات علــى الفاتــورة خاضعــة لنســبة  5%فيمكــن تطبيــق ذلــك علــى القيمــة
االجماليــة للفاتــورة ،أمــا فــي حــال وجــود ســلع أو خدمــات بنســب مختلفــة ،فيتــم احتســاب الضريبــة بشــكل فــردي.
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 .10كيف سيتم تقديم الفواتير للهيئة؟
يحتــاج المــورد إلــى اصــدار الفواتيــر الضريبيــة للعمــاء واالحتفــاظ بنســخ منهــا فــي الســجالت للمراجعــة .فــي نهايــة
الفتــرة الضريبيــة يتــم حســاب اجمالــي هــذه الفواتيــر وتقديمهــا مــع االقــرار الضريبــي .ال يتــم إرســال الفواتيــر فعليـ ًـا
للهيئــة مــا لــم يتــم طلــب ذلــك تحديـ ً
ـدا.
 .11هــل مــن الممكــن أن نقــوم بتســجيل الرقــم الضريبــي الخــاص بالمجموعــة الضريبيــة علــى الفواتيــر الضريبيــة أم
أن هــذا الرقــم فقــط لالســتعمال مــع الهيئــة؟
يجــب تســجيل الرقــم الضريبــي الخــاص بالمجموعــة الضريبيــة علــى جميــع الفواتيــر الصادرة مــن كافة أعضــاء المجموعة
الضريبية.
 .12ماذا أفعل إذا تغيرت قيمة التوريد الموجودة في الفاتورة والتي تم تقديمها للعميل؟
فــي حــال تــم تعديــل قيمــة التوريــد بعــد اصــدار الفاتــورة الضريبيــة ،فإنــه يجــب علــى الشــخص الخاضــع للضريبــة الــذي
قــام بالتوريــد أن يــزود العميــل بإشــعار دائــن /مديــن كمــا هــو موضــح فــي المــادة ( )54مــن الالئحــة التنفيذيــة .وفــي
هــذه الحالــة:
• اشعار دائن في حال تعديل قيمة التوريد بالنقصان.
• اشعار مدين في حال تعديل قيمة التوريد بالزيادة.
 .13متى يفترض إصدار الفاتورة؟
يجب إصدار الفاتورة الضريبية خالل  15يوم من نهاية الشهر الذي تم به التوريد أو تلقي المقابل أو جزء منه.
 .14في حال لم تتوفر لدي الفواتير األصلية ،هل من الممكن أن تقبل الهيئة بنسخ عنها؟
يتوجــب االحتفــاظ بجميــع الفواتيــر الضريبيــة الصــادرة والمســتلمة ورقيـ ًـا أو الكترونيـ ًـا ليتــم االطــاع عليهــا عنــد طلــب
الهيئــة.
فــي حــال الفواتيــر المطبوعــة ،فإنــه مــن األفضــل االحتفــاظ باألصــل ،ولكــن مــن الممكــن قبــول النســخ شــريطة اثبــات
أنهــا نســخة طبــق األصــل مــن الفاتــورة األصليــة.
 .15فــي حــال قمــت ببيــع لعمــاء دائميــن ،هــل مــن الممكــن إصــدار فاتــورة واحــدة نهايــة الشــهر عــن كافــة التوريــدات
لهــؤالء العمــاء واعتبارهــا معاملــة واحــدة؟
مــن الممكــن بهــذه الحالــة إصــدار ملخــص فاتــورة ضريبيــة لجميــع التوريــدات التــي يقــوم بهــا المــورد فــي شــهر.
شــريطة أن تكــون جميــع التوريــدات المدرجــة بالفاتــورة قــد تــم اعدادهــا مــن قبــل نفــس المــورد وفــي نفــس الفتــرة
الضريبيــة ولنفــس العميــل ،وأن تكــون الفاتــورة متوافقــة مــع الشــروط.
 .16هــل يتوجــب علــى الفــروع ذكــر اســم الشــركة الرئيســية أم الفــرع ،علمـ ًـا بــأن االســم الرئيســي هــو الموجــود فــي
شــهادة التســجيل؟
ألغــراض ضريبــة القيمــة المضافــة ،يجــب إصــدار الفاتــورة الضريبيــة باســم الشــركة الرئيســية المســجلة ضمــن شــهادة
التســجيل ومــن الممكــن أيضـ ُـا إضافــة اســم الفــرع.
 .17ما هي السياسة الضريبية المتعلقة بأرشفة وحفظ المستندات عبر االنترنت؟
تخضــع جميــع عمليــات أرشــفة وحفــظ المســتندات لمتطلبــات الحفــظ األساســية .ويتعيــن علــى الشــخص الخاضــع
للضريبــة االحتفــاظ بالفواتيــر والســجالت والدفاتــر لمــدة ال تقــل عــن ( )6ســنوات – الحــاالت االعتياديــة .ويجــب
الوصــول اليهــا عنــد الطلــب.
ً
ً
يتــم االحتفــاظ بالســجالت فــي المملكــة ماديــا أو آليــا مــن خــال الوصــول إلــى الخــادم ،ويســمح األرشــفة عبــر االنترنت
بشــرط إثبــات النســخ علــى أنهــا طبــق األصــل .وفــي حــال الحفــظ الكترونيـ ًـا ،يجــب اســتيفاء المعاييــر الخاصــة بذلك.
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الملحق الخاص بالفواتير الضريبية
فاتورة ضريبية أساسية (القسم )4.3

فاتورة ضريبية

TAX INVOICE

شركة السالم للتوريدات المحدودة
رقم الفاتورة100 :
تاريخ الفاتورة2020/4/6 :
تاريخ التوريد2020/4/6 :
المورد:
شركة السالم للتوريدات المحدودة
طريق األمير سلطان بن عبد العزيز – السليمانية
هاتف221619200 :
البريد االلكترونيinfo@Al-salam.sa :
رقم التسجيل الضريبي للمورد:
310175397400001
العميل:
أسواق الكوثر
طريق سعد بن عبدالرحمن األول الفرعي
عنوان الشحن:
 - 2119طريق سعد بن عبدالرحمن األول الفرعي

AL SALAM SUPPLIES CO. LTD
Invoice #100
Invoice Date:6/4/2020
Date of Supply:6/4/2020
Supplier:
Al Salam Supplies Co. LTD
Prince Sultan bin Abdulaziz Road
Phone: 221619200
Email: info@Al-salam.sa
Supplier Tax Identification Number:
310175397400001
CUSTOMER:
AL KAWTHAR MARKETS
SA’AD BIN ABDELRAHMAN FIRST ROAD
SHIPPING ADDRESS:
2119 - SA’AD BIN ABDELRAHMAN FIRST ROAD

معلومات أخرى
رقم أمر الشراء2001341 :
تاريخ االستحقاق2020/5/6 :

TOTAL
المجموع

OTHER INFORMATION
Purchase Order Number: 2001341
Payment Due Date: 6/5/2020

TAXABLE
)TAX (SAR
QUANTITY
AMOUNT
TAX RATE
الضريبة
الكمية
نسبة الضريبة المبلغ الخاضع
(ريال سعودي)
للضريبة

NATURE OF
GOODS OR
UNIT PRICE
SERVICES
سعر الوحدة
تفاصيل السلع
أو الخدمات

210.00

10.00

5%

200.00

1

200.00

البند أ Item A -

262.50

12.50

5%

250.00

1

250.00

البند ب – Item B

367.50

17.50

5%

350.00

1

350.00

البند ج – Item C

105.00

5.00

5%

100.00

2

50.00

البند د – Item D

84.00

980.00
49.00
1,029.00

4.00

5%

80.00

) TOTAL (EXCLUDING VATاإلجمالي (باستثناء ضريبة القيمة المضافة)
 TOTAL VATمجموع ضريبة القيمة المضافة
 TOTAL AMOUNT DUEإجمالي المبلغ المستحق

Shipping and
– Handling
شحن وتفريغ
980.00
49.00
1,029.00
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فاتورة ضريبية بالعملة األجنبية (مثال )3

فاتورة ضريبية

شركة المدينة لتجارة المواد الكيميائية
رقم الفاتورة611 :
تاريخ الفاتورة2021/3/18 :
تاريخ التوريد2021/3/18 :
المورد:
شركة المدينة لتجارة المواد الكيميائية
مدينة الجبيل الصناعية
هاتف033416487 :
البريد االلكترونيinfo@madinah.sa :
رقم التسجيل الضريبي للمورد:
310175398400002
العميل:
مصنع الصفا للبالستيك
مدينة الجبيل الصناعية
عنوان الشحن:
 – 819مدينة الجبيل الصناعية
معلومات أخرى
رقم أمر الشراء2778 :
تاريخ االستحقاق2021/03/28 :
TOTAL
)(USD
المجموع
(دوالر
أمريكي)

)TAX (USD
الضريبة
(دوالر
أمريكي)

TAX INVOICE

Al Madinah Chemical Company
Invoice #611
Invoice Date:18/3/2021
Date of Supply: 18/3/2021
Supplier:
Al Madinah Chemical Company
Al Jubail Industrial City
Phone: 033416487
Email: info@madinah.sa
Supplier Tax Identification Number:
310175398400002
CUSTOMER:
Al Safa Plastic Factory
Al Jubail Industrial City
SHIPPING ADDRESS:
819 - Al Jubail Industrial City
OTHER INFORMATION
Purchase Order Number: 2778
Payment Due Date: 28/03/2021

TAXABLE
AMOUNT
QUANTITY
()USD
TAX RATE
الكمية
نسبة الضريبة المبلغ الخاضع
للضريبة (دوالر
أمريكي)

UNIT PRICE
)(USD
سعر الوحدة
(دوالر
أمريكي)

52,500.00

2,500.00

5%

50,000.00

1,250

40.00

1,323.00

63.00

5%

1,260.00

-

-

51,260.00

 TOTAL USDاإلجمالي بالدوالر األمريكي
(( )EXCLUDING VATباستثناء ضريبة القيمة المضافة)

NATURE OF
GOODS OR
SERVICES
تفاصيل السلع
أو الخدمات
Industrial
Chemicals
مواد كيميائية
صناعية
Shipping and
Handling
شحن وتفريغ
51,260.00

 TOTAL VAT - USDمجموع ضريبة القيمة المضافة  -بالدوالر األمريكي 2,563.00
2,563.00
 TOTAL VAT - SAR EXCHANGEمجموع ضريبة القيمة المضافة – بالريال
 RATE at 18/03/2021: TOTALالسعودي سعر التحويل كما في 9,611.25 2021/3/18
9,611.25
 1 VAT – SARSAR 1 USD = 3.75دوالر أمريكي =  3.75ريال سعودي
 TOTAL AMOUNT DUE - USD 53,823.00إجمالي المبلغ المستحق  -بالدوالر األمريكي 53,823.00
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فاتورة ضريبية تتضمن خصم كمية (مثال )4

فاتورة ضريبية

TAX INVOICE

شركة شهد الشام لألجهزة االلكترونية
رقم الفاتورة334 :
تاريخ الفاتورة2022/11/12 :
تاريخ التوريد2022/11/12 :
المورد:
شركة شهد الشام لألجهزة االلكترونية
طريق األمير سلطان بن عبد العزيز – السليمانية
هاتف221634100 :
البريد االلكترونيinfo@Alsham.sa :
رقم التسجيل الضريبي للمورد:
310122347900001
العميل:
شركة سما السعودية لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
الرياض – طريق الملك فهد
عنوان الشحن:
 – 101الرياض – طريق الملك فهد
معلومات أخرى
رقم أمر الشراء112 :
تاريخ االستحقاق2022/11/30 :
TAX RATE
نسبة الضريبة

TAXABLE AMOUNT
()EXCLUDING VAT
المبلغ الخاضع للضريبة
(باستثناء ضريبة القيمة المضافة)

Shahd Al Sham Electronics Company
Invoice #334
Invoice Date:12/11/2022
Date of Supply:12/11/2022
Supplier:
Shahd Al Sham Electronics Company
Prince Sultan bin Abdulaziz Road
Phone: 221634100
Email: info@Alsham.sa
Supplier Tax Identification Number:
310122347900001
CUSTOMER:
Sama Saudi Telecom and Information Technology Company
Riyadh, King Fahad Road
SHIPPING ADDRESS:
101 - Riyadh, King Fahad Road
OTHER INFORMATION
Purchase Order Number: 112
Payment Due Date: 30/11/2022
QUANTITY
الكمية

UNIT PRICE
سعر الوحدة

NATURE OF
SUPPLY
تفاصيل التوريد

Item A
200.00
1
200.00
5%
البند أ
Item B
250.000
1
250.00
5%
البند ب
Item C
350.000
1
350.00
5%
البند ج
Item D
50.00
2
100.00
5%
البند د
Volume
discount
)(100.00
5%
خصم كمية
 Amount subject to VAT at 800.00المبلغ الخاضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 800.00
5% 5%
40.00
840.00

) VAT (SARضريبة القيمة المضافة (ريال سعودي)
 TOTAL AMOUNT DUEإجمالي المبلغ المستحق

40.00
840.00
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فاتورة ضريبية تتضمن توريدات ال تخضع للنسبة األساسية ( 5%مثال )5
فاتورة ضريبية

TAX INVOICE

شركة صنّ اع األمل للمعدات الطبية
رقم الفاتورة34 :
تاريخ الفاتورة2022/10/15 :
تاريخ التوريد2022/10/12 :
المورد:
شركة صنّ اع األمل للمعدات الطبية
طريق األمير تركي بن عبدالله آل سعود – السليمانية
هاتف0112828401 :
البريد االلكترونيinfo@hope-makers.sa :
رقم التسجيل الضريبي للمورد:
310175332400005
العميل:
مستشفى األمل التخصصي
طريق سعد بن عبدالرحمن األول الفرعي
عنوان الشحن:
 - 2119طريق سعد بن عبدالرحمن األول الفرعي
معلومات أخرى
رقم أمر الشراء2001341 :
تاريخ االستحقاق2020/10/31 :
TOTAL
المجموع

4,000.00

875.00

4,875.00
00.00
4,875.00

Hope Makers for Medical Equipment Company
Invoice #34
Invoice Date:15/10/2020
Date of Supply:12/10/2020
Supplier:
Hope makers for Medical Equipment Company
Prince Turki bin Abdullah Al Saud Road
Phone: 0112828401
Email: info@hope-makers.sa
Supplier Tax Identification Number:
310175332400005
CUSTOMER:
AL Amal Specialized Hospital
Sa’ad Bin Abdelrahman First Road
SHIPPING ADDRESS:
2119 - Sa’ad Bin Abdelrahman First Road
OTHER INFORMATION
Purchase Order Number: 2001341
Payment Due Date: 31/10/2020

NATURE OF
TAXABLE
GOODS OR
UNIT
(TAX (SAR
QUANTITY AMOUNT
TAX RATE
SERVICES
PRICE
الضريبة
الكمية
نسبة الضريبة المبلغ الخاضع
سعر الوحدة تفاصيل السلع أو
(ريال سعودي)
للضريبة
الخدمات
Item A – Zero
rate qualified
medical good
البند أ :سلع طبية
10.00
400
4,000.00
0%
0.00
مؤهلة خاضعة
لنسبة الصفر
بالمائة
Item B – Zero
rate qualified
medical good
البند ب :سلع طبية
17.50
50
875.00
0%
0.00
مؤهلة خاضعة
لنسبة الصفر
بالمائة
) TOTAL (EXCLUDING VATاإلجمالي (باستثناء ضريبة القيمة المضافة) 4,875.00
 TOTAL VATمجموعضريبةالقيمةالمضافة
 TOTAL AMOUNT DUEإجمالي المبلغ المستحق

00.00
4,875.00
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فاتورة ضريبية مبسطة (مثال )7
فاتورة ضريبية مبسطة

SIMPLIFIED TAX INVOICE

(الحالة األولى – متضمنة ضريبة القيمة المضافة)
()Option 1 - includes VAT amounts
The Green Garden Markets
Invoice Date:12/4/2020

أسواق الحديقة الخضراء
تاريخ الفاتورة2020/4/12 :

Supplier:
The Green Garden Markets
Al Muraba’ – Al Dabab Street
Phone: 221634300
Supplier Tax Identification Number:
310132197400001

المورد:
أسواق الحديقة الخضراء
حي المربع ،شارع الضباب
هاتف221634300 :
رقم التسجيل الضريبي للمورد:
310132197400001

QUANTITY
الكمية

)UNIT PRICE (EXCLUDING VAT
سعر الوحدة (باستثناء ضريبة القيمة المضافة)

NATURE OF GOODS OR SERVICES
تفاصيل السلع أو الخدمات

1

20.00

البند أ – Item A

1

25.00

البند ب – Item B

1

35.00

البند ج – Item C

2

5.00

البند د – Item D

90.00
4.50
94.50

) TOTAL (EXCLUDING VATاإلجمالي(باستثناءضريبةالقيمةالمضافة)
 TOTAL VATمجموع ضريبة القيمة المضافة
 TOTAL AMOUNT DUEإجمالي المبلغ المستحق

90.00
4.50
94.50
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فاتورة ضريبية مبسطة

SIMPLIFIED TAX INVOICE

(الحالة الثانية – بيان بأن المقابل يشمل ضريبة القيمة المضافة)
()Option 2 - Statement VAT inclusive
The Green Garden Markets
Invoice Date: 19/4/2022

أسواق الحديقة الخضراء
تاريخ الفاتورة2020/4/19 :

Supplier:
The Green Garden Markets
Al Muraba’ – Al Dabab Street
Phone: 221634300
Supplier Tax Identification Number:
310132197400001

المورد:
أسواق الحديقة الخضراء
حي المربع ،شارع الضباب
هاتف221634300 :
رقم التسجيل الضريبي للمورد:
310132197400001

TOTAL
المجموع

QUANTITY
الكمية

UNIT PRICE
)(INCLUDING VAT
سعر الوحدة

NATURE OF GOODS OR SERVICES
تفاصيل السلع أو الخدمات

21.00

1

21.00

البند أ – Item A

26.25

1

26.25

البند ب – Item B

36.75

1

36.75

البند ج – Item C

10.50

2

5.25

البد د – Item D

94.50

 TOTAL AMOUNT DUEإجمالي المبلغ المستحق (متضمن 5%ضريبة
) (Including 5% VATالقيمةالمضافة)

94.50
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ملخص فاتورة ضريبية (مثال )8
فاتورة ضريبية

TAX INVOICE

شركة الخليج العربي للمعدات
رقم الفاتورة234 :
تاريخ الفاتورة2022/9/30 :
الفترة2022/9/30 – 2022/9/1 :
المورد:
شركة الخليج العربي للمعدات
أبها  -طريق بني مالك
هاتف072299998 :
البريد االلكترونيinfo@GAECO.sa :
رقم التسجيل الضريبي للمورد:
310175397400008
العميل:
شركة البيت العامر لإلنشاءات
جدة – شارع الخيال
عنوان الشحن:
 – 335جدة
معلومات أخرى
رقم أمر الشراء445581 :
تاريخ االستحقاق2022/10/30 :

Gulf Arabian Equipment Co.
Invoice #234
Invoice Date:30/9/2022
Invoice Period: 1 September – 30 September
2022
Supplier:
Gulf Arabian Equipment Co.
Abha – Bani Malek Road
Phone: 072299998
Email: info@GAECO.sa
Supplier Tax Identification Number:
310175397400008
CUSTOMER:
Al Bait Al Amer Construction Co.
Jeddah, Al Khayal Road
SHIPPING ADDRESS:
335 - Jeddah
OTHER INFORMATION
Purchase Order Number: 445581
Payment Due Date: 30/10/2022

TAXABLE
DATE OF
(TAX (SAR
AMOUNT
TAX RATE
(TOTAL (SAR
SUPPLY
الضريبة
نسبة الضريبة المبلغ الخاضع
المجموع
تاريخ التوريد
(ريال سعودي)
للضريبة
4,410.00

210.00

5%

4,200.00

2022/9/30

1,575.00

75.00

5%

1,500.00

2022/9/17

924.00

44.00

5%

880.00

2022/9/17

630.00

30.00

5%

600.00

2022/9/18

7,180.00
359.00
7,539.00

NATURE OF GOODS OR
SERVICES
تفاصيل السلع أو الخدمات
Equipment Hire (1 Sep. – 30
)Sep. 2022
تأجير معدات ( 1سبتمبر – 30
)سبتمبر 2022
On-site maintenance - 3
hours @ SAR 500/hour
صيانة في الموقع  3 -ساعات
)( 500ريال سعودي لكل ساعة
Spare parts - Catalogue ID:
MX 5005
قطع غيار  -كتالوج رقمMX :
5005
Urgent Call-out Fee
رسوم استدعاء مستعجل

) TOTAL (EXCLUDING VATاإلجمالي (باستثناء ضريبة القيمة المضافة)
 TOTAL VATمجموع ضريبة القيمة المضافة
 TOTAL AMOUNT DUEإجمالي المبلغ المستحق

7,180.00
359.00
7,539.00
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فاتورة ضريبية لتوريدات مستمرة (مثال )9
فاتورة ضريبية

TAX INVOICE

شركة النخيل لخدمات الحماية
رقم الفاتورة211 :
تاريخ الفاتورة2020/11/4 :
تاريخ التوريد2020/11/4 :
المورد:
شركة النخيل لخدمات الحماية
طريق األمير سلطان بن عبد العزيز – السليمانية
هاتف221634200 :
البريد االلكترونيinfo@Nakheel.sa :
رقم التسجيل الضريبي للمورد:
310122397400001
العميل:
مصانع الصالح للحديد والصلب
مدينة الجبيل الصناعية
العنوان:
 – 113مدينة الجبيل الصناعية
معلومات أخرى
رقم أمر الشراء6554 :
تاريخ االستحقاق2020/11/10 :
TOTAL
المجموع

TAXABLE
(TAX (SAR
AMOUNT
TAX RATE
الضريبة (ريال
نسبة الضريبة المبلغ الخاضع
سعودي)
للضريبة

PERIOD
الفترة

PRICE
السعر

Month
October
2020
شهر أكتوبر
2020

20,000.00

21,000.00

1,000.00

20,000.00

) TOTAL (EXCLUDING VATاإلجمالي (باستثناء ضريبة القيمة المضافة)

1,000.00
21,000.00

5%

20,000.00

AL Nakheel Security Services Company
Invoice #211
Invoice Date:4/11/2020
Date of Supply:4/11/2020
Supplier:
AL Nakheel Security Services Company
Prince Sultan bin Abdulaziz Road
Phone: 221634200
Email: info@Nakheel.sa
Supplier Tax Identification Number:
310122397400001
CUSTOMER:
Al Saleh Factories for Iron and Steel
Jubail Industrial City
Premises ADDRESS:
113 - Jubail Industrial City
OTHER INFORMATION
Purchase Order Number: 6554
Payment Due Date: 10/11/2020

 TOTAL VATمجموع ضريبة القيمة المضافة
 TOTAL AMOUNT DUEإجمالي المبلغ المستحق

NATURE OF
SUPPLY
تفاصيل التوريد
Remote
security
services
خدمات أمن عن
بعد
20,000.00
1,000.00
21,000.00
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فاتورة ضريبية ذاتية  -صادرة بالنيابة عن المورد (مثال )11
فاتورة ضريبية صادرة بالنيابة عن المورد
Self-billed Tax Invoice

شركة الفارس للتسويق
رقم الفاتورة912 :
تاريخ الفاتورة2020/5/14 :
تاريخ التوريد2020/5/14 :
المورد:
شركة السالم لخدمات الوكالء
طريق األمير سلطان بن عبد العزيز – السليمانية
هاتف221619200 :
البريد االلكترونيinfo@Al-salam.sa :
رقم التسجيل الضريبي للمورد:
310175397400001
العميل:
شركة الفارس للتسويق
طريق سعد بن عبدالرحمن األول الفرعي
معلومات أخرى
رقم أمر الشراء20333 :
TOTAL
المجموع

14,490.00

13,800.00
690.00
14,490.00

AL Faris Marketing Company
Invoice #912
Invoice Date:14/5/2020
Date of Supply:14/5/2020
Supplier:
AL Salam Agency Services Company
Prince Sultan bin Abdulaziz Road
Phone: 221619200
Email: info@Al-salam.sa
Supplier Tax Identification Number:
310175397400001
CUSTOMER:
AL Faris Marketing Company
SA’AD BIN ABDELRAHMAN FIRST ROAD
OTHER INFORMATION
Purchase Order Number: 20333

TAXABLE
(TAX (SAR
PRICE UNIT QUANTITY AMOUNT
TAX RATE
الضريبة
سعر الوحدة
الكمية
نسبة الضريبة المبلغ الخاضع
(ريال سعودي)
للضريبة

690.00

5%

13,800.00

1

13,800.00

) TOTAL (EXCLUDING VATاإلجمالي (باستثناء ضريبة القيمة المضافة)
 TOTAL VATمجموع ضريبة القيمة المضافة
 TOTAL AMOUNT DUEإجمالي المبلغ المستحق

NATURE OF
GOODS OR
SERVICES
تفاصيل السلع
أو الخدمات
Sales
commission:
2% of
referred sales
during April
2020
عمولة بيع2% :
من مبيعات
شهر أبريل
2020
13,800.00
690.00
14,490.00

Supplier required to account for Output Tax of SAR 690.00 in respect of this invoice
number 912 issued on 18/5/2020
يتوجب على المورد أن يحتسب ضريبة مخرجات بقيمة  690.00ريال سعودي على هذه الفاتورة رقم 912
الصادرة بتاريخ 2020/5/18
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فاتورة ضريبية – العميل يقوم باالحتساب (مثال )15
فاتورة ضريبية
Tax Invoice

شركة عبر البحار التجارية
رقم الفاتورة209 :
تاريخ الفاتورة2021/6/8 :
تاريخ التوريد2021/6/8 :
المورد:
شركة عبر البحار التجارية
شارع زهران ،عمان  -األردن
هاتف0096265665189 :
البريد االلكترونيinfo@overseastrading.jo :
رقم التسجيل الضريبي للمورد:
310175398400002
العميل:
مصنع الصباح لألسمدة
العليا – طريق العليا العام – الرياض ،المملكة العربية
السعودية
معلومات أخرى
تم التسليم من خالل شركة عبر البحار التجارية
رقم أمر الشراء776 :
تاريخ االستحقاق2021/06/30 :
TAXABLE
AMOUNT
TAX RATE
نسبة الضريبة المبلغ الخاضع
للضريبة
5%
8,000.00

8,000.00

Overseas Trading Company
Invoice #209
Invoice Date:8/06/2021
Date of Supply: 8/06/2021
Supplier:
Overseas Trading Company
Zahran Street, Amman - Jordan
Phone: 00962 6 5665189
Email: info@overseastrading.jo
Supplier Tax Identification Number:
310175398400002
CUSTOMER:
Al Sabah Fertilizer Factory
Olaya Road, Riyadh - KSA
OTHER INFORMATION
Delivered in person
Purchase Order Number: 776
Payment Due Date: 30/06/2021

QUANTITY
الكمية

UNIT
PRICE
سعر الوحدة

NATURE OF GOODS OR SERVICES
تفاصيل السلع أو الخدمات

40

200.00

Replacement parts – Ref. 2098
قطع غيار – رقم 2098

إجمالي المبلغ المستحق

8,000.00

CUSTOMER LIABLE TO SELFً
ذاتيا
يلتزم العميل باحتساب ضريبة القيمة المضافة على التوريد
ACCOUNT FOR VAT ON SUPPLY
مجموع ضريبة القيمة المضافة 400
TOTAL VAT 400

54

النسخة األولى

الدليل اإلرشادي الخاص بالفواتير الضريبية وحفظ السجالت

فاتورة ضريبية لتوريدات سلع مستعملة (مثال )16
فاتورة ضريبية

شركة المروج التجارية
رقم الفاتورة1133 :
تاريخ الفاتورة2022/7/5 :
تاريخ التوريد2022/7/5 :
المورد:
شركة المروج التجارية
طريق األمير سلطان بن عبد العزيز – السليمانية
هاتف221635600 :
البريد االلكترونيinfo@Almurooj.sa :
رقم التسجيل الضريبي للمورد:
310155347900001
العميل:
السيد عبد الرحمن بن صالح الراشدي
الرياض – شارع التخصصي
عنوان الشحن:
 – 101الرياض – شارع التخصصي
تاريخ االستحقاق2021/06/30 :
معلومات أخرى
رقم أمر الشراء98 :
تاريخ االستحقاق2022/7/15 :

Tax Invoice

Al Murooj Trading Company
Invoice #1133
Invoice Date: 5/7/2022
Date of Supply: 5/7/2022
Supplier:
Al Murooj Trading Company
Prince Sultan bin Abdulaziz Road
Phone: 221635600
Email: info@Almurooj.sa
Supplier Tax Identification Number:
310155347900001
CUSTOMER:
Mr. Abdel Rahman Bin Saleh Al Rashdi
Riyadh, Al Takhasussi Street
SHIPPING ADDRESS:
101 - Riyadh, Al Takhasussi Street
Payment Due Date: 30/06/2021
OTHER INFORMATION
Purchase Order Number: 98
Payment Due Date: 15/7/2022

TOTAL
االجمالي

QUANTITY
الكمية

UNIT PRICE
سعر الوحدة

NATURE OF SUPPLY
تفاصيل التوريد

200.00

1

200.00

Item A (Used good) - serial number 9119
البند أ (سلعة مستعملة) – رقم تسلسلي 9119

200.00

)TOTAL (Inclusive VAT

اإلجمالي (متضمن ضريبة القيمة المضافة)

200.00

Tax due in accordance with the profit margin scheme (Article 48 of the Implementing
)Regulations Value Added Tax
ً
وفقا لطريقة هامش الربح (المادة  48من الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة)
تستحق الضريبة
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الملحق الخاص باإلشعارات  -إشعار مدين (مثال )18
إشعار مدين

شركة االتحاد العربي للتجارة العامة
رقم اإلشعار211 :
تاريخ اإلشعار2022/4/6 :
المورد:
شركة االتحاد العربي للتجارة العامة
الوشم – الرياض
هاتف221554200 :
البريد االلكترونيinfo@unitedarab.sa :
رقم التسجيل الضريبي للمورد:
310199787400001
العميل:
شركة السهم الذهبي للتوزيعات الغذائية
الرياض  -العليا
معلومات أخرى
رقم أمر الشراء6554 :
تاريخ االستحقاق2021/11/30 :

Debit Note

The United Arab General Trading Company
Debit Note #211
Debit Note Date:6/4/2022
Supplier:
The United Arab General Trading Company
Al Washm - Riyadh
Phone: 221554200
Email: info@unitedarab.sa
Supplier Tax Identification Number:
310199787400001
CUSTOMER:
Golden Arrow Food Distribution Company
Olaya - Riyadh
OTHER INFORMATION
Purchase Order Number: 6554
Payment Due Date: 30/11/2021

This debit note relates to invoice number 818, issued on 1/11/2021
هذا اإلشعار المدين يتعلق بالفاتورة رقم ( )818الصادرة بتاريخ 2021/11/1

TOTAL
المجموع
210.00

262.50

450.00
22.50
472.50

NATURE OF
GOODS OR
TAXABLE
PRICE
)TAX (SAR
SERVICES
QUANTITY
AMOUNT
TAX RATE
ADJUSTMENT
الضريبة
تفاصيل
الكمية
نسبة الضريبة المبلغ الخاضع
السعر المعدل
(ريال سعودي)
السلع أو
للضريبة
الخدمات
Price
200.00
1
200.00
5%
10.00
adjustment
Item A
سعر معدل –
البند أ
Price
250.00
1
250.00
5%
12.500
adjustment
Item B
سعر معدل –
البند ب
450.00
 TOTAL PRICEإجمالي السعر المعدل (باستثناء ضريبة القيمة
 ADJUSTMENT (excludingالمضافة)
)VAT
22.50
 TOTAL VATمجموع ضريبة القيمة المضافة
472.50
 TOTAL AMOUNT DUEإجمالي المبلغ المستحق
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إشعارات دائنة (أمثلة  20و)21
إشعار دائن

Credit Note
()Option 1: Credit note for one invoice
(الحالة األولى :إشعار دائن لفاتورة واحدة)
شركة المجموعة العربية للخدمات اللوجستية
رقم اإلشعار211 :
تاريخ اإلشعار2022/4/6 :
تاريخ التوريد األصلي2021/10/31 :
المورد:
شركة المجموعة العربية المتحدة للخدمات اللوجستية
الوشم – الرياض
هاتف221554200 :
البريد االلكترونيinfo@Arabgroup.sa :
رقم التسجيل الضريبي للمورد:
310155787400001
العميل:
شركة المجد للنقليات
الرياض  -العليا
معلومات أخرى
رقم أمر الشراء6554 :

The Arabian Group Logistics Company
Credit Note #211
Credit Note Date:6/4/2022
Original Date of Supply:31/10/2021
Supplier:
The Arabian Group Logistics Company
Al Washm - Riyadh
Phone: 221554200
Email: info@Arabgroup.sa
Supplier Tax Identification Number:
310155787400001
CUSTOMER:
Al Majd Transportation Company
Olaya - Riyadh
OTHER INFORMATION
Purchase Order Number: 6554

This credit note relates to invoice number (334), issued on 31/10/2021
هذا اإلشعار الدائن يتعلق بالفاتورة رقم ( )334الصادرة بتاريخ2021/10/31

TOTAL
المجموع

)TAX (SAR
الضريبة
(ريال سعودي)

TAX RATE
نسبة الضريبة

)(210.00

)(10.00

5%

)(262.50

)(12.500

5%

)(450.00

TOTAL RETURNED
)(excluding VAT
TOTAL VAT
TOTAL AMOUNT TO BE
RECEIVED

)(22.50
)(472.50

NATURE OF
GOODS OR
TAXABLE
SERVICES
UNIT PRICE QUANTITY
AMOUNT
تفاصيل
سعر الوحدة
الكمية
المبلغ الخاضع
السلع أو
للضريبة
الخدمات
Returned
200.00
1
200.00
Item A
بضاعة مرتجعة
أReturned
250.00
1
250.00
Item B
بضاعة مرتجعة
ب)(450.00
إجمالي المرتجع (باستثناء ضريبة القيمة
المضافة)
)(22.50
مجموع ضريبة القيمة المضافة
)(472.50
إجمالي المبلغ المستلم
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إشعارات دائنة (أمثلة  20و)21
إشعار دائن

Credit Note
()Option 2: Credit note for Multiple invoices
(الحالة الثانية :إشعار دائن لفواتير متعددة)
شركة المجموعة العربية للخدمات اللوجستية
رقم اإلشعار615 :
تاريخ اإلشعار2022/8/12 :
المورد:
شركة المجموعة العربية المتحدة للخدمات اللوجستية
الوشم – الرياض
هاتف221554200 :
البريد االلكترونيinfo@Arabgroup.sa :
رقم التسجيل الضريبي للمورد:
310155787400001
العميل:
شركة المجد للنقليات
الرياض  -العليا
معلومات أخرى
رقم أمر الشراء118 :

The Arabian Group Logistics Company
Credit Note #615
Credit Note Date:12/8/2022
Supplier:
The Arabian Group Logistics Company
Al Washm - Riyadh
Phone: 221554200
Email: info@Arabgroup.sa
Supplier Tax Identification Number:
310155787400001
CUSTOMER:
Al Majd Transportation Company
Olaya - Riyadh
OTHER INFORMATION
Purchase Order Number: 118
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الدليل اإلرشادي الخاص بالفواتير الضريبية وحفظ السجالت

TOTAL
المجموع

)TAX (SAR
الضريبة
(ريال سعودي)

TAX RATE
نسبة الضريبة

)(210.00

)(10.00

5%

)(262.50

)(12.500

5%

)(450.00

TOTAL RETURNED
)(excluding VAT
TOTAL VAT
TOTAL AMOUNT TO BE
RECEIVED

)(22.50
)(472.50

النسخة األولى

NATURE OF
GOODS OR
TAXABLE
SERVICES
UNIT PRICE QUANTITY
AMOUNT
تفاصيل
سعر الوحدة
الكمية
المبلغ الخاضع
السلع أو
للضريبة
الخدمات
200.00
1
200.00
Returned
Item A, as
included
on invoice
number
7118, issued
on 3/3/2021
بضاعة مرتجعة
– أ ،المذكورة
في الفاتورة
رقم ()7188
الصادرة بتاريخ
2021/3/3
Returned
250.00
1
250.00
Item A, as
included
on invoice
number
9866,
issued on
16/2/2021
بضاعة
مرتجعة – ب،
المذكورة
في الفاتورة
رقم ()9866
الصادرة بتاريخ
2021/2/16
)(450.00
إجمالي المرتجع (باستثناء ضريبة القيمة
المضافة)
)(22.50
مجموع ضريبة القيمة المضافة
)(472.50
إجمالي المبلغ المستلم

