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نظام
ضريبة القيمة المضافة

و الئحته التنفيذية
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بطاقة النظام

نظام رضيبة القيمة املضافةالنظام

٢ / ١١ / ١٤٣٨هـتاريخ النظام

أدوات

إصدار النظام
مرسوم مليك رقم م / ٣١١ بتاريخ ٢ / ١١ / ٨٣٤١ ه	•

حالة النظام
التالية  املالية  السنة  بداية  من  اعتباراً  بالنظام  يُعمل 

لتاريخ نرشه يف الجريدة الرسمية.

تنويه: هذه النسخة النصية لالطالع ويف حالة الرغبة يف الحصول عىل 

الوثيقة األصلية للنظام راجع املركز الوطني للوثائق واملخطوطات.
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نظام
ضريبة القيمة 

المضافة
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الفصل األول: أحكام تمهيدية

المـادة األولى: 

1. ُيقص�د باأللف�اظ والعب�ارات اآلتي�ة - أينم�ا وردت يف النظام - 
املعان�ي املبين�ة أم�ام كل منها، م�ا مل يقتض الس�ياق خالف ذلك:

• اهليئة: اهليئة العامة للزكاة والدخل.

• النظام: نظام ضريبة القيمة املضافة.
• االتفاقي�ة: االتفاقي�ة املوحدة لضريبة القيم�ة املضافة لدول جملس 

التعاون ل�دول اخلليج العربية.
• اململك�ة: إقلي�م اململكة العربية الس�عودية، ويش�مل ذلك املناطق 
الواقعة خارج املياه اإلقليمية اليت متارس اململكة العربية السعودية 
عل�ى مياهها وقاع حبرها والطبق�ات الواقعة حتت الرتبة واملوارد 
الطبيعي�ة حق�وق الس�يادة والوالي�ة مبقتض�ى نظامه�ا والقان�ون 

الدولي. 
• الالئحة: أي الئحة تنفيذية للنظام.
• جملس اإلدارة: جملس إدارة اهليئة.

• ضريبة املخرجات: الضريبة املس�تحقة واملفروضة على أي توريد 
خاض�ع للضريب�ة لس�لع أو خدم�ات، يق�وم به ش�خص خاضع 

للضريبة.
• الفاتورة الضريبية: فاتورة يتم إصدارها يف شأن توريدات خاضعة 

للضريبة، وفقًا للمتطلبات املنصوص عليها يف النظام والالئحة.
2. فيما عدا ما نصت عليه الفقرة )1( من هذه املادة، تكون لأللفاظ 

والعبارات الواردة يف النظام املعاني احملددة هلا يف االتفاقية.
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المادة الثانية: 

تف�رض الضريب�ة عل�ى اس�ترياد وتوري�د الس�لع واخلدم�ات، وفقًا 
لألح�كام املنص�وص عليه�ا يف االتفاقي�ة والنظ�ام والالئح�ة.
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الفصل الثاني: التسجيل ألغراض الضريبة

المـادة الثالثة:

1. يكون اخلاضع للضريبة ملزمًا بالتسجيل تبعًا ألنشطته االقتصادية 
اليت ميارسها يف اململكة، وذلك مبا يتوافق مع األحكام املنصوص 

عليها يف االتفاقية.
2. للشخص الذي ميارس نشاطًا اقتصاديًا وهو غري ملزم بالتسجيل 
وفق�ا لألح�كام املنصوص عليها يف االتفاقية، التس�جيل بش�كل 
اختي�اري، ش�ريطة أن يس�تويف الش�روط والضواب�ط املنص�وص 

عليه�ا يف الالئحة.
3. تصدر اهليئة شهادة تسجيل لكل شخص مسجل، وحتدد الالئحة 

البيانات الواجب تضمينها يف الشهادة.
4. تنشئ اهليئة سجاًل حيتوي على البيانات ذات الصلة بكل شخص 

مسجل.
5. حتدد الالئحة ما يأتي: 

أ. الش�روط والضواب�ط واإلجراءات الالزمة للتس�جيل، واملهل 
احمل�ددة له، وح�االت رفض طلب التس�جيل، وآلي�ات إبالغ 

املس�جل بالقرارات الص�ادرة عن اهليئة يف هذا الش�أن.
ب. الش�روط والضواب�ط الالزم�ة الس�تثناء اخلاض�ع للضريبة، 
ال�ذي يق�وم فق�ط بتوريدات خاضع�ة للضريبة بنس�بة الصفر 

باملائ�ة، من وجوب التس�جيل.

المادة الرابعة: 

1. حت�دد الالئح�ة الضوابط والش�روط اليت ميكن مبوجبها تس�جيل 
جمموع�ة ضريبي�ة، أو تعديل تس�جيلها، أو إلغائه.
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2. يعامل أعضاء اجملموعة الضريبية كشخص واحد خاضع للضريبة.
3.  يك�ون مجي�ع أعض�اء اجملموع�ة الضريبية مس�ؤولني - منفردين 
ومتضامن�ني - ع�ن االلتزامات الضريبية اخلاصة بتلك اجملموعة، 

والناش�ئة خالل ف�رتة عضويتهم فيها.

المادة الخامسة:

1. على الش�خص اخلاضع للضريبة التقدم بطلب إلغاء تس�جيله يف 
أي من احلاالت اآلتية:

أ. احلاالت املنصوص عليها يف االتفاقية.
ب. إذا كان الش�خص مقيم�ًا ومل يتج�اوز جمم�وع رق�م أعمال�ه 
الس�نوي ح�د التس�جيل االختي�اري خالل املدة ال�يت حتددها 

الالئحة.
ج. إذا كان الش�خص غ�ري مقي�م ومل يق�م ب�أي توري�د خاض�ع 

للضريب�ة خ�الل امل�دة ال�يت حتدده�ا الالئحة.
2. حت�دد الالئح�ة املدد واإلجراءات اليت جيب على املس�جل التقيد 
به�ا قبل إلغاء التس�جيل، والش�روط والضواب�ط الالزمة لرفض 

طل�ب إلغاء التس�جيل، واحلاالت اإلضافية إللغاء التس�جيل.
3. يتحم�ل اخلاض�ع للضريبة الذي أُلغي تس�جيله مجيع االلتزامات 
املرتتب�ة عليه مبوجب أحكام النظام، الناش�ئة خالل فرتة س�ريان 

تسجيله.
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الفصل الثالث: توريدات السلع والخدمات

المادة السادسة:

حت�دد الالئحة الش�روط والضواب�ط الالزمة لتطبي�ق األحكام ذات 
الصل�ة بالتوريد املف�رتض اليت تنص عليه�ا االتفاقية.

المادة السابعة:

حت�دد الالئحة الش�روط والضواب�ط املتعلقة بنق�ل اخلاضع للضريبة 
سلعًا تشكل جزءًا من أصوله من اململكة إىل أي دولة عضو أو العكس.

المادة الثامنة: 

حت�دد الالئح�ة املعامالت اليت يك�ون فيها توريد الس�لع واخلدمات 
خارج نط�اق الضريبة.

المادة التاسعة:

يف ح�ال قي�ام اخلاضع للضريبة - بامس�ه اخلاص - بتوريد أو تلقي 
سلع أو خدمات نيابة عن شخص آخر، فإنه يعامل - ألغراض تطبيق 
النظ�ام والالئح�ة - باعتب�اره ق�د ق�ام بتوري�د أو تلقي تلك الس�لع أو 

لنفسه. اخلدمات 

المادة العاشرة:

حتدد الالئحة التوريدات املعفاة من الضريبة، والتوريدات اخلاضعة 
للضريبة بنسبة الصفر يف املائة والشروط والضوابط الالزمة لذلك.

المادة الحادية عشرة: 

حتدد الالئحة املعايري والفرتة الزمنية الالزمة حلساب قيمة التوريدات 
السنوية املتوقع أن حيققها اخلاضع للضريبة.
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المادة الثانية عشرة:

حت�دد الالئح�ة الش�روط والضواب�ط الالزم�ة لتجميع رق�م أعمال 
األش�خاص املرتبط�ني الذي�ن يزاول�ون أنش�طة متش�ابهة أو مرتابط�ة، 
وتس�جيل كل منه�م أو تس�جيلهم إلزامي�ًا على أس�اس رق�م األعمال 

اإلمجالي.
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الفصل الرابع: مكان التوريد

المادة الثالثة عشرة:

حتدد الالئحة الشروط والضوابط الالزمة لتعيني مكان توريد السلع 
واخلدمات، وفقًا ألحكام االتفاقية.

المادة الرابعة عشرة:

جيوز أن حتدد الالئحة الشروط واألحكام املتعلقة بتحديد حمل إقامة 
الشخص.
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الفصل الخامس: القيمة الخاضعة للضريبة

المادة الخامسـة عشرة:

1. حتدد قيمة الس�لع املس�توردة وفقًا لألح�كام املنصوص عليها يف 
نظام )قان�ون( اجلمارك املوحد.

2. حتدد الالئحة الش�روط التنافسية الالزمة لتحديد القيمة السوقية 
العادلة للس�لع واخلدمات، والشروط والضوابط الالزمة لتعديل 
قيم�ة التوري�د ب�ني أش�خاص مرتبط�ني، وكذل�ك قيم�ة التوريد 

حل�االت التوريد غري املنصوص عليه�ا يف االتفاقية.
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الفصل السادس: االستيراد

المادة السادسة عشرة:

1. تس�تحق الضريب�ة عن�د االس�ترياد إىل اململك�ة، وفق�ًا لألح�كام 
املنص�وص عليه�ا يف االتفاقي�ة.

2. يف حالة تعليق الضريبة على اس�ترياد الس�لع وفقًا لنظام )قانون( 
اجلمارك املوحد، فيجب على املس�تورد تقديم تأمني يغطي قيمة 

الضريب�ة، وفقًا ملا حتدده الالئحة.

المادة السابعة عشرة:

حتدد الالئحة الشروط والضوابط الالزمة إلعفاء األمتعة الشخصية 
واهلداي�ا ال�يت ترد بصحبة املس�افرين، ومس�تلزمات ذوي االحتياجات 
اخلاص�ة، م�ن الضريبة، وذل�ك مبا يتوافق م�ع نظام )قان�ون( اجلمارك 

املوحد.
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الفصل السابع: احتساب الضريبة

المادة الثامنة عشرة:

تكون نس�بة الضريبة املس�تحقة هي النسبة املطبقة يف تاريخ التوريد، 
أو يف تاريخ االسترياد.

المادة التاسعة عشرة:

حتدد الالئحة تاريخ اس�تحقاق الضريبة بالنس�بة إىل التوريدات غري 
املنص�وص عليها يف االتفاقية.

المادة العشرون:

حتدد الالئحة مدد احتساب الضريبة وشروطه وضوابطه.

المادة الحادية والعشرون:

1. يف حال مت إصدار فاتورة أو س�داد مقابل الس�لعة أو اخلدمة قبل 
تاريخ نفاذ النظام أو قبل تاريخ التس�جيل، ومت التوريد بعد هذا 

التاريخ، فإن تاريخ اس�تحقاق الضريبة يكون بتاريخ التوريد.
2. يس�ري حكم الفق�رة )1( من هذه املادة عل�ى التوريدات البينية 
ال�يت تت�م بني مورد خاض�ع للضريبة مقي�م يف اململكة وعميل يف 

دولة عضو أخ�رى، أو العكس.
3. فيما يتعلق بالتوريدات املستمرة اليت يتم تنفيذها جزئيًا قبل تاريخ 
نفاذ النظام أو قبل تاريخ التسجيل، وجزئيًا بعد هذا التاريخ، فإن 
الضريب�ة ال تس�تحق عل�ى اجلزء الذي ينفذ قب�ل تاريخ النفاذ أو 

التسجيل.
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الفصل الثامن: خصم الضريبة

المادة الثانية والعشرون:

حتدد الالئحة ما يأتي:
1. شروط وضوابط خصم الضريبة، وطرق احتساب نسبة اخلصم، 
وش�روط اعتبار قيمة ضريبة املدخالت غري القابلة للخصم على 

أنها تعادل صفرًا.
2. ضريبة املدخالت اليت مت حتملها لغري غايات النشاط االقتصادي.

3. الش�روط والضواب�ط الالزم�ة إلثبات اخلاضع للضريبة خس�ارة 
الس�لع املوردة له، أو تلفها، أو س�رقتها.

4. الف�رتة الزمني�ة ال�يت ختول اخلاض�ع للضريبة ح�ق خصم ضريبة 
املدخ�الت ع�ن اخلدمات ال�يت تلقاها قبل تاريخ التس�جيل.

5. ش�روط وضواب�ط خص�م ضريب�ة املدخ�الت عل�ى األص�ول 
الرأمسالي�ة وفق�ًا للقيم�ة الدفرتي�ة الصافي�ة لألص�ول بتاري�خ 

التس�جيل.
6. وس�ائل إثب�ات اخلاض�ع للضريب�ة لقيم�ة الضريبة املس�تحقة يف 
حال عدم توافر الفاتورة الضريبية، أو عدم اس�تيفائها للش�روط 

املنص�وص عليه�ا يف االتفاقية والنظ�ام والالئحة.
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الفصل التاسع: الفواتير الضريبة

المادة الثالثة والعشرون:

حتدد الالئحة ما يأتي:
1. حمتويات وشكل الفواتري الضريبية، ومهل إصدارها.

2. الش�روط والضوابط الالزمة إلصدار فواتري ضريبية ملخصة أو 
مبسطة.

3. ش�روط وضوابط اس�تثناء اخلاضع للضريبة من إصدار الفواتري 
الضريبية بالنس�بة إىل التوري�دات املعفاة من الضريبة.
4. شروط وإجراءات قبول الفواتري من حيث الشكل.

5. الش�روط الالزم�ة للموافق�ة للخاض�ع للضريبة على االس�تعانة 
بغ�ريه إلص�دار الفواتري الضريبي�ة نيابة عنه.
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الفصل العاشر: اإلقرار الضريبي

المادة الرابعة والعشرون:

1. حتدد الالئحة الفرتة الضريبية اليت يلتزم اخلاضع للضريبة بتقديم 
إقرار عنها.

2. على الشخص اخلاضع للضريبة أن يقدم إىل اهليئة إقرارًا ضريبيًا 
ع�ن الفرتة الضريبية خالل املدة ووفقًا للش�روط والضوابط اليت 

حتددها الالئحة.
3. عل�ى الش�خص اخلاض�ع للضريبة الذي وص�ل إىل علمه وجود 
خطأ يف إقرار ضرييب قدمه إىل اهليئة، إبالغ اهليئة بهذا اخلطأ وفقًا 

لإلج�راءات اليت حتددها الالئحة.

المادة الخامسة والعشرون:

حتدد الالئحة الضوابط والش�روط الالزمة لتعديل مقابل التوريد يف 
الفوات�ري الضريبية األصلية، أو تعديل اإلقرار الضرييب.

المادة السادسة والعشرون:

1. للهيئ�ة إجراء تقيي�م ضرييب للخاضع للضريبة بصرف النظر عن 
اإلقرار الضرييب املقدم منه.

2. للهيئة إجراء تقييم ضرييب جديد يعدل تقييمًا سابقًا هلا.
3. على اهليئة إبالغ اخلاضع للضريبة بالتقييم الضرييب الصادر عنها 

وفقًا هلذه املادة.
4. حتدد الالئحة املدد واإلجراءات الالزمة إلجراء التقييم الضرييب، 
وإجراءات االعرتاض عليه، ووسائل إبالغ اخلاضع للضريبة به، 

وآليات تقدمه بطلب تصحيحه.
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الفصل الحادي عشر: سداد الضريبة

المادة السابعة والعشرون:

1. حت�دد الالئح�ة مدد وش�روط وضوابط س�داد الضريب�ة الصافية 
املس�تحقة الس�داد من قبل اخلاض�ع للضريبة.

2. للهيئة أن تسمح للخاضع للضريبة بتغيري فرتته الضريبية مبوجب 
طل�ب يقدم�ه إىل اهليئ�ة، وفقًا للش�روط والضواب�ط اليت حتددها 

الالئحة.
3. للهيئ�ة - بق�رار مس�بب - إل�زام اخلاضع للضريب�ة بتغيري فرتته 

الضريبية.
4. عل�ى اهليئ�ة إب�الغ اخلاض�ع للضريبة بأي تغيري يط�رأ على فرتته 

الضريبي�ة، وفق�ًا للمواعيد والوس�ائل ال�يت حتددها الالئحة.

المادة الثامنة والعشرون:

1. تت�وىل مصلح�ة اجلمارك العام�ة حتصيل الضريبة املس�تحقة عند 
االس�ترياد، وفقًا لإلجراءات املتبعة لديها، وحتويلها إىل احلس�اب 

ال�ذي حُيدد باالتفاق ب�ني وزارة املالية واهليئة.
2. اس�تثناء من الفقرة )1( من هذه املادة، للهيئة الس�ماح للخاضع 
للضريبة بتأجيل س�داد الضريبة املس�تحقة على السلع املستوردة 
لغاي�ات النش�اط االقتص�ادي، وفق�ًا للش�روط والضواب�ط ال�يت 
حتددها الالئحة. ويف مجيع األحوال، جيب على اخلاضع للضريبة 

أن يص�رح عنه�ا يف إقراره الضرييب.
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المادة التاسعة والعشرون:

حتدد الالئحة آلية سداد الضريبة املستحقة يف احلاالت اليت يقع فيها 
مكان توريد الس�لع أو اخلدمات يف اململكة دون أن يكون املورد مقيمًا 

فيها.

المادة الثالثون:

حت�دد الالئح�ة الش�روط والضواب�ط الالزمة لف�رض الضريبة على 
توريد الس�لع املس�تعملة من قبل اخلاضع للضريبة، على أساس هامش 

الربح.
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الفصل الثاني عشر: استرداد الضريبة

المادة الحادية والثالثون:

للهيئة استثناء الفئات املنصوص عليها يف االتفاقية من دفع الضريبة 
عند تلقي السلع واخلدمات يف اململكة، والسماح هلا باسرتداد الضريبة 
اليت تكبدتها على الس�لع واخلدمات، وذلك وفقًا للش�روط والضوابط 

اليت حتددها الالئحة.

المادة الثانية والثالثون:

حتدد الالئحة شروط وضوابط منح احلكومات األجنبية واملنظمات 
الدولي�ة واهليئ�ات والبعثات الدبلوماس�ية والقنصلية والعس�كرية حق 
طلب اسرتداد الضريبة اليت تكبدتها على السلع واخلدمات يف اململكة، 
والش�روط والضوابط الالزمة لتطبيق الضريبة بنسبة الصفر باملائة على 

توريدات الس�لع واخلدمات هلذه اجلهات.

المادة الثالثة والثالثون:

1. حت�دد الالئح�ة اإلج�راءات الالزمة الس�رتداد األش�خاص غري 
املقيم�ني يف إقلي�م دول اجملل�س للضريب�ة املس�ددة يف اململكة.

2. حتدد الالئحة الش�روط والضوابط الالزمة لتطبيق نظام اس�رتداد 
السياح للضريبة.

المادة الرابعة والثالثون:

حتدد الالئحة ش�روط وضوابط الس�ماح للخاض�ع للضريبة بطلب 
اس�رتداد الضريب�ة الصافية القابل�ة للخصم أو االس�رتداد، أو ترحيلها 

لف�رتات ضريبية قادمة.
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الفصل الثالث عشر: سرية المعلومات وتبادلها

المادة الخامسة والثالثون:

1. عل�ى موظف�ي اهليئة ومجيع العاملني لديه�ا أو ملصلحتها احملافظة 
على س�رية املعلوم�ات الضريبية اليت تلقوه�ا حبكم عملهم، وال 
جيوز هلم الكشف عن تلك املعلومات إال يف احلاالت املنصوص 
عليها يف الالئحة، ووفقًا للضوابط والشروط اليت حتددها، وذلك 

دون إخالل باألنظمة الس�ارية يف اململكة.
2. على كل من يتلقى املعلومات - وفقًا للفقرة )1( من هذه املادة 
- اس�تخدامها فق�ط لألغ�راض اليت منح مبوجبه�ا حق االطالع 
عليها، وعليه احملافظة على سرية هذه املعلومات وفقًا للفقرة )1( 

من هذه املادة.
3. باستثناء احلاالت املنصوص عليها يف الالئحة ال جيوز للشخص 
ال�ذي تلق�ى واطلع عل�ى املعلوم�ات الضريبية إع�ادة اإلفصاح 
عنه�ا ألي ش�خص آخ�ر، وعليه إع�ادة املس�تندات املتعلقة بهذه 

املعلوم�ات إىل اهليئة.
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الفصل الرابع عشر: 
حفظ المستندات والمسؤولية التضامنية

المادة السادسة والثالثون: 

حت�دد الالئح�ة امل�دة الالزم�ة حلف�ظ الفوات�ري الضريبي�ة والدفات�ر 
احملاس�بية. واملس�تندات  والس�جالت 

المادة السابعة والثالثون:

دون إخ�الل حب�االت املس�ؤولية التضامني�ة املنص�وص عليه�ا يف 
االتفاقي�ة والنظ�ام، حت�دد الالئح�ة احلاالت األخ�رى اليت تتق�رر فيها 
املس�ؤولية التضامنية مع الشخص اخلاضع للضريبة، واإلجراءات اليت 

تتخ�ذ يف ح�ق أي ش�خص تتق�رر مس�ؤوليته التضامنية. 
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الفصل الخامس عشر: التفتيش والضبط

المادة الثامنة والثالثون:

 يت�وىل موظف�ون - يصدر بتس�ميتهم قرار من جمل�س إدارة اهليئة - 
الرقابة والتفتيش وضبط خمالفات أحكام النظام، وهلم مجيع الصالحيات 

الالزم�ة ألداء مهماتهم، وحتد الالئحة إجراءات قيامهم بأعماهلم.



38

الفصل السادس عشر: 
التهرب الضريبي والعقوبات

المادة التاسعة والثالثون:

يعد ما يأتي تهربًا ضريبيًا:
1. تقدي�م مس�تندات أو إق�رارات أو س�جالت أو معلوم�ات غ�ري 
صحيحة أو مزورة أو مصطنعة بقصد التهرب من تأدية الضريبة 
املستحقة، أو ختفيض قيمتها، أو اسرتدادها دون وجه حق، ويقع 

عل�ى عاتق اخلاضع للضريب�ة عبء إثبات انتفاء القصد.
2. إدخال أو حماولة إدخال سلع أو خدمات إىل اململكة أو إخراجها 
أو حماولة إخراجها منها باملخالفة لألنظمة الس�ارية، دون س�داد 
الضريب�ة كلي�ًا أو جزئي�ًا، أو باملخالف�ة ألح�كام املن�ع والتقيي�د 

املنص�وص عليه�ا يف النظ�ام أو أي نظام آخر.

المادة األربعون:

يعاق�ب عل�ى الته�رب الضري�يب بغرامة ال تق�ل عن قيم�ة الضريبة 
املس�تحقة، وال تزي�د عل�ى ثالث�ة أمثال قيم�ة الس�لع أو اخلدمات حمل 

التهرب.

المادة الحادية واألربعون:

يعاق�ب كل م�ن مل يتق�دم بطل�ب التس�جيل خ�الل امل�دد احملددة يف 
الالئح�ة بغرام�ة مقداره�ا )10,000( عش�رة آالف ري�ال.

المادة الثانية واألربعون:

1. يعاق�ب كل م�ن ق�دم إىل اهليئ�ة إق�رارًا ضريبي�ًا خاطئ�ًا، أو ق�ام 
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بتعدي�ل إق�رار ضري�يب بع�د تقدميه، أو ق�دم أي مس�تند إىل اهليئة 
خيص الضريبة املس�تحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ يف احتس�اب 
مبلغ الضريبة أقل من املس�تحق، بغرام�ة تعادل )50%( من قيمة 

الفرق بني الضريبة احملتس�بة واملس�تحقة.
2. جيوز للهيئة - وفق ضوابط حيددها جملس إدارتها - اإلعفاء من 

العقوبة الواردة يف الفقرة )1( من هذه املادة، أو ختفيضها.
3. يعاق�ب كل م�ن مل يقدم اإلقرار الضرييب خالل املدة اليت حتددها 
الالئحة بغرامة ال تقل عن )5%( وال تزيد على )25%( من قيمة 

الضريبة اليت كان يتعني عليه اإلقرار بها.

المادة الثالثة واألربعون: 

يعاقب كل من مل يس�دد الضريبة املس�تحقة خالل املدة اليت حتددها 
الالئحة بغرامة تعادل )5%( من قيمة الضريبة غري املسددة عن كل شهر 

أو جزء منه مل تس�دد عنه الضريبة.

المادة الرابعة واألربعون:

يعاق�ب غري املس�جل يف حال قيام�ه بإصدار فات�ورة ضريبية بغرامة 
ال تتج�اوز )100,000( مائ�ة أل�ف ريال، وذل�ك دون اإلخالل بأي 

عقوبة أش�د ينص عليه�ا أي نظام آخر.

المادة الخامسة واألربعون:

يعاقب بغرامة ال تزيد على )50,000( مخسني ألف ريال، كل من: 
1. مل يلتزم حبفظ الفواتري الضريبية والدفاتر والسجالت واملستندات 
احملاسبية خالل الفرتة املنصوص عليها يف الالئحة، وتكون الغرامة 

عن كل فرتة ضريبية.
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2. من�ع أو إعاق�ة موظف�ي اهليئة أو أي من العامل�ني لديها من أداء 
الوظيفية واجباتهم 

3. خالف أي حكم آخر من أحكام النظام أو الالئحة.

المادة السادسة واألربعون:

1. ال خيل إيقاع أي من الغرامات املنصوص عليها يف النظام باستيفاء 
الضريبة املستحقة.

2. ال خي�ل تطبي�ق أي من العقوبات املنصوص عليها يف النظام بأي 
عقوب�ة أخرى ينص عليها أي نظام آخر.

المادة السابعة واالربعون:

يف ح�ال تك�رار املخالف�ة نفس�ها خ�الل ثالث س�نوات م�ن تاريخ 
ص�ريورة ق�رار العقوبة الس�ابقة نهائي�ا، جتوز مضاعف�ة الغرامة يف حق 

املخال�ف مبوجب ذل�ك القرار.
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الفصل السابع عشر: 
إيقاع العقوبات والنظر في المخالفات

المادة الثامنة واألربعون:

1. تت�وىل اهليئ�ة إيق�اع العقوب�ات املنص�وص عليها يف النظ�ام وفقًا 
لتصنيف للمخالفات وحتديد للعقوبات يصدر به قرار من جملس 

اإلدارة، ويراعى فيه التناس�ب ب�ني املخالفة والعقوبة.
2. يكون إيقاع العقوبة بقرار من حمافظ اهليئة، أو من يفوضه جملس 

اإلدارة بذلك.
3. جي�وز تضم�ني الق�رار الصادر بالعقوبة النص على نش�ر منطوقه 
عل�ى نفق�ة املخال�ف يف صحيفة حملية تصدر يف مق�ر إقامته، فإن 
مل تك�ن يف مق�ره صحيف�ة فف�ي أق�رب منطق�ة إليه، أو نش�ره يف 
أي وس�يلة أخرى مناس�بة، وذلك حبس�ب نوع املخالف�ة املرتكبة 

وجس�امتها وآثاره�ا وبعد اكتس�اب القرار الصف�ة القطعية.

المادة التاسعة واألربعون:

جي�وز مل�ن صدر ضده قرار بالعقوبة التظل�م منه امام اجلهة القضائية 
املختصة خالل ثالثني يومًا من تاريخ العلم به، وإال ُعّد نهائيًا غري قابل 

للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى.
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الفصل الثامن عشر: أحكام ختامية

المادة الخمسون:

مع مراعاة ما تقضي به املادة )الثامنة والعش�رون( من النظام، تتوىل 
اهليئة مس�ؤولية إدارة وفحص وتقييم وحتصيل الضريبة، وهلا يف س�بيل 

ذل�ك اختاذ ما تراه من إجراءات.

المادة الحادية والخمسون:

1. للهيئ�ة التنس�يق مع اجلهات احلكومي�ة يف كل ما له عالقة بتنفيذ 
أحكام االتفاقي�ة والنظام والالئحة.

2. على مجيع اجلهات احلكومية واألشخاص تزويد اهليئة باملعلومات 
اليت تطلبها ألغراض الضريبة.

المادة الثانية والخمسون:

يص�در جمل�س إدارة اهليئ�ة الالئح�ة خ�الل ثالث�ني يومًا م�ن تاريخ 
ص�دور النظام، ويعمل بها من تاريخ نف�اذه، ويصدر كذلك القرارات 

والتعليم�ات الالزم�ة لتنفيذ أحكام النظ�ام والالئحة.

المادة الثالثة والخمسون:

1. يعمل بالنظام اعتبارًا من بداية الس�نة املالية التالية لتاريخ نش�ره 
يف اجلريدة الرمسية.

2. اس�تثناء من الفقرة )1( من هذه املادة، على األشخاص امللزمني 
بالتس�جيل ألغراض الضريبة التس�جيل لدى اهليئة خالل ثالثني 

يومًا من تاريخ نش�ر النظام.
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االئحة
التنفيذية

لضريبة القيمة 
المضافة
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الفصل األول: التعريفات

المادة األولى: التعريفات

تك�ون لأللفاظ والعبارات الواردة يف هذه الالئحة املعاني احملددة هلا 
يف االتفاقية والنظام ما مل يقتض الس�ياق خالف ذلك.
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الفصل الثاني: األشخاص الخاضعون للضريبة

أو  الملزمـون  للضريبـة  الخاضعـون  األشـخاص  الثانيـة:  المـادة 
المملكـة فـي  للتسـجيل  المؤهلـون 

ألغ�راض تطبي�ق النظ�ام وه�ذه الالئح�ة، يع�د الش�خص اخلاضع 
للضريبة يف اململكة هو الشخص الذي ميارس نشاط اقتصادي مستقاًل 
بقص�د حتقيق الدخل، ومت تس�جيله ألغراض ضريب�ة القيمة املضافة يف 
اململكة أو اعترب ملزمًا بالتس�جيل ألغراض ضريبة القيمة املضافة فيها 

وفقًا للنظ�ام وهذه الالئحة.

– حـال تجـاوز التوريـدات حـد  الثالثـة: التسـجيل اإللزامـي  المـادة 
اإللزامـي التسـجيل 

على كل ش�خص مقيم باململكة وغري مس�جل ل�دى اهليئة، أن  	-1
يقوم يف نهاية كل ش�هر حبساب قيمة توريداته خالل االثين عشر 
ش�هرًا الس�ابقة وفق�ًا للمتطلب�ات املنصوص عليه�ا يف االتفاقية، 
ويف حال جتاوزت هذه القيمة حد التس�جيل اإللزامي املنصوص 
عليه يف االتفاقية، فعليه أن يتقدم إىل اهليئة بطلب تسجيل خالل 
ثالث�ني )30( يوم�ًا من نهاية ذلك الش�هر وفقًا للمادة الثامنة من 

الالئحة. هذه 
يبدأ نفاذ التس�جيل مبوجب الفقرة األوىل من هذه املادة اعتبارًا  	-2
من بداية الش�هر التالي للش�هر الذي مت فيه تقديم طلب التس�جيل.

أن  يتوقـع  التـي  التوريـدات   – اإللزامـي  التسـجيل  الرابعـة:  المـادة 
اإللزامـي التسـجيل  حـد  تتجـاوز 

على كل ش�خص مقيم يف اململكة وغري مسجل لدى اهليئة، أن  	-1
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يقوم يف نهاية كل ش�هر بإجراء حس�اب تقديري لقيمة توريداته 
الس�نوية خ�الل االث�ين عش�ر ش�هرًا الالحق�ة وفق�ًا للمتطلبات 
املنص�وص عليه�ا يف االتفاقية، ويف حال جت�اوزت قيمة توريداته 
املتوقع�ة ح�د التس�جيل اإللزامي املنص�وص علي�ه يف االتفاقية، 
فعلي�ه أن يتق�دم إىل اهليئ�ة بطلب التس�جيل خ�الل ثالثني )30( 
يوم�اً م�ن نهاية ذلك الش�هر وفق�اً للمادة الثامنة من ه�ذه الالئحة.

يبدأ نفاذ التس�جيل مبوجب الفقرة األوىل من هذه املادة اعتبارًا  	-2
من بداية الشهر األول الذي يتوقع فيه أن تتجاوز قيمة توريداته 

الس�نوية يف اململكة حد التسجيل اإللزامي.

المـادة الخامسـة: التسـجيل اإللزامي لألشـخاص غيـر المقيمين 
والملزميـن بسـداد الضريبة فـي المملكة

على كل ش�خص غري مقيم يف اململكة وغري مس�جل لدى اهليئة  	-1
ويكون ملزمًا بس�داد الضريبة عن التوريدات اليت يقوم بها أو اليت 
يستلمها يف اململكة، أن يتقدم إىل اهليئة بطلب تسجيل خالل ثالثني 
)30( يوماً من تاريخ أول توريد يكون فيه ملزماً بس�داد الضريبة عنه.

يبدأ نفاذ التس�جيل مبوجب الفقرة األوىل من هذه املادة اعتبارًا  	-2
من تاريخ أول توريد يكون فيه الشخص غري املقيم ملزمًا بسداد 

الضريبة عن التوريد.

المادة السادسة: التسجيل اإللزامي – أحكام أخرى

يف ح�ال ختلف أي ش�خص ملزم بالتس�جيل ع�ن تقديم طلب  	-1
تس�جيل إىل اهليئ�ة وفق�ًا هلذه الالئح�ة، فللهيئة تس�جيله دون أن 
يتقدم بطلب بذلك، ويبدأ نفاذ التسجيل حسب التاريخ احملدد يف 

املادت�ني الثالثة والرابع�ة من هذه الالئحة.
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دون اإلخ�الل باألح�كام األخ�رى ال�واردة يف ه�ذه الالئحة،  	-2
للهيئ�ة بن�اًء عل�ى طلب يقدم�ه طال�ب التس�جيل، املوافقة على 
تأجي�ل تاريخ نفاذ التس�جيل إىل تاريخ الح�ق، على أال يتجاوز 

بداي�ة الش�هر الذي يل�ي تاريخ تقدي�م الطلب.
دون اإلخ�الل باألح�كام األخ�رى ال�واردة يف ه�ذه الالئحة،  	-3
للهيئ�ة بن�اًء عل�ى طلب يقدم�ه طال�ب التس�جيل، املوافقة على 
اعتب�ار التس�جيل ناف�ذًا م�ن أي تاريخ س�ابق، ش�ريطة أن يكون 

مق�دم الطل�ب مؤه�اًل للتس�جيل يف ذل�ك التاريخ.
تس�ري األح�كام االنتقالي�ة الواردة يف الفصل الثاني عش�ر من  	-4
ه�ذه الالئحة باألس�بقية بالنس�بة لألحكام املتعلقة باألش�خاص 
امللزمني بالتسجيل قبل دخول النظام حيز النفاذ، على أي أحكام 
تتعل�ق حبد التس�جيل اإللزام�ي. وتظل هذه األحكام س�ارية إىل 

حني دخول النظ�ام حيز النفاذ.

المادة السابعة: التسجيل االختياري

للش�خص املقيم يف اململكة غري امللزم بالتس�جيل وفقًا ألحكام  	-1
االتفاقي�ة والنظ�ام، أن يتقدم إىل اهليئة بطلب تس�جيل يف أي من 

اآلتية: احلاالت 
إذا بلغت قيمة توريدات الش�خص أو مصاريفه خالل االثين  أ -	
عش�ر ش�هراً الس�ابقة مبلغاً ال يقل عن حد التسجيل االختياري.

إذا كان م�ن املتوق�ع أال تقل قيمة توريداته أو مصاريفه  ب -	
خ�الل االث�ين عش�ر ش�هراً الالحقة ع�ن ح�د التس�جيل االختياري.

ألغراض التس�جيل االختياري، يتم حساب قيمة التوريدات أو  	-2
املصاريف الس�نوية للش�خص املقيم وفقاً ألحكام االتفاقية والنظام.
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للهيئ�ة بن�اًء عل�ى طلب يقدمه طال�ب التس�جيل، املوافقة على  	-3
اعتبار التس�جيل نافذًا من أي تاريخ س�ابق أو الحق، شريطة أن 

يك�ون مقدم الطلب مؤهاًل للتس�جيل يف ذل�ك التاريخ.

المادة الثامنة: طلب التسجيل

يتم طلب التسجيل وفقًا للنموذج املعد من قبل اهليئة. 	-1
جي�ب أن حيت�وي طلب التس�جيل على املعلوم�ات اآلتية كحد  	-2

أدنى:
االسم االعتباري أو الطبيعي ملقدم الطلب والبيانات الشخصية  أ -	

إذا كان مقدم الطلب شخص طبيعي.
ب - العنوان الفعلي ملكان اإلقامة املعتاد أو مقر العمل.

ج- الربيد االلكرتوني.
د- رقم التعريف اإللكرتوني الذي أصدرته اهليئة إن وجد.

ه� رقم السجل التجاري إن وجد.
و- قيمة التوريدات أو املصروفات السنوية.

ز- تاريخ بدء س�ريان التس�جيل أو أي تاريخ بديل للس�ريان مت 
به. التقدم 

للهيئ�ة أن تطل�ب من مقدم الطلب تقديم أية مس�تندات مؤيدة  	-3
لصح�ة املعلومات الواردة يف الطلب وألحقيته يف التس�جيل، يف 
شكل ورقي أو إلكرتوني، وجيب إمهاله مدة عشرين )20( يومًا 

عل�ى األقل لغرض متكينه من توفري املس�تندات.
للهيئ�ة رف�ض طلب التس�جيل يف حالة عدم صح�ة املعلومات  	-4
ال�واردة يف الطل�ب أو يف حال�ة ع�دم أحقية مقدمه يف التس�جيل 

بالرفض. مبوجب إش�عار 
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يف حال�ة قب�ول الطل�ب، تصدر اهليئة ش�هادة تس�جيل تتضمن  	-5
تاري�خ نف�اذ التس�جيل ورق�م التعري�ف الضرييب وتقوم بإش�عار 

مق�دم الطل�ب بذلك.
حتتفظ اهليئة بس�جل حيتوي على كاف�ة التفاصيل املتعلقة جبميع  	-6

األش�خاص اخلاضعني املس�جلني يف اململكة.
على الش�خص املس�جل لدى اهليئة إش�عارها يف حال طرأ أي  	-7
تغيري على معلومات طلب التسجيل، خالل عشرين )20( يومًا 

من تاري�خ حدوث التغيري.

المادة التاسعة: أحكام التسجيل التي تسري في حاالت معينة

يس�تثنى م�ن التس�جيل االلزام�ي أي ش�خص تتج�اوز قيم�ة  	-1
توريداته السنوية يف اململكة يف أي وقت حد التسجيل اإللزامي، 
إذا كانت مجيع توريداته خاضعة فقط لنسبة الصفر باملائة. وجيوز 

ل�ه تقديم طلب تس�جيل اختياري.
للهيئ�ة يف احل�االت اليت يزاول فيها ش�خصان مرتبطان أو أكثر  	-2
مرتبطون أنش�طة متش�ابهة أو مرتابطة، إصدار إش�عار تطلب فيه 
ض�ّم قيم�ة توريداتهم الس�نوية خالل مدة حمددة، وأن تس�تخدم 

ه�ذه القيمة اإلمجالي�ة كقيمة للتوريدات الس�نوية لكل منهم.
على كل شخص غري مقيم يف اململكة وملزم بالتسجيل فيها أن  	-3
يستخدم منوذج طلب التسجيل املعد من قبل اهليئة، سواًء بنفسه 
أو بواس�طة ممثل ضرييب معتمد وفقًا للمادة الس�ابعة والس�بعون 
م�ن ه�ذه الالئحة، كما جي�ب بيان معلومات املمث�ل الضرييب يف 

من�وذج الطلب، إن وجد.
جيب على الشخص غري املقيم عند تغيري ممثله الضرييب أن خيطر  	-4
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اهليئة خالل عشرين )20( يومًا من تاريخ حدوث التغيري.
أي نش�اط متارس�ه جهة حكومية بصفتها س�لطة عامة، لن يعد  	-5

نش�اطًا اقتصادي�ًا وفق�ًا ألغراض النظام وه�ذه الالئحة.
يعد من قبيل ممارس�ة النش�اط االقتصادي، قيام جهة حكومية 
بأنش�طة تنطوي عل�ى القيام بتوريدات لس�لع أو خلدمات بصفة 

غري صفتها كس�لطة عامة.
ال يش�مل النش�اط االقتصادي النش�اط الذي ميارسه املوظفون  	-6
وغريه�م من األش�خاص بقدر م�ا يكونون فيه مرتبط�ني ارتباطًا 
تعاقديًا مع رب العمل أو مرتبطني بأي ارتباط نظامي آخر تنش�أ 
مبوجب�ه عالقة العام�ل برب العمل فيما له صل�ة بأحوال العمل 
واألجر ومس�ؤولية رب العمل، وذلك ألغراض التس�جيل وفقًا 

للنظ�ام وهذه الالئحة.
يعد الشخص الذي يقوم أو ينوي القيام بتوريد عقاري، أنه يقوم  	-7
بنشاط اقتصادي ألغراض التسجيل وفقًا للنظام وهذه الالئحة، 
فيما عدا احلاالت اليت كان ُيس�تخدم أو ينوي أن يس�تخدم فيها 
العق�ار قب�ل التوري�د العقاري كس�كن دائم لذلك الش�خص أو 
لعضو من عائلته ذي صلة وثيقة به وفقًا ملا ورد كتعريف للصلة 

يف الفقرة الثانية من املادة الس�ابعة والثالثني من هذه الالئحة.

المادة العاشرة: تسجيل المجموعة الضريبية

جيوز لش�خصني اعتباريني أو أكثر تقديم طلب تس�جيل كمجموعة 
ضريبي�ة ألغ�راض ضريب�ة القيم�ة املضاف�ة يف اململك�ة، إذا اس�توفوا 

املتطلب�ات اآلتية:
أ-أن يكون كاًل منهم مقيمًا يف اململكة وميارس نشاطًا اقتصاديًا.
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ب- امتالك مخسون يف املائة )50%( أو أكثر من رأس املال لكل 
ش�خص اعتب�اري، أو الس�يطرة على مخس�ني يف املائة )%50( 
أو أكث�ر م�ن حق�وق التصوي�ت أو امللكي�ة لكل األش�خاص 
االعتباري�ة اململوك�ة من نفس الش�خص أو اجملموعة، ويف أي 

من احلاالت الس�ابقة، وس�واء بشكل مباش�ر أو غري مباشر.
ج-  أن يكون أحدهم على األقل خاضعًا للضريبة.

المادة الحادية عشرة: طلب تشكيل مجموعة ضريبية

1- يق�دم طلب تش�كيل جمموع�ة ضريبية من قبل ش�خص خاضع 
للضريب�ة، ويع�د ه�ذا الش�خص ممث�اًل للمجموع�ة الضريبي�ة 
ومس�ؤواًل حيال االلتزامات واحلقوق الناشئة على اجملموعة نيابة 
ع�ن مجيع أعضاءه�ا، دون اإلخ�الل باملس�ؤولية التضامنية لبقية 

أعض�اء اجملموعة.
2- يق�دم طلب تش�كيل اجملموعة الضريبية عرب اس�تخدام النموذج 
املع�د م�ن قبل اهليئة، وجيب أن يتضمن النموذج كحد أدنى على 
معلومات عن مجيع أعضاء اجملموعة وفقًا ملا مت النص عليه باملادة 

الثامنة من هذه الالئحة.
3- للهيئ�ة أن تطل�ب م�ن ممث�ل اجملموع�ة الضريبي�ة تزويده�ا بأي 
مس�تندات مؤي�دة لصح�ة املعلوم�ات ال�واردة يف الطلب وذلك 
يف ش�كل ورق�ي أو الكرتون�ي، وم�ن أهلية أعض�اء اجملموعة يف 
التس�جيل. عل�ى أن مين�ح ممث�ل اجملموع�ة الضريبية مدة عش�رين 
)20( يوم�ًا عل�ى األق�ل م�ن تاريخ الطل�ب ليتمكن م�ن تقديم 

املستندات.
4- للهيئ�ة رف�ض طل�ب التس�جيل يف حالة عدم صح�ة معلومات 
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طلب التسجيل أو يف حالة عدم أحقية أعضاء اجملموعة الضريبية 
يف التس�جيل مبوجب إش�عار بالرفض يتم إرس�اله إىل مقدم الطلب.

5- تنش�أ اجملموع�ة الضريبي�ة اعتبارًا من اليوم األول للش�هر التالي 
من تاريخ موافقة اهليئة على طلب التسجيل، أو أي تاريخ الحق 

حتدده.
6- يف حال قبلت اهليئة طلب التسجيل، تقوم بإصدار رقم تعريف 
ضرييب جديد ملمثل اجملموعة الضريبية نيابة عن اجملموعة وتعليق 
أرقام التعريف الضرييب ألعضاء اجملموعة الذين س�بق تسجيلهم 

بشكل منفرد.

المـادة الثانيـة عشـرة: التعديـالت علـى المجموعـة الضريبيـة أو 
حلها

1- على ممثل اجملموعة الضريبية يف حال طرأ تغيري على أي معلومة 
م�ن معلوم�ات طل�ب التس�جيل، أو إذا مل َيُع�د أي عض�و م�ن 
أعضائه�ا مؤهاًل ليك�ون جزءًا من اجملموعة، إش�عار اهليئة بذلك 

خ�الل عش�رين )20( يوم�ًا من تاريخ ح�دوث ذلك التغيري.
2- يبدأ تاريخ سريان حل اجملموعة الضريبية أو استبعاد أي شخص 
منه�ا بس�بب حدوث إح�دى الوقائع املبينة يف الفق�رة األوىل من 
هذه املادة، من تاريخ حلها أو من تاريخ اس�تبعاد ذلك الش�خص.

3- جيوز ملمثل اجملموعة الضريبية بعد موافقة مجيع أعضاءها، تقديم 
طلب إضافة عضو جديد إىل اجملموعة أو اس�تبعاد أحد أعضاءها 

أو حل اجملموعة أو استبداله مبمثل آخر.
4- يف حالة تقديم طلب مبوجب الفقرة الثالثة من هذه املادة وترتب 
عل�ى ذلك ح�دوث تغيري يف وضع اجملموع�ة الضريبية فإن ذلك 
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التغيري يعد نافذًا من تاريخ تقديم الطلب وذلك ما مل حتدد اهليئة 
تاريخ آخر.

5- يف حال خروج عضو أو أكثر من اجملموعة الضريبية، أو يف حال 
حل اجملموعة مع بقاء العضو مؤهاًل كش�خص خاضع للضريبة، 
فس�وف يتم إصدار رقم تس�جيل ضرييب جديد لذلك العضو إذا 
مل يكن لديه رقم سابق قبل انضمامه للمجموعة، ويف احلالتني ال 
يعد أن العضو قد مت إلغاء تسجيله وسوف يعد تسجيله مستمرًا.

6- يف ح�ال خ�روج عض�و أو أكث�ر م�ن اجملموعة الضريبي�ة، أو يف 
ح�ال حلها، وتبني أن العضو لن يكون مؤهاًل كش�خص خاضع 
للضريبة، فيجب عليه إلغاء تسجيله اعتبارًا من تاريخ االنسحاب 
أو ح�ل اجملموع�ة، يف ح�ال كان مس�جاًل، م�ع اس�تمرار أعضاء 
اجملموع�ة مس�ؤولني مس�ؤولية تضامنية عن أي ضريبة مس�تحقة 
عند إلغاء التسجيل، وأي حقوق والتزامات على اجملموعة عندما 

كان عضوًا بها.
7- للهيئ�ة إص�دار إش�عار إىل ممث�ل اجملموع�ة بإزالة صف�ة اجملموعة 
الضريبي�ة بالنس�بة ألي توري�دات ب�ني أعض�اء اجملموع�ة وجيوز 

تطبي�ق هذا اإلش�عار بأث�ر رجعي.
ميك�ن إص�دار ه�ذا اإلش�عار فق�ط إذا كان وج�ود اجملموع�ة 
الضريبية يؤدي أو س�وف ي�ؤدي إىل احلصول على مزايا ضريبية 
تتعارض مع الغرض من النظام، وكان احلصول على هذه املزايا 

أحد األغراض الرئيس�ية من تش�كيل اجملموعة.
8- للهيئ�ة إص�دار إش�عار إىل ش�خصني أو أكث�ر ليس�وا أعضاء يف 
جمموع�ة ضريبي�ة ولكنه�م مؤهل�ني م�ع بعضهم لتت�م معاملتهم 

كمجموع�ة ضريبي�ة يف أي تاري�خ حت�دده.
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ميكن إصدار هذا اإلش�عار فقط إذا كان تس�جيل أيًا من األشخاص 
كش�خص مستقل يؤدي أو س�وف يؤدي إىل احلصول على مزايا 

ضريبي�ة تتعارض مع الغرض من النظام.

المادة الثالثة عشرة: إلغاء التسجيل

1-  إذا توق�ف الش�خص اخلاض�ع للضريب�ة ع�ن مزاول�ة النش�اط 
االقتص�ادي مبا فيها حاالت زوال صفت�ه االعتبارية، فعليه إلغاء 
تس�جيله ويع�د اإللغاء نافذًا م�ن التاريخ الذي حت�دده اهليئة بعد 

موافقتها عل�ى اإللغاء.
2- إذا تب�ني يف نهاي�ة أي ش�هر أن الش�خص غ�ري املقي�م اخلاض�ع 
للضريبة مل يقم بأي توريدات خاضعة للضريبة يف اململكة يف مدة 
االثين عشر شهرًا السابقة، جيب عليه إلغاء تسجيله، ويعد اإللغاء 

ناف�ذًا من التاريخ الذي حت�دده اهليئة بعد موافقتها على اإللغاء.
3- يف نهاية أي ش�هر جيب على أي ش�خص مقيم خاضع للضريبة 

إلغاء تس�جيله عند حدوث مجيع احلاالت اآلتية:
أ- إذا كان إمجالي قيمة توريداته السنوية اليت قام بها أو مصاريفه 
الس�نوية ال�يت تكبده�ا خ�الل االثين عش�ر ش�هرًا الس�ابقة ال 

تتجاوز حد التس�جيل االختياري.
ب- إذا كان إمجال�ي قيم�ة توريدات�ه الس�نوية ال�يت ق�ام به�ا أو 
مصاريفه الس�نوية اليت تكبدها خالل األربعة وعش�رين شهرًا 

الس�ابقة ال تتج�اوز حد التس�جيل اإللزامي.
ج- إذا كان م�ن غ�ري املتوق�ع أن يتج�اوز إمجالي قيم�ة توريداته 
أو مصاريفه الس�نوية يف أي ش�هر من األش�هر اإلحدى عشر 

الالحق�ة حد التس�جيل االختياري.



55

4- جي�ب عل�ى الش�خص اخلاضع للضريبة التق�دم إىل اهليئة بطلب 
إلغاء تسجيله خالل ثالثني )30( يومًا من تاريخ حدوث أي من 
احل�االت املق�ررة يف الفقرات األوىل أو الثاني�ة أو الثالثة من هذه 

املادة.
5- للهيئة أن تلغي التس�جيل يف حال عدم قيام الش�خص اخلاضع 

للضريبة بتقديم طلب إلغاء التس�جيل، وتقوم بإش�عاره بذلك.
6- يف نهاي�ة أي ش�هر جيوز للش�خص اخلاض�ع للضريبة غري امللزم 
بإلغاء تسجيله، التقدم بطلب إلغاء التسجيل يف حال حدوث كل 

من اآلتي:
أ- كانت توريداته الس�نوية يف اململكة خالل االثين عش�ر ش�هرًا 

الس�ابقة ال تتجاوز حد التس�جيل اإللزامي.
ب- كان من غري املتوقع أن تتجاوز توريداته السنوية يف اململكة 
يف ذاك الش�هر واإلحدى عش�ر ش�هرًا الالحقة حد التسجيل 

اإللزامي.
7- يب�دأ نف�اذ إلغ�اء التس�جيل من التاري�خ الذي حت�دده اهليئة بعد 

موافقته�ا عل�ى اإللغاء.
8-ال جيوز للش�خص اخلاضع للضريبة طلب إلغاء التس�جيل وفقًا 

هلذه املادة إذا مل تتجاوز مدة تس�جيله اثين عش�ر ش�هرًا.
9- جيب تقديم الطلب املشار إليه يف الفقرة الرابعة والفقرة السادسة 

من هذه املادة للنموذج املعد من اهليئة.
10- للهيئة أن تطلب من الشخص اخلاضع للضريبة تقديم املستندات 
ال�يت تدل على توقف نش�اطه االقتص�ادي أو تقديم ما يثبت قيمة 

توريداته اخلاضعة للضريبة اليت قام بها أو املتوقع القيام بها.
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11- للهيئ�ة رف�ض طل�ب إلغاء التس�جيل إذا مل يتواف�ر لديها دليل 
كاف ب�أن الش�خص اخلاض�ع للضريبة حيق له إلغاء التس�جيل.

12- تق�وم اهليئ�ة بإصدار إش�عار يؤكد إلغاء التس�جيل للش�خص 
اخلاض�ع للضريب�ة أو برف�ض طلب إلغاء التس�جيل.
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الفصل الثالث: توريدات السلع والخدمات

المـــادة الرابعـــة عشـــرة: التوريـــدات الخاضعـــة للضريبـــة فـــي 
المملكـــة

دون اإلخ�الل بامل�ادة الثاني�ة من النظام وألغ�راض تطبيق االتفاقية 
والنظ�ام يف اململك�ة، تف�رض الضريب�ة عل�ى كاف�ة توري�دات الس�لع 
واخلدم�ات ال�يت يق�وم به�ا أي ش�خص خاض�ع للضريب�ة يف اململكة، 
أو عل�ى تل�ك اليت يتلقاها أي ش�خص خاضع للضريب�ة يف اململكة يف 
احل�االت اليت تطبق فيها آلية االحتس�اب )التكليف( العكس�ي، وعلى 

اس�ترياد الس�لع إىل اململكة.

المادة الخامسة عشرة: التوريد المفترض

1- يعد التوريد املفرتض للسلع أو اخلدمات اليت يقوم بها الشخص 
اخلاض�ع للضريبة، كتوريد لس�لع أو خلدمات يقوم به الش�خص 
اخلاضع للضريبة لقاء مقابل كجزء من نش�اطه االقتصادي، ما مل 

يت�م النص على خالف ذلك يف هذه املادة.
2- ال تعام�ل توري�دات الس�لع ال�يت تق�ع دون مقاب�ل عل�ى أنه�ا 

توري�دات مفرتض�ة يف أي م�ن احل�االت اآلتي�ة:
أ- إذا ق�ام الش�خص اخلاض�ع للضريب�ة بتوري�د هداي�ا وعينات 
بغرض ترويج نش�اطه االقتصادي، شريطة أال تتجاوز القيمة 
الس�وقية العادل�ة لكل من تل�ك اهلدايا والعين�ات اليت وردها 
دون مقابل، مبلغ مائيت )200( ريال غري شامل ضريبة القيمة 

املضاف�ة، لكل متلقي عن كل س�نة تقوميية.
ب- إذا ق�دم الش�خص اخلاض�ع للضريب�ة س�لعًا إىل موظفيه يف 
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س�ياق قيامه بنش�اطه االقتصادي، ش�ريطة أال تتجاوز القيمة 
الس�وقية العادل�ة لتلك الس�لع ال�يت قدمه�ا دون مقابل، مبلغ 
مائ�يت )200( ري�ال غري ش�امل ضريبة القيم�ة املضافة، لكل 

متلق�ي عن كل س�نة تقوميية.
3- يك�ون احل�د األقص�ى لقيم�ة التوري�دات الس�نوية م�ن اهلداي�ا 
والعينات والس�لع اليت جيوز للش�خص اخلاضع للضريبة تقدميها 
دون مقاب�ل م�ع بقاء حقه يف طلب اإلعفاء حبس�ب الفقرة األوىل 
م�ن هذه املادة، هو مخس�ني أل�ف )50,000( ريال يف أي س�نة 
تقوميية، وذلك على أساس القيمة السوقية العادلة لتلك اهلدايات 

والسلع. والعينات 
4- إذا مل يقم الشخص اخلاضع للضريبة باستعمال السلع يف نشاطه 
االقتصادي بسبب التلف أو السرقة أو الفقد، فال يتم اعتبار تلك 

السلع على أنها توريدات مفرتضة.
5- ال يعام�ل توري�د اخلدمات معاملة التوريد املفرتض يف احلاالت 
اليت يقوم فيها الش�خص اخلاضع للضريبة بتوريد اخلدمات دون 
مقابل، ش�ريطة أن يكون اهلدف من توريدها هو ترويج لنش�اطه 
االقتصادي للش�خص اخلاضع للضريبة أو مت تقدميها إىل موظفي 
الش�خص اخلاضع للضريبة يف س�ياق تأدية النشاط االقتصادي، 
وأال تتج�اوز القيم�ة الس�وقية العادل�ة بالنس�بة ل�كل خدمة يتم 
توريده�ا مبل�غ مائ�يت )200( ري�ال، ل�كل متلقي عن كل س�نة 

تقوميية.
6- يك�ون احل�د األقص�ى للقيم�ة الس�نوية للخدم�ات ال�يت جي�وز 
للش�خص اخلاضع للضريبة تقدميه�ا دون مقابل مع بقاء حقه يف 
طلب اإلعفاء وفقًا للفقرة الرابعة من هذه املادة، هو مبلغ مخسني 
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أل�ف )50,000( ريال يف أي س�نة تقوميية وذلك على أس�اس 
القيمة الس�وقية العادل�ة لتلك اخلدمات.

7- يع�د التوريد املفرتض واقعًا عند توقف النش�اط االقتصادي يف 
تاريخ إلغاء التس�جيل وذلك على أساس القيمة السوقية العادلة 

للس�لع احملتفظ بها يف ذلك التاريخ.
8- يف حال خصم الشخص اخلاضع للضريبة جزءًا فقط من ضريبة 
املدخالت عند ش�راء الس�لع واخلدمات أو عند اس�ترياد الس�لع 
املرتبط�ة مباش�رة ب�أي توريد مفرتض، فس�وف يت�م تعديل قيمة 
التوري�د املف�رتض حبيث يعك�س القيمة النس�بية لضريب�ة القيمة 

املضافة ال�يت مت خصمها.

المـادة السادسـة عشـرة: نقـل المملـوك مـن السـلع إلـى دولـة 
عضـو أخـرى

1- ال يع�د م�ن قبيل التوريد قيام الش�خص اخلاضع للضريبة بنقل 
س�لعة تش�كل ج�زءًا م�ن أصول�ه يف اململك�ة إىل أي دولة عضو 
أخرى ش�ريطة أن يقدم خالل س�تني )60( يومًا من تاريخ نقلها 
إىل تلك الدولة العضو ما يثبت أنه يس�تخدم أو سيس�تخدم تلك 

الس�لعة بنفس�ه بش�كل مؤقت أو للقيام بتوريدها لغريه.
2- ُيعد أمر أو عقد البيع مع ش�خص يف تلك الدولة العضو دلياًل 
عل�ى أن التوريد يأخ�ذ حكم التوريد للغري، وللهيئة أن تقبل أي 
مس�تند آخ�ر كدلي�ل على هذه الواقعة. يف ح�ني أن الدليل الذي 
يثبت اإلدخال املؤقت للس�لع هو املس�تندات اليت تبني األصناف 
املق�ررة وطرق اس�تخدامها حس�بما ه�و مبني يف نظ�ام اجلمارك 

املوحد.
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3- الش�خص ال�ذي ال يس�تطيع تقدي�م دليل على أنه يس�تخدم أو 
سيس�تخدم تلك السلعة بنفس�ه بشكل مؤقت أو للقيام بتوريدها 
لغ�ريه خالل الف�رتة الزمنية احملددة يف الفقرة األوىل، ميكنه تعديل 
الضريبة احملتسبة عن توريد السلع يف الوقت الذي يتوفر له ذلك 

الدلي�ل مع مراعاة املواعي�د الزمنية املبينة يف النظام.
4- بغ�رض تطبي�ق االتفاقية والنظام، يعد توريد الس�لع يف اململكة 
م�ن قبل ش�خص خاض�ع للضريبة ألج�ل نقلها لنفس�ه يف دولة 
عض�و أخ�رى مبثابة توريد ملصلحته لغ�رض حتديد اجلهة املخولة 

خبص�م ضريبة املدخالت على الس�لع املوردة.

نطـاق  ضمـن  تقـع  ال  التـي  التعامـالت  عشـرة:  السـابعة  المـادة 
االقتصـادي النشـاط  نقـل   – الضريبـة 

1- ال يع�د قيام الش�خص اخلاض�ع للضريبة بنقل س�لع وخدمات 
تشكل جزءًا من نشاطه االقتصادي مبثابة توريد لسلع وخدمات 

من قبل ذلك الش�خص، ش�ريطة توافر كاًل مما يلي:
أ- أن تكون السلع واخلدمات اليت مت نقلها قابلة للتشغيل كنشاط 
اقتصادي بذاتها، وأن يستعمل املتلقي تلك السلع واخلدمات 

مباشرة بعد االنتقال ملزاولة نفس النشاط االقتصادي.
ب- أن يكون املتلقي ش�خص خاضع للضريبة أو س�وف يصبح 

ش�خصًا خاضعًا للضريبة نتيجة لعملية النقل.
ج- أن يتف�ق امل�ورد واملتلقي كتابًة عل�ى أنهما يرغبان يف أن يعد 

النقل نقاًل لنش�اط اقتص�ادي ألغراض هذه الالئحة.
2- عن�د حدوث نقل نش�اط اقتصادي حس�ب التاري�خ املتفق عليه 
يف العقد، فإن الشخص اخلاضع للضريبة املتلقي حيل حمل املورد 
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فيما يتعلق بأي حقوق والتزامات قد تنشأ يف املستقبل فيما يتصل 
بأغراض النظام وهذه الالئحة.

3- يف احلاالت اليت يؤدي فيها نقل النش�اط االقتصادي إىل نش�وء 
التزام على املورد أو املتلقي بالتس�جيل أو إلغاء التس�جيل، جيب 

إش�عار اهليئ�ة بذلك خالل ثالث�ني )30( يومًا من تاريخ النقل.
4- على مورد النشاط االقتصادي تقديم نسخ من مجيع السجالت 
املتعلقة بذلك النشاط اليت يلزم حفظها مبوجب النظام إىل متلقي 

النشاط االقتصادي.

المـادة الثامنـة عشـرة: توريـدات يقـوم بهـا الشـخص االعتبـاري 
لنفسه

1- مع عدم اإلخالل باملادة السادس�ة عشرة من هذه الالئحة، فيما 
عدا التوريدات املفرتضة، تعد الس�لع واخلدمات املوردة من قبل 

الش�خص االعتباري لنفسه خارج نطاق الضريبة.
2- تع�د توري�دات الس�لع أو اخلدم�ات من أحد أعض�اء اجملموعة 

الضريبي�ة إىل عض�و آخ�ر يف اجملموع�ة، خارج نط�اق الضريبة.
3- تع�د اخلدم�ات املقدمة توري�دات إذا قدمت من مورد غري مقيم 
إىل شخص اعتباري مؤسس داخل اململكة، وذلك يف حال توافر 

كاًل من اآلتي:
أ- عندما يكون الشخص االعتباري مؤسسًا يف اململكة ويف أكثر 

من دولة عضو.
ب- عندما تكون اخلدمات قد مت توريدها من قبل شخص غري مقيم 
ملؤسس�ة تابعة للش�خص االعتباري خارج اململكة ثم تسلمتها 

الحقًا مؤسسة تابعة للشخص االعتباري نفسه يف اململكة.
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ج- ال تع�د اخلدم�ات ق�د حدثت خارج اململكة بس�بب أي من 
احل�االت اخلاصة املق�ررة يف االتفاقية لتحديد م�كان التوريد.

المادة التاسعة عشرة: إصدار أو توريد القسائم الشرائية

1- م�ع مراع�اة ما ورد يف الفقرة الثانية من هذه املادة، يف حال قيام 
شخص بإصدار أو توريد قسيمة، فال يعد ذلك توريدًا ألغراض 

النظام.
2- يعد توريد القسيمة ذات القيمة االمسية توريدًا للخدمات بقدر 
م�ا يك�ون املقاب�ل املقدم لقاء إص�دار أو توريد القس�يمة يتجاوز 

قيمتها االمسية النقدية.
3- ألغ�راض ه�ذه امل�ادة، تعد القس�يمة مبثابة ص�ك إذا كان هناك 
الت�زام بقبوهل�ا كمقاب�ل أو جزء م�ن املقابل عن توريد الس�لع أو 
اخلدم�ات، وكانت طبيعة الس�لع أو اخلدمات امل�راد توريدها أو 

هوي�ة امل�ورد حمددة يف القس�يمة أو يف املس�تندات ذات الصلة.
4- ُيقصد بالقسيمة ذات القيمة االمسية القسيمة املصدرة مع قيمة 
نقدية معينة قابلة لالس�رتداد مبينة يف القس�يمة أو يف أي مس�تند 

ذي صلة.

المادة العشرون: تاريخ التوريد في حاالت محددة

1- يف احلاالت اليت يتم فيها توريد سلع أو خدمات وتنص الفاتورة 
أو االتف�اق ب�ني املورد والعميل على س�داد املقابل على أقس�اط 
دوري�ة، يع�د كل قس�ط عل�ى أن�ه توري�د منفصل يت�م يف تاريخ 

اس�تحقاق القس�ط أو تاريخ الس�داد الفعلي أيهما أسبق.
2- يف مجيع احلاالت األخرى اليت يتم فيها عمل توريدات لسلع أو 
خدمات على أس�اس مستمر، يعد ذلك توريد منفصل يف تاريخ 
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إصدار الفاتورة أو تاريخ الس�داد، أيهماأسبق، وذلك بقدر قيمة 
الفاتورة أو السداد.

3- يف ح�ال ع�دم تلق�ي أي س�داد أو ع�دم إصدار فاتورة بالنس�بة 
للتوريدات املس�تمرة للس�لع أو اخلدمات اليت يقوم بها الشخص 
اخلاض�ع للضريبة، يعد التوريد ق�د حدث يف التاريخ الواقع بعد 
اثين عش�ر ش�هراً من التاريخ الالحق من أي م�ن التارخيني اآلتيني:

أ- تاريخ بدء توريد السلع أو اخلدمات.
ب- التاري�خ الس�ابق الذي ح�دث فيه التوري�د مبوجب إصدار 

فاتورة أو إجراء س�داد.
4- يعد توريد النفط أو الغاز أو املياه أو الكهرباء عرب شبكة توزيع 
وال�ذي ال يتم على أس�اس مس�تمر عل�ى أنه ح�دث يف التاريخ 

األس�بق من أي من التارخيني اآلتيني:
أ- تاريخ إصدار الفاتورة من قبل املورد عن تلك السلع.

ب- تاريخ استالم السداد من قبل املورد عن تلك السلع.
5- يعد التوريد املفرتض الذي مت نتيجة لتوقف النشاط االقتصادي 
للش�خص اخلاض�ع للضريبة عل�ى أنه قد ح�دث يف تاريخ إلغاء 

تس�جيل ذلك الش�خص احملدد وفقًا للنظام وهذه الالئحة.
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الفصل الربع:مكان التوريد

المادة الحادية والعشرون: المورد والعميل الخاضع للضريبة

1- ألغراض حتديد الدولة اليت مت فيها التوريد وفقًا ألحكام االتفاقية 
والنظام، يعد املورد مبثابة موردًا خاضعًا للضريبة أو العميل مبثابة 
عمياًل خاضعًا للضريبة يف احلاالت اليت يكون فيها هذا الشخص 
مسجاًل ألغراض ضريبة القيمة املضافة يف الدولة العضو الواقع 

فيها مقر إقامته يف تاريخ حدوث التوريد.
مطالب�ًا  كون�ه  اململك�ة  للضريب�ة يف  اخلاض�ع  العمي�ل  يع�د 
بالتس�جيل، عمي�اًل خاضع�ًا للضريب�ة ألغراض تنفي�ذ األحكام 

ال�واردة يف االتفاقي�ة.
2- ألغراض النظام وهذه الالئحة، على الشخص اخلاضع للضريبة 
ال�ذي يق�وم بعم�ل توري�د لس�لع أو خدمات إىل عمي�ل خاضع 
للضريب�ة يف دول�ة عض�و أخ�رى، أن حيصل على رق�م التعريف 
الضري�يب لذلك العميل الص�ادر من تلك الدولة العضو على أن 
يكون الرقم ساري املفعول يف تاريخ حدوث التوريد، مع مراعاة 

الفق�رة الثالثة من هذه املادة.
3- على املورد الذي ال يستطيع احلصول على رقم التعريف الضرييب 
املطل�وب مبوج�ب الفق�رة الثانية من ه�ذه امل�ادة، أن حيدد مكان 
التوريد على أساس أن العميل ليس عمياًل خاضعًا للضريبة، إىل 
أن حيص�ل على الرقم الس�اري لذلك العمي�ل يف تاريخ حدوث 

التوريد.
4- يف احلاالت اليت يكون فيها املورد أو العميل مؤسسًا يف أكثر من 
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دولة عضو، فإن الدولة األكثر ارتباطًا بأي توريد تعد هي الدولة 
اليت يقيم فيها ذلك الشخص فيما يتعلق بذلك التوريد.

تطبيـق  أولويـة   – التوريـد  مـكان  والعشـرون:  الثانيـة  المـادة 
الخاصـة األحـكام 

تكون لألحكام اخلاصة املتعلقة بتحديد مكان توريد اخلدمات وفقًا 
لالتفاقي�ة، األولوي�ة يف التطبي�ق على األحكام العامة ال�واردة باملادتني 
اخلامسة عشرة والسادسة عشرة من االتفاقية واليت حتدد مكان التوريد.

المادة الثالثة والعشرون: الخدمات المتعلقة بالعقار

1- ألغراض تطبيق االتفاقية والنظام، يشمل العقار ما يلي:
أ- أي مساحة أرض حمددة ميكن أن ينشأ عليها حقوق ملكية أو 

حيازة أو غريها من احلقوق العينية.
ب- أي ابني�ة أو إنش�اءات هندس�ية أقيم�ت بص�ورة دائمة على 

أرض.
ج- أي تركيبات أو معدات تش�كل جزءًا ثابتًا أو أحلقت بش�كل 

دائم مببنى أو هيكل إنش�ائي أو عمل هندسي.
2- ألغ�راض تطبي�ق االتفاقية والنظام، تع�د اخلدمات ذات الصلة 
بالعق�ار ه�ي اخلدم�ات اليت تؤثر على مس�احة العق�ار أو ترتبط 
مبساحة حمددة من العقار. تشمل هذه اخلدمات على سبيل املثال 

ال احلصر:
أ- منح أي حق يف العقار أو التنازل عنه أو تركه.

ب- منح أو التنازل عن أو ترك أي حق ش�خصي يف مطالبة أو 
تلقي من�ح أي مصلحة أو حق يف العقار.
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ج- منح أو التنازل عن أو ترك ترخيص بشغل عقار أو أي حق 
تعاقدي ميكن ممارس�ته على العقار أو بالنس�بة إليه، مبا يشمل 
تقديم أو تأجري واس�تئجار مأوى للنوم يف فندق، أو مؤسس�ة 

مشابهة.
د- أي أعمال تشييد أو هدم أو حتويل أو إعادة تشييد أو تعديل 

أو توسعة أو إصالح أو صيانة للعقار.
ه��- اخلدمات اليت يورده�ا وكالء العق�ارات ومنظمو املزادات 
واملعماريون وفنيو املس�احة واملهندس�ون وغريهم ممن يقوموا 

مبهاّم وأعم�ال تتعلق بالعقارات.
3- ألغراض تطبيق االتفاقية والنظام، ال تعد اخلدمات ذات الصلة 

بالعقارات الواقعة خارج اململكة مبثابة خدمات عقارية داخلها.

والالسـلكية  السـلكية  االتصـاالت  والعشـرون:  الرابعـة  المـادة 
االلكترونيـة والخدمـات 

1- تش�مل خدم�ات االتصاالت الس�لكية والالس�لكية واخلدمات 
االلكرتوني�ة على س�بيل املث�ال ال احلصر ما يلي:

أ- أي خدم�ة متعلق�ة بب�ث أو إرس�ال أو انبع�اث أو اس�تقبال 
اإلشارات أو الكتابة أو الصور أو األصوات أو املعلومات أيًا 
كانت طبيعتها، سواًء كانت باألسالك أو الراديو أو البصريات 

أو غري ذلك من األنظمة الكهرومغناطيس�ية.
ب- نق�ل أو التن�ازل عن حق اس�تعمال الس�عة ألغ�راض البث 

واإلرس�ال أو االستقبال املش�ار إليها.
ج- توفري وإتاحة الوصول إىل الشبكات املعلوماتية العاملية.

د- توف�ري وتقدي�م حمت�وى مسعي، مسعي بصري لالس�تماع أو 
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املش�اهدة م�ن قبل اجلمهور على أس�اس برام�ج جمدولة يقوم 
بها ش�خص لديه مس�ؤوليات حتريرية.

ه�- البث واإلرسال احلي عن طريق اإلنرتنت.
و- توري�دات الص�ور أو النص�وص ال�يت تورد آلي�ًا مثل الصور 
الفوتوغرافي�ة وحافظ�ات الشاش�ات والكت�ب اإللكرتوني�ة 

وغريه�ا م�ن املس�تندات أو امللف�ات الرقمية.
ز- توريدات املوسيقى واألفالم واأللعاب والربامج عند الطلب.

ح- اجملالت اإللكرتونية.
ط- توري�دات املواق�ع اإللكرتونية أو خدمات االس�تضافة على 

اإللكرتونية. املواقع 
ي- صيانة الربامج واملعدات عن ُبعد.

ك- توريدات الربامج وحتديثها.
ل- املس�احات اإلعالني�ة عل�ى املواقع اإللكرتوني�ة وأي حقوق 

مرتبط�ة بذلك اإلعالن.
2- يف ح�ال توري�د خدم�ات االتص�االت الس�لكية والالس�لكية 
واخلدم�ات اإللكرتونية يف اهلواتف العمومية أو خدمات اهلاتف 
املس�تقلة يف احمل�ال واألماك�ن التجاري�ة أو نقطة تقدي�م خدمات 
الواي فاي أو مقهى لإلنرتنت أو مطعم أو ردهة فندق أو غريها 
م�ن احل�االت اليت كان ال بد فيها من تواجد جس�دي للعميل يف 
موقع معني من أجل توريد اخلدمات، يعد العميل على أنه يقوم 

باس�تهالك اخلدمة واالس�تفادة منها يف ذلك املوقع.
3- يعد العميل على أنه يقوم باستهالك اخلدمة واالستفادة منها يف 
م�كان إقامته، يف احلاالت اليت ال تس�ري عليها األحكام الواردة 
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يف الفق�رة الثانية من هذه املادة.
4- جيوز للمورد اس�تخدام املؤش�رات التالية من أجل حتديد مكان 
إقام�ة العميل املعتاد ألغ�راض اخلدمات املذكورة يف هذه املادة:

أ- عنوان العميل ألغراض إرسال الفواتري.
ب- احلساب املصريف اخلاص بالعميل.

ج- عن�وان اإلنرتن�ت الذي يس�تخدمه العميل الس�تقبال خدمة 
االتصاالت الس�لكية والالس�لكية واخلدم�ات اإللكرتونية.

د- الرم�ز الدولي للش�رحية اإللكرتونية اليت يس�تخدمها العميل 
لتلقي خدمات االتصاالت الس�لكية والالس�لكية واخلدمات 

االلكرتونية.
5- يتح�دد م�كان االس�تخدام الفعل�ي أو االس�تفادة الفعلي�ة م�ن 
اخلدم�ات وفق�ًا هلذه امل�ادة على أس�اس الظ�روف القائمة وقت 
التوري�د، ول�ن تؤث�ر أي تغي�ريات الحق�ة تط�رأ على اس�تخدام 

اخلدم�ة ال�يت يت�م تلقيها عل�ى حتديد م�كان التوريد.

المادة الخامسة والعشرون: مكان التوريد – خدمات أخرى

1- يعد مكان توريد اخلدمات الثقافية والفنية والرياضية والتعليمية 
والرتفيهية مبا فيها الدخول إىل الفعاليات اليت تقام يف موقع حمدد، 
أو تقدي�م اخلدم�ات التعليمية يف مكان حمدد، ه�و املوقع الفعلي 

الذي تقدم فيه تلك اخلدمات.
2- يشمل توريد اخلدمات املتعلقة بنقل السلع أو الركاب اخلدمات 

اآلتية:
أ- رس�وم امليناء وتش�مل رس�وم الوص�ول إىل الرصيف والربط 

والرس�و واملواقف.
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ب- الرس�وم اجلمركي�ة ورس�وم التخلي�ص اجلمرك�ي واهلجرة 
املتعلق�ة بالنقل.

ج- خدمات املالحة اجلوية.
د- خدمات اإلرشاد.

ه�- توريد أفراد الطاقم.
و- الشحن والتفريغ أو إعادة الشحن.

ز- تستيف البضائع.
ح- الفتح من أجل التفتيش.

ط- خدمات أمن احلمولة.
ي- إعداد أو تعديل وثائق وشهادات الشحن وسندات الشحن 

اجلوي أو البحري.
ك- التعبئة والتغليف الالزم للنقل.

ل- خدمات التخزين.
3- عند حتديد مكان توريد اخلدمات وفق أماكن تقدميها املنصوص 
عليه�ا يف االتفاقي�ة، فإن�ه إذا مت أداء جزء من خدمة ما يف اململكة 
وج�زء آخ�ر م�ن نفس اخلدم�ة خارج اململك�ة، فيت�م جتزئة قيمة 
ه�ذه اخلدمة وفقًا للجزء الذي وقع يف اململكة واجلزء الذي وقع 

خارجها.
4- ألغراض تطبيق االتفاقية والنظام وهذه املادة، ال تعد اخلدمات 

املقدمة خارج اململكة ضمن اخلدمات املقدمة داخل اململكة.

المادة السادسة والعشرون: السلع الواقعة في المملكة

1- دون اإلخ�الل باألح�كام ال�واردة يف االتفاقي�ة والنظ�ام وه�ذه 
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الالئح�ة، يع�د توري�د الس�لع الواقع�ة يف اململك�ة دون انتقاهل�ا 
خارجه�ا توري�دًا داخ�ل اململكة.

2- ألغراض حتديد موقع توريد الس�لع وفقًا لالتفاقية والنظام، ال 
تعد الس�لع الواقعة خارج اململكة، س�لعًا واقعة فيها.

المادة السابعة والعشرون: السلع المباعة مع النقل

1- م�ع مراع�اة الفق�رة الثانية من ه�ذه املادة، يعد م�ن قبيل توريد 
الس�لع مع النقل أو اإلرس�ال، احلاالت اليت يتفق فيها املورد مع 

العمي�ل عل�ى أن نقل الس�لع إىل العميل نتيج�ة لذلك التوريد.
2- يف حاالت نقل الس�لع مباش�رة من دولة إىل أخرى وكان النقل 
يتعل�ق بتوري�دات ع�دة عل�ى ذات الس�لع املش�ار إليه�ا لعمالء 
خمتلفني، فإن تلك التوريدات تعد مبثابة توريد واحد مت مع النقل 
أو اإلرس�ال، وألغ�راض ه�ذه امل�ادة يع�د التوريد م�ع النقل أو 
اإلرس�ال ه�و التوري�د األول الذي يك�ون فيه امل�ورد أو العميل 

مس�ؤواًل عن ترتيب النقل.
3- يف احل�االت ال�يت يك�ون فيها نقل الس�لع إىل اململكة قد بدأ من 
خارج إقليم دول اجمللس، فإنه يعد مبثابة توريد لس�لع يف اململكة 
إذا مت اس�ترياد السلع إىل اململكة وفقًا لنظام اجلمارك املوحد قبل 
ح�دوث التوري�د. ويعد أي توريد لتلك الس�لع قبل اس�تريادها 

وفق�ًا لنظ�ام اجلمارك املوحد، على أن�ه قد مت خارج اململكة.

للتوريـدات  الثبوتيـة  المتطلبـات  والعشـرون:  الثامنـة  المـادة 
الداخليـة

1- يف احل�االت ال�يت يقوم فيها الش�خص اخلاض�ع للضريبة بعمل 
توريدات لسلع بينية من اململكة إىل شخص مقيم يف دولة عضو 
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أخ�رى فإن على الش�خص اخلاض�ع للضريبة االحتف�اظ مبا يدل 
عل�ى نقل الس�لع إىل دولة املقصد.

2- إذا مل يوج�د ل�دى الش�خص اخلاضع للضريبة م�ا يدل على أن 
الس�لع قد مت نقلها خالل س�تني )60( يومًا من حدوث التوريد، 
فعليه أن يعامل ذلك التوريد على أنه قد مت دون نقل أو إرس�ال 

م�ن اململكة وذل�ك إىل حني احلصول على الدليل.
3- ألغ�راض ه�ذه املادة، يعد أي مما يلي دلياًل على النقل إىل دولة 

املقصد:
أ- املس�تندات التجاري�ة ال�يت تبني هوي�ة العميل ومكان تس�ليم 

السلع.
ب- مس�تندات النقل اليت تدل على تس�ليم أو اس�تالم السلع يف 

دولة املقصد.
ج- البيان اجلمركي إن وجد.

4- للهيئة رفض املس�تندات اليت قدمها الش�خص اخلاضع للضريبة 
إذا كان�ت ال متث�ل دلياًل كافيًا على نقل الس�لع إىل دولة املقصد، 
ويعامل التوريد على أنه توريد مت دون نقل أو إرسال من اململكة 

وذلك إىل حني تقديم الدليل.
5- عند تأسيس اخلدمات اإللكرتونية املنصوص عليها يف االتفاقية، 
للهيئ�ة أن تطلب من الش�خص اخلاضع للضريب�ة إذا قام بتوريد 
بي�ين، أن ي�زود اهليئ�ة مبعلوم�ات تتعل�ق بعملي�ة التوريد بغرض 
تس�جيلها يف النظ�ام، وللهيئ�ة أن تق�رر صيغة النم�اذج الواجب 

التقي�د بها لتقدي�م تلك املعلومات.
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الفصل الخامس:التوريدات المعفاة

المادة التاسعة والعشرون: الخدمات المالية

1- ُتعف�ى م�ن ضريب�ة القيم�ة املضافة، توري�دات اخلدم�ات املالية 
احملددة يف هذه املادة، ويس�تثنى من ذلك احلاالت اليت يكون فيها 
املقاب�ل واج�ب الس�داد عن اخلدمة قد س�دد صراحًة كرس�م أو 

عمول�ة أو خصم جتاري.
2- يعد من قبيل اخلدمات املالية ما يلي:

أ- إصدار أو حتويل أو استالم أو أي تعامل يف نقود أو أي سند 
مالي أو أي أوراق نقدية أو أوامر سداد مال.

ب- تقديم أي ائتمان أو ضمان ائتمان.
ج- تشغيل أي حساب جاٍر أو حساب إيداع أو حساب توفري.

واملب�ادالت  واخلي�ارات  املش�تقات  مث�ل  املالي�ة  األدوات  د- 
اآلجل�ة. والعق�ود  الدي�ن  ومب�ادالت 

3- أي منتج�ات مالي�ة إس�المية تقدم وف�ق عقود معتمدة ش�رعًا، 
وتشابه من حيث اهلدف املقصود املنتجات املالية التقليدية وحتقق 
جوهريًا نفس آثارها، س�وف تعامل نفس معاملة املنتجات املالية 

التقليدي�ة لغرض اإلعفاء من الضريبة.
4- يف احلاالت اليت يتم فيها نقل ملكية السلع مؤقتًا كجزء من منتج 
مالي شرعي أو كضمان متعلق بالتمويل أو أي تدبري آخر، ولكن 
ال يقصد حبيازة تلك السلع أن مترر بصفة دائمة إىل متلقى املنتج 

املالي، فإن نقل هذه السلع ال يعد توريدًا منفصاًل لسلع.
يع�د توري�دًا منفص�اًل للس�لع اليت يت�م نقلها كضم�ان مرتبط 
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بتموي�ل أو أي تدب�ري آخ�ر، عندم�ا يك�ون للمحول ل�ه احلق يف 
ممارس�ة كامل الصالحيات يف التصرف بالس�لع أو عندما يتحول 

النق�ل إىل نق�ل غري مؤقت.
5- وفق�ًا للمب�ادئ املنصوص عليها يف الفقرت�ني الثانية والثالثة من 
هذه املادة، تعد القائمة اآلتية قائمة غري حصرية بالتوريدات اليت 

تعد خدمات مالية معفاة:
أ- الفائدة أو رسوم اإلقراض احملّملة بهامش ربح ضمين عن أي 
ش�كل من أش�كال اإلقراض مبا يف ذلك الق�روض وبطاقات 

االئتمان.
ب- الفائدة أو رس�وم اإلق�راض احملّملة بهامش ربح ضمين عن 

رهن أو وفقًا لرتتيب مش�اركة متناقصة.
ج- الفائ�دة أو رس�وم اإلقراض احململ�ة بهامش ربح ضمين عن 
التمويل مبا يف ذلك التمويل التأجريي، ومنتجات التأجري مع 

حق الش�راء أو وفقًا لعقود املراحبة.
د- العموالت احملّملة على هامش ربح ضمين أو فرق ضمين بني 
س�عري الع�رض والطلب عن خدمات السمس�رة أو مبوجب 

عقد مضاربة أو عقد وكالة.
6- يعد توريدًا معفيًا خلدمة مالية، إصدار أو نقل سندات الدين، أو 
األوراق املالي�ة حق�وق متثل اليت ملكية، أو أي مس�تندات أخرى 

قابلة للنقل تثبت التزام بدفع مقابل نقدي حلاملها.
7- يع�د توري�دًا معفي�ًا خلدمة مالية، توفري أو نق�ل عقد تأمني على 

احلي�اة أو عقد إعادة تأم�ني على احلياة.
8- يقصد بعقد التأمني على احلياة، أي عقد تأمني تقليدي أو تكافلي 
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أو أي تأمني إسالمي يقدم من موفِّر مرخص له يف اململكة، ينتج 
عنه سداد مبلغًا مشروطًا عند الوفاة أو عند حدوث واقعة مؤثرة 

على احلياة، أو أي عقد مشابه يقدمه مورد غري مقيم.

المادة الثالثون: تأجير عقار سكني أو الترخيص بشغله

1- م�ع مراعاة أي أحكام أخرى يف هذه الالئحة، يعفى من ضريبة 
القيم�ة املضاف�ة توري�د العق�ار الس�كين عل�ى س�بيل التأجري أو 

الرتخيص.
2- ألغراض هذه املادة فإن العقار الس�كين يقصد به مقر أو مكان 

إقامة مصمم ألن يش�غله البش�ر بشكل دائم، ويشمل ذلك:
أ- العقار الثابت غري املنقول املستعمل أو املراد استعماله كمنزل 

مثل البيوت والشقق والوحدات السكنية.
ب- العق�ارات األخ�رى املراد منها أن يكون املس�كن الرئيس�ي 
لش�خص مب�ا يف ذلك املأوى الس�كين للطالب وتالمي�ذ املدارس.

3- دون إخالل مبا ورد يف الفقرتني األوىل والثانية من هذه املادة، ال 
يعد عقارًا سكنيًا ألغراض هذه املادة أي فندق أو نزل أو مساكن 
للضي�وف أو اس�رتاحات أو امل�أوى املخ�دوم أو أي مبان أخرى 

مصممة لتقديم مأوى مؤقت للزوار أو املسافرين.
4- تش�مل العقارات الس�كنية ما يقع ضمن احلدود امللحقة نظاميًا 
باملمتل�كات والعق�ارات مبا يف ذل�ك احلدائ�ق واملواقف اخلاصة 
واملس�احات أو أي ملحق�ات أخ�رى تعد جزءاً دائم�اً من العقار.
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الفصل السادس:التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر

المـادة الحاديـة والثالثـون: التوريدات الخاضعة لنسـبة الصفر

1- ختضع توريدات السلع واخلدمات املدرجة يف هذا الفصل لنسبة 
الصفر وفقًا لالتفاقية والنظام.

2- تعام�ل توري�دات الس�لع أو اخلدم�ات ال�يت تكون معف�اة طبقًا 
للفصل اخلامس من هذه الالئحة وكانت يف نفس الوقت خاضعة 
للضريبة بنسبة الصفر وفقًا هلذا الفصل من هذه الالئحة، معاملة 

التوريد اخلاضع لنسبة الصفر.

المادة الثانية والثالثون: صادرات السلع من المملكة

1- لغ�رض تطبي�ق نس�بة الصفر على الس�لع املصدرة م�ن اململكة 
إىل م�كان خ�ارج إقلي�م دول اجمللس، فإنه جي�ب على مورد تلك 
السلع أن ميلك دلياًل خالل تسعني )90( يومًا من تاريخ حدوث 
التوري�د على أن تلك الس�لع قد مت نقلها م�ن إقليم دول اجمللس.

2- ال حي�ق للش�خص اخلاض�ع للضريبة الذي ال يوج�د لديه دليل 
أن الس�لع ق�د مت نقلها من إقليم دول اجمللس، بعد مرور تس�عني 
)90( يومًا من حدوث التوريد، أن يعامل تلك السلع على أنها 

قد صدرت خ�ارج إقليم دول اجمللس.
3- ألغراض هذه املادة، جيب أن يتضمن الدليل على أن السلع قد 

مت نقلها من إقليم دول اجمللس على األقل ما يلي:
أ- مستندات التصدير الصادرة عن مصلحة اجلمارك أو إدارة مماثلة 
يف دولة عضو أخرى، مبا يثبت أن السلع قد مت ختليصها رمسيًا 

للتصدير نيابة عن املورد أو العميل بالنسبة إىل ذلك التوريد.
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ب- مستندات جتارية تبني هوية العميل ومكان تسليم السلع.
ج- مس�تندات النقل الداّلة على أن تس�ليم أو اس�تالم السلع قد 

مت خ�ارج إقليم دول اجمللس.
4- للهيئة رفض املس�تندات اليت قدمها الش�خص اخلاضع للضريبة 
إذا مل تش�كل ه�ذه املس�تندات دلي�اًل كافي�ًا على أن الس�لع قد مت 
نقلها من إقليم دول اجمللس، ويف هذه احلالة يعامل التوريد على 
أن�ه لي�س بتصدير م�ن إقليم دول اجمللس إىل ح�ني تقديم الدليل 

املذك�ور يف وقت الحق.
5- تعام�ل معام�الت التوريد اليت تتم بعد إمتام إجراءات التصدير، 
تعام�ل عل�ى أنها خاضعة لنس�بة الصفر ش�ريطة أن ميلك املورد 
املستندات التجارية ومستندات النقل املقررة يف الفقرة الثالثة من 
هذه املادة وذلك إلثبات نقل السلع إىل خارج إقليم دول اجمللس، 

خالل املدة املش�ار إليها يف الفقرة األوىل من هذه املادة.
6- مجيع عمليات إعادة التصدير للس�لع املنقولة اليت مت اس�تريادها 
مؤقت�ًا إىل اململكة ألج�ل التصليح أو التحويل أو التعديل ختضع 

لنفس املتطلب�ات الثبوتية الواردة يف هذه املادة.
7- توري�د الس�لع املتواجدة يف اململكة أثن�اء خضوعها لنظام تعليق 
الرس�وم اجلمركية، وفقًا لنظام اجلم�ارك املوحد، يعامل على أنه 
خاض�ع لنس�بة الصفر، ش�ريطة احتفاظ املورد بأدل�ة كافية تتعلق 

مبوقع الس�لع وقت التوريد.
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المـادة الثالثـة والثالثـون: الخدمـات المـوّردة لغيـر مقيمـي دول 
المجلـس

يع�د توري�د اخلدمات الذي يقوم به الش�خص اخلاضع للضريبة إىل 
عمي�ل لي�س له إقام�ة يف أي دولة عضو على أنه خاضع لنس�بة الصفر 

عند اس�تيفاء مجيع الشروط اآلتية:
أ- أال يق�ع توري�د تلك اخلدم�ات يف أي دولة عضو وفقًا للحاالت 
اخلاصة املدرجة يف املواد الس�ابعة عش�رة حتى احلادية والعشرين 

من االتفاقية.
ب- أال يك�ون ل�دى الش�خص اخلاض�ع للضريب�ة دلي�ل عل�ى أن 
العمي�ل ل�ه م�كان إقامة يف أي دولة عضو. ولدي�ه دليل على أنه 

مقي�م خ�ارج دول اجمللس.
ج- أال يستفيد العميل أو أي شخص آخر من اخلدمات أثناء تواجد 

أي منهم يف دولة عضو.
د- أن اخلدمات ال تؤدى على أي س�لع ملموس�ة أو عقار متواجد 

داخل دول�ة عضو أثناء عملية التوريد.
ه��- أن الش�خص اخلاض�ع للضريب�ة يرغ�ب يف أن يت�م اس�تهالك 

اخلدم�ات م�ن قب�ل العميل خ�ارج إقلي�م دول اجمللس.
و- أال يكون لدى الش�خص اخلاضع للضريبة دليل على أنه س�يتم 

االنتف�اع من تل�ك اخلدمات داخل إقليم دول اجمللس.

المـادة الرابعـة والثالثـون: خدمـات نقل السـلع والـركاب من وإلى 
المملكـة والتوريـدات ذات الصلة

1- خيضع النقل الدولي للسلع لنسبة الصفر وفقًا لألحكام الواردة 
يف هذه الالئحة.
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2- خيضع النقل الدولي للركاب لنسبة الصفر وفقًا لألحكام الواردة 
يف هذه الالئحة، يف احلاالت اآلتية:

أ- أن يتم النقل بواسطة أية وسيلة من وسائل النقل املؤهلة.
ب- أن يتم النقل بواسطة رحالت نقل ركاب جمدولة أو بواسطة 

رحالت حبرية تتم وفقًا جلدول زمين معلن.
3- اخلدم�ات املرتبط�ة مباش�رة أو عرضي�ًا بتوري�د النق�ل الدول�ي 
لل�ركاب ختض�ع لنس�بة الصف�ر وتش�مل ه�ذه اخلدمات م�ا يلي:

أ- نقل أمتعة املسافرين مبا يف ذلك احليوانات األليفة والدراجات 
وعربات األطفال ورسوم وزن األمتعة الزائدة.

ب- نقل املركبات واملقطورات اخلاصة باملسافرين.
ج- رسوم النقل اجلوي للركاب والشحن اجلوي اإلضايف.

د- حجز املقاعد.
ه�- رسوم قمرات ومقصورات النوم.

4- خيضع لنس�بة الصفر توريد وس�ائل النقل املؤهلة، أو الس�فن أو 
الطائ�رات اليت أعدت ليكون الغرض الرئيس�ي من اس�تخدامها 

النقل الدولي للس�لع والركاب.
5- اخلدم�ات ذات الصلة بنقل الس�لع أو ال�ركاب، وفقًا للتعريف 
الوارد يف املادة اخلامسة والعشرين من هذه الالئحة، ختضع لنسبة 

الصفر إذا كانت:
أ- خدمات مساندة لتوريد نقل دولي خاضع لنسبة الصفر.

ب- مرتبطة بوسائل النقل املؤهلة يف املطار أو امليناء.
6- ختض�ع لنس�بة الصف�ر أي صيان�ة أو إصالح أو تعديل لوس�ائل 
النق�ل املؤهل�ة، مب�ا يف ذل�ك توري�د قط�ع الغي�ار وامل�واد القابلة 
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لالس�تهالك وغريه�ا م�ن املكون�ات الضرورية اليت يت�م تركيبها 
أو دجمه�ا يف وس�ائل النق�ل املعني�ة فيم�ا يتعلق بتل�ك اخلدمات، 
ش�ريطة أن يكون لدى املورد ش�هادة من العميل تفيد بأن السلع 
واخلدمات املوردة ترتبط بوسائل النقل املؤهلة وكان الغرض من 
التوريد هو ضمان اس�تمرار تشغيل املركبة أو الطائرة أو السفينة 

كوس�يلة نقل مؤهلة.
عل�ى أن تنف�ذ خدم�ات الصيان�ة واإلص�الح بش�كل فعل�ي 
وملم�وس عل�ى وس�ائل النق�ل املؤهلة ليت�م احتس�اب الضريبة 

بنس�بة الصف�ر مبوج�ب ه�ذه الفقرة.
7- ألغراض هذه املادة يقصد بالنقل الدولي توريد خدمة النقل عن 
طريق مركبة أو طائرة أو سفينة مع سائق أو طيار أو طاقم حسب 
مقتضى احلال لغرض تأدية تلك اخلدمة، شريطة أن تكون خدمة 

النقل الدولي متضمنة نقل للسلع أو الركاب من وإىل اململكة.
8- ُيقصد بوسائل النقل املؤهلة أي مركبة أو سفينة أو طائرة معدة 
لنق�ل عش�رة )10( أش�خاص كحد أدن�ى أو معدة لنقل الس�لع 
على أس�اس جتاري ويكون الغرض الرئيس�ي منها القيام بالنقل 

الدولي.
وال تعد من وسائل النقل املؤهلة أي وسيلة نقل مت حتويلها أو 

استخدامها ألغراض ترفيهية أو شخصية.

المادة الخامسة والثالثون: األدوية والمعدات الطبية

1- م�ع مراعاة أية ضواب�ط إضافية تقرها جلنة وزراء الصحة لدول 
اجمللس، تس�ري نس�بة الصفر على توريدات أي أدوية مؤهلة أو 

سلع طبية مؤهلة.
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2- ألغ�راض ه�ذه املادة، تعد األدوية والس�لع الطبي�ة مؤهلة وفقًا 
ألي تصنيف�ات ق�د تصدر من وزارة الصح�ة أو أي جهة خمتصة 

اململكة. يف 

المادة السادسة والثالثون: توريدات المعادن االستثمارية

1- خيض�ع لنس�بة الصفر أول توري�د للمعادن املؤهلة الذي يقوم به 
منتج املعدن أو معاجله.

2- خيض�ع لنس�بة الصف�ر من�ح أو التن�ازل عن أو ت�رك أي حق أو 
مصلح�ة أو مطالب�ة ألي توريد معدن مؤهل لالس�تثمار إذا كان 
ذلك احلق أو املصلحة أو املطالبة تعد نقاًل حليازة السلع أو متنح 

بذلك. حقًا 
3- ألغ�راض ه�ذه الالئحة، تع�د التعريفات ال�واردة يف هذه املادة 

حتم�ل نفس املعان�ي املمنوح أدناه.
أ- املعادن املؤهلة هي: الذهب، الفضة، البالتني.

ب- يع�د املع�دن املؤهل على أن�ه مت توريده لالس�تثمار إذا كان 
مس�توى نقائ�ه ال يق�ل ع�ن )99%( ويكون قاب�ل التداول يف 

سوق الس�بائك العاملية.
ج- ُيقصد باملنتج أي ش�خص يزاول عمل تعدين واس�تخالص 

املؤهلة. املعادن 
د- ُيقصد باملعاجل أي شخص يزاول عمل تنقية سلعة لكي تصبح 

معدنًا مؤهاًل وذلك عن طريق أي نوع من أنواع املعاجلة.
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الفصل السابع:قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة

المـادة السـابعة والثالثون: األشـخاص المرتبطون

1- باإلضاف�ة إىل املب�ادئ العام�ة ال�يت نص�ت عليه�ا االتفاقية، فإن 
احل�االت ال�واردة يف ه�ذه املادة حت�دد إذا كان ش�خصان أو أكثر 
س�يعاملون كأش�خاص مرتبط�ني ألغ�راض تطبيق االتفاقي�ة والنظام.

2- يعد الشخص الطبيعي مرتبطًا بأي شخص طبيعي آخر إذا كان 
ذلك الش�خص اآلخر هو زوجًا أو صهرًا للش�خص، أو قريبًا له 

حتى الدرجة الرابعة.
3- يعد املوظفون ورب العمل وش�ركاءه، والش�ركاء يف أي شراكة 

أش�خاصًا مرتبطني ألغراض النظام.
يع�دون  االعتباري�ون  واألش�خاص  الطبيعي�ون  األش�خاص   -4

أش�خاصًا مرتبط�ني ألغ�راض النظ�ام يف احل�االت اآلتي�ة:
أ- الش�خص الطبيعي عندما يكون ش�ريك أو مدير أو من يضع 

اخلطط يف الش�خص االعتباري.
ب- الش�خص الطبيعي الذي يس�يطر أو ميلك إما منفردًا أو مع 
شخص مرتبط أو أشخاص مرتبطني وفقًا هلذه املادة على أكثر 
من مخسني يف املئة )50%( من رأس املال أو حقوق التصويت 
أو قيمة الش�خص االعتباري س�واء ويف مجيع احلاالت س�واء 

بشكل مباشر أو غري مباشر.
5- يعد األش�خاص االعتباريون حتت س�يطرة مش�رتكة مرتبطون، 
إذا ح�از واح�د أو أكثر على أكثر من مخس�ني يف املئة )50%( من 
رأس املال أو يسيطر أو ميلك أكثر من مخسني يف املئة )50%( من 
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حقوق التصويت أو القيمة بشكل مباشر أو غري مباشر يف أي من 
احلاالت الس�ابقة ويف شخصني اعتباريني أو أكثر.

6- يع�د أمني التفليس�ة وناظر الوق�ف وأي مس�تفيدون، مرتبطون 
ألغ�راض النظام.

المادة الثامنة والثالثون: القيمة السوقية العادلة

1- يؤخ�ذ بالقيمة الس�وقية العادلة وليس بقيم�ة التوريد املدفوعة، 
عند حتقق مجي�ع احلاالت اآلتية:

أ- مت�ى م�ا حصل التوريد ب�ني األط�راف ذوي العالقة كما هو 
مع�رف يف االتفاقية أو ه�ذه الالئحة.

ب- قيمة التوريد أقل من القيمة السوقية العادلة.
ج- إذا كان العمي�ل لي�س ل�ه ح�ق يف أي خصم كام�ل لضريبة 

املدخ�الت فيما يتعل�ق بالتوريد.
2- ألغ�راض الفق�رة األوىل م�ن ه�ذه امل�ادة، ُيقصد بعب�ارة القيمة 
الس�وقية العادل�ة فيم�ا يتعلق بتوريد الس�لع واخلدم�ات، املقابل 
املس�تحق نظ�ري توريدات س�لع وخدم�ات مماثل�ة ومتزامنة تقدم 

مبرون�ة بني أش�خاص ليس�وا أش�خاصًا مرتبطني.
3- التوريد املماثل واملتزامن يعين توريدًا آخر لسلع أو خدمات إما 
من نفس نوع السلع واخلدمات اليت مت توريدها أو تكون مطابقة 

أو مشابهة هلا إىل حد كبري.
وجيب التأكد من ذلك اس�تنادًا إىل عوامل تش�مل اخلصائص 
واجل�ودة والكمي�ة للس�لع واخلدمات، وم�كان وتاري�خ التوريد 

املورد. ومسعة 
4- يف احل�االت ال�يت ال ميكن فيها التأكد من حدوث توريد متزامن 
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ومش�ابه، جيوز للشخص اخلاضع للضريبة أو اهليئة أن تقرر قيمة 
بديلة للقيمة السوقية العادلة استنادًا إىل معامالت أخرى مشابهة 
لتوري�د الس�لع واخلدم�ات أو اس�تنادًا إىل التكلف�ة ال�يت حتمله�ا 
امل�ورد ال�ذي قام بالتوري�د؛ أيهما أكرب. ويرجح ق�رار اهليئة عند 

االختالف.

خاضعـة  محـددة  توريـدات  قيمـة  والثالثـون:  التاسـعة  المـادة 
المفتـرض التوريـد   – للضريبـة 

1- يف حال معاملة توريد سلع أو خدمات معاملة التوريد املفرتض 
بس�بب القيام به دون مقابل أو لغرض غري األنش�طة االقتصادية 
فعندئذ تعد قيمتها على أنها س�عر الش�راء أو تكلفة تلك الس�لع 

أو اخلدمات.
وال يتم التعامل مع التوريدات املفرتض على أنها أنشئت إال 

إذا مت خصم ضريبة املدخالت على التوريدات من املورد.
ويف احل�االت اليت ال يتس�نى فيها التأكد من س�عر الش�راء أو 
التكلف�ة وق�ت التوريد، فتعد قيم�ة تلك التوري�دات هي القيمة 

الس�وقية العادلة هلا.
2- تعد قيمة التوريد املفرتض عند توقف النش�اط االقتصادي هي 
القيم�ة الس�وقية العادل�ة للس�لع اليت حيتف�ظ بها يف تاري�خ إلغاء 
التس�جيل، وذل�ك باس�تثناء الس�لع ال�يت مل ختص�م عنه�ا ضريبة 

املدخ�الت م�ن قبل الش�خص اخلاض�ع للضريبة.

المادة األربعون: تعديل قيمة التوريد

1- تع�دل قيم�ة التوريد اخلاضع للضريبة عند ارتباطها بالش�خص 
اخلاضع للضريب�ة، يف احلاالت اآلتية:
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أ- مت إلغ�اء أو وق�ف التوريد بعد حدوث�ه أو اعتباره حدث كليًا 
أو جزئيًا.

ب- وج�ود تغي�ري أو تعدي�ل جوه�ري يف طبيع�ة التوريد حبيث 
ي�ؤدي إىل تغي�ري الضريبة املس�تحقة.

ج- مت االتفاق على قيمة التوريد مسبقًا، ثم مت تعديله ألي سبب 
م�ن األس�باب، مب�ا يف ذلك ع�رض ختفيض إضايف بع�د إمتام 

البيع.
د- عن�د ترجي�ع الس�لع أو اخلدمات أو أي ج�زء منها إىل املورد 

ويقوم املورد بقبول اس�رتجاعها.
2- إذا مت تعدي�ل قيم�ة التوريد وفقًا للح�االت املنصوص عليها يف 
الفق�رة األوىل م�ن هذه امل�ادة، فإنه جي�ب إجراء تعدي�ل لإلقرار 
الضرييب الس�ابق املش�ار إلي�ه يف الفقرة الثالثة من ه�ذه املادة، إذا 

كان ل�دى امل�ورد كال من اآلتي:
أ- صدور فاتورة ضريبية خاصة بالتوريد وكان املبلغ املبني فيها، 
الذي مت على أساس�ه حس�اب الضريبة املس�تحقة، ال يعكس 
وق�وع واحدة أو أكثر من احلاالت املنصوص عليها يف الفقرة 
األوىل م�ن هذه امل�ادة أو احلاالت املنصوص عليها يف االتفاقية.

ب- مت احتساب قيمة ضريبية ال تعكس وقوع حالة أو أكثر من 
احلاالت املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من هذه املادة.

3- يف احلاالت اليت يلزم فيها إجراء تعديل الحق على قيمة الس�لع 
أو اخلدم�ات، فإن�ه جيب على الش�خص اخلاض�ع للضريبة الذي 
يتصرف كمورد أن جيري تعدياًل على ضريبة املخرجات اليت سبق 
أن أقر بها حبيث تعكس قيمة الضريبة احملس�وبة عند تغيري املقابل.
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4- التعدي�ل ال�ذي تنتج عنه زيادة مبل�غ ضريبة املخرجات اخلاصة 
بامل�ورد وال�ذي أجراه وفق�ًا للفق�رة الثالثة من ه�ذه املادة، جيب 
إجراؤه يف اإلقرار الضرييب عن الفرتة الضريبية اليت حصلت فيها 

الواقعة املش�ار إليها يف الفق�رة األوىل من هذه املادة.
5- التعديل الذي ينتج عنه ختفيض مبلغ ضريبة املخرجات اخلاصة 
بامل�ورد وال�ذي أج�ري وفقًا للفق�رة الثالثة من ه�ذه املادة، جيب 
إجراؤه يف اإلقرار الضرييب عن الفرتة الضريبية اليت حصلت فيها 
الواقعة املش�ار إليها يف الفقرة األوىل من هذه املادة أو يف اإلقرار 
الضرييب عن الفرتة اليت مت فيها إصدار اإلشعار الدائن إىل العميل 

أيهما حدث متأخرًا.
6- يف احلاالت املشار إليها يف الفقرة الثانية من هذه املادة واليت يلزم 
فيها إجراء تعديل الحقًا على قيمة توريد السلع أو اخلدمات إىل 
عمي�ل يكون ش�خصًا خاضعًا للضريب�ة أو كان كذلك يف تاريخ 
التوريد، فإنه جيب على العميل أن يصحح ضريبة مدخالته حبيث 
تعكس قيمة الضريبة احملسوبة عند التغيري الطارئ على املقابل يف 

الفرتة الضريبية اليت أصدر فيها اإلشعار الدائن أو املدين.
7- يف احلاالت اليت مل يتلقى فيها الشخص اخلاضع للضريبة املقابل 
كل�ه أو ج�زءًا منه نظ�ري التوريد اخلاضع الذي أج�راه، فإنه جيوز 
ل�ه أن خيف�ض ضريب�ة خمرجاته ع�ن قيمة الضريبة احملس�وبة على 
املقاب�ل الذي مل يس�دد وذل�ك يف اإلقرار الضرييب الذي يس�تويف 

مجي�ع احلاالت اآلتية:
أ- أن يكون الشخص اخلاضع للضريبة قد أضاف سابقًا الضريبة 
احملس�وبة ع�ن التوري�د اخلاض�ع كضريب�ة خمرج�ات يف إقراره 

الضرييب وس�دد الضريبة املستحقة.
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ب- أن يكون املقابل قد نتج عن توريد سلع أو خدمات أجريت 
لشخص غري مرتبط.

ج- أن تك�ون ق�د انقضت مدة ال تقل عن اثين عش�ر ش�هرًا من 
تاري�خ التوريد اخلاضع.

د- أن يكون لدى الشخص اخلاضع للضريبة شهادة صادرة من 
حماس�ب قانوني مرخص له ومعتمد، تدل على إجراء ش�طب 

الديون من الدفاتر.
ه��- يف احل�االت اليت تك�ون املبالغ اليت مل يقم العميل بس�دادها 
تزي�د عن مئة ألف )100,000( ريال وكان قد قام مبباش�رة 
اإلجراءات القانونية بشكل رمسي دون نتيجة، فإن الشخص 
اخلاض�ع للضريب�ة يس�تطيع أن يق�دم م�ا ي�دل عل�ى اخت�اذ 
اإلجراءات املذكورة، كإصدار حكم قضائي أو إفالس املدين 
أو أم�ر ص�ادر ع�ن احملكمة ببدء أي إج�راء رمسي آخر يثبت 

املطالبة.
8- جيب على الشخص الذي يستخدم أساس احملاسبة النقدية املبينة 
يف امل�ادة السادس�ة واألربع�ني من هذه الالئحة، ع�دم إجراء أي 

تعديل بعدم الس�داد املقرر يف الفقرة الس�ابعة من هذه املادة.
9- إذا مت إجراء تعديل على ضريبة املخرجات وفقًا للفقرة السابعة 
من هذه املادة، واس�تلم الش�خص اخلاضع للضريبة الحقًا كامل 
املبل�غ املقاب�ل أو ج�زءًا من�ه، فعندئ�ٍذ تس�تحق الضريبة احملتس�بة 
ع�ن املقابل الذي مت اس�تالمه الحقًا وجيب احتس�ابها يف اإلقرار 
الضرييب عن الفرتة الضريبية اليت مت الس�داد فيها، وجيب إصدار 

فات�ورة ضريبة جديدة تعكس هذا املبلغ املس�تلم.
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10- عل�ى الش�خص اخلاض�ع للضريب�ة إذا ق�ام خبص�م ضريب�ة 
املدخ�الت ع�ن توريد اس�تلمه ومل يقم بالس�داد كام�اًل بعد فرتة 
اث�ين عش�ر ش�هرًا من تاري�خ التوري�د، أن خيفض خص�م ضريبة 
املدخ�الت بقدر قيمة الضريبة احملس�وبة عل�ى املقابل الذي يبقى 

دون س�داد يف ذل�ك التاريخ.
11- يف احلاالت اليت يتم فيها تعديل ضريبة املدخالت وفقًا للفقرة 
العاش�رة من هذه املادة، وقام الش�خص اخلاضع للضريبة الحقًا 
بس�داد املقاب�ل، فإن�ه جيوز زيادة خص�م ضريبة املدخ�الت وفقًا 
لذل�ك حبي�ث تعكس الضريبة احملس�وبة على املقاب�ل الذي قد مت 

سداده.
12- التعدي�الت املنص�وص عليه�ا يف هذه املادة س�تكون خاضعة 

للقي�ود الزمني�ة املفروضة يف النظام أو ه�ذه الالئحة.



88

الفصل الثامن:الواردات

إلـى  اسـتيرادها  المفتـرض  السـلع  واألربعـون:  الحاديـة  المـادة 
لمملكـة ا

1- يف احلاالت اليت يقوم فيها ش�خص اعتباري أو طبيعي مقيم يف 
اململك�ة وغري مس�جل ألغ�راض ضريبة القيم�ة املضافة بإدخال 
س�لع تزيد قيمتها عن عشرة آالف )10,000( ريال إىل اململكة 
م�ن دول�ة عضو أخرى ومل يس�تطع يف وقت اإلدخ�ال إثبات أن 
الضريبة قد س�ددت عنها يف تلك الدولة العضو، يتم اعتبار هذا 
الشخص على أنه قد قام باسترياد لتلك السلع ألغراض النظام، 

وتكون الضريبة مس�تحقة عنها.
2- يك�ون إثبات س�داد الضريبة ع�ن طريق تقديم فات�ورة ضريبية 
أو مس�تند مماث�ل صدر مبوجب أنظمة الدول�ة العضو اليت مت فيها 
الش�راء أو تقديم دليل آخر يكون مقبواًل لدى مصلحة اجلمارك 
يثبت أن ضريبة القيمة املضافة قد سددت عن تلك السلع أو أنه 

مل يتم ش�راؤها يف تلك الدولة العضو.

المادة الثانية واألربعون: اإلعفاء عند االستيراد

1- يعف�ى م�ن الضريب�ة املتعلقات الش�خصية واهلداي�ا اليت حيملها 
املسافرون ضمن أمتعتهم الشخصية، وفقًا لنظام اجلمارك املوحد 

والئحته التنفيذي�ة املطبق يف اململكة.
2- يعفى من الضريبة استرياد املعدات لألشخاص ذوي االحتياجات 
اخلاص�ة يف احلاالت اليت تكون فيه�ا هذه املعدات واردة يف قرار 

يصدر من جملس اإلدارة.
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3- يف احل�االت ال�يت يكون فيها الش�خص اخلاض�ع للضريبة خمواًل 
بس�داد الضريب�ة على ال�واردات من خالل اإلق�رار الضرييب، ال 
يسري اإلعفاء الضرييب على السلع املستوردة اليت مت إعفاءها من 
الرس�وم اجلمركية وفق�ًا لنظام اجلمارك املوحد، إال على الس�لع 
ال�يت تقرر مصلحة اجلم�ارك أو أي مصلحة مماثلة يف دولة عضو 
أخرى، أن الرس�وم اجلمركية بالنسبة هلا مل تكن واجبة التحصيل 

عند االسترياد.

المـادة الثالثـة واألربعـون: تحصيـل الضريبـة عـن الـواردات عنـد 
دخولهـا إلـى المملكـة

1- على الش�خص اخلاضع للضريبة عند اس�ترياد الس�لع أن يقدم 
رق�م تعريفه الضري�يب إىل مصلحة اجلمارك.

2- تق�وم مصلح�ة اجلم�ارك بإص�دار بي�ان إىل الش�خص اخلاضع 
للضريبة عن كل ش�هر يقوم فيه بعمل اس�ترياد س�لع، وتبني فيه 
قيم�ة الس�لع املس�توردة وقيم�ة الضريبة ال�يت مت حتصيله�ا عنها، 

وجي�وز إتاحة البي�ان آليًا.

المـادة الرابعـة واألربعـون: سـداد الضريبـة علـى االسـتيراد عبـر 
الضريبـي اإلقـرار 

1- جيوز للشخص اخلاضع للضريبة تقديم طلب إىل اهليئة بتفويضه 
س�داد الضريب�ة عن االس�ترياد ال�ذي جيريه عرب إق�راره الضرييب 
وذلك بداًل من أن تقوم مصلحة اجلمارك بتحصيل الضريبة عند 

اإلفراج اجلمركي.
2- جي�وز تقدي�م الطل�ب فق�ط، وللهيئ�ة أن توافق عل�ى الطلب يف 

احل�االت اآلتية:
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أ- إذا اس�تخدم الش�خص اخلاض�ع للضريب�ة الف�رتة الضريبي�ة 
الش�هرية ويعت�زم اس�ترياد س�لع م�رة كل ش�هر عل�ى األقل.

ب- إذا اس�تطاع الش�خص اخلاض�ع للضريب�ة إثب�ات أن مجي�ع 
إقراراته الضريبية واملبالغ املس�ددة من قبله خالل االثين عشر 
ش�هرًا األخ�رية، أو أي م�دة أق�ل مت اعتباره خالهلا كش�خص 
خاض�ع للضريب�ة، قد مت�ت ضمن املواعي�د املق�ررة، وأنه قد 
أوف�ى جبمي�ع التزاماته األخرى املتعلق�ة بضريبة القيم�ة املضافة.

ج- إذا ق�دم الش�خص اخلاض�ع للضريب�ة إثبات�ًا كافيًا باس�تقرار 
وثبات حالت�ه املالية.

3- للهيئ�ة رف�ض الطل�ب أو إلغ�اء التفوي�ض القائ�م إذا رأت أن 
هن�اك خماط�رة تتمثل يف عدم س�داد ضريبة القيم�ة املضافة أو إذا 
ختلف الشخص اخلاضع للضريبة عن الوفاء بأي التزامات عالقة 

بالنس�بة إىل ضريبة القيمة املضافة.
4- عل�ى اهليئ�ة إلغاء التفويض القائم إذا مل يعد الش�خص اخلاضع 
للضريب�ة مؤه�اًل لذلك أو إذا طلب الش�خص اخلاضع للضريبة 

التفويض. إلغاء 
5- جي�ب عل�ى اهليئ�ة إبالغ الش�خص اخلاضع للضريب�ة ومصلحة 
اجلم�ارك مبوجب إخط�ار عن املوافقة على الطل�ب أو رفضه أو 

إلغ�اء التفويض وتاري�خ نفاذ ذلك.
6- اعتب�ارًا م�ن تاري�خ نف�اذ املوافق�ة عل�ى التفويض تك�ون اهليئة 
مس�ؤولة ع�ن حتصي�ل الضريب�ة ع�ن ال�واردات ال�يت يق�وم بها 
الش�خص اخلاض�ع للضريب�ة املفوض، وتس�تمر هذه املس�ؤولية 

حت�ى إلغ�اء التفوي�ض املمن�وح له.
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وعل�ى مصلح�ة اجلم�ارك ع�دم حتصي�ل الضريب�ة عل�ى أي 
توري�دات الحق�ة يق�وم به�ا الش�خص اخلاض�ع للضريب�ة املف�وض.

7- عن�د املوافق�ة عل�ى التفوي�ض، جي�ب عل�ى الش�خص اخلاضع 
للضريب�ة أن خيط�ر مصلحة اجلم�ارك باملوافقة قبل إج�راء إقرار 

التالي. االس�ترياد 
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الفصل التاسع:احتساب الضريبة المستحقة

المادة الخامسة واألربعون: احتساب الضريبة

1- ما مل خيتار الش�خص اخلاضع للضريبة احتس�اب صايف الضريبة 
املس�تحقة عن الفرتة الضريبية على أس�اس احملاس�بة النقدية وفقًا 
للم�ادة السادس�ة واألربع�ني م�ن ه�ذه الالئح�ة، أو م�ا مل يقدم 
الش�خص اخلاضع للضريبة السلع املؤهلة املستعملة وفقًا للمادة 
الثامنة واألربعني من هذه الالئحة، فإن صايف الضريبة املس�تحقة 
عل�ى الش�خص اخلاض�ع للضريبة فيم�ا يتعلق بالف�رتة الضريبية 
حتتس�ب م�ن خالل ط�رح إمجالي ضريبة املدخ�الت، مبا يف ذلك 
ضريبة املدخالت على الواردات املسموح بها للشخص اخلاضع 
للضريب�ة خالل الف�رتة الضريبية، من إمجال�ي ضريبة املخرجات 
املس�تحقة ع�ن كاف�ة التوريدات اخلاضع�ة للضريبة ال�يت يقدمها 
الش�خص اخلاض�ع للضريب�ة يف اململكة خالل الف�رتة الضريبية. 
وتع�رف طريقة احلس�اب ه�ذه بالطريقة احملاس�بية وفقًا ألس�اس 

الفاتورة.
2- جيري حس�اب الضريبة عن قيمة التوريدات اليت تش�مل ضريبة 

القيم�ة املضافة من خالل تطبيق املعادلة اآلتية:
الضريبة = املقابل  ×  معدل الضريبة

                   )100% معدل الضريبة(
حيث يعرب عن معدل الضريبة بالنسبة املئوية.

المادة السادسة واألربعون: المحاسبة وفقًا لألساس النقدي

1- جي�وز للش�خص اخلاض�ع للضريب�ة أن خيت�ار احتس�اب ص�ايف 
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الضريب�ة املس�تحقة ع�ن الف�رتة الضريبي�ة على أس�اس احملاس�بة 
النقدية كاس�تثناء لطريقة احملاس�بة على أس�اس الفاتورة، حسبما 
هو مبني يف املادة اخلامسة واألربعني من هذه الالئحة، شريطة أن 
تكون قيمة توريداته السنوية اخلاضعة للضريبة يف السنة التقوميية 
الس�ابقة ال تتجاوز مبلغًا قدره مخس�ة مالي�ني )5,000,000( 
ري�ال، وأن تك�ون قيم�ة التوري�دات املتوقع�ة يف الس�نة التقوميية 
احلالي�ة ال تتج�اوز مخس�ة مالي�ني )5,000,000( ري�ال، م�ع 

مراع�اة الفقرة الثانية م�ن هذه املادة.
عند املوافقة جيب أن تش�عر اهليئة الش�خص اخلاضع للضريبة 

بقبول طلبه.
2- ال حيق للشخص اخلاضع للضريبة اتباع أساس احملاسبة النقدية. 
إذا كان ق�د تلق�ى إش�عارًا م�ن اهليئة يفي�د عدم التزام�ه بأحكام 

ضريبة القيمة املضافة خالل االثين عش�ر ش�هرًا الس�ابقة.
3- على الش�خص اخلاضع للضريبة الذي يس�تخدم احملاس�بة وفقًا 
لألس�اس النقدي، أن يش�مل إقراره الضرييب ضريبة املخرجات 
وضريب�ة املدخ�الت فق�ط، عن توري�دات الس�لع واخلدمات يف 

حدود ما مت س�داده.
4- جيوز للشخص اخلاضع للضريبة املطالبة باستخدام احملاسبة وفقًا 
لألس�اس النقدي يف نفس الوقت الذي يقدم فيه طلبًا بالتسجيل 
أو احلص�ول عل�ى رقم التعري�ف الضرييب اخلاص ب�ه من اهليئة. 
كم�ا جيوز للش�خص اخلاض�ع للضريبة ال�ذي مل يتق�دم بالطلب 
الس�ابق، املطالبة باس�تخدام احملاس�بة وفقًا لألس�اس النقدي عرب 
التق�دم بطل�ب إىل اهليئة، ش�ريطة أن يكون له احل�ق يف القيام بذلك.

5- يبدأ نفاذ تغيري األس�اس احملاسيب من تاريخ الفرتة الضريبية اليت 
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تلي الفرتة اليت مت فيها املوافقة على الطلب. وتقوم اهليئة بإشعار 
الشخص اخلاضع للضريبة باملوافقة على الطلب وتاريخ بدء نفاذ 

التغيري.
6- اإلق�رار الضري�يب عن الفرتة الضريبي�ة األوىل اليت تلي االنتقال 
م�ن احملاس�بة وفقًا ألس�اس الفاتورة إىل احملاس�بة وفقًا لألس�اس 
النق�دي، جي�ب أن يتضم�ن تعدي�ل ضريب�ة املخرج�ات وضريبة 
املدخالت، مبا يعكس الضريبة احملتس�بة على املبالغ غري املس�ددة 
املتعلق�ة بالتوري�دات اخلاضعة ال�يت أجراها أو تلقاها الش�خص 

اخلاض�ع للضريبة يف تاري�خ التغيري.
7- للهيئ�ة طل�ب أدل�ة تثب�ت قيم�ة التوري�دات الس�نوية املودع�ة 
للش�خص اخلاض�ع للضريبة، وهلا رفض الطل�ب إذا مل تقتنع بأن 
الش�خص اخلاض�ع للضريبة له احلق يف اس�تخدام احملاس�بة وفقًا 

لألس�اس النقدي.
8- جيب على الش�خص اخلاضع للضريب�ة الذي متت املوافقة على 
اس�تخدامه طريقة احملاسبة وفقًا لألس�اس النقدي أن يشعر اهليئة 
خالل عش�رين )20( يومًا من التاريخ الذي تبني له أنه زال عنه 
احلق يف استخدام هذه الطريقة من خالل التقدم إىل اهليئة بطلب 
اس�تخدام احملاس�بة وفقًا ألس�اس الفاتورة، وفقًا للمادة اخلامسة 

واألربع�ني من هذه الالئحة.
9- جيوز للش�خص اخلاضع للضريبة الذي استخدم طريقة احملاسبة 
وفق�ًا لألس�اس النق�دي ملدة ال تقل ع�ن س�نتني )2( اثنتني، أن 
يتقدم إىل اهليئة بطلب اس�تخدام احملاس�بة وفقاً ألس�اس الفاتورة.

10- يبدأ اس�تخدام احملاس�بة وفقًا ألساس الفاتورة من بداية الفرتة 
الضريبية التالية. وجيب أن تشعر اهليئة الشخص اخلاضع للضريبة 
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بالتغيري وتاريخ بدء نفاذه.
11- اإلق�رار الضرييب عن الفرتة الضريبية األوىل اليت تلي االنتقال 
م�ن احملاس�بة وفق�ًا لألس�اس النقدي إىل احملاس�بة وفقًا ألس�اس 
الفات�ورة، جي�ب أن يتضم�ن تعدي�ل ضريبة املخرج�ات وضريبة 
املدخالت، مبا يعكس الضريبة احملتسبة على التوريدات اخلاضعة 
ال�يت أجراه�ا أو تلقاه�ا الش�خص اخلاضع للضريبة دون س�داد 

حتى تاري�خ نفاذ التغيري.

بسـداد  الملزمـون  األشـخاص  واألربعـون:  السـابعة  المـادة 
يبـة لضر ا

1- يف احل�االت ال�يت تن�ص فيها االتفاقية عل�ى أن العميل اخلاضع 
للضريبة ملزم بسداد الضريبة على التوريد املستلم من مورد غري 
مقيم، فإنه جيب أن يتم سداد الضريبة عن طريق آلية االحتساب 
العكس�ي، وجي�ب عل�ى العمي�ل اخلاض�ع للضريبة اإلق�رار عن 
ضريب�ة املخرج�ات عل�ى التوري�د وأي ضريب�ة مدخ�الت قابلة 
للخص�م )إىل احل�د ال�ذي ميك�ن للعمي�ل أن يس�تفيد من خصم 
ضريبة القيمة املضافة على املدخالت( يف اإلقرار الضرييب لتلك 

الضريبية. الفرتة 
2- ألغ�راض النظ�ام وه�ذه الالئحة فإنه يف احل�االت اليت يتم فيها 
توري�د خدمات الكرتونيًا يف اململكة عن طريق وس�يط اإلنرتنت 
أو بوابة تعمل كوسيط ملورد غري مقيم، فسوف ُيفرتض أن مشّغل 
الوسيط أو البوابة يتصرف بامسه اخلاص ولكن نيابة عن املورد 
غري املقيم لتلك اخلدمات الذي هو مس�ؤول عن س�داد الضريبة 

عن�د توريدها، مع مراعاة الفقرة الثالثة من هذه املادة.
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3- ال يس�ري احلك�م الوارد يف الفق�رة الثانية من هذه املادة يف حال 
توافر كل من اآلتي:

أ- إذا مت ذك�ر صراح�ًة أن املورد غري املقيم هو املورد أثناء إجراء 
عملي�ة البيع عرب اإلنرتنت ويف الرتتيبات التعاقدية اليت جرت 
ب�ني األط�راف ويف الفات�ورة أو اإليصال الصادر من مش�ّغل 

الوسيط أو البوابة.
ب- إذا مل يصرح مشغل الوسيط أو البوابة بتحميل العميل قيمة 
التوصيل أو قيمة الس�لع نفسها، ومل يضع الشروط واألحكام 

العامة بالنسبة إىل التوريد.

المادة الثامنة واألربعون: توريد السلع المستعملة

1- جي�وز للش�خص اخلاض�ع للضريبة أن يتقدم بطلب الحتس�اب 
الضريب�ة املس�تحقة ع�ن توري�د الس�لع املس�تعملة املؤهل�ة ع�رب 
اس�تخدام طريق�ة هام�ش الربح طبقًا للش�روط ال�واردة يف هذه 
امل�ادة، وال جيوز للش�خص اخلاضع للضريبة احتس�اب الضريبة 
باستخدام طريقة هامش الربح ما مل حيصل على إشعار من اهليئة 

باملوافق�ة على ذلك.
2- ألغراض هذه املادة فإن توريد الس�لع املؤهلة جيب أن يس�تويف 

مجيع املعايري اآلتية:
أ- أن يكون التوريد توريدًا لسلع مستعملة موجودة يف اململكة، 
وكذلك الس�لع ال�يت صنفتها اهليئ�ة لتكون خاضع�ة للضريبة 

باس�تخدام طريقة هامش الربح.
ب- أن تكون الس�لع قد مت ش�راؤها من قبل الش�خص اخلاضع 
عن توريد مت يف اململكة من ش�خص غري خاضع للضريبة، أو 
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من قبل ش�خص خاضع لغري أغراض نشاطه االقتصادي، أو 
من قبل مورد يطبق طريقة هامش الربح وفقًا هلذه املادة، ويف 
كاف�ة األح�وال ال يكون ذلك الش�خص قد قام خبصم ضريبة 

املدخالت على تلك السلعة.
ج- أن يستويف املورد املعايري املبينة يف هذه املادة فيما يتعلق بشراء 

وتوريد هذه السلع.
3- ال يع�د توري�د الس�لع اليت تكون خارج اململك�ة، أو اليت نقلت 
من أو إىل اململكة كجزء من عملية الش�راء أو التوريد الذي قام 

به الش�خص اخلاضع للضريبة، توريدًا لس�لع مستعملة مؤهلة.
4- الفواتري الضريبية اليت يصدرها الش�خص اخلاضع للضريبة عن 
توري�دات لس�لع مس�تعملة مؤهل�ة، جي�ب أن تش�ري بوضوح إىل 
اس�تخدام امل�ورد طريق�ة هامش الربح، وجي�ب أال تبني أي قيمة 

ضريبي�ة مفروضة فيما يتعل�ق بأي توريد.
5- يف احل�االت ال�يت يقوم فيها الش�خص اخلاضع للضريبة بش�راء 
س�لع مس�تعملة مؤهلة من ش�خص غ�ري خاضع للضريب�ة، فإنه 
جيب على الشخص اخلاضع للضريبة أن يصدر فاتورة للشخص 
غري اخلاضع للضريبة فيما يتعلق بالشراء، على أن تشمل الفاتورة 

ما يلي:
أ- اس�م وعن�وان الش�خص اخلاض�ع للضريب�ة ورق�م تعريف�ه 

الضري�يب.
ب- اسم وعنوان الشخص غري اخلاضع للضريبة.

ج- تاريخ الشراء.
د- تفاصيل السلع املشرتاة مبا يف ذلك أي رقم تسجيل ذي صلة 

أو تفاصيل أخرى حتددها اهليئة.
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ه�- املقابل الذي مت سداده مقابل شراء السلع.
6- حيتس�ب الربح على توريد السلع املستعملة املؤهلة على أساس 
املقاب�ل املس�تلم نظ�ري توريد الش�خص اخلاضع للضريبة للس�لع 
املس�تعملة املؤهل�ة، ناقص�ًا املقابل الواجب الس�داد فيم�ا يتعلق 
بش�رائها. على أال يش�مل الرب�ح أي مصاري�ف أو مبالغ أخرى 

حتملها الش�خص اخلاض�ع للضريبة مقابل عملي�ة التوريد.
7- حتتس�ب الضريب�ة عل�ى الرب�ح وفق�ًا للطريق�ة املق�ررة يف املادة 

اخلامس�ة واألربع�ني م�ن ه�ذه الالئحة.
8- يف احل�االت ال�يت يس�اوي فيها الربح احملس�وب مبوج�ب الفقرة 
السادسة صفرًا أو نتج عنه مبلغ سليب فعندئذ تكون قيمة التوريد 

الذي قام به الش�خص اخلاضع للضريبة صفرًا.
9- جي�ب عل�ى الش�خص اخلاضع للضريب�ة أال خيص�م أي ضريبة 
مدخ�الت تتعل�ق بأي ضريب�ة فرضت علي�ه أو مت تضمينها قيمة 

الس�لعة عند ش�راء السلع املس�تعملة املؤهلة.
10- جيب على أي ش�خص خاضع للضريبة قام باختيار اس�تخدام 
طريق�ة هام�ش الرب�ح الحتس�اب الضريبة عن أي توريد لس�لع 
مؤهل�ة، أن حيتف�ظ بس�جل للس�لع املس�تعملة املؤهل�ة ال�يت قام 
بش�رائها وتوريده�ا يف الفرتة املبينة يف املادة الرابعة والس�تني من 
ه�ذه الالئحة، إضافة إىل الس�جالت املطل�وب حفظها وفقًا هلذه 
امل�ادة. وجي�ب أن حيت�وي الس�جل ما يل�ي عن كل توريد لس�لع 

مس�تعملة مؤهلة:
أ- مجي�ع املعلوم�ات املبينة بالتفصيل يف الفقرة اخلامس�ة من هذه 

املادة.
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ب- رق�م الفات�ورة الضريبي�ة ال�يت أصدرها الش�خص اخلاضع 
للضريب�ة ع�ن توريد الس�لع املس�تعملة املؤهلة.

ج- املقاب�ل الواج�ب الس�داد على الش�خص اخلاض�ع للضريبة 
نظ�ري توريد الس�لع املس�تعملة املؤهلة.

د- اسم وعنوان العميل.
ه� الربح الذي مت احتسابه وفقًا للفقرة السادسة من هذه املادة.

و- ضريبة القيمة املضافة املستحقة عن الربح.
11- يف احلاالت اليت مل يتقيد فيها الش�خص اخلاضع للضريبة بأي 
م�ن املتطلب�ات ال�واردة بهذه املادة فيما يتعلق بأي توريد للس�لع 
املس�تخدمة، فإن�ه ال جي�وز اس�تخدام طريق�ة هامش الرب�ح فيما 
يتعل�ق بذل�ك التوريد. وجيب على الش�خص اخلاض�ع للضريبة 
يف هذه احلالة أن يقوم باحتس�اب الضريبة عن هذا التوريد على 

كاماًل. املقابل 

المادة التاسعة واألربعون: خصم ضريبة المدخالت

1- دون اإلخالل مبا ورد بشأنه نص خاص يف هذه املادة، للشخص 
اخلاضع للضريبة خصم ضريبة املدخالت املفروضة على الس�لع 
واخلدم�ات املوردة له يف س�ياق ممارس�ة نش�اطه االقتصادي، إىل 

احل�د الذي ميكنه من القيام بالتوريدات اآلتية:
أ- التوري�دات اخلاضع�ة للضريب�ة مبا فيها التوري�دات اخلاضعة 

الصفر. لنسبة 
ب- التوريدات البينية.

ج- التوري�دات ال�يت كان�ت س�تعد خاضعة للضريبة ل�و أنها قد 
مت�ت يف اململكة.
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2- حي�ق للش�خص اخلاضع للضريبة خص�م ضريبة املدخالت اليت 
حتَملها فيما يتعلق باخلدمات املقدمة له خالل فرتة الس�تة أش�هر 

الس�ابقة لتاريخ س�ريان التسجيل، على أن:
أ- يتم ش�راء اخلدمات الس�تخدامها لألغراض املنصوص عليها 

يف الفق�رة األوىل من هذه املادة.
ب- مل يتم توريد اخلدمات إىل شخص آخر، ومل يتم استخدامها 
بالكام�ل م�ن قب�ل الش�خص اخلاض�ع للضريب�ة قب�ل تاريخ 

لتسجيل. ا
ج- أن ال تك�ون اخلدم�ات م�ن الن�وع املقي�د م�ن اخلصم، على 
النح�و املنص�وص علي�ه يف املادة اخلمس�ني من ه�ذه الالئحة.

3- للشخص اخلاضع للضريبة خصم ضريبة املدخالت اليت حتَملها 
على الس�لع املوردة له أو املس�توردة من قبله، قبل تاريخ س�ريان 

التسجيل يف حال توافر اآلتي:
أ- أن يت�م ش�راء الس�لع أو اخلدم�ات الس�تعماهلا يف األغراض 
املبين�ة يف الفق�رة األوىل م�ن ه�ذه امل�ادة، ف�إن مل تكن، وجب 

ختصيص مبل�غ معني.
ب- يف حال كانت السلع متثل أصواًل رأمسالية، أال يكون قد مت 

اهالكها بالكامل يف تاريخ التسجيل.
ج- أال تك�ون الس�لع ق�د مت توريده�ا م�ن قبل ش�خص خاضع 
للضريب�ة إىل ش�خص آخ�ر أو اس�تعماهلا م�ن قبل الش�خص 

اخلاض�ع للضريب�ة قبل تاريخ التس�جيل.
د- أال تكون السلع من النوع املقيد من اخلصم وفقًا ملا هو مقرر 

يف املادة اخلميس من هذه الالئحة.
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4- يف احل�االت اليت يتم فيه�ا االحتفاظ بأصول رأمسالية يف تاريخ 
التس�جيل، يتم حس�اب احلد األقصى لضريب�ة املدخالت القابلة 
للخص�م املس�موح به مبوجب الفق�رة الثالثة من ه�ذه املادة وفقًا 
للقيم�ة الدفرتي�ة الصافي�ة بتاري�خ التس�جيل وال�يت حت�دد وفق�ًا 
للمعاجلات احملاس�بية للش�خص اخلاضع للضريبة، مع األخذ يف 

االعتبار قيم�ة التوريد.
5- الس�لع اليت حصل عليها الش�خص اخلاضع للضريبة ومت فقدها 
أو تلفها أو سرقتها، جيب اإلفصاح عنها بالسجالت احملاسبية اليت 
يت�م االحتفاظ به�ا وذلك لغرض دعم خص�م ضريبة املدخالت 
عل�ى تل�ك الس�لع. وللهيئ�ة أن تطلب غري ذلك م�ن األدلة اليت 
تثبت فقدان أو تلف أو س�رقة الس�لع، واليت تتضمن على سبيل 
املثال ال احلصر، تقرير الش�رطة، مس�تندات املطالبة لشركة التأمني.

6- يف احل�االت ال�يت يقوم فيها الش�خص اخلاض�ع للضريبة خبصم 
الضريب�ة عند اس�ترياد الس�لع إىل اململكة وقام الحق�ًا بنقل هذه 
الس�لع إىل دول�ة املقص�د النهائ�ي، وأصب�ح االس�ترياد خاض�ع 
للضريب�ة يف تل�ك الدولة العضو وفقًا لالتفاقي�ة، فإنه جيب على 
الش�خص اخلاض�ع للضريبة أن خيف�ض ضريبة املدخ�الت وفقًا 
لذلك يف اإلقرار الضرييب عن الفرتة الضريبية اليت مت فيها النقل. 
وجيب على الش�خص اخلاضع للضريبة الذي ينوي نقل س�لع مت 
اس�تريادها إىل اململكة إىل دولة عضو أخرى، أال يطالب باخلصم 

فيما يتعلق باس�ترياد تلك السلع.
7- ال جي�وز خص�م ضريب�ة املدخالت إال إذا كان الش�خص اخلاضع 
للضريب�ة لدي�ه دلياًل على أن مبل�غ ضريبة املدخ�الت املدفوعة أو 
املس�تحقة الس�داد وفقاً ملا حددت�ه املادة الثامنة واألربع�ني من االتفاقية.
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ويف احل�االت ال�يت ال ميلك فيها الش�خص اخلاض�ع للضريبة 
الوثائق احملددة يف االتفاقية، جيوز له املطالبة باخلصم عندما يكون 

ق�ادرًا على تقديم األدل�ة البديلة اآلتية إىل اهليئة:
أ- فاتورة ضريبية مبس�طة مت إصدارها بش�كل صحيح وفقًا هلذه 

الالئحة.
ب- يف ح�ال كان التوري�د ناجت�ًا عن نقل الس�لع إىل دولة عضو 
أخرى، فاملستند التجاري أو أي مستند آخر يثبت القيمة اليت 
مت عل�ى أساس�ها احتس�اب ضريب�ة القيم�ة املضاف�ة يف تاريخ 

النقل.
ج- مستندات جتارية أخرى ُيسمح بها حسب تقدير اهليئة، تثبت 
أن الش�خص اخلاضع للضريبة قد مت تكليفه بصورة صحيحة 

وسدد ضريبة القيمة املضافة ذات الصلة.
8- للش�خص اخلاض�ع للضريب�ة خصم ضريبة املدخ�الت يف فرتة 
ضريبية الحقة للفرتة اليت تش�مل تاريخ التوريد، وذلك ش�ريطة 
أن يكون له احلق يف إجراء اخلصم وفقًا لألحكام األخرى الواردة 
بهذه الالئحة. وال جيوز خصم ضريبة املدخالت يف أي فرتة تقع 

بعد مخس س�نوات من الس�نة التقوميية اليت وقع فيها التوريد.

المـادة الخمسـون: السـلع والخدمـات المفتـرض تلقيهـا خـارج 
االقتصـادي النشـاط  نطـاق 

1- ال يع�د الش�خص اخلاض�ع للضريبة قد حتمل النفق�ات املتعلقة 
بالس�لع أو اخلدم�ات التالية خالل مزاولته لنش�اطه االقتصادي، 
وبالتال�ي ال يس�مح ل�ه خبص�م ضريب�ة املدخالت املتعلق�ة بتلك 
النفق�ات، إال إذا ق�ام الش�خص اخلاض�ع للضريب�ة بتوريد تلك 
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الس�لع واخلدمات الحق�ًا كتوريدات خاضع�ة للضريبة:
أ- أي ش�كل م�ن أش�كال اخلدم�ات الرتفيهي�ة أو الرياضي�ة أو 

الثقافية.
ب- خدم�ات متوي�ن األغذية واملش�روبات يف الفنادق واملطاعم 

املشابهة. واألماكن 
ج- شراء أو استئجار املركبات املقيدة حسب التعريف الوارد يف 

الفقرة الثانية من هذه املادة.
د- تصلي�ح أو تعدي�ل أو صيان�ة أو تقدي�م خدم�ات مماثلة على 

املركب�ات املقيدة.
ه�- الوقود املستخدم يف املركبات املقيدة.

و- أي س�لع وخدمات خمصصة لالس�تعمال الشخصي وليست 
للنش�اط التجاري أو االقتصادي.

2- يقصد باملركبة املقيدة أي مركبة مصممة لالس�تخدام يف الطريق 
ما مل تس�تخدم يف أي من احلالتني اآلتيتني:

أ- اليت يستخدمها الشخص اخلاضع للضريبة أو موظفوه حصرًا 
ألغراض العمل دون أن تتاح لالستعمال اخلاص.

ب- اليت يراد منها أساسًا إعادة بيعها من قبل الشخص اخلاضع 
للضريبة، أو يراد اس�تعماهلا يف نش�اط اقتصادي ينطوي على 

توريد تلك املركبة.
3- يف احلاالت اليت تعامل فيها املركبة املقيدة وفقًا للفقرة األوىل من 
هذه املادة أنها مل يتم ش�راؤها يف س�ياق النشاط االقتصادي، فإن 
توريد الش�خص اخلاضع للضريبة لتلك املركبة املقيدة ال يعد أنه 

جرى يف سياق نشاطه االقتصادي.
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4- بالرغم مما ورد يف الفقرة األوىل من هذه املادة، فإن شراء أيًا من 
اخلدمات املدرجة يف تلك الفقرة واليت يقصد بها البيع للغري دون 
أن يس�تخدمها الش�خص اخلاضع للضريبة فإن الشراء يعد قد مت 

يف سياق نشاطه االقتصادي.

المادة الحادية والخمسون: الخصم النسبي لضريبة المدخالت

1- دون اإلخالل باألحكام األخرى الواردة يف هذه الالئحة، جيوز 
خص�م كامل الضريب�ة اليت يتحملها الش�خص اخلاضع للضريبة 
على السلع واخلدمات املستلمة واليت تنسب حصرًا ومباشرة إىل 
التوري�دات اخلاضعة للضريبة اليت قدمها أو التوريدات األخرى 
املوضحة يف الفقرة األوىل من املادة التاس�عة واألربعون من هذه 

الالئحة.
2- تك�ون الضرائ�ب اليت يتحملها ش�خص خاض�ع للضريبة على 
السلع واخلدمات اليت ترتبط حصرًا ومباشرة بالتوريد املعفى من 

الضريب�ة، غري قابلة للخصم.
3- يف احلاالت اليت يتحمل فيها الشخص اخلاضع للضريبة ضريبة 
املدخالت عن السلع أو اخلدمات املستخدمة يف توريدات خاضعة 
للضريبة وعمل توريدات معفاة أو ال ميكن حتديد التوريد املعفى 
بشكل مستقل من هذا التوريد، فعندئذ يتم حتديد اخلصم النسيب 

لضريبة املدخالت وفقًا هلذه املادة.
4- ألغراض طريقة احتساب اخلصم النسيب االفرتاضي املشار إليها 
يف الفقرة الثالثة من هذه املادة، يتم احتساب اخلصم النسيب على 

أساس الكسر حيثما:
أ- كان البسط هو قيمة التوريدات اخلاضعة للضريبة اليت أجراها 
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الشخص اخلاضع للضريبة يف السنة التقوميية املاضية.
ب- كان املق�ام ه�و إمجالي قيم�ة التوريدات اخلاضع�ة للضريبة 
واملعف�اة منها اليت أجراها الش�خص اخلاض�ع للضريبة خالل 

الس�نة التقوميية املاضية.
ج- كان�ت قيم�ة التوريدات اخلاضعة أو املعفاة اليت قام بها ذلك 
الشخص واليت تكون جزءًا من الكسر تشمل تلك التوريدات 
اليت ال جتري يف اململكة ولكنها كانت أو ستكون إما خاضعة 

للضريبة أو معفاة لو أنها قد جرت يف اململكة.
5- الكس�ر احملتس�ب وفق�ًا للفقرة )ب( من الفق�رة الرابعة من هذه 

املادة، جي�ب أال يتضمن:
أ- توريدات األصول الرأمسالية اليت قام بها الش�خص اخلاضع 

للضريبة.
ب- التوري�دات اليت وقعت خارج اململكة واليت مت توريدها من 

مؤسس�ة تابعة للشخص اخلاضع للضريبة خارج اململكة.
6- على الشخص اخلاضع للضريبة الذي مل يكن مسجاًل ألغراض 
ضريبة القيمة املضافة يف السنة التقوميية املاضية، أن جيري احلساب 
بالطريق�ة االفرتاضية وفقًا للفقرة الرابعة من هذه املادة، اس�تنادًا 

إىل القيم املقدرة للسنة التقوميية احلالية.
7- على الشخص اخلاضع للضريبة الذي يستخدم طريقة احلساب 
االفرتاضي�ة وفقًا للفقرة الرابعة م�ن هذه املادة، أن يقوم يف نهاية 
الس�نة التقوميي�ة مبقارن�ة الِقَيم املس�تخدمة يف الكس�ر خالل تلك 
الس�نة م�ع الِقَيم الفعلي�ة للتوريدات اليت أجريت يف تلك الس�نة 
التقوميي�ة، وإج�راء التعدي�ل عل�ى ضريبة املدخ�الت يف اإلقرار 
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الضري�يب النهائي عن تلك الس�نة التقوميي�ة حبيث يعكس اخلصم 
النس�يب الصحي�ح عل�ى أس�اس التوري�دات الفعلي�ة عن الس�نة 

بكاملها.
8- جيوز للشخص اخلاضع للضريبة التقدم بطلب استخدام طريقة 
بديلة للطريقة االفرتاضية، وذلك يف احلاالت اليت تكون الطريقة 
البديلة تعكس بش�كل أدق استخدام الشخص اخلاضع للضريبة 

للسلع واخلدمات.
9- للهيئ�ة أن تواف�ق أو ترف�ض الطل�ب املق�دم باس�تخدام طريق�ة 
أخرى غري طريقة القاعدة األساس�ية مبوجب إش�عار بذلك، ويف 
حال�ة املوافق�ة عل�ى الطلب حتدد اهليئ�ة الفرتة الزمني�ة اليت جيوز 
فيها استخدام الطريقة البديلة، شريطة أال تتجاوز الفرتة املذكورة 

مخس س�نوات قابلة لتجدي�د بطلب جديد.
10- جيوز للهيئة أن تصدر إشعارًا بإلزام الشخص اخلاضع للضريبة 
اس�تخدام طريق�ة أخ�رى وحت�دد الف�رتة الزمني�ة اليت جي�ب فيها 
اس�تخدام تلك الطريقة، وذل�ك إذا رأت أن الطريقة االفرتاضية 
أو الطريق�ة البديل�ة اليت وافقت عليها ال تعكس بدقة اس�تخدام 

الش�خص اخلاضع للضريبة للس�لع واخلدمات.
11- يف احلاالت اليت يتحمل فيها الشخص اخلاضع للضريبة ضريبة 
مدخالت عن الس�لع واخلدمات غري املس�تخدمة من أجل عمل 

توريد خاضع للضريبة ولكنها استخدمت فيما يلي:
أ- فيم�ا يتعل�ق بزي�ادة رأس مال نش�اط اقتص�ادي قائم إىل احلد 
ال�ذي يؤدي إىل عم�ل توريدات خاضعة للضريبة، من خالل 
إص�دار حص�ص رأس مال جديدة أو إصدار س�ندات دين،
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ب- لنش�اط جت�اري يت�م التعام�ل مع�ه عل�ى أن�ه خ�ارج نطاق 
ضريب�ة القيمة املضافة، مثل نقل النش�اط االقتصادي أو جزء 
من النش�اط االقتصادي كمنش�أة عاملة مبوجب املادة السابعة 

عش�رة من هذه الالئحة.
ج- واقع�ة أخ�رى حدثت بش�كل عرضي لنش�اط اقتصادي إىل 

احل�د ال�ذي يؤدي إىل عم�ل توريدات خاضع�ة للضريبة.
فإن ضريبة املدخالت هذه تكون قابلة للخصم وفقًا لنسبة األنشطة 
االقتصادي�ة الش�املة ال�يت تق�وم بعم�ل توري�دات خاضع�ة للضريب�ة 
للش�خص اخلاض�ع للضريب�ة وحتدد باس�تخدام طريقة اخلصم النس�يب 

املوضحة يف ه�ذه املادة.

المادة الثانية والخمسون: األصول الرأسمالية

1- جيب على الش�خص اخلاضع للضريبة تعديل ضريبة املدخالت 
ال�يت س�بق خصمها فيم�ا يتعلق باألص�ل الرأمسالي يف احلاالت 
ال�يت تزيد أو تنقص فيه�ا ضريبته للمدخالت، نتيجة لتغيري يطرأ 
على طريقة استخدامه لألصل أو تغيري على وضع ضريبة القيمة 

املضافة هلذا االستخدام.
2- ف�رتة التعدي�ل ال�يت يطلب فيها إج�راء التعديل وفق�ًا هلذه املادة 
هي س�ت )6( سنوات فيما يتصل باألصول الرأمسالية املنقولة، 
وعشر )10( سنوات فيما يتعلق باألصول الرأمسالية غري املنقولة 
ال�يت هي ملحقة بش�كل دائم باألرض أو العق�ار، وذلك اعتبارًا 
من تاريخ ش�راء الش�خص اخلاضع للضريبة لألصل الرأمسالي.

ف�إذا كان العم�ر االفرتاض�ي لألص�ل الرأمسالي احمل�دد طبقًا 
للممارس�ة احملاسبية املتبعة لدى الش�خص اخلاضع للضريبة اقل 
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م�ن الف�رتة الزمني�ة ذات الصلة، فعندئ�ذ تعد ف�رتة التعديل هي 
العم�ر االفرتاض�ي لألص�ل الرأمسال�ي، وكل ج�زء م�ن الس�نة 

حيسب كس�نة كاملة.
3- يف الوق�ت ال�ذي يقتين فيه الش�خص اخلاض�ع للضريبة األصل 
الرأمسال�ي، يت�م خص�م ضريب�ة املدخ�الت وفق�ًا لالس�تخدام 
املقص�ود للس�لع. ويش�رتط خ�الل ف�رتة التعديل إج�راء تعديل 
عل�ى مبل�غ اخلصم بعد أي س�نة يكون فيها االس�تخدام الفعلي 
لألص�ل الرأمسال�ي خمتلفًا عن االس�تخدام ال�ذي كان مقصودًا 
اص�اًل. وحتس�ب النفق�ات الرأمسالية احململة عل�ى أصول رأس 
امل�ال م�ن قب�ل الش�خص اخلاض�ع للضريب�ة، لبن�اء أو تعزيز أو 
حتس�ني أعمال�ه، كنفق�ات أو نفقات إضافية، وف�رتة التعديل )أو 
فرتة التعديل اإلضافية( هلذه النفقات، اعتبارًا من تاريخ االنتهاء 

من ه�ذه األعمال.
4- عل�ى الش�خص اخلاض�ع للضريب�ة يف نهاية كل مدة اثين عش�ر 
شهرًا وفق املدد الوارد يف الفقرة اخلامسة من هذه املادة، مراجعة 

مبلغ ضريبة املدخالت واحتس�ابها على أس�اس الكسر اآلتي:
اخلصم املبدئي لضريبة املدخالت

فرتة التعديل
وأن يق�وم بإج�راء التعدي�ل عل�ى ذلك الكس�ر اخل�اص بضريبة 
املدخالت، استنادًا إىل االستخدام الفعلي لألصل خالل تلك 

السنة.
5- تبدأ مدة االثين عشر شهرًا اعتبارًا من بداية الفرتة الضريبية اليت 
مت فيه�ا اقتن�اء األص�ل الرأمسالي أو بعد نهاية مدة االثين عش�ر 
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ش�هرًا السابقة بالنسبة إىل ذلك األصل.
وعلى الشخص اخلاضع للضريبة إجراء التعديل على ضريبة 
املدخ�الت يف اإلق�رار الضرييب عن آخر فرتة ضريبية تقع يف مدة 
االثين عشر شهرًا، وله املطالبة باملبلغ الزائد من ضريبة املدخالت 

أو إجراء تسوية سداد لضريبة املدخالت.
6- يف احل�االت ال�يت ال يك�ون فيه�ا تغي�ري يف اس�تخدام األص�ل 
الرأمسال�ي عم�ا كان مقص�ودًا يف األصل يف أي س�نة، ال يكون 
الشخص اخلاضع للضريبة مطالبًا بتعديل ضريبة املدخالت فيما 

يتعل�ق بذلك األص�ل الرأمسالي عن تلك الس�نة.
7- يف احل�االت ال�يت يط�رأ فيها تغي�ري دائم على اس�تخدام األصل 
الرأمسال�ي بس�بب بي�ع الش�خص اخلاض�ع للضريب�ة لألص�ل 
الرأمسال�ي، فإن�ه جيب على الش�خص اخلاض�ع للضريبة تعديل 
خص�م ضريب�ة املدخ�الت لباقي فرتة التعديل ع�ن ذلك األصل 

الرأمسال�ي يف الف�رتة الضريبي�ة اليت مت فيه�ا البيع.
ال يل�زم إج�راء أي تعدي�ل عل�ى ضريب�ة املدخ�الت اليت يتم 
خصمه�ا للف�رتة املتبقي�ة من فرتة التس�وية إذا مت تدمري أو س�رقة 

األص�ول الرأمسالي�ة أو قب�ل انتهاء عمره�ا االفرتاضي.
8- يف احل�االت ال�يت يط�رأ فيها تغي�ري دائم على اس�تخدام األصل 
الرأمسال�ي بس�بب زوال اس�تخدام ذلك األص�ل الرأمسالي يف 
األنش�طة اخلاضع�ة للضريب�ة اخل�اص بذلك الش�خص اخلاضع 
للضريبة، فعندئذ جيب عدم إجراء تعديل على ضريبة املدخالت 
بل يعد الشخص اخلاضع للضريبة على أنه يقوم بتوريد مفرتض 
وفق�ًا لالتفاقية وحتس�ب قيم�ة ذلك التوريد املفرتض باس�تخدام 

اآلتية: املعادلة 
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)قيمة ش�راء أصل رأس املال × نس�بة اخلصم املبدئي لضريبة 
املدخالت × العم�ر االفرتاضي املتبقي(

                   فرتة التعديل
حي�ث كان مع�دل الضريب�ة مع�ربًا عنه كنس�بة مئوي�ة والعمر 
املتبقي النافع هو فرتة التعديل احملددة وفقًا للفقرة الثانية من هذه 
املادة ناقصًا عدد الس�نوات اليت اس�تخدم فيها الشخص اخلاضع 
للضريبة هذا األصل الرأمسالي، وتعد نس�بة اخلصم املبدئي هي 
نس�بة اخلصم احملددة وفقًا لالستخدام املزمع للسلع وقت الشراء 

كما مت احتس�ابه وفقًا هلذه املادة.

المادة الثالثة والخمسون: الفواتير الضريبية

1- عل�ى كل ش�خص خاض�ع للضريب�ة أن يص�در أو يعم�ل على 
إص�دار فات�ورة ضريبي�ة يف أي من احل�االت اآلتية:

أ- توري�دات الس�لع أو اخلدم�ات اخلاضع�ة ال�يت أجراه�ا إىل 
ش�خص آخ�ر خاض�ع للضريب�ة أو إىل ش�خص اعتباري غري 

للضريبة. خاض�ع 
ب- أي مدفوع�ات مت�ت فيم�ا يتعل�ق بتوريد س�لع أو خدمات 
أجري�ت إىل ش�خص خاض�ع أو إىل ش�خص اعتب�اري غ�ري 

خاض�ع قبل ح�دوث ذل�ك التوريد.
جي�ب إص�دار الفاتورة الضريبية يف موعد أقصاه مخس�ة عش�ر 

يومًا من الش�هر التالي للش�هر ال�ذي مت فيه التوريد.
2- جي�وز للعمي�ل إص�دار الفواتري الضريبي�ة نيابة عن امل�ورد فيما 
يتعلق بالتوريد الذي أجراه املورد للعميل شريطة أن يكون هناك 

اتفاق مس�بق بينهما على ذلك.
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جي�ب أن يتضم�ن االتف�اق التأكيد على اإلج�راءات الواجب 
اتباعه�ا لقب�ول املورد ل�كل فاتورة ص�ادرة عن مورد الس�لع أو 
اخلدم�ات وأن يش�مل االتف�اق تعهد املورد بعدم إص�دار فواتري 

ضريبي�ة فيما يتعلق بتل�ك التوريدات.
3- جي�وز أن يص�در طرف ثالث الفواتري الضريبي�ة نيابة عن املورد 
ال�ذي هو ش�خص خاض�ع للضريبة وذل�ك فيما يتعل�ق بتوريد 
الس�لع أو اخلدم�ات اخلاضع�ة للضريبة. ويكون املورد مس�ؤواًل 
ع�ن دق�ة املعلومات ال�واردة يف الفاتورة الضريبي�ة وعن اإلقرار 

بضريب�ة املخرجات ع�ن التوريد.
4- جيوز أن يتضمن ملخص الفاتورة الضريبية أكثر من توريد واحد 
منفص�ل للس�لع أو اخلدمات ش�ريطة أن تكون مجي�ع التوريدات 
املتضمنة يف ملخص الفاتورة الضريبية قد قام بها نفس املورد يف 

نفس الفرتة الضريبية.
5- جي�ب أن تكون الفاتورة الضريبي�ة باللغة العربية باإلضافة ألي 

لغ�ة أخرى قد تصدر به�ا، ومتضمنة التفاصيل اآلتية:
أ- تاريخ إصدار الفاتورة.

ب- الرقم التسلسلي الذي ُيعرف ومييز الفاتورة الضريبية.
ج- رقم التعريف الضرييب اخلاص باملورد.

د- رقم التعريف الضرييب للعميل إذا كان العميل مسؤواًل بذاته 
عن احتساب الضريبة عن التوريد وبيان ذلك.

ه�- اسم وعنوان كاًل من املورد والعميل.
و- كمية وطبيعة السلع اليت مت توريدها أو نطاق وطبيعة اخلدمات 

اليت مت تقدميها.
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ز- التاري�خ ال�ذي وق�ع في�ه التوري�د إذا كان خمتلفًا ع�ن تاريخ 
إص�دار الفات�ورة الضريبية.

ح- املبال�غ اخلاضعة للضريبة حبس�ب املعدل أو اإلعفاء، وس�عر 
الوحدة غري شامل ضريبة القيمة املضافة، وأي خصومات أو 

حس�ومات إذا مل تكن متضمنة يف سعر الوحدة.
ط- معدل الضريبة املطبق.

ي- مبلغ ضريبة القيمة املضافة املستحق مبينًا بالريال.
ك- يف ح�ال مل تك�ن الضريبة مفروضة بالس�عر األساس�ي، يلزم 

بي�ان املعاملة الضريبية املنطبق�ة على التوريد.
ل- يف احلاالت اليت تسري فيها طريقة هامش الربح على السلع 
املس�تعملة املؤهلة، تتم اإلش�ارة إىل أن ضريبة القيمة املضافة 

قد مت فرضها على الربح بالنس�بة إىل تلك الس�لع.
6- جي�ب إص�دار الفوات�ري الضريبي�ة آليًا يف احل�االت املقررة، وفق 
الئح�ة تص�در عن وزير املالية أو جمل�س اإلدارة حول املتطلبات 
والشروط املتعلقة بإصدار الفواتري اآللية، شريطة أن تكون تلك 

الالئحة س�ارية املفعول وقت التوريد.
7- جي�وز إص�دار الفات�ورة الضريبي�ة املبس�طة ع�ن توريد س�لع أو 
خدم�ات تقل قيمتها عن أل�ف )1000( ريال، وال جيوز إصدار 
فات�ورة ضريبية مبس�طة فيم�ا يتعلق بتوريد بيين أو تصدير س�لع.
8- جيب أن حتتوي الفاتورة الضريبية املبسطة على التفاصيل اآلتية:

أ- تاريخ اإلصدار.
ب- اسم وعنوان املورد ورقم تعريفه الضرييب.

ج- بيان السلع أو اخلدمات اليت مت توريدها.
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د- املقابل الواجب السداد نظري السلع أو اخلدمات.
ه�- الضريبة الواجبة الس�داد أو بيان بأن املقابل يش�مل الضريبة 

فيما يتعلق بتوريد الس�لع أو اخلدمات.

المادة الرابعة والخمسون: اإلشعارات الدائنة والمدينة

1- إذا حتقق�ت إح�دى احلاالت الواردة يف الفق�رة األوىل من املادة 
األربعني من هذه الالئحة، بعد إصدار فاتورة ضريبية فيما يتعلق 
بالتوري�د واملبل�غ املبني كضريبة حمملة يف تل�ك الفاتورة الضريبية 
يتجاوز القيمة احلقيقية للتوريد، فإنه جيب على الشخص اخلاضع 

للضريبة الذي قام بالتوريد أن يزود العميل بإش�عار دائن.
2- إذا حتقق�ت إح�دى احل�االت ال�واردة يف الفق�رة األوىل من املادة 
األربع�ني من هذه الالئحة بع�د إصدار فاتورة ضريبية فيما يتعلق 
بالتوري�د، وكان املبل�غ املوض�ح كضريب�ة حمملة يف تل�ك الفاتورة 
الضريبية أقل من القيمة احلقيقية، فإنه جيب على الشخص اخلاضع 

للضريب�ة الذي قام بالتوريد أن يزود العميل بإش�عار مدين.
3- أي إش�عار دائن أو مدين يتم إصداره وفقًا هلذه املادة، جيب أن 
يتضمن اإلشارة إىل رقم الفاتورة التسلسلي الصادرة عن التوريد 

املبدئي الذي يتعلق به اإلشعار الدائن أو املدين.
جي�ب أن يتضم�ن اإلش�عار املعلومات املطلوب�ة مبوجب املادة 
الثالث�ة واخلمس�ني م�ن ه�ذه الالئح�ة ويتم بي�ان ذل�ك أيضًا يف 

الضريبية. الفات�ورة 
4- وفيما عدا ذلك جيب أن يضمن أي إش�عار دائن أو مدين على 
املعلومات املطلوبة وفق املادة الثالثة واخلمس�ني من هذه الالئحة 

وان يت�م إظهار ذلك يف الفاتورة الضريبية املقابلة.
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الفصل العاشر:اإلجراء واإلدارة

المادة الخامسـة والخمسـون: سـرية المعلومات

1- ال جي�وز ملوظف�ي اهليئ�ة أن يفصح�وا ع�ن املعلوم�ات الضريبية 
اخلاصة باألش�خاص اخلاضعني للضريبة اليت تس�لموها بصفتهم 
الرمسي�ة إال يف احل�االت املبين�ة يف الفقرات الثاني�ة أو الثالثة أو 

الرابعة م�ن هذه املادة.
2- جي�وز اإلفصاح ع�ن املعلومات الضريبية يف احلاالت اليت يكون 
فيها اإلفصاح مطلوبًا مبوجب أحكام قضائية أو النظام أو الالئحة 

التنفيذية أو غريها من األنظمة املرعية يف اململكة.
3- جي�وز ملوظف�ي اهليئة اإلفصاح عن املعلومات الضريبية متى كان 
ذلك ضروريًا يف س�بيل ممارس�ة الواجبات والس�لطات املمنوحة 

للهيئ�ة، وفقًا للمتطلبات اآلتية:
أ- يك�ون اإلفص�اح ع�ن املعلوم�ات الضريبي�ة، بصف�ة رمسية، 
ملوظ�ف باهليئ�ة أو ملصلحة اجلمارك أو لدي�وان املراقبة العامة 
أو جلهات قضائية، أو لسلطة ضريبية يف دولة أجنبية وفقًا ألي 

معاه�دة اتفاقية تك�ون اململكة طرفًا فيها.
ب- يق�وم موظ�ف اهليئ�ة ب�أداء تل�ك الصالحي�ات بن�اًء عل�ى 

تعليم�ات ص�ادرة ع�ن اهليئ�ة ختول�ه ذلك.
ج- أال يتجاوز اإلفصاح عن املعلومات الضريبية حدود الغرض 
املقصود منه، مع األخذ يف االعتبار ما قد يرتتب عن ذلك من 

أثر شخصي أو جتاري.
د- أال يت�م االحتف�اظ باملعلوم�ات الضريبي�ة ملدة تتج�اوز حتقيق 

الغ�رض املقصود م�ن اإلفصاح.
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ه��- أن يت�م االحتفاظ باملعلومات الس�رية اليت مت اإلفصاح عنها 
والعناية بها واختاذ كافة اإلجراءات اليت تقررها اهليئة لضمان 

منع التداول غري املش�روع هلا أو فقدها أو تلفها.
و- قبل السري يف إجراءات اإلفصاح، جيب التأكد من أن الشخص 
الذي س�يفصح له على علم تام بس�ريتها، ومتطلبات الس�رية 

املنصوص عليها يف النظام.
4- م�ع مراع�اة عدم اإلخالل مببدأ الس�رية الواردة يف النظام ودون 
اإلخ�الل باألحكام الواردة يف هذه امل�ادة، جيوز للهيئة اإلفصاح 
لش�خص ع�ن املعلوم�ات الضريبية املتعلقة بش�خص بن�اء على 

موافق�ة خطي�ة صادرة من الش�خص اخلاضع للضريبة.

علـى  الحصـول  فـي  الهيئـة  حـق  والخمسـون:  السادسـة  المـادة 
ت مـا معلو

1- عل�ى مجيع األش�خاص أن يقدموا للهيئ�ة أي معلومات تطلبها 
اهليئ�ة ألغ�راض إثبات االلتزام�ات الضريبية اخلاصة بهم.

2- جي�وز للهيئة باإلضافة إىل احلق�وق األخرى املنصوص عليها يف 
هذه املادة الوصول بش�كل مباش�ر ومس�تمر إىل أية معلومات هلا 

صلة مباش�رة بالضريبة يتم االحتف�اظ بها لدى طرف ثالث.
3- ُيقصد باألطراف الثالثة يف هذه املادة حتديدًا، أي جهات وكيانات 
حكومية، البنوك، املؤسس�ات املالية األخرى يف اململكة اخلاضعة 

لرقابة مؤسسة النقد العربي السعودية أو هيئة السوق املالية.
4- يع�د ع�دم تقديم الطرف الثالث للمعلوم�ات املطلوبة من اهليئة 
وفق�ًا هل�ذه املادة، خمالفُا ملبدأ االلتزام بتقديم املعلومات إىل اهليئة، 

وهلا حماسبته وفقًا للنظام.
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المادة السابعة والخمسون: رقم التعريف الضريبي

جيب على الشخص اخلاضع للضريبة أن يبني رقم التعريف الضرييب 
يف الفواتري الضريبية وأي مراس�الت جيريها مع اهليئة خبصوص ضريبة 

القيمة املضافة.

المادة الثامنة والخمسون: الفترة الضريبية

1- حت�دد الف�رتة الضريبي�ة لألش�خاص اخلاضعني للضريب�ة الذين 
تتج�اوز قيمة توريداتهم الس�نوية اخلاضعة للضريبة مبلغ أربعني 
مليون )40,000,000( ريال، خالل االثين عشر شهرًا السابقة 

مبدة شهر.
2- حتدد الفرتة الضريبية لألشخاص اآلخرين اخلاضعني للضريبة، 

مبدة ثالثة أشهر.
3- لألشخاص اخلاضعني للضريبة الذين ال تتجاوز قيمة توريداتهم 
الس�نوية اخلاضع�ة للضريبة، القيمة ال�واردة يف الفقرة األوىل، أن 

يقدموا طلبًا إىل اهليئة الستخدام الفرتة الضريبية الشهرية.
4- عند املوافقة على طلب الش�خص اخلاضع للضريبة باس�تخدام 
الفرتة الضريبية الش�هرية تصدر اهليئة إش�عارًا يتضمن تاريخ بدء 
نفاذ التغيري، ويعد تاريخ النفاذ هو بداية الفرتة الضريبية اليت تلي 

الفرتة اليت ُمنحت فيها املوافقة.
5- للش�خص اخلاض�ع للضريب�ة ال�ذي اس�تخدم الف�رتة الضريبية 
الش�هرية مل�دة س�نتني، أن يق�دم طلب�ًا إىل اهليئ�ة الس�تخدام فرتة 
ضريب�ة مدته�ا ثالثة أش�هر، ش�ريطة أال تتج�اوز قيم�ة توريداته 
الس�نوية اخلاضعة للضريبة آلخر اثين عش�ر شهرًا، القيمة املقررة 

يف الفق�رة األوىل م�ن ه�ذه امل�ادة يف تاريخ تقدي�م الطلب.
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6- عند املوافقة على طلب الش�خص اخلاضع للضريبة باس�تخدام 
ف�رتة ضريبي�ة مدته�ا ثالثة أش�هر، تص�در اهليئة إش�عارًا يتضمن 
تاري�خ نف�اذ التعدي�ل، ويكون تاري�خ بدء النفاذ ه�و بداية الفرتة 

الضريبي�ة الالحق�ة للفرتة اليت ُمنحت فيه�ا املوافقة.
7- يف احلاالت اليت توجه فيها اهليئة الشخص اخلاضع للضريبة إىل 
اس�تخدام ف�رتة ضريبية معين�ة، فعليها إصدار إش�عارًا يوضح به 

تاريخ بداية العم�ل بتلك الفرتة الضريبية.

المادة التاسعة والخمسون: سداد الضريبة

1- جيب على الشخص اخلاضع للضريبة أن يسدد الضريبة املستحقة 
عليه عن الفرتة الضريبية كحد أقصى يف اليوم األخري من الشهر 

الذي يلي نهاية تلك الفرتة الضريبية.
2- جيب أن يتم س�داد الضريبة من قبل الش�خص اخلاضع للتقييم 
ال�ذي تص�دره اهليئة، قبل حلول التاريخ احملدد يف إش�عار التقييم.

3- تسدد الضريبة يف احلساب املصريف اخلاص باهليئة.
4- جي�ب عل�ى م�ن يق�وم بالس�داد توف�ري تفاصي�ل رق�م التعريف 
الضرييب للشخص اخلاضع للضريبة والفرتة الضريبية أو الفرتات 

الضريبي�ة اليت يتم الس�داد عنها.
5- حتتف�ظ اهليئ�ة حبس�اب ضري�يب لكل ش�خص خاض�ع للضريبة 

يس�جل فيه م�ا يلي:
أ- ضريب�ة القيم�ة املضاف�ة املس�تحقة عل�ى الش�خص اخلاض�ع 
للضريب�ة عن كل فرتة ضريبية والغرامات والرس�وم األخرى 

املتعلق�ة بتلك الف�رتة الضريبية.
ب- الرصي�د اجل�اري املتعل�ق بإمجال�ي ضريب�ة القيم�ة املضاف�ة 
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املس�تحقة على الش�خص اخلاضع للضريب�ة والغرامات وأي 
مبال�غ أخرى مس�تحقة عليه.

6- يتم إتاحة تفاصيل احلساب الضرييب للشخص اخلاضع للضريبة 
الكرتونيًا من قبل اهليئة، ليتمكن من االطالع على حسابه.

7- يف ح�ال تلق�ت اهليئ�ة مبلغ�ًا من الش�خص اخلاض�ع للضريبة، 
يت�م قي�ده أواًل يف الرصيد املتعل�ق بالفرتة الضريبي�ة ذات الصلة 
بالس�داد. وتس�تخدم أي زيادة يف الرصيد لتغطية أي غرامات أو 
رس�وم مستحقة عن أي فرتة ضريبية سابقة، ثم لتغطية أي مبالغ 
مس�تحقة ع�ن أي فرتة أخرى وذلك بدءًا م�ن أقدم رصيد مل يتم 

سداده.
8- للهيئة إجراء املقاصة بني أي رصيد دائن لضريبة القيمة املضافة 
وب�ني أي ضرائ�ب أخ�رى مس�تحقة عل�ى الش�خص اخلاض�ع 
للضريب�ة. وعل�ى اهليئة إش�عار الش�خص اخلاض�ع للضريبة بذلك.

المادة الستون: تمديد وقت سداد الضريبة

1- جي�وز للهيئ�ة أن تس�مح للش�خص اخلاض�ع للضريب�ة بس�داد 
الضريب�ة والغرامات والرس�وم املس�تحقة على أقس�اط، إذا قدم 
الش�خص اخلاض�ع للضريب�ة أدلة تثبت أنه غري قادر على س�داد 
الضريبة عند استحقاقها أو تبني أنه سيتعرض لصعوبات يف حال 

س�دادها دفعة واحدة.
2- لس�داد الضريبة والغرامات والرس�وم املس�تحقة على أقس�اط، 
جي�ب عل�ى اخلاض�ع للضريب�ة تقديم طل�ب إىل اهليئ�ة يرفق معه 
املس�تندات املؤي�دة، وجي�ب أن حي�دد يف الطلب املبالغ املس�تحقة 
والفرتات الضريبية ذات الصلة واألسباب اليت حتول دون السداد 
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يف امليع�اد أو املواعيد املقررة.
3- على اهليئة إصدار إش�عار إىل الش�خص اخلاضع للضريبة بقبول 
الطلب أو رفضه خالل عش�رين )20( يومًا من تاريخ اس�تالمه.

4- حيدد اإلشعار بالقبول قيمة وتاريخ استحقاق كل قسط والفرتة 
أو الف�رتات الضريبي�ة ذات الصل�ة بالقس�ط. وجي�ب أن يذك�ر 
الش�خص اخلاض�ع للضريبة الفرتة أو الف�رتات الضريبية مع كل 
قس�ط يس�دده. وختص�ص املبالغ احملصل�ة وفقًا مل�ا مت النص عليه 
بالفقرة الس�ابعة من املادة التاس�عة واخلمس�ني من ه�ذه الالئحة.

5- جيب أال متتد تواريخ اس�تحقاق مجيع األقس�اط املستحقة يف أي 
ترتيب س�داد معتمد لفرتة تزيد عن اثين عش�ر شهرًا.

6- عن�د ع�دم قي�ام الش�خص اخلاض�ع للضريب�ة بس�داد قس�طني 
أو وج�دت اهليئ�ة أن�ه مم�ا يعد لزام�ًا للحفاظ عل�ى الدخل العام 
للمملك�ة، فللهيئة إلغاء قرارها بالس�داد على أقس�اط، وإش�عار 
الشخص اخلاضع للضريبة بذلك، ويف هذه احلالة يلتزم الشخص 

اخلاض�ع للضريبة بس�داد الرصيد املتبق�ي عليه فورًا.
7- ال يؤثر متديد مدة السداد مبوجب هذه املادة على التزام الشخص 
اخلاضع للضريبة بسداد أي غرامة تأخري يفرضها النظام والئحته 

التنفيذية عن فرتة التمديد اليت منحت له.

المادة الحادية والستون: تحويل العملة

إذا مت استخدام أي عملة خبالف الريال مبا يرتبط بتطبيق هذه الالئحة، 
فيجب حتويل املبلغ إىل الريال باس�تخدام س�عر التحويل اليومي املقرر 
من قبل مؤسس�ة النقد العربي الس�عودي يف تاريخ اس�تحقاق الضريبة 

املرتبطة وفقًا ألحكام االتفاقية والنظام.
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المادة الثانية والستون: اإلقرارات الضريبية

1- جي�ب عل�ى الش�خص اخلاض�ع للضريبة أو من ين�وب عنه، أن 
يق�دم إقراره الضري�يب إىل اهليئة يف موعد أقصاه اليوم األخري من 
الش�هر ال�ذي يل�ي نهاية الف�رتة الضريبية اليت يتعل�ق بها اإلقرار 
الضري�يب، ويقوم بإجراء تقييم للضريبة عن تلك الفرتة الضريبية 

ويع�د هذا اإلقرار الضري�يب إقرار تقديري.
ويف كل األح�وال للهيئة إصدار تقيي�م بناء على أفضل تقدير 
للضريبة املستحقة بشكل صحيح عن الفرتة الضريبية ذات الصلة 
يف احلاالت اليت يكون فيها الش�خص اخلاضع للضريبة قد تعذر 
عليه تقديم اإلقرار الضرييب. مع بقاء الشخص اخلاضع للضريبة 

ملزمًا بتقديم اإلقرار الضرييب احلال.
2- إضاف�ة إىل املعلوم�ات املطلوبة مبوجب امل�ادة األربعني من هذه 
الالئحة، للهيئة أن تطلب يف النموذج املعتمد من قبلها، اإلفصاح 

ع�ن املعلومات اآلتية املتعلقة بالفرتة الضريبية ذات الصلة:
أ- القيم�ة اإلمجالية جلميع توريدات الس�لع واخلدمات اخلاضعة 
للنسبة األساسية ولنسبة الصفر اليت قام بها الشخص اخلاضع 

للضريبة. وإمجالي ضريبة املخرجات للتوريدات.
ب- القيم�ة اإلمجالي�ة جلميع الس�لع واخلدمات ال�يت مت توريدها 
إىل الش�خص اخلاض�ع للضريب�ة وإمجال�ي ضريب�ة املدخالت 

املخصومة.
ج- القيم�ة اإلمجالي�ة جلمي�ع التوري�دات املفرتض�ة م�ن الس�لع 

واخلدم�ات.
د- القيم�ة اإلمجالي�ة جلمي�ع توري�دات الس�لع واخلدم�ات إىل 
الش�خص اخلاضع للضريبة متى كانت الضريبة مستحقة على 
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الش�خص اخلاض�ع للضريبة وفقاً آللية االحتس�اب العكس�ي،
ه��- القيم�ة اإلمجالي�ة للتوري�دات البينية اليت قام بها الش�خص 

اخلاض�ع للضريبة.
و- القيم�ة اإلمجالية للضريبة املس�تحقة على ال�واردات اليت أقر 
بها الش�خص اخلاض�ع للضريبة يف إق�راره الضرييب، وإمجالي 
ضريب�ة املدخ�الت املتعلقة جبميع وارداته من الس�لع اليت قام 

بها.
ز- إمجالي قيمة التوريدات املعفاة اليت قام بها الشخص اخلاضع 

للضريبة.
ح- قيمة أي توريدات أخرى قام بها الشخص اخلاضع للضريبة.

ط- قيم�ة أي تعدي�الت أجري�ت عل�ى ضريبة املدخ�الت وفقًا 
للمادت�ني احلادي�ة واخلمس�ني والثاني�ة واخلمس�ني م�ن ه�ذه 

الالئح�ة خ�الل تل�ك الف�رتة الضريبية.
ي- أي تصحي�ح أج�ري على اإلقرارات الضريبية الس�ابقة عرب 
ه�ذا اإلق�رار الضري�يب وفق�ًا للفق�رة الثانية م�ن امل�ادة الثالثة 

والس�تني من ه�ذه الالئحة.

المادة الثالثة والستون: تصحيح اإلقرارات

1- يف ح�ال تب�ني للش�خص اخلاضع للضريبة وج�ود خطأ أو عدم 
صح�ة يف إق�راراه الضرييب املقدم أو كان م�ن املمكن إدراك هذه 
األخطاء، نتج عنه نقص يف مبلغ الضريبة املستحقة، السابق اإلقرار 
عنها للهيئة، فيجب عليه إش�عار اهليئة خالل عشرين )20( يومًا 
من تاريخ علمه ويتم ذلك عن طريق تصحيح اإلقرار الضرييب، 

واس�تثناء من ذلك ما ورد يف الفقرة الثالثة من هذه املادة.
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2- يف ح�ال تب�ني للش�خص اخلاضع للضريبة وج�ود خطأ أو عدم 
صح�ة يف إق�راره الضري�يب ينت�ج عن�ه زي�ادة يف مبل�غ الضريب�ة 
املس�تحقة، الس�ابق اإلقرار عنها للهيئة، فإنه جيوز له أن يقوم يف 
أي وق�ت بتصحي�ح اإلق�رار الضري�يب وذلك مع مراع�اة الفقرة 

الرابعة من ه�ذه املادة.
3- اس�تثناًء مم�ا ورد يف الفق�رة األوىل من هذه املادة، جيوز للخاضع 
للضريبة تصحيح اخلطأ الذي ينتج عنه فرق ضرييب ال يقل صايف 
قيمته عن مخس�ة آالف )5000( ريال عرب تعديل صايف الضريبة 

يف اإلقرار الضرييب التالي.
4- ال جي�وز إج�راء تصحي�ح مرتب�ط بأي مطالبة اس�رتداد على أي 
إقرار ضرييب متعلق بفرتة ضريبية بعد مضي مخس )5( س�نوات 

م�ن نهاية الس�نة التقوميية اليت تقع فيها تل�ك الفرتة الضريبية.
5- أي تصحي�ح يق�دم إىل اهليئ�ة جي�ب أن يتضم�ن عل�ى األق�ل 

اآلتي�ة: املعلوم�ات 
أ- الفرتة أو الفرتات الضريبية اليت تتعلق بها اإلقرارات الضريبية 

املطلوب تصحيحها.
ب- قيم�ة ضريب�ة املخرج�ات وضريب�ة املدخ�الت املطل�وب 

تصحيحه�ا فيم�ا يتعل�ق ب�كل ف�رتة ضريبي�ة.
ج- معلومات توضح سبب اخلطأ أو سبب عدم صحة املعلومات 

يف اإلقرار الضرييب.

المادة الرابعة والستون: إجراءات الفحص والتقييم

1- للهيئ�ة إص�دار تقييم�ًا اللتزامات الش�خص اخلاض�ع للضريبة 
بضريب�ة القيم�ة املضافة لفرتة ضريبي�ة أو أكثر، وجيب على اهليئة 
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إش�عاره بذلك التقيي�م عند إصداره.
2- جيب أن يبني التقييم على األقل صايف الضريبة املستحقة وتاريخ 
استحقاق السداد وأساس احتساب التقييم. كما جيب أن يتضمن 
التقييم إشعار الشخص اخلاضع للضريبة حبقه يف استئناف التقييم.

3- م�ع مراع�اة ما ورد يف الفقرة الرابعة م�ن هذه املادة، جيب على 
اهليئة أال تصدر أو تعدل تقييمًا فيما يتعلق بأي فرتة ضريبية بعد 
انقضاء مخس )5( س�نوات من انتهاء الس�نة التقوميية ذات الصلة 

بالفرتة الضريبية.
4- يف احل�االت ال�يت جت�ري فيه�ا معام�الت بقص�د خمالف�ة أحكام 
النظام وهذه الالئحة، أو إذا مل يلتزم الش�خص اخلاضع للضريبة 
بالتس�جيل، فإن�ه جي�وز للهيئة إص�دار أو تعدي�ل التقييمات ملدة 
عش�رين )20( س�نة من نهاية السنة التقوميية اليت تقع فيها الفرتة 

الضريبية.
5- جي�وز س�حب التقيي�م ال�ذي أصدرته اهليئ�ة نتيجة ع�دم تقديم 
الش�خص اخلاضع للضريبة إلقراره الضرييب، إذا قدم الش�خص 
اخلاض�ع للضريب�ة أو من ينوب عن�ه إقرارًا ضريبي�ًا مكتماًل عن 

ذات الف�رتة الضريبية.
6- عل�ى األش�خاص اخلاضع�ني للضريب�ة أن يب�دوا تعاونهم فيما 

يتعل�ق بالفح�ص الذي جتري�ه اهليئة وفقًا للش�روط اآلتية:
أ- وفقًا للفقرة )ب( من هذه املادة، جيب إجراء الفحص يف مقر 
العم�ل اخلاص بالش�خص اخلاضع للضريب�ة أو يف مقر اهليئة 
مبوج�ب إش�عار تص�دره اهليئة قبل م�دة ال تقل عن عش�رين 

)20( يومًا م�ن تاريخ الفحص.
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ب- اس�تثناء من الفقرة )أ( من هذه املادة، جيوز للهيئة أن جتري 
فحصًا دون إخطار مسبق إذا كان لديها أسباب منطقية تدعوها 
إىل الش�ك يف وجود خمالفة ألحكام النظام أو هذه الالئحة أو 
يف حال رفض أو كان من املرجح أن يرفض الشخص اخلاضع 

للضريبة التعاون مع اهليئة.
ج- يتم إجراء الفحص يف مقر العمل اخلاص بالشخص اخلاضع 
للضريب�ة خالل س�اعات العمل الرمسية املتبع�ة لديه. وعليه 
أن يس�مح بالوص�ول إىل كاف�ة الدفاتر والس�جالت والفواتري 
واملس�تندات احملاس�بية ال�يت حيتف�ظ به�ا وفق�ًا للنظ�ام وه�ذه 
الالئح�ة، وال�يت ق�د يتم فحصها م�ن اهليئة يف أو خ�ارج مقر 

عمل الش�خص اخلاض�ع للضريبة.
د- يف حال�ة قي�ام اهليئ�ة بنق�ل الدفات�ر والس�جالت والفوات�ري 
واملس�تندات احملاس�بية خارج مقر الشخص اخلاضع للضريبة، 

فيج�ب إعطائه إيص�ااًل بذلك.
ه�- على اهليئة إعادة املستندات املنقولة بعد االنتهاء من فحصها 
إىل الش�خص اخلاض�ع للضريب�ة خ�الل عش�رين )20( يومًا 
م�ن تاري�خ انتهاء الفحص، وللهيئة أن حتتفظ بنس�خ من هذه 

املس�تندات إذا رأت اهليئ�ة ضرورة لذلك.
7- جي�وز ملوظف�ي اهليئ�ة، كج�زء من الفح�ص أن يق�وم بزيارة أي 
مقر تابع للشخص اخلاضع للضريبة للتحقق من التزام الشخص 

اخلاض�ع للضريبة جبمي�ع املتطلبات الضريبية.
8- إذا كان�ت الدفات�ر والوثائ�ق احملاس�بية وس�جالت الش�خص 
اخلاضع للضريبة حمفوظة يف نظام حاسب آلي أو نظام آلي آخر، 
جي�ب على الش�خص اخلاضع للضريبة خ�الل الفحص أن يقدم 
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إىل موظف�ي اهليئة نس�خًا ورقية أو ملف�ات الكرتونية حتتوي على 
املعلوم�ات املطلوبة عن�د طلبها منه.

9- يف ح�ال ع�دم تع�اون الش�خص اخلاضع للضريبة م�ع موظفي 
اهليئ�ة بتقدمي�ه للمعلوم�ات املطلوب�ة، جي�وز ملوظف�ي اهليئ�ة أن 
يتخ�ذوا إجراءات إضافي�ة للحصول على الفواتري والس�جالت 
واملس�تندات احملاس�بية وأي مس�تندات أخرى ذات صلة قد توفر 
تل�ك املعلوم�ات وهلم حجز ومس�ك تل�ك املس�تندات مؤقتًا إذا 
اتضح أن الشخص اخلاضع للضريبة قد خيفي أن يتلف أو يعبث 
بتل�ك املس�تندات. ويف احلاالت اليت يش�تبه فيه�ا بانتهاك أحكام 
النظ�ام أو ه�ذه الالئحة، فللهيئة أن جتري تفتيش�ًا لتلك األماكن 
وأن جتم�ع األدل�ة املتعلقة بذل�ك االنتهاك أو الته�رب الضرييب.

المادة الخامسة والستون: الضمان

1- يف احلاالت اليت يكون لدى اهليئة دليل أو سبب يدعو إىل الشك 
بأن الشخص اخلاضع للضريبة سيتخلف عن سداد ضريبة القيمة 
املضاف�ة وما قد يرتبط بها من غرامات أو رس�وم ضمن املواعيد 
املقررة، للهيئة أن تطلب ضمانًا نقديًا أو مصرفيًا كش�رط مس�بق 

للتسجيل، وفقًا للمتطلبات اآلتية:
أ- جي�ب أن يت�م اإلش�عار بوج�وب تقدي�م الضم�ان النقدي أو 
املص�ريف، كم�ا جي�ب أن يتضم�ن اإلش�عار مهل�ة للش�خص 
اخلاض�ع للضريب�ة مدته عش�رين )20( يومًا عل�ى األقل من 

أج�ل متكينه م�ن تقدي�م الضمان.
ب- يك�ون احل�د األقص�ى لقيم�ة الضمان النقدي احملتس�ب هو 
متوس�ط القيم�ة الربع س�نوية التقديرية لضريب�ة املخرجات.
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ج- جي�ب إي�داع قيمة الضم�ان النقدي يف حس�اب منفصل عن 
احلس�اب الضرييب اخلاص بالش�خص اخلاض�ع للضريبة.

د- للهيئة أن حتتفظ بالضمان النقدي ملدة اثين عشر شهرًا كما هلا 
أن تطلب ضمان مصريف وحتتفظ به لنفس املدة. ويف احلاالت 
ال�يت تك�ون قد بدأت فيها إج�راءات رمسية من أجل حتصيل 
أي مبال�غ مس�تحقة فيم�ا له صل�ة بضريبة القيم�ة املضافة أو 
الغرام�ات أو أي مبالغ مس�تحقة ذات ارتب�اط بالضريبة، وال 
تزال املبالغ غري مس�ددة من قبل الش�خص اخلاضع للضريبة، 
فإن�ه جيوز للهيئة إش�عار الش�خص اخلاضع للضريب�ة بإجراء 
مقاصة ملقابل املبالغ املستحقة أو التنفيذ على الضمان النقدي، 

أو تطلب من الضامن س�داد املبلغ املستحق.
ه��- يف احل�االت ال�يت يكون فيه�ا الضمان النق�دي األصلي أو 
الضم�ان املصريف قد مت اس�تهالكه يف عم�ل مقاصة مبالغ عن 
ضريبة القيمة املضافة أو غرامات أو أي مبالغ مس�تحقة ذات 
ارتب�اط بالضريب�ة مل يس�ددها الش�خص اخلاض�ع للضريب�ة، 
للهيئة أن تطلب ضمانًا نقديًا أو مصرفيًا جديدًا من الشخص 

للضريبة. اخلاضع 
و- يف حال بقاء الضمان النقدي حمفوظًا يف احلساب بعد انقضاء 
االثين عش�ر ش�هرًا، للهيئة إعادته للشخص اخلاضع للضريبة 
بناًء على طلبه أو قيده لصاحل حسابه عن طريق املقاصة مع ما 
قد يس�تحق عليه حاليًا أو مستقباًل من ضريبة القيمة املضافة، 
كما جيوز جتديد مدة االحتفاظ بالضمان سنة إضافية بناًء على 

قرار تصدره اهليئة.
2- يف احلاالت اليت يتقدم فيها الشخص اخلاضع للضريبة باستئناف 
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أو مراجعة قرار قابل لالستئناف رمسيًا، ويكون لدى اهليئة دلياًل 
أو سببًا للشك أن الشخص اخلاضع للضريبة قد ال يسدد الضريبة 
موض�وع الن�زاع، للهيئ�ة أن تطلب منه ضمانًا نقدي�ًا أو مصرفيًا، 
بقيم�ة أقصاه�ا ما يع�ادل مبلغ الضريبة والغرامات اليت مل تس�دد 
ع�ن الق�رار املع�رتض عليه. وجي�ب أن يصدر الطل�ب بالضمان 

خطيًا.
3- دون اإلخالل باألحكام األخرى الواردة يف هذه الالئحة، جيوز 
ملصلحة اجلمارك أن تطلب ضمانًا نقديًا أو مصرفيًا من الشخص 
املس�تورد للس�لع يف حال اإلدخال املؤقت للمملكة، يعادل قيمة 

الضريبة اليت ستستحق عند استرياد هذه السلع.

المادة السادسة والستون: السجالت

1- جيب على الشخص اخلاضع للضريبة حفظ الفواتري والسجالت 
واملس�تندات احملاس�بية ال�يت يلزم مس�كها مبوجب أح�كام النظام 
وه�ذه الالئح�ة مدة س�ت )6( س�نوات على األقل اعتب�ارًا من 

نهاية الفرتة الضريبي�ة املتعلقة بها.
تكون مدة حفظ السجالت املتعلقة باألصول الرأمسالية طيلة 
فرتة التعديل هلذه األصول املقررة يف املادة الثانية واخلمس�ني من 
هذه الالئحة، مضافًا عليها مدة مخس )5( سنوات تبدأ من تاريخ 

امتالكها من قبل الشخص اخلاضع للضريبة.
2- جي�ب مس�ك الس�جالت باللغ�ة العربي�ة، وجي�ب إص�دار مجيع 
الفوات�ري باللغ�ة العربي�ة باإلضافة ألي لغة أخ�رى قد تصدر بها 

الفوات�ري الضريبية.
3- جيب حفظ الس�جالت يف اململكة ورقيًا أو من خالل الوصول 
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إىل خادم حفظت فيه تلك السجالت، ويف حال اختيار الشخص 
اخلاض�ع للضريب�ة ختزي�ن الس�جالت الكرتوني�ًا جي�ب اس�تيفاء 

اآلتية: الشروط 
أ- جيب أن يكون نظام احلاسب اآللي أو اخلادم موجودًا فعليًا يف 
اململكة. وجيوز للش�خص اخلاضع للضريبة الذي له مؤسس�ة 
تق�ع يف اململك�ة أن حيتف�ظ بنظام احلاس�ب اآلل�ي املركزي يف 
اخلارج، شريطة أن تكون له حمطة طرفية أو توصيلة طرفية يف 
فرع�ه يف اململك�ة ميكن من خالهلا الوص�ول إىل كافة البيانات 

والقيود املتعلقة حبس�اب املؤسسة الواقعة يف اململكة.
ب- جي�ب أن تك�ون البيانات اليت يتم إدخاهلا يف نظام احلاس�ب 
اآللي باللغة العربية وجيب أن تكون مطابقة متامًا لنسخة تلك 

الدفاتر.
ج- جي�ب االحتف�اظ حملي�ًا باملس�تندات األصلي�ة املؤي�دة جلميع 

القي�ود املس�جلة يف الدفاتر احملاس�بية.
د- جي�وز اس�تخراج احلس�ابات اخلتامية وامليزاني�ة العمومية عن 
طري�ق احلاس�ب اآلل�ي مباش�رة. ويف ح�ال اس�تخدام طريقة 
احملاس�بة التقليدي�ة مبس�اعدة احلاس�ب اآللي يف بع�ض البنود 
احملاس�بية، فيج�ب أن تكون مجيع قيود التس�وية متوفرة باللغة 

العربية.
ه��- على الش�خص اخلاضع للضريبة أن يوث�ق إدخال البيانات 
إىل احلاس�ب اآللي ونظام املعاجلة للقيود احملاس�بية للمراجعة 

االقتضاء. عند 
و- عل�ى الش�خص اخلاضع للضريب�ة اختاذ اإلج�راءات األمنية 
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الضروري�ة والضوابط الكافية اليت ميك�ن مراجعتها وفحصها 
ملن�ع العبث بها.

ز- للهيئة أن جتري مراجعة آلية للنظم والربامج اليت يس�تخدمها 
الش�خص اخلاضع للضريبة يف إعداد حساباته اآللية.

4- جي�وز للش�خص اخلاضع للضريبة أن يعني طرف�ًا ثالثًا من أجل 
االلت�زام مبتطلبات ختزين الس�جالت، ويظل الش�خص اخلاضع 

للضريبة مس�ؤواًل عن التزامه.
5- عل�ى املمث�ل الضري�يب للش�خص غ�ري املقي�م الذي لي�س لديه 
مؤسسة يف اململكة، أن يتوىل مسؤولية االحتفاظ بالفواتري والدفاتر 

والس�جالت املتعلقة بنش�اط ذلك الشخص غري املقيم.
6- للهيئ�ة أن تطل�ب م�ن الش�خص اخلاض�ع للضريب�ة يف أي وقت 
س�جالت إضافية ألغراض إجراءات التسجيل والفحص والتقييم 
يف احلاالت اليت ترى فيها اهليئة أن ذلك ضروريًا ولديها األس�باب 
لطلب ذلك، من خالل إش�عار يوجه للش�خص اخلاضع للضريبة، 
عل�ى أن مين�ح الوقت الكايف لتقديم الس�جالت اإلضافية املطلوبة منه.

المادة السابعة والستون: المسؤولية التضامنية عن الضريبة

يف احلاالت اليت يكون فيها شخص ما مسؤواًل بالتضامن مع الشخص 
اخلاضع للضريبة عما يس�تحق عليه من ضرائب وغرامات وغريها من 
املبالغ املستحقة وفقًا لالتفاقية والنظام، فإنه جيوز للهيئة أن جتري تقييمًا 
يف حق ذلك الش�خص فيما يتعلق مببالغ الضريبة والغرامات املستحقة 

عن تلك املخالفة، وجيب أن يتضمن التقييم ما يلي:
أ- مبلغ الضريبة املستحقة فيما يتعلق بتلك املخالفة.

ب- أي غرامة واجبة السداد.
تاريخ استحقاق السداد.
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المادة الثامنة والستون: االستئناف

1- تق�دم االعرتاض�ات للجه�ة القضائي�ة املختصة وفق�ًا ملا جاء يف 
املرسوم امللكي رقم )م/113( وتاريخ 2-11-1438 ه� ونظام 

ضريبة الدخل والنظام.
2- لوزي�ر املالي�ة وض�ع تنظيم إلجراءات التس�وية، حلل اخلالفات 
ب�ني اهليئ�ة واخلاضع�ني للضريبة، وف�ق مواد ميكن اللج�وء إليها 
عن�د موافق�ة اهليئة والش�خص اخلاضع للضريبة عل�ى إجراءات 

التسوية.



131

الفصل الحادي عشر:رد الضريبة

المادة التاسعة والستون: رد الضريبة المسددة بالزيادة

1- للش�خص اخلاض�ع للضريبة املطالبةوبرد مبلغ الضريبة املس�دد 
بالزيادة، وفقًا للشروط واألحكام املنصوص عليها يف هذه املادة، 

وذل�ك يف أي احلاالت التالية:
أ- ع�دم تقدي�م إقرار ضرييب عن فرتة ضريبي�ة يكون فيها صايف 
الضريب�ة املس�تحقة رصي�دًا دائن�ًا لصاحل الش�خص اخلاضع 

للضريبة.
ب- عند قيام الش�خص اخلاضع للضريبة بس�داد مبلغ زائد عن 

مبلغ الضريبة واجب الس�داد.
ج- عن�د وجود رصيد دائن لصاحل الش�خص اخلاضع للضريبة 

يتعل�ق بضريبة القيمة املضافة.
2- جيوز للشخص اخلاضع للضريبة تقديم طلب إىل اهليئة باسرتداد 
أي مبالغ سددها بالزيادة على املبالغ املقررة يف احلاالت املنصوص 
عليه�ا بالفق�رة األوىل من هذه املادة يف تاري�خ تقديم اإلقرار، أو 
أي وق�ت آخ�ر خالل مخس )5( س�نوات من تاريخ نهاية الس�نة 

التقوميي�ة اليت حدث فيها أي من تلك احلاالت.
3- جيوز رفض طلب االسرتداد إذا كانت هناك أي إقرارات ضريبية 

واجبة التقديم ومل تقدم إىل اهليئة بعد.
4- تقوم اهليئة مبراجعة الطلب املقدم من الشخص اخلاضع للضريبة 
وجيوز هلا املوافقة على طلب االس�رتداد أو رفضه كليًا أو جزئيًا، 
كم�ا جي�وز هلا طل�ب معلوم�ات إضافي�ة من الش�خص اخلاضع 
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للضريب�ة م�ن أجل التأكد م�ن صحته، وعلى اهليئ�ة عند املوافقة 
على االس�رتداد كليًا أو جزئيًا، االنتهاء من إجراءات االس�رتداد 
ورد املبل�غ خ�الل س�تني )60( يوم�ًا م�ن تاري�خ موافقتها على 
الطل�ب، عرب حتويل مصريف حلس�اب الش�خص اخلاضع للضريبة.

5- للهيئة إجراء مقاصة للمبلغ الزائد يف احلساب الضرييب اخلاص 
بالش�خص اخلاض�ع للضريب�ة مقابل أي ضريب�ة أو غرامة أو أي 
مبالغ أخرى مس�تحقة للهيئة. كما جيوز للهيئة احتجاز املبلغ إىل 
حني التوصل إىل تس�وية بش�أن أي تقييمات عالقة صادرة يف حقه.

6- جي�وز للش�خص اخلاض�ع للضريب�ة أن يطل�ب اس�رتداد املبل�غ 
الزائ�د، وإال س�يتم ترحيل�ه يف حس�ابه الضرييب عن�د تقديم كل 
إق�رار ضرييب أو يف أي وقت آخ�ر وفقا للمدة الزمنية الواردة يف 

الفق�رة الثانية من ه�ذه املادة.

المادة السبعون: رد الضريبة إلى األشخاص المعينين

1- دون االخالل باالتفاقية والنظام، للهيئة أن تس�مح لألش�خاص 
املعين�ني الذي�ن ال ميارس�ون نش�اطًا اقتصاديًا أو الذي�ن يعملون 
يف نش�اط اقتص�ادي مع�ني، تقديم طلب اس�رتداد الضرائب اليت 
يسددونها على توريدات السلع أو اخلدمات املستلمة يف اململكة، 
ولوزير املالية أن يصدر من وقت آلخر قائمة بأمساء األشخاص 
املؤهل�ني الس�رتداد الضريب�ة، واعتبار كل منهم ش�خصًا مؤهاًل 

ألغراض هذه املادة.
2- وفق�ًا لألحكام الواردة يف االتفاقية والنظام، لوزير املالية ختويل 
الس�ماح حلكوم�ات أجنبي�ة ومنظم�ات دولية وهيئ�ات وبعثات 
دبلوماس�ية كأش�خاص خمولني بطلب اس�رتداد الضريبة املتكبدة 
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عل�ى الس�لع واخلدمات يف اململك�ة، وتعد قائم�ة بأمساء هؤالء 
األش�خاص وتصدر بقرار م�ن جملس اإلدارة.

3- جيوز للشخص املؤهل أن يقدم طلبًا من أجل السماح له بتقديم 
طلب�ات اس�رتداد. وعند قب�ول الطلب تصدر اهليئ�ة رقم تعريف 
ش�خصي لذلك الش�خص. وجيب على الشخص أن يذكر ذلك 

الرقم يف مجيع طلبات االس�رتداد واملراس�الت مع اهليئة.
4- جي�وز للش�خص املؤهل تقديم طلب اس�رتداد فيم�ا يتعلق بكل 
فرتة ربع س�نوية أو س�نة تقوميية. وال جيوز تقديم أكثر من طلب 
اس�رتداد واحد فيما يتعلق بأية فرتة ربع س�نوية أو س�نة تقوميية.

5- جيب أن تقدم مجيع طلبات االسرتداد خالل مدة ستة أشهر من 
نهاية السنة التقوميية ذات الصلة بفرتة املطالبة.

6- جيوز أن يشمل طلب االسرتداد، الضريبة املدفوعة عن اخلدمات 
أو الس�لع ال�يت ص�درت به�ا فات�ورة ضريبي�ة حيوزها الش�خص 

اخلاض�ع للضريبة، ومؤرخة ضمن فرتة االس�رتداد املبينة.
7- يف احل�االت ال�يت تكون فيها هيئة حكومية أو كيان حكومي هو 
الشخص املؤهل، فلن يسمح له بتقديم طلب لالسرتداد إال بقدر 

ما تكون تلك اهليئة أو ذلك الكيان ال يتصرف بصفة جتارية.
8- لن ترد الضريبة املتعلقة بتوريدات الس�لع واخلدمات املقررة يف 
امل�ادة اخلمس�ني من ه�ذه الالئحة، حتى ال يتم حتملها يف س�ياق 

النش�اط االقتصادي للش�خص اخلاضع للضريبة.
9- ال جي�وز التق�دم بطل�ب اس�رتداد ع�ن مبلغ ضريبة يق�ل إمجالي 

قيمت�ه عن أل�ف )1000( ريال.
10- جيب أن حيتوي كل طلب اس�رتداد يتعلق بالس�لع واخلدمات 
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املوردة إىل الش�خص املؤهل عل�ى املعلومات اآلتية:
أ- اسم املورد ورقم تعريفه الضرييب.

ب- تاريخ الفاتورة.
ج- رقم الفاتورة.

د- إمجالي مبلغ الفاتورة.
ه�- مبلغ ضريبة القيمة املضافة.

و- وصف السلع أو اخلدمات املشرتاة.
11- جي�وز للهيئ�ة أن تطل�ب نس�خًا م�ن الفوات�ري الضريبي�ة أو أن 
تطلب معلومات إضافية من الشخص املؤهل يف شكل ورقي أو 
آل�ي. ويف تل�ك احلاالت جيب أن تقدم املعلومات املطلوبة خالل 

عش�رين )20( يومًا م�ن تاريخ طلب اهليئة.
12- بعد معاجلة الطلب، تصدر اهليئة إشعارًا إىل الشخص املؤهل.

13- إذا متت املوافقة على الطلب جزئيًا أو كليًا، تقوم اهليئة بالسداد 
إىل احلساب املصريف الذي حيدده الشخص املؤهل يف طلبه، خالل 

ستني )60( يومًا من تاريخ إصدار اإلشعار.

المادة الحادية والسـبعون: رد الضريبة إلى األشـخاص الخاضعين 
فـي دول أعضاء أخرى

جيوز لألشخاص املسجلني ألغراض ضريبة القيمة املضافة يف دولة 
عضو أخرى أن يقدموا طلبًا السرتداد الضريبة اليت حتملوها يف اململكة 

مبا يتوافق مع الضوابط املتفق عليها بني الدول األعضاء.
ويص�در جمل�س اإلدارة ق�رارًا باإلج�راءات املتعلق�ة بتقديم الطلب 

املتعل�ق بالضريب�ة اليت مت حتمله�ا يف اململكة.
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إلـى أشـخاص خاضعيـن  الثانيـة والسـبعون: رد الضريبـة  المـادة 
غيـر مقيميـن فـي دول المجلـس

1- جيوز لألش�خاص الذين ميارس�ون نش�اطًا اقتصاديًا خارج دول 
اجملل�س التقدم بطلب باعتبارهم أش�خاصًا مؤهل�ني باملطالبة برد 
الضريب�ة ال�يت حتملوها عن الس�لع أو اخلدمات املوردة إليهم من 
قبل ش�خص يف اململكة، ويكون الش�خص ش�خصًا مؤهاًل وفقًا 

هلذه الفق�رة يف احلاالت اآلتية:
أ- إذا كان الش�خص مؤسس�ا يف دول�ة تطب�ق نظ�ام ضريبة على 
املعامالت مشابهًا لضريبة القيمة املضافة، وكان ذلك الشخص 

مسجاًل لتلك الضريبة.
ب- إذا كان الش�خص مؤسس�ًا يف دولة تطبق نظام ضريبة على 
املعام�الت مش�ابهًا لضريب�ة القيم�ة املضافة، وكان يس�مح يف 
تل�ك الدول�ة بآلي�ة مماثلة ل�رد الضريب�ة إىل املقيم�ني باململكة 

الذي�ن يكلف�ون بضريبة يف تل�ك الدولة.
2- جيب على الشخص الذي يرغب يف تقديم طلب لرد الضريبة أن 
يقدم أواًل طلبًا إىل اهليئة باعتباره شخصًا مؤهاًل، وفقًا لإلجراءات 

املبينة يف املادة السبعني من هذه الالئحة.
3- جيوز للش�خص املؤهل الذي نش�أت أحقيته وفقًا هلذه املادة أن 
يقدم طلبات االس�رتداد على أس�اس الس�نة التقوميي�ة فقط. ويف 
احل�االت األخرى، يق�دم الش�خص املؤهل طلبات االس�رتداد، 
وس�وف تنظ�ر اهليئة يف هذه الطلبات باتب�اع اإلجراءات املبينة يف 

املادة الس�بعني م�ن هذه الالئحة.
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المادة الثالثة والسبعون: رد الضريبة إلى السياح

1- جي�وز للهيئ�ة تفويض واح�د أو أكثر من مقدم�ي اخلدمة بتولي 
خطة تس�هيل رد ضريبة القيمة املضافة إىل الس�ياح الذين حتملوا 
الضريب�ة يف اململك�ة. وعل�ى اهليئ�ة إص�دار قائمة بأمس�اء مجيع 

مقدمي اخلدم�ة املعتمدين.
2- جي�وز للس�ياح الذين يثبتوا أنهم ليس�وا مقيم�ني يف دولة عضو، 
أن يقدم�وا إىل مق�دم اخلدم�ة املعتمد طلباتهم ب�رد ضريبة القيمة 
املضافة عن الس�لع اليت اش�رتوها يف اململكة ولن تس�تعمل فيها 

وس�يتم تصديره�ا إىل مكان خارج إقلي�م دول اجمللس.
3- جيب أن يقدم السائح طلب رد الضريبة إىل مقدم اخلدمة املفوض 

خالل تواجده داخل اململكة.
4- جيب على مقدم اخلدمة املعتمد أن جيمع ما يثبت س�داد ضريبة 
القيمة املضافة، وأهلية الس�لع للرد، وأن يفحص الطلب قبل أن 

يق�دم الطلبات إىل اهليئة للموافقة عليها.
5- يف حاالت املوافقة على طلب السائح، سوف تقوم اهليئة بسداد 
مبل�غ االس�رتداد إىل مق�دم اخلدم�ة. ويقوم مقدم اخلدمة بس�داد 
املبلغ إىل الس�ائح وجيوز له خصم نس�بة مئوية من املبلغ كعمولة.

6- جي�وز للهيئ�ة رفض املطالبات الفردية كلي�ًا أو جزئيًا إذا مل تقتنع 
باستيفائها معايري األحقية. ويف حالة عدم استيفاء معايري األحقية 
فيما له صلة بطلبات متعددة، فللهيئة إلغاء موافقتها املمنوحة إىل 

مقدم اخلدمة بتطبيق خطة رد الضريبة إىل السياح.
7- ليس على اهليئة التزام جتاه السياح األفراد بأن ترد إليهم ضريبة 

القيمة املضافة اليت حتملوها يف اململكة.
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الفصل الثاني عشر: أحكام عامة

أيـام  خـارج  المسـتحقة  االلتزامـات  والسـبعون:  الرابعـة  المـادة 
العمـل

1- جيب إيداع اإلقرارات الضريبية وس�داد الضرائب املستحقة، يف 
أو قبل التاريخ املنصوص عليه يف هذه الالئحة، سواء وافق ذلك 

التاريخ يوم عمل أو خارج أيام العمل.
2- إذا وق�ع أي الت�زام مقرر مبوجب النظام وهذه الالئحة وكان قد 
وافق تاريخ أداؤه من الشخص أو اهليئة غري أيام العمل، فسيعد 
أنه مت تنفيذه يف التاريخ املطلوب، إذا مت تنفيذه فعاًل يف يوم العمل 

التالي.
3- يقصد بيوم العمل أي يوم عدا يومي اجلمعة والسبت وعدا أيام 

العطلة الرمسية للدولة.

المادة الخامسة والسبعون: قرارات تفسيرية

1- جي�وز لألش�خاص اخلاضع�ني للضريبة التقدم بطل�ب إىل اهليئة 
بإعطاء رأيها أو قرار تفسريي بشأن تفسري النظام أو هذه الالئحة 
يف سياق النشاط االقتصادي احلالي أو املزمع للشخص اخلاضع 
للضريبة. جيب تقديم الطلب خطيًا وأن حيدد الش�خص اخلاضع 
للضريب�ة م�ا إذا كان يرغب أن يكون الق�رار متاحًا للجمهور أم 

ال.
2- للهيئة حس�ب تقديرها أن تقدم رأيًا أو أن تصدر قرارًا تفس�رييًا 
بن�اًء عل�ى طلب مقدم هلا، وتنظر اهليئ�ة يف الطلب على ضوء ما 

يلي:
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أ- درج�ة تعقي�د املس�ألة وتوفر امل�وارد لدى الش�خص اخلاضع 
للضريب�ة ملقابلة املس�ألة موض�وع الطلب.

ب- م�ا إذا كان الطل�ب بإصدار ق�رار مطلوب إتاحته للجمهور 
م�ن عدم�ه، واملنفع�ة الناجت�ة لص�احل األش�خاص اخلاضعني 

اآلخري�ن ع�ن إص�دار رأي أو قرار يف موض�وع الطلب.
ج- مس�توى املعلوم�ات املتوفرة يف الطلب فيما يتعلق بالنش�اط 
االقتص�ادي احلالي أو املزمع، حبي�ث تتيح للهيئة إصدار قرار 
تفس�ريي يع�د دقيقًا بالنس�بة إىل تطبيق أح�كام النظام أو هذه 

الالئح�ة على ذلك النش�اط االقتصادي.
د- القيمة املتوقعة وانتظامية الوقائع أو املعامالت ذات الصلة.

ه�- توفر املوارد لدى اهليئة لالستجابة للطلب.
3- تق�وم اهليئ�ة بإص�دار القرار التفس�ريي، وعند قيامه�ا بذلك ال 
تكشف اهليئة عن هوية الشخص اخلاضع للضريبة وال التفاصيل 

ال�يت ميكن من واقعها التعرف على ش�خصيته أو هويته.
4- جيوز للهيئة حسب تقديرها أن تقوم بإصدار قرار تفسريي عام، 
من أجل إعطاء اإلرش�اد يف تطبي�ق النظام أو هذه الالئحة، دون 

أن يكون هناك طلب من ش�خص خاضع معني.
5- أي رأي أو ق�رار تفس�ريي تص�دره اهليئ�ة وفق�ًا هل�ذه امل�ادة لن 
يك�ون ملزمًا للهيئة أو ألي ش�خص خاضع للضريبة فيما يتعلق 
بأي معاملة جيريها الشخص اخلاضع للضريبة الذي طلب الرأي 
أو الق�رار أو جيريه�ا أي ش�خص آخر. ال ختل أح�كام هذه املادة 
حبق�وق اهليئ�ة يف إصدار ق�رارات وتعليمات ملزم�ة وفقًا للمادة 

الثانية واخلمس�ني من النظام.
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المادة السادسة والسبعون: صالحية الهيئة في تحديد النماذج

1- ألغراض تنفيذ االتفاقية والنظام وهذه الالئحة، للهيئة أن تقرر 
أي من�اذج أو صيغ آلية، يلتزم باس�تخدامها عن�د تقديم الطلبات 
أو اإلقرارات أو أي التزامات أخرى مفروضة على األش�خاص 

اخلاضعني للضريبة أو األش�خاص اآلخرين.
جيوز للهيئة أن تقرر تقديم أي مستندات أشري إليها يف النظام 

وهذه الالئحة، خطيًا وتقدميها آليًا.
2- دون اإلخ�الل مب�ا ورد يف الفق�رة األوىل من هذه امل�ادة، للهيئة 
الس�ماح بتقدي�م املعلوم�ات املطلوب�ة وفق�ًا ألي من�وذج آخر أو 

صيغ�ة أخرى، وبتس�ليمها يدوي�ًا أو بالربيد.
3- يعد النموذج أو املس�تند قد مت تقدميه يف تاريخ اس�تالمه من قبل 

اهليئة.

والـوكالء  الضريبيـون  الممثلـون  والسـبعون:  السـابعة  المـادة 
المعينـون واألشـخاص  الضريبيـون 

1- جي�وز للهيئ�ة، بالتنس�يق م�ع اجله�ات املعني�ة باملوافق�ة عل�ى 
األش�خاص الراغب�ني يف التص�رف كممثل�ني أو وكالء ضريبيني 
لألش�خاص اخلاضعني للضريبة فيما له صلة بالتزاماتهم املتعلقة 
بضريب�ة القيم�ة املضاف�ة يف اململك�ة. وتعلن اهليئ�ة قائمة بأمساء 

املعتمدي�ن من املمثل�ني أو ال�وكالء الضريبيني.
2-على الشخص اخلاضع للضريبة غري املقيم، أن يعني ممثل ضرييب 
ل�ه. ويك�ون املمث�ل الضري�يب مس�ؤواًل بالتضامن مع الش�خص 
اخلاضع للضريبة عن س�داد أي ضريبة حتى التاريخ الذي تعلن 

اهليئ�ة عن توقفه عن متثيل الش�خص اخلاضع للضريبة.



140

3- للش�خص اخلاض�ع للضريب�ة املقي�م يف اململكة أن يع�ني وكياًل 
للتص�رف نيابة عن�ه فيما يتعلق بالتزامات�ه املتعلقة بضريبة القيمة 
املضاف�ة يف اململك�ة، وعليه أن يش�عر اهليئة بذلك. دون اإلخالل 
بتعيني الوكيل الضرييب، يظل الشخص اخلاضع للضريبة مسؤواًل 

بصفة ش�خصية عن كافة التزاماته.
4- للهيئ�ة أن تطل�ب من الش�خص اخلاضع للضريب�ة أن يقدم أي 
معلوم�ات وفق�ًا للنظام وهذه الالئحة، وهل�ا أن تطلب ذلك من 

وكيل�ه أو ممثل�ه الضرييب طيلة مدة متثيلهما لذلك الش�خص.
5- الش�خص املع�ني، س�واء كان إداري�ًا أو ممثاًل ش�خصيًا أو منفذًا 
لوصية أو حارسًا قضائيًا أو مصفيًا مت تعيينه نظاميًا لغرض إدارة 
أو تدب�ري أو تصفي�ة أو حل أمور الش�خص اخلاض�ع للضريبة مبا 
يف ذلك أمور الش�خص الطبيعي املتويف، جيب عليه إش�عار اهليئة 

خطيًا بتعيينه خالل عش�رين )20( يوم�ًا من تاريخ التعيني.

المادة الثامنة والسبعون: إصدار اإلشعارات

1- مجي�ع اإلش�عارات ال�يت تصدره�ا اهليئ�ة إىل الش�خص اخلاضع 
للضريبة ستعد على أنها قد استلمت منه يف تاريخ إرساهلا، ما مل 
يكن هناك دليل على تأخر اس�تالم اإلش�عار يف ظروف خارجة 

ع�ن إرادة الش�خص اخلاضع للضريبة.
2- أي مراسالت حمددة يف هذه الالئحة على أنها تستوجب إشعارًا 
من قبل اهليئة إىل الش�خص اخلاضع للضريبة، جيب أن ترس�ل يف 
مس�تند رمسي حيتوي عل�ى عالمة تعريف ممي�زة، وجيب إصدار 

هذا املس�تند آليًا بوسيلة آمنة أو وسيط آمن.
3- جيب أن ترس�ل نس�خة ورقية من اإلش�عارات اليت تصدر وفقًا 
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للمادتني اخلامسة والستني أو السادسة والستني من هذه الالئحة، 
إىل عنوان الشخص اخلاضع للضريبة.

4- يف احل�االت ال�يت يعني فيها الش�خص اخلاضع للضريبة ممثاًل أو 
وكي�اًل ضريبي�ًا أو قام بتعيني ش�خص معني للتص�رف نيابة عنه، 
ترس�ل إليه نسخة من اإلش�عارات واملراسالت بنفس الشكل أو 

الصيغة.

المادة التاسعة والسبعون: أحكام انتقالية

1- يف احل�االت املنص�وص عليه�ا يف النظ�ام، يف ح�ال مت إص�دار 
فات�ورة أو س�داد املقابل قب�ل تاريخ نفاذ النظ�ام، ومت التوريد يف 
هذا التاريخ أو بعده، يعد مورد الس�لع أو اخلدمات على أنه قد 
قام بتوريد خاضع للضريبة يف تاريخ توريد الس�لع أو اخلدمات، 

وفق�ًا ملا هو حم�دد يف االتفاقية.
جي�ب على الش�خص اخلاضع للضريبة يف مث�ل هذه احلاالت 
أن يص�در فات�ورة إضافية تبني الضريبة احململة عن توريد الس�لع 
أو اخلدمات ما مل تكن تلك الضريبة مضمنة يف الفاتورة الصادرة 

قب�ل تاريخ بدء نفاذ النظام.
2- ألغ�راض هذه املادة يع�د تاريخ التوريد على أنه يقع يف أو بعد 

تاري�خ بدء نفاذ النظام يف احلالتني اآلتيتني:
أ- إذا كان تاريخ تس�ليم الس�لع أو أصبح الوصول إليها ممكنًا يف 

أو بعد تاريخ بدء نفاذ النظام.
ب- إذا كان التاريخ الذي اكتملت فيه تأدية اخلدمات يف أو بعد 

تاريخ نفاذ النظام.
3- جي�وز للم�ورد معامل�ة أي توريد لس�لع أو خدمات أجري فيما 
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يتعل�ق بعق�د ما مل يك�ن يتوقع في�ه تطبيق ضريبة القيم�ة املضافة 
بالنسبة إىل التوريد معاملة التوريد اخلاضعة لنسبة الصفر، ويظل 
األمر كذلك حتى انقضاء العقد أو جتديده أو حلول 31 ديسمرب 

2018 أيهما أس�بق، وذلك شريطة ما يلي:
أ- أن يكون العقد قد مت إبرامه قبل 30 مايو 2017.

ب- أن حي�ق للعميل خصم ضريب�ة املدخالت كاملة فيما يتعلق 
بتوريد الس�لع أو اخلدمات أو اسرتداد الضريبة.

ج- أن يقدم العميل شهادة خطية إىل املورد بإمكانية خصم كامل 
ضريبة املدخالت عن التوريد.

4- جيب على أي ش�خص مقيم وممارس لنش�اط اقتصادي، اعتبارًا 
م�ن تاري�خ نف�اذ هذه الالئح�ة أو يف أي تاريخ قبل 20 ديس�مرب 

2017 القي�ام مبا يلي:
أ- عمل تقدير باإليرادات الس�نوية للس�نة اليت تبدأ يف األول من 

شهر يناير لعام 2018.
ب- التقدم بطلب إىل اهليئة بالتسجيل يف حال كان من املتوقع أن 
تزيد قيمة التوريدات السنوية اخلاضعة للضريبة يف هذه السنة 

عن حد التسجيل اإللزامي.
للهيئة وفقًا ألغراض الفقرة اخلامس�ة )أ( من املادة الثالثة من 
النظ�ام، أن تقرر قبول طلبات التس�جيل املتأخر وفق هذه املادة، 
على أن يكون آخر موعد للتس�جيل وفقًا هلذه املادة 20 ديس�مرب 

.2017
5- جيوز للهيئة كتدبري انتقالي تس�جيل األشخاص الذين يتوقع أن 
يطلب منهم التسجيل اإللزامي قبل األول من شهر يناير 2018. 
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وسوف تصبح مجيع التسجيالت وفقًا للفقرتني الرابعة واخلامسة 
من هذه املادة نافذة اعتبارًا من اليوم األول لشهر يناير 2018.

6- ألغ�راض النظ�ام، فإن أي دولة عضو مل تقم ببدء تطبيق ضريبة 
القيم�ة املضافة بعد األول من ش�هر يناير 2018، س�وف تعامل 
كدولة خارج إقليم دول اجمللس. التوريد الذي تتم معاملته وفقًا 
ألحكام االتفاقية على أنه أجري يف دولة عضو مل تقم ببدء تطبيق 
ضريب�ة القيم�ة املضاف�ة يف وقت التوريد، س�وف يعامل على أنه 
أج�ري يف دول�ة ثالث�ة خ�ارج إقلي�م دول اجمللس، ويت�م معاملة 
األش�خاص املقيم�ني يف تلك الدول معامل�ة املقيمني يف دولة ثالثة.
7- قبل إدخال نظام اخلدمات اإللكرتونية يف مجيع الدول األعضاء

أ- الش�خص اخلاضع للضريبة الذي يتلقى س�لعًا يف اململكة من 
دولة عضو أخرى، قبل بدء تطبيق نظام اخلدمات اإللكرتونية 
يف مجيع الدول األعضاء، سوف ُيعد على أنه قد قام باسترياد 
الس�لع إىل اململك�ة وس�يتم حتصي�ل الضريب�ة وفق�ًا لألحكام 

لالسترياد. املنظمة 
ب- ألغ�راض ضريب�ة القيم�ة املضافة، تعامل توريدات الس�لع 
اليت تنطوي على نقل س�لع من اململكة إىل دولة عضو أخرى 
قب�ل ب�دء تطبيق نظ�ام اخلدم�ات اإللكرتونية يف مجي�ع الدول 

األعضاء، معاملة تصدير للس�لع.
8- ألغراض هذه الالئحة، يتم إعالن تاريخ بدء تطبيق نظام اخلدمة 

اإللكرتونية رمسيًا من قبل اهليئة عن طريق أمر صادر منها.
9- فيما ال يتعارض مع أي حكم آخر وارد يف النظام وهذه الالئحة، 
يعف�ى م�ن االلتزام بالتس�جيل يف اململكة أي ش�خص تزيد قيمة 
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توريداته الس�نوية عن حد التس�جيل اإللزامي دون أن تزيد عن 
مبل�غ مليون )1,000,000( ريال وذلك قبل األول من ش�هر 
يناي�ر لعام 2019. ومع ذلك، جيب أن يقدم طلب التس�جيل يف 

أو قبل موعد أقصاه 20 ديس�مرب 2018.
ال تؤث�ر ه�ذه الفق�رة عل�ى إمكانية أي ش�خص بالتس�جيل بش�كل 

اختياري.
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