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كلمة وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

الحمــد للــه والصــاة والســام عــى أرشف األنبيــاء واملرســلني، نبينــا وســيدنا محمــد عــى أفضــل الصــاة وأتــم 

التســليم .. أمــا بعــد:

ر لوطننــا الغــايل أن يكــون مهبــط الوحــي ومنبــع العطــاء، وهــذا منطلــق تكريــم وفخــر، فيتســابق أهلــه  فقــد ُقــدِّ

للبــذل وتــزاد منظامتــه املجتمعيــة يف املســاهمة واملشــاركة يف الناتــج املحــي لتحقيــق مســتهدفات رؤيتــه الطموحــة. 

ويرتكــز جــزء مــن جهــود التنميــة املســتدامة يف دعــم منظــامت املجتمــع لتمكــني العمــل غــر الربحــي مــن أن يكــون 

ثقافــة ســائدة ومنهــج حيــاة.

ولقــد منــت جمعيــات ومؤسســات املجتمــع األهليــة خــال الســنوات املاضيــة بشــكل كبــر، تلبيــًة الحتياجــات املجتمع 

وتفاعــاً مــع توجهــات رؤيــة 2030، وقــد كان مــن ممكنــات الدعــم أن تــم إعفــاء تلــك املنظــامت مــن تحمــل رضيبــة 

ــة  ــة االجتامعي ــة والتنمي ــوارد البرشي ــي أقــرت عــام 2018م، وقــد حــرص املســؤولون يف وزارة امل ــة الت ــة املضاف القيم

بالتعــاون مــع الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل -يف ذلــك الوقــت- للوقــوف مــع منظــامت املجتمــع وتســهيل إجــراءات 

االســرتداد الرضيبــي ملدفوعاتهــم، وتــدرك الــوزارة أهميــة هــذه الخطــوة يف إعطــاء املزيــد مــن التســهيات واملحفــزات 

لتمكــني العمــل األهــي ودعمــه وتنميتــه ليكــون يف الربامــج املجتمعيــة والخطــط التنمويــة مســهاًم فاعــاً الكاملــة 

ومبــا يواكــب رؤيــة اململكــة 2030.

وقــد ســعى مجلــس املؤسســات األهليــة بالتعــاون مــع مؤسســة عبــد الرحمــن بن صالــح الراجحــي وعائلتــه الخرية 

ومؤسســة ســامل بــن أحمــد بالحمــر الخريــة إىل العمــل عــى إصــدار دليــل مــن إعــداد مكتــب ســليامن بــن ســامي 

ــة يف التعامــل مــع هــذا  ــات واملؤسســات األهلي ــاعدة الجمعي ــك ملس ــون، وذل ــون قانوني العســايف محاســبون ومراجع

اإلجــراء النظامــي، ويك يكــون هــذا الدليــل شــاماً لجميــع مــا يتعلــق بهــذا امللــف، ومرجًعــا هاًمــا لــكل الجمعيــات 

واملؤسســات األهليــة يف هــذا املجــال.

ومــام ال شــك فيــه أن إيجــاد واســتحداث أدلــة لألعــامل التــي تشــرتك فيهــا منظــامت القطــاع وتقــدم خدمــات 

مشــرتكة تعتــرب مــن األعــامل ذات املــردود العــايل التــي يســتمر االنتفــاع منهــا وتتجــدد الحاجــة إليهــا، ونتطلــع إىل 

مزيــٍد مــن األعــامل املشــابهة التــي تنفــع الجميــع وتواكــب املســتجدات والتغــرات.

ــات بنــاء يف تحقيــق مســتهدفات هــذه  ختامــاً نســأل اللــه أن يبــارك يف العمــل وأن يســدد الجهــود ويجعلنــا لَِبَن

الرؤيــة املباركــة، والســام عليكــم ورحمــة اللــه وبركاتــه.

 



7

أّواًل: المقّدمة:

بسم الله والصاة والسام عى رسول الله و عى آله وصحبه و وااله؛ أما بعد:-

فــإن موضــوع اســرتداد رضيبــة القيمــة املضافــة للجمعّيــات واملؤّسســات األهلّيــة قــد ازداد االهتــامم بــه بعــد أن صــدر 

ــخ:  ــم: )199989( وتاري ــة برق ــة االجتامعّي ــة للتنمي ــة االجتامعّي ــة والتنمي ــوارد البرشيّ ــل وزارة امل ــعادة وكي ــن س ــم م التعمي

1439/05/26هـــ حيــث بــدأت الجمعّيــات واملؤّسســات األهلّيــة بالتقــّدم للتســجيل كأشــخاص مؤّهلــني لاســرتداد، وبــدأ الســؤال 

عــن اســتعادة املبالــغ املدفوعــة للموّرديــن كرضيبــة قيمــة مضافــة، ونجــح عدد مــن الجمعّيــات واملؤّسســات األهلّية بالتســجيل 

وتعــّر البعــض ومل يقــم بالتســجيل بعــض، كــام اســرتّد عــدد مــن تلــك الجمعّيــات واملؤّسســات الرضائــب املدفوعــة كاملــًة 

وبعضهــا اســرتّدها بشــكل غــر مكتمــل وبعضهــا رفــض لــه طلــب االســرتداد لعــدم اســتيفاؤه اشــرتاطات االســرتداد .

ــوح  ــدم وض ــو يف ع ــرات ه ــك الع ــض تل ــة ببع ــات األهلّي ــات واملؤسس ــض الجمعّي ــوع بع ــبب وق ــزو س ــن أن نع وميك

ــة،  ــات واملؤّسســات األهلّي ــة القيمــة املضافــة لــدى عــدد كبــر مــن الجمعّي ــة يف معالجــة اســرتداد رضيب ــات اإلجرائّي اآللّي

ــن تلــك  ــة اإلرشــاديّة التــي توّضــح تلــك الخطــوات ونحــو ذلــك مــن األدوات التــي متكّ وضعــف التوعيــة الكافيــة واألدلّ

ــب املدفوعــة . ــك الرضائ ــات مــن اســرتداد تل الجه

ولذلــك فــإن مؤّسســة عبدالرحمــن بــن صالــح الراجحــي وعائلتــه الخريّــة ومؤّسســة ســامل بــن أحمــد بالحمــر وعائلتــه 

الخريّــة قامتــا بتبّنــي ذلــك املوضــوع ومّولــت هــذا املــرشوع الــذي يقــّدم دليــاً إجرائّيــاً إرشــاديّاً مهنّيــاً لــكل مــا يتعلّــق 

بالجوانــب التطبيقّيــة الســرتداد رضيبــة القيمــة املضافــة للجمعّيــات واملؤّسســات األهلّيــة كأشــخاص مؤّهلــني الســرتداد تلــك 

الرضيبــة، مســاهمة منهــا يف متكــني تلــك الجهــات يف الحصــول عــى تلــك املزايــا الرضيبّيــة بالطــرق والوســائل النظامّية؛ 

ويف ذلــك الســبيل فقــد تــم تكليــف مكتــب ســليامن بــن ســامي العّســايف محاســبون ومراجعــون قانونيــون للقيــام بإعــداد 

ذلــك الدليــل كجهــة استشــاريّة متخّصصــة، وتقديــم خدماتهــم االستشــاريّة يف مجــال رضيبــة القيمــة املضافــة لعــدد 30 

جمعّيــة ومؤّسســة أهلّيــة كجــزء مــن متكــني ذلــك القطــاع الــذي تســتهدفه املؤّسســتني يف تنميتــه ومتكينــه .

ولــذا فتجــدون بــني يديكــم دليــل اســرتداد رضيبــة القيمــة املضافــة للجمعّيــات واملؤّسســات األهلّيــة كأشــخاص مؤّهلــني 

لاســرتداد طبقــاً ملــا ورد يف املــاّدة )70( مــن الائحــة التنفيذيّــة لنظــام رضيبــة القيمــة املضافــة؛ وهــذا الدليــل يهــدف إىل 

مــا يــي:

1 املســاعدة يف تطبيــق أحــكام نظــام رضيبــة القيمــة املضافــة والئحتــه التنفيذيّــة، يف اســرتداد الجمعّيــات واملؤّسســات 

األهلّيــة للرضائــب التــي يقومــون بدفعهــا.

     تقديم تصّور ماءم حيال أحكام التسجيل واالسرتداد لرضيبة القيمة املضافة كأشخاص مؤّهلني لاسرتداد.

3 توضيح خطوات التسجيل يف رضيبة القيمة املضافة، وخطوات اسرتدادها.

4 بيان الحاالت والجوانب التي ال ميكن طلب اسرتدادها والجوانب التي متنع من االسرتداد.

5 توضيح املعالجة املحاسبّية لرضيبة القيمة املضافة املمكن اسرتدادها، وإرشادات عاّمة للتنظيم املايل تتعلّق بها.
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ــط،  ــا فق ــة و مــن يعامــل معاملته ــات األهلّي ــات واملؤّسس ــون مامئــاً للجمعّي ــه ليك ــداده وتصميم ــم إع ــل ت ــذا الدلي ه

ــة لنظــام رضيبــة القيمــة املضافــة؛ وبالرغــم مــن  وذلــك للجهــات التــي تنطبــق عليهــا املــاّدة )70( مــن الائحــة التنفيذيّ

ذلــك فهــو دليــل املخاطــب بــه هــو الجمعّيــات واملؤّسســات األهلّيــة فقــط، ولــذا فــإن الفئــات األخــرى املشــمولة باســرتداد 

رضيبــة القيمــة املضافــة قــد تحتــاج إىل إجــراء بعــض التعديــات أو مراعــاة أحــكام أخــرى يف النظــام والئحتــه التنفيّذيــة 

حيــث مل تتــم مراعاتهــا كمســتخدم مســتهدف مــن هــذا الدليــل .

ــة، ولــذا فيجــب أن تتــم  كــام أن هــذا الدليــل يعــدُّ تطبيقــاً ألحــكام نظــام رضيبــة القيمــة املضافــة والئحتــه التنفيذيّ

متابعــة أي تعديــات أو إضافــات أو حــذف ألي مــن املــواد الــواردة يف أيٍّ منهــام ترتبــط باألشــخاص املؤّهلــني لاســرتداد 

و/أو الجمعّيــات واملؤّسســات األهلّيــة، أو صــدور قــرارات أو تعليــامت أخــرى ذات صلــة مبوضــوع اســرتداد رضيبــة القيمــة 

املضافــة للجمعّيــات واملؤّسســات األهلّيــة كأشــخاص مؤهلــني لاســرتداد .

كــام أن هــذا الدليــل ال يتنــاول أي موضــوع مرتبــط باملعالجــات الرضيبّيــة للجمعّيــات واملؤّسســات األهلّيــة كأشــخاص 

ــات  ــك الجه ــدى تل ــرتدادها ل ــجيل الس ــة و التس ــرتداد الرضيب ــط يف اس ــص فق ــو مخت ــاً، فه ــة بتات ــني للرضيب خاضع

ــات . ــك الجه ــدى تل ــبّية ل ــا يف الســجاّت املحاس ــبّية املرتبطــة به ــني لاســرتداد واملعالجــات املحاس كأشــخاص مؤّهل

هــذا الدليــل ال يُعنــى بــرشح النصــوص النظامّيــة أو املقارنــة بينهــا وبــني نصــوص أخــرى، وهــو يعتنــي فقــط بجوانــب 

ــني  ــخاص مؤّهل ــة كأش ــات األهلّي ــات واملؤّسس ــة للجمعّي ــة املضاف ــة القيم ــرتداد رضيب ــجيل والس ــي للتس ــق العم التطبي

ــوارد  ــاً للصــادر مــن وزارة امل ــة وطبق ــة ذات الصل ــاً للمعايــر املهنّي ــا طبق لاســرتداد وللمعالجــات املحاســبّية املرتبطــة به

البرشيّــة والتنميــة االجتامعّيــة يف ذلــك الخصــوص، وتوضيــح تلــك النصــوص ألغــراض التطبيــق العمــي، لــذا فــا ميكــن 

بــأي حــال اعتبــار أيٍّ مــاّم يــرد يف هــذا الدليــل مبثابــة تفســر لتلــك النصــوص ونحــو ذلــك، حيــث إن الصاحّيــة يف ذلــك 

ملجلــس إدارة هيئــة الــزكاة والرضيبــة والجــامرك طبقــاً ملــا ورد يف املــاّدة )52( مــن نظــام رضيبــة القيمــة املضافــة التــي 

نّصــت عــى مــا يــي: )يصــدر مجلــس إدارة الهيئــة الائحــة خــال ثاثــني يومــاً مــن تاريــخ صــدور النظــام، ويعمــل بهــا 

مــن تاريــخ نفــاذه، ويصــدر كذلــك القــرارات والتعليــامت الازمــة لتنفيــذ أحــكام النظــام والائحــة .( اهـــ؛ ولــذا يف حــال 

وجــود أي رغبــة يف تفســر نــص نظامــي نأمــل التواصــل مــع هيئــة الــزكاة والرضيبــة والجــامرك عــى الربيــد اإللكــرتوين 
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كــام أن هــذا الدليــل قــد تــم إعــداده وتصميمــه ألجــل التطبيــق اإلجــرايئ العمي للتســجيل لــدى هيئــة الــزكاة والرضيبة 

ــات  ــات واملؤّسس ــك الجمعّي ــح تل ــة لصال ــة املضاف ــة القيم ــذ اســرتداد رضيب ــل لاســرتداد وتنفي والجــامرك كشــخص مؤّه

األهلّيــة، ولــذا فإنــه ال يســتفيض يف ذكــر أصــول تلــك املامرســات وأهدافهــا وغرهــا مــن الجوانــب التــي ترتبــط بتأصيــل 

مســألة معّينــة حيــث أنهــا ليســت مــن محــّددات إعــداد هــذا الدليــل، ولــذا فــإن هــذا الدليــل قــد ال يخــدم مــن يصبــو نحــو 

ذلــك ونــويص مــن تلــك غايتــه أن يراجــع املؤلفــات التــي كتبــت يف رضيبــة القيمــة املضافــة مــن الزمــاء واملتخّصصــني 

والرجــوع للمرجعيــة التنظيمّيــة لرضيبــة القيمــة املضافــة؛ ولذلــك فقــد تــم تقســيم محتويــات هــذا الدليــل وعرضهــا - مبــا 

فيهــا هــذه املقّدمــة – إىل خمســة أقســام رئيســّية عــى النحــو اآليت:

1 املقّدمة.

2 ملحة حول مفهوم القيمة املضافة والرضيبة املفروضة عليها.

3 النصــوص النظامّيــة الســرتداد رضيبــة القيمــة املضافــة للجمعّيــات واملؤّسســات األهلّيــة كأشــخاص مؤّهلــني 

لاســرتداد:

أ- االتفاقّية املوّحدة لرضيبة القيمة املضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربّية.

ب- نظام رضيبة القيمة املضافة .

ج- الائحة التنفيذيّة لنظام رضيبة القيمة املضافة.

ــة لنظــام رضيبــة  د- النصــوص املحــال إليهــا يف املــواد املرتبطــة بتنفيــذ مــا ورد يف املــاّدة )70( مــن الائحــة التنفيذيّ

القيمــة املضافــة.

هـ- الجمع بني النصوص وملّخص قواعد التعامل كشخص مؤّهل لاسرتداد.

4 خطوات وإجراءات التسجيل وطلب االسرتداد يف رضيبة القيمة املضافة.

5 املعالجــات املحاســبّية لرضيبــة القيمــة املضافــة، وإرشــادات عاّمــة لتنظيــم مــايل يخــدم الرقابــة الرضيبّيــة داخــل 

ــة. الجمعّيــة واملؤّسســة األهلّي

ويتخلّــل تلــك األقســام التطــّرق ألبــرز املاحظــات املرتبطــة بــكل منهــا يف موضعهــا املناســب لهــا، كــام ســيتم تدعيمهــا 

ــس عــى املصــادر  ــل بشــكل رئي ــذا الدلي ــداد ه ــامد يف إع ــم االعت ــد ت ــكان؛ وق ــدر اإلم ــة ق بالصــور واألشــكال التوضيحّي

التاليــة:

ــة التــي وافقــت عليهــا  ــة املوّحــدة لرضيبــة القيمــة املضافــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربّي االتفاقّي

اململكــة العربيــة الســعوديّة باملرســوم امللــي رقــم: )م/51( بتاريــخ: 1438/05/03هـــ، واملنشــورة يف الصفحــة )10( مــن جريــدة 

أم القــرى يف العــدد رقــم: )4667( بتاريــخ: 1438/07/24هـــ.

نظــام رضيبــة القيمــة املضافــة الصــادر مبوجــب املرســوم امللــي رقــم: )م / 113( بتاريــخ: 1438/11/02هـــ، وجميــع 

ــى تاريــخ إعــداد هــذا الدليــل. ــت عليــه حّت التعديــات التــي متّ

الائحــة التنفيذيّــة لنظــام رضيبــة القيمــة املضافــة الصــادرة مبوجــب قــرار مجلــس إدارة هيئــة الــزكاة والرضيبــة 

والجــامرك رقــم: )3839( بتاريــخ: 1438/12/14هـــ، وجميــع التعديــات التــي متـّـت عليهــا حّتــى تاريــخ إعــداد هــذا الدليــل.

ــة والجــامرك واملنشــورة  ــزكاة والرضيب ــة ال ــة القيمــة املضافــة الصــادرة مــن هيئ ــة اإلرشــاديّة املتعلّقــة برضيب األدلّ

عــى املوقــع اإللكــرتوين للهيئــة، ومنهــا عــى ســبيل الخصــوص الدليــل اإلرشــادي ألحــكام النشــاط االقتصــادي املتعلّقــة 

ــى آخــر تحديــث لــه يف يوليــو 2020 برضيبــة القيمــة املضافــة حّت

املامرسات الفعلّية والخربة العملّية واملعرفة املهنّية ملعّد الدليل.
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نســأل اللــه أن ينفــع بهــذا الدليــل وأن يبــارك بــه ويعظــم األجــر والربكــة، وال يفوتنــا أن نتقــّدم بالشــكر إىل مؤّسســة 

عبدالرحمــن بــن صالــح الراجحــي وعائلتــه الخريّــة ومؤّسســة ســامل بــن أحمــد بالحمــر وعائلتــه الخريّــة عــى مبادرتهــم 

مــع فريــق العمــل لديهــم يف تلــك املؤّسســتني املباركتــني التــي لــوال اللــه ثــم هــي مل يكــن هــذا الدليــل قــد تــم، فلهــم مّنــا 

جزيــل الشــكر ودعاؤنــا لهــم بعظيــم األجــر والذكــر الحســن، كــام أشــكر أ. خالــد بــن ســامي العّســايف عــى مــا قــام بــه مــن 

جهــود يف ســبيل إخــراج هــذا الدليــل بالشــكل املائــم وتقدميــه الدعــم خــال مــّدة املــرشوع كاملــًة، ونشــكر جميــع مــن 

قــام باملشــاركة واملســاهمة يف هــذا الدليــل وندعــو لهــم بــأن يعظــم اللــه لهــم األجــر واملثوبــة وأن يديــم ذكرهــم الحســن يف 

الدنيــا واآلخــرة .

ونســعد بتلّقــي ماحظاتكــم ومقرتحاتكــم التــي تســاعد عــى تعظيــم منفعــة هــذا الدليــل التــي سيســتفيد منهــا قطــاع 

يقــوم مبهّمــة جليلــة تســاعد املجتمــع يف عــّدة مجــاالت تنمويّــة، وذلــك بالتواصــل معنــا بالربيــد اإللكــرتوين: 

sa.ssacpa@ssalassafi والجّوال رقم: 966556297390+ .

إعداد: 

اململكة العربّية السعوديّة، مدينة الرياض

التاريخ: 1442/12/5هـ

املوافق: 2021/7/15م
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ثانيًا: لمحة حول مفهوم القيمة المضافة والضريبة المفروضة عليها:

تعــد القيمــة املضافــة مفهومــاً اقتصاديّــاً يعــرّب عــن القيمــة التــي متـّـت إضافتهــا عــى أي ســلعة أو خدمــة ألجــل تقديــم 

ســلعة و/أو خدمــة أخــرى باســتخدام مدخــات لإلنتــاج، ويتــم قيــاس تلــك القيمــة املضافــة مــن خــال املضاهــاة )املقابلــة( 

بــني تكاليــف اإلنتــاج لتلــك الســلعة و/أو الخدمــة وعوائدهــا كمقيــاس موضوعــي، فمثــاً تكــون القيمــة املضافــة لنشــاط 

صناعــة النســيج هــي الفــرق بــني تكاليــف اإلنتــاج املتمثلــة يف مدخاتــه مثــل: تكلفــة رشاء املــواد الخــام للقطــن وغــره 

ــة اآلالت  ــف صيان ــني، وتكالي ــف العامل ــايئ، وتكالي ــكله النه ــيج بش ــي تضــاف للحصــول عــى النس ــواد الت ــواد، وامل ــن امل م

وقطــع الغيــار، وغرهــا مــن تكاليــف إنتــاج وحســمها مــن العوائــد املحّققــة مــن بيــع ذلــك اإلنتــاج املتمّثــل يف شــكله النهــايئ 

ــي  ــة الت ــا القيم ــم تحقيقه ــي ت ــة الت ــك القيم ــل تل ــث متّث ــة النســيج، حي ــك املنشــأة يف صناع ــذي متارســه تل للنشــاط ال

يضيفهــا ذلــك النشــاط االقتصــادي عــى الناتــج املحــّي اإلجــاميل مبعــزل عــن مــا تحّققــه كيانــات أخــرى كالحقــل الــذي 

تــم رشاء القطــن منــه كمدخــل رئيــي لإلنتــاج، حيــث تبــنّي تلــك القيمــة مــدى كفــاءة اســتغال عنــارص اإلنتــاج يف توليــد 

قيــم مضافــة عــى املســتوى الــكّي لاقتصــاد؛ فــإن افرتضنــا أن مجمــوع تكاليــف اإلنتــاج تلــك كانــت تبلــغ 5 مليــون ريــال 

بينام كانت عوائده متّثل مبلغاً وقدره 10 مليون ريال، حينئذ تكون القيمة املضافة عبارة عن ناتج املعادلة التالية:

عوائــد النشــاط - تكاليــف تنفيــذ النشــاط = القيمــة املضافــة؛ وهــي يف مثالنــا تتمّثــل فيــام يــي: 10 مليــون - 5 مليــون= 

5 مليــون ريــال؛ ولــذا فــإن القيمــة املضافــة لذلــك النشــاط االقتصــادي هــي هــذه النتيجــة؛ ويف الشــكل أعــاه والجــدول 

أدنــاه توضيــح ملفهــوم القيمــة املضافــة.

جتارة اجلملةنشاط   نشاط إنتاج التمور 
˛ ˛

 م املدخالت قيمتها املخرجات قيمتها م املدخالت قيمتها املخرجات قيمتها

 

متور مفروزة 

 3بعبوات حفظ 
كجم للمستهلك 

 النهائي

  متور قابلة لالستهالك اآلدمي املباشر 

 
متور قابلة 

لالستهالك اآلدمي 

 املباشر

  تكاليف مياه الزراعة 

  أجور مزارعني   تكاليف نقل وحتميل 

  تكاليف التعبأة والتغليف   إجيار مستودع 

  أجور العاملني 
 عوائدإمجالي 

اإلنتاج 

(املخرجات)  

تكاليف اإلنتاج )املدخالت(إمجالي    

 تكاليف فرز وتغليف 

 
اليت يضيفها هذا النشاط القيمة   

(-املدخالت واملخرجات-)الفرق بني تكاليف وعوائد اإلنتاج  

 
إمجالي عوائد 

اإلنتاج 

 )املخرجات(

تكاليف اإلنتاج )املدخالت(إمجالي    

 
اليت يضيفها هذا النشاطالقيمة   

(-املدخالت واملخرجات-)الفرق بني تكاليف وعوائد اإلنتاج   
 

إن رضيبــة القيمــة املضافــة تُعنــى بتلــك القيمــة التــي أضيفــت بســبب عمليــات التشــغيل واإلنتــاج حيــث أنهــا تفــرض 

ــة  ــة القيم ــإن رضيب ــك ف ــاط؛ ولذل ــة بالنش ــف املرتبط ــن التكالي ــرب م ــد أك ــة أي أن العوائ ــت موجب ــا كان ــى م ــا مت عليه

املضافــة املطّبقــة يف اململكــة العربيــة الســعوديّة - ويف دول مجلــس التعــاون الخليجّيــة أيضــاً - تفــرض عــى تلــك القيمــة، 

ويكــون ذلــك مــن خــال املقابلــة بــني الرضائــب املدفوعــة عــى النشــاط االقتصــادي مــع الرضائــب املحّصلــة مــن النشــاط 

ــاط  ــة النش ــة ملامرس ــب املدفوع ــك الرضائ ــّمى تل ــث تس ــاري، حي ــي أو االعتب ــه الشــخص الطبيع ــذي ميارس ــادي ال االقتص

االقتصــادي برضيبــة املدخــات، والتــي متّثــل تلــك الرضائــب املرتبطــة بالنشــاط االقتصــادي لتلــك املنشــأة للحصــول عــى 

الدخــل الــذي يعــرّب عــن القيمــة املضافــة، ويتــم حســم تلــك الرضائــب املدفوعــة أو املســتحقة مــن الرضائــب التــي يقــوم 

ذلــك الشــخص بتحصيلهــا مــن قبــل عمــاءه ســواًء كانــوا مســتهلكني نهائيــني ملــا يقّدمــه مــن ســلع و/أو خدمــات أم ال 

والتــي تســّمى برضيبــة املخرجــات؛ والفــارق فيــام بينهــام هــو املبلــغ الواجــب ســداده لهيئــة الــزكاة والرضيبــة والجــامرك 

باعتبــاره الفــرق بــني رضيبــة املدخــات ورضيبــة املخرجــات والــذي ميّثــل املقيــاس املعتمــد للقيمــة املضافــة يف اململكــة 

العربيــة الســعوديّة .

ولــذا فــإن الرضيبــة ترتبــط بالســلع والخدمــات ضمــن النشــاط االقتصــادي وليســت مرتبطــة بالشــخص كونــه منشــأة 

أم شــخصاً طبيعّيــاً، كــام أنهــا ليســت مرتبطــة بالســلع والخدمــات التــي تتــم يف ســياق خــارج النشــاط االقتصــادي بشــكل 

عــام)1(؛ وميكــن لنــا أن نقــوم بتلخيــص مــا يكــون تقديــم لســلع أو خدمــات تكــون ضمــن النشــاط االقتصــادي وبالتــايل 

ــة مــن شــخص  ــات املقّدم ــلع والخدم ــع الس ــي: )تخضــع جمي ــام ي ــة في ــة املضاف ــة القيم ــاً لرضيب ــداً خاضع ــرب توري تعت

خاضــع للرضيبــة لرضيبــة القيمــة املضافــة، والتــي يكــون هــذا الشــخص - ســواًء كان شــخصاً طبيعّيــاً أم اعتباريـّـاً - يقّدمهــا 

لعمائــه مبقابــل حــال أم مؤّجــل، ويكــون تقدميــه لتلــك الســلع والخدمــات ملامرســته ذلــك النشــاط لتحقيــق الدخــل بغض 

النظــر عــن تحقيقــه لألربــاح مــن عدمــه، مــا مل يكــن هنــاك إعفــاء مرتبــط بــأي مــن تلــك الســلع و / أو الخدمــات( .

1  تراجع التعريفات التالية: )الضريبة، الشخص، اخلاضع للضريبة، النشاط االقتصادي، التوريد، املقابل(، واليت وردت يف املاّدة األوىل من االتفاقية املوّحدة لضريبة القيمة املضافة لدول جملس التعاون لدول اخلليج 
العربّية؛ كما جيب مراجعة ما ورد يف املادة الثانية واملواد اخلامسة والسادسة والسابعة من ذات االتفاقّية ملزيد توضيح .
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ــاً كانــت  فيجــب تحميــل الرضائــب املســتحقة عــى مدخــات اإلنتــاج عــى الوحــدات املنتجــة مــن ســلع أو خدمــات أيّ

وبشــكل مبــارش، هــذا التحميــل عــادًة يكــون مشــاعاً يف حالــة الســلع الخاضعــة للنســبة األساســّية 15% -بعــد التعديــل األخر- 

ــة، لكــن توجــد هنــاك ســلعاً وخدمــات أخــرى غــر خاضعــة لتلــك النســبة حيــث يوجــد  ــق باملعالجــة الرضيبّي فيــام يتعلّ

منهــا مــا يكــون خاضعــاً لنســبة صفــر% ومــا يكــون معفــى مــن الرضيبــة، وهنــاك فــرق يف املعالجــة الرضيبّيــة لــكل منهــام.

حيــث يتــم تحميــل جميــع الرضائــب املرتبطــة مبدخــات إنتــاج تلــك الســلع الخاضعــة للرضيبــة بنســبة صفــر% عــى 

مبيعــات تلــك الســلع التــي يجــب عــدم تحصيــل أي رضيبــة عنهــا مــن العميــل، وبالتــايل املطالبــة باســرتدادها مــن الهيئــة 

ــبة  ــة بالنس ــأة الخاضع ــك املنش ــا تل ــي تقّدمه ــرى الت ــات األخ ــلع أو الخدم ــى الس ــتحّقة ع ــة املس ــن الرضيب ــمها م أو حس

ــه كرصيــد مســتحق  ــة مســتحقة أو اســرتداده أو اإلبقــاء علي األساســّية )15%( وســداد الفــرق يف حــال بقــاء رصيــد رضيب

ــة  ــك الحســم ذات قيم ــة املســتحّقة بســبب ذل ــت الرضيب ــة والجــامرك يف حــال كان ــزكاة والرضيب ــة ال للمنشــأة عــى هيئ

ســالبة ويف حــدود تلــك القيمــة فقــط .

أّمــا فيــام يتعلّــق بتلــك الســلع والخدمــات املعفــاة مــن الرضيبــة ففــي تلــك الحالــة يجــب عــدم تحصيــل أي رضيبــة 

عنهــا مــن العميــل كــام يجــب عــدم خصــم أي رضيبــة تــم دفعهــا لتقديــم تلــك الســلع و/أو الخدمــات، وتعالــج الرضيبة يف 

تلــك الحــال كجــزء مــن تكلفــة اإلنتــاج فرُتســمل ضمــن املخــزون أو ضمــن األصــول الرأســاملّية األخــرى أو تعالــج ضمــن 

املرصوفــات يف حــال عــدم إمــكان رســملتها محاســبّياً.

يف جميــع األحــوال ال يحــّق ألي كان تحصيــل رضيبــة القيمــة املضافــة إال بعــد تســجيله لــدى هيئــة الــزكاة والرضيبــة 

والجــامرك وحصولــه عــى شــهادة تســجيل مــن الهيئــة تحمــل رقــامً رضيبّيــاً، وعليــه أن يقــوم بتحصيــل رضيبــة القيمــة 

ــة  ــاّدة )53( مــن الائحــة التنفيذيّ ــني )7، 8( مــن امل ــرة )5( والفقرت ــات محــّددة يف الفق ــر تحمــل مواصف ــة بفوات املضاف

لنظــام رضيبــة القيمــة املضافــة -والتــي ســيأيت تفصيلهــا يف الصفحــات القادمــة-، ويف حــال إصــداره لفاتــورة ال تســتويف 

تلــك املواصفــات املحــّددة فإنــه يحــق للطــرف اآلخــر االمتنــاع عــن ســداد قيمــة الرضيبــة حّتــى تحريــر فاتــورة رضيبيــة 

مكتملــة الــرشوط واملواصفــات ليتمكّــن مــن خصمهــا ضمــن مشــرتياته أو اســرتدادها يف حــال كان مّمــن يعاملــون كشــخص 

مؤّهــل لاســرتداد، ويف حــال قبولــه لهــا عــى ذلــك األســاس فإنــه لــن يتمكــن مــن خصمهــا أو طلــب اســرتدادها لعــدم 

اســتيفاء مواصفــات الفاتــورة الرضيبّيــة .

يكــون ملزمــاً بالتســجيل كل شــخص طبيعــي أو اعتبــاري مقيــم يف اململكــة العربّيــة الســعوديّة بلغــت أو يُتوّقــع أن تبلــغ 

إجــاميل توريداتــه الخاضعــة للرضيبــة خــال الســنة املالّيــة الواحــدة مبلــغ وقــدره 375.000 ريــال، وبالتــايل يجــب عليــه 

ــة  ــه للســلع و/أو الخدمــات الخاضع ــع مبيعات ــة عــن جمي ــة املضاف ــة القيم ــل رضيب ــوم بتحصي ــك يق ــد ذل التســجيل وبع

ــهادة التســجيل؛  ــنّي يف ش ــاذ تســجيله املب ــخ نف ــن تاري ــا م ــة املدخــات املرتبطــة به ــته لخصــم رضيب ــة ومامرس للرضيب

ــت  ــد بلغ ــة ق ــة أو املتوّقع ــه الفعلي ــه أو مرصوفات ــا دامــت توريدات ــه م ــّدم بيان ــكل مــن تق ــاً ل ــون التســجيل اختياريّ ويك

ــال . 187.500 ري

كــام يجــدر التنبيــه إىل أن الائحــة التنفيذيّــة لنظــام رضيبــة القيمــة املضافــة نصــت عــى عــدد مــن التوريــدات املعفــاة 

ــة  ــة القيم ــاة مــن رضيب ــارات املعف ــت عــن العق ــث تحّدث ــاّدة )30( مــن الائحــة حي ــا ورد يف امل ــر م ــا بالذك ونخــص منه

املضافــة وبالتــايل تشــملها رضيبــة الترصّفــات العقاريّــة التــي صــدر بهــا األمــر امللــي رقــم: )أ /84( بتاريــخ: 1442/02/14هـــ 

خصوصــاً يف الفقرتــني )أّوالً( و )رابعــاً( منــه، والــذي صــدر عــى إثــره الائحــة التنفيذيّــة لرضيبــة الترصفــات العقاريــة 

مــن قبــل مجلــس إدارة هيئــة الــزكاة والرضيبــة والجــامرك بالقــرار رقــم: )712( بتاريــخ: 1442/02/15هـــ وقــد تــم نرشهــا 

يف جريــدة أم القــرى يف العــدد رقــم: )4851( بتاريــخ: 1442/02/15هـــ؛ وتلــك التوريــدات املعفــاة تشــمل عــى ســبيل املثــال 

ال الحــرص: تأجــر العقــارات الســكنّية التــي ال تكــون عــى ســبيل النــزل أو الفنــادق ونحوهــا مــاّم هــو مصمــم لتقديــم 

ــة  ــج ضمــن أحــكام رضيب ــي يجــب أن تعال ــخ؛ والت ــة، ... إل ــت، نقــل الحصــص يف الــرشكات العقاريّ ــأوى املؤّق خدمــات امل

الترصفــات العقاريــة وليــس ضمــن أحــكام رضيبــة القيمــة املضافــة باســتثناء تأجــر العقــارات الســكنّية عــى النحــو آنــف 

ــة كذلــك، وفيــام عــدا مــا تــم النــّص عليــه بأنهــا مــن  الذكــر حيــث أنهــا معفــاة كذلــك مــن رضيبــة الترصّفــات العقاريّ

الســلع املعفــاة فإنهــا تكــون حينئــٍذ خاضعــة لرضيبــة القيمــة املضافــة .

ــة  ــات األهلّي ــات واملؤّسس ــإن الجمعّي ــا ف ــة املفروضــة عليه ــة والرضيب ــة املضاف ــة حــول القيم ــك اللمح ــى تل ــاًء ع وبن

ــدة  ــة واح ــنة مالّي ــال س ــدات خ ــك التوري ــتبلغ تل ــا أو س ــت توريداته ــة وبلغ ــطة االقتصاديّ ــة األنش ــوم مبامرس ــي تق الت

ــة  ــل الرضيب ــوم بتحصي ــة وتق ــع للرضيب ــخص خاض ــجيل كش ــة بالتس ــا ملزم ــر فإنه ــال فأك ــدره 375.000 ري ــاً وق مبلغ

ــات واملؤّسســات  شــأنها يف ذلــك شــأن جميــع األشــخاص اآلخريــن الخاضعــني للرضيبــة، حيــث أنــه تقــوم بعــض الجمعّي

األهلّيــة بتقديــم ســلع و / أو خدمــات للغــر مبقابــل بهــدف تحقيــق الدخــل بغــض النظــر عــاّم إذا كان يحقــق أرباحــاً أم ال، 

ومثــل هــذه الجهــات ينطبــق عليهــا مــا تناولنــاه يف هــذا القســم؛ وللتوضيــح فإنــه يعــدُّ أيّــاً مــاّم يــأيت هــو توريــد خاضــع 

ــة مــا دامــت غــر ســكنّية، رســوم  ــة وغــر الوقفّي للرضيبــة مهــام كانــت قيمتــه: إيجــارات العقــارات االســتثامريّة الوقفّي

ــة مســتمرّة أم ال،  ــك بصف ــة للمســتفيدين أو غرهــم ســواًء كان ذل ــات واملؤّسســات األهلّي ــا الجمعّي ــي تقّدمه الخدمــات الت

ــاً، ... إلــخ . ــاد بيعهــا أو التــي تــم إنتاجهــا داخلّي ــة التــي يُع ــات واملؤّسســات األهلّي مبيعــات منتجــات الجمعّي
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كــام يجــب التنّبــه إىل أن التربّعــات والهبــات واملنــح واألوقــاف التــي تحصــل عليهــا تلــك الجمعّيــات واملؤّسســات األهلّيــة 

ال تعــدُّ نشــاطاً اقتصاديّــاً تُفــرض عليــه رضيبــة القيمــة املضافــة، وبالتــايل فــإن الجمعّيــات واملؤّسســات األهلّيــة التــي ليــس 

لديهــا مصــدر دخــل ســوى التربعــات والهبــات ونحوهــا فإنهــا ال تكــون ملزمــة بالتســجيل يف رضيبــة القيمــة املضافــة 

ــاً مــام يــي  لكــون ذلــك الدخــل خــارج نطــاق رضيبــة القيمــة املضافــة مهــام كانــت قيمتهــا؛ وللتوضيــح فإنــه ال يعــدُّ أيّ

توريــد خاضــع لرضيبــة القيمــة املضافــة: الدعــم املقــّدم مــن املؤّسس/املؤّسســني يف املؤّسســات األهلّيــة، اشــرتاكات األعضــاء 

ــة  ــة أو محافــظ األوراق املالّي ــة مــا دام ال يتقــاىض العضــو منافــع مقابلهــا، إفــراغ األوقــاف العقاريّ ــات األهلّي يف الجمعّي

كاألســهم، توزيعــات أربــاح الكيانــات التــي يتــم االســتثامر بهــا بشــكل مبــارش أو عــرب صناديــق اســتثامريّة، التربعــات املقّيــدة 

وغــر املقّيــدة، ... إلــخ .

ــة  ــزكاة والرضيب ــة ال ــدى هيئ ــام بالتســجيل ل ــد ق ــة مــا مل يكــن ق ــة القيمــة املضاف ــل رضيب ال يحــق أليٍّ كان تحصي

ــة القيمــة  ــة، وميكــن التحقــق مــن ذلــك عــرب اســتيفاء شــهادة التســجيل يف رضيب والجــامرك كشــخص خاضــع للرضيب

املضافــة التــي يتــم طباعتهــا مــن النظــام الخــاص بالهيئــة مــن قبــل الخاضــع للرضيبــة، حيــث تحتــوي تلــك الشــهادة عــى 

تاريــخ نفــاذ الرضيبــة ورقــم التعريــف الرضيبــي )الرقــم الرضيبــي(، كــام ميكــن التحّقــق مــن صّحــة تلــك الشــهادة أو 

/sa.gov.gazt//:https( :الفواتــر التــي عليهــا فواتــر رضيبّيــة مــن خــال الرابــط عــى املوقــع اإللكــرتوين للهيئــة التــايل

ــن املتحّقــق مــن التحّقــق بالرقــم الرضيبــي أو رقــم شــهادة  aspx.TaxpayerLookup/Pages/eServices/ar(، والــذي ميكّ

التســجيل يف رضيبــة القيمــة املضافــة أو برقــم الســجل التجــاري كذلــك .

ــة القيمــة املضافــة دون وجــود تســجيل لديــه فإنــه يكــون بذلــك مخالــف  ويف حــال قــام الشــخص بتحصيــل رضيب

ألحــكام نظــام رضيبــة القيمــة املضافــة ويســتحق مقابــل ذلــك غرامــة ال تتجــاوز مبلــغ )100.000( مئــة ألــف ريــال مــع 

عــدم اإلخــال بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا أي نظــام آخــر حســب مــا نّصــت عليــه املــاّدة )44( مــن نظــام رضيبــة القيمــة 

املضافــة.

https://gazt.gov.sa/ar/eServices/Pages/TaxpayerLookup.aspx
https://gazt.gov.sa/ar/eServices/Pages/TaxpayerLookup.aspx
https://gazt.gov.sa/ar/eServices/Pages/TaxpayerLookup.aspx
https://gazt.gov.sa/ar/eServices/Pages/TaxpayerLookup.aspx
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ثالثــًا: النصــوص النظامّيــة الســترداد ضريبــة القيمــة المضافــة للجمعّيــات والمؤّسســات 
األهلّيــة كأشــخاص مؤّهليــن لالســترداد:

يجــب أن يُعلــم بــأن الوثائــق الرئيســّية التــي تنظّــم اســرتداد رضيبــة القيمــة املضافــة هــي ذاتهــا التــي تنظّــم رضيبــة 

القيمــة املضافــة ككل، والتــي تشــمل مــا يظهــر يف الشــكل التــايل -الظاهــر عــى يســار الصفحــة-؛ حيــث تعــّد االتفاقّيــة هــي 

ــة داخــل كل دولــة مــن دول املجلــس، يليهــا نظــام رضيبــة القيمــة املضافــة  األســاس الــذي تبنــى عليــه األحــكام النظامّي

الصــادرة مــن مجلــس الــوزراء، يليــه الائحــة التنفيذيّــة لنظــام رضيبــة القيمــة املضافــة الصــادرة مــن مجلــس إدارة هيئــة 

الــزكاة والرضيبــة والجــامرك واملمنوحــة لــه تلــك الصاحّيــة مبوجــب املــاّدة )53( مــن النظــام.

لــذا فإننــا ســنقوم بعــرض نصــوص تلــك الوثائــق الثــاث املرتبطــة باســرتداد رضيبــة القيمــة املضافــة بشــكل كامــل، 

ــة التســجيل واســرتداد رضيبــة القيمــة املضافــة كشــخص  والربــط فيــام بينهــا واســتخاص القواعــد التــي تضبــط عملّي

ــة عــى التــوايل وذلــك فيــام يــي: ــة ثــم النظــام ثــم الائحــة التنفيذيّ مؤّهــل لاســرتداد؛ ابتــداًء باالتفاقّي

أ-  االتفاقّية املوّحدة لضريبة القيمة املضافة لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربّية:

1- املادة 30: االستثناء من دفع الرضيبة يف حاالت خاصة:

لــكل دولــة عضــو أن تســتثني الفئــات أدنــاه مــن دفــع الرضيبــة عنــد تلقــي الســلع والخدمــات يف تلــك الدولــة، كــام لكل 

دولــة عضــو أن تســمح لهــؤالء األشــخاص باســرتداد الرضيبــة التــي تــم تحملهــا عنــد تلقــي الســلع والخدمــات وذلــك وفقــاً 

للــرشوط والضوابــط التــي تحددهــا، وتشــمل هــذه الفئــات اآليت:

 الجهات الحكومية التي تحددها كل دولة.

 الجهات الخرية واملؤسسات ذات النفع العام وفقا ملا تحدده كل دولة.

 الرشكات املعفية مبوجب اتفاقيات الستضافة فعاليات دولية .

 مواطني الدولة العضو عند تشييد منازلهم لاستعامل الخاص .

 املزارعني والصيادين غر املسجلني للرضيبة .

2- املادة 38: اإلعفاء عند االستراد:

تعفــى مــن الرضيبــة: ... 2- معامــات اســتراد الســلع اآلتيــة املعفــاة مــن الرســوم الجمركّيــة وفقــاً للــرشوط والضوابــط 

املنصــوص عليهــا يف نظــام )قانــون( الجــامرك املوّحــد:

أ( اإلعفاءات الدبلوماسية.

ب( اإلعفاءات العسكرية.

ــون املقيمــون يف الخــارج واألجانــب  ــا املواطن ــي يجلبه ــة املســتعملة الت ــة الشــخصّية واألدوات املنزلّي ج( اســتراد األمتع

القادمــون لإلقامــة يف البــاد ألول مــرّة.

ــع  ــتثناه مــن دف ــت مس ــح، يف حــال كان ــق الرب ــدف إىل تحقي ــي ال ته ــة الت ــات الخري ــتلزمات الجمعي ــتراد مس د( اس

ــامدة )30(. ــا لل ــة وفق الرضيب

ب- نظام ضريبة القيمة املضافة:

املادة 31:

للهيئــة اســتثناء الفئــات املنصــوص عليهــا يف االتفاقيــة مــن دفــع الرضيبــة عنــد تلقــي الســلع والخدمــات يف اململكــة، 

والســامح لهــا باســرتداد الرضيبــة التــي تكبدتهــا عــى الســلع والخدمــات، وذلــك وفقــاً للــرشوط والضوابــط التــي تحددهــا 

الائحــة.

ج- الالئحة التنفيذّية لنظام ضريبة القيمة املضافة:

املادة 70: رد الرضيبة إىل األشخاص املعّينني:

)1( دون اإلخــال باالتفاقيــة والنظــام، للهيئــة أن تســمح لألشــخاص املعينــني الذيــن ال ميارســون نشــاطاً اقتصاديــاً أو 

الذيــن يعملــون يف نشــاط اقتصــادي معــني، تقديــم طلــب اســرتداد الرضائــب التــي يســددونها عــى توريــدات الســلع أو 

الخدمــات املســتلمة يف اململكــة، ولوزيــر املاليــة أن يصــدر مــن وقــت آلخــر قامئــة بأســامء األشــخاص املؤهلــني الســرتداد 

الرضيبــة، واعتبــار كل منهــم شــخصا مؤهــا ألغــراض هــذه املــادة.

)2( وفًقــا لألحــكام الــواردة يف االتفاقيــة والنظــام، لوزيــر املاليــة تخويــل الســامح لحكومــات أجنبيــة ومنظــامت دوليــة 

وهيئــات وبعثــات دبلوماســية كأشــخاص مخولــني بطلــب اســرتداد الرضيبــة املتكبــدة عــى الســلع والخدمــات يف اململكــة، 

وتعــد قامئــة بأســامء هــؤالء األشــخاص وتصــدر بقــرار مــن مجلــس اإلدارة.
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)3( يجــوز للشــخص املؤهــل أن يقــدم طلًبــا مــن أجــل الســامح لــه بتقديــم طلبــات اســرتداد؛ وعنــد قبــول الطلــب تصــدر 

الهيئــة رقــم تعريــف شــخيص لذلــك الشــخص. ويجــب عــى الشــخص أن يذكــر ذلــك الرقــم يف جميــع طلبــات االســرتداد 

واملراســات مــع الهيئــة.

)4( يجــوز للشــخص املؤهــل تقديــم طلــب اســرتداد فيــام يتعلــق بــكل فــرتة ربــع ســنوية أو ســنة تقومييــة. وال يجــوز 

تقديــم أكــر مــن طلــب اســرتداد واحــد فيــام يتعلــق بأيــة فــرتة ربــع ســنوية أو ســنة تقومييــة.

)5( يجب أن تقدم جميع طلبات االسرتداد خال مدة ستة أشهر من نهاية السنة التقوميية ذات الصلة بفرتة املطالبة.

)6( يجــوز أن يشــمل طلــب االســرتداد، الرضيبــة املدفوعــة عــن الخدمــات أو الســلع التــي صــدرت بهــا فاتــورة رضيبيــة 

يحوزهــا الشــخص الخاضــع للرضيبــة، ومؤرخــه ضمــن فــرتة االســرتداد املبينــة.

)7( يف الحــاالت التــي تكــون فيهــا هيئــة حكوميــة أو كيــان حكومــي هــو الشــخص املؤهــل، فلــن يســمح لــه بتقديــم طلــب 

لاســرتداد إال بقــدر مــا تكــون تلــك الهيئــة أو ذلــك الكيــان ال يتــرصف بصفــة تجاريــة.

)8( لــن تــرد الرضيبــة املتعلقــة بتوريــدات الســلع والخدمــات املنصــوص عليهــا يف املــادة الخمســني مــن هــذه الائحــة 

والتــي مل يتــم تكبدهــا يف ســياق مامرســة النشــاط االقتصــادي للشــخص الخاضــع للرضيبــة، ويســتثنى مــن ذلــك طلبــات 

اســرتداد الرضيبــة املقدمــة مــن األشــخاص املؤهلــني واملخــول لهــم ذلــك وفًقــا للفقــرة الثانيــة مــن هــذه املــادة.

)9( ال يجوز التقدم بطلب اسرتداد عن مبلغ رضيبة يقل إجاميل قيمته عن ألف )1000( ريال.

)10( يجب أن يحتوي كل طلب اسرتداد يتعلق بالسلع والخدمات املوردة إىل الشخص املؤهل عى املعلومات اآلتية:

)11( يجــوز للهيئــة أن تطلــب نســًخا مــن الفواتــر الرضيبيــة أو أن تطلــب معلومــات إضافيــة مــن الشــخص املؤهــل 

بشــكل ورقــي أو آيل. ويف تلــك الحــاالت يجــب أن تقــدم املعلومــات املطلوبــة خــال املــدة التــي تحددهــا الهيئــة يف طلبهــا 

والتــي يف جميــع الحــاالت ال تقــل عــن عرشيــن )20( يوًمــا مــن تاريــخ طلــب الهيئــة بعــد معالجــة الطلــب.

)12( بعد معالجة الطلب، تصدر الهيئة اشعارا اىل الشخص املؤهل.

)13( إذا متــت املوافقــة عــى الطلــب جزئًيــا أو كلًيــا، تقــوم الهيئــة بالســداد إىل الحســاب املــرصيف الــذي يحدده الشــخص 

املؤهــل يف طلبــه، خــال ســتني )60( يوًمــا مــن تاريــخ إصدار اإلشــعار.

)14( وفًقــا ألحــكام الفقــرة األوىل مــن هــذه املــادة، يجــوز للشــخص الــذي ميــارس نشــاط اقتصــادي بصفتــه مطــوًرا 

عقاريًــا مرخًصــا - وفًقــا للــرشوط والضوابــط التــي تحددهــا الهيئــة - أن يتقــدم بطلــب لتســجيله كشــخص مؤهل الســرتداد 

الرضيبــة املســددة مــن قبلــه عــى الســلع والخدمــات املســتلمة يف اململكــة واملتعلقــة بذلــك النشــاط االقتصــادي وذلــك وفًقــا 

لضوابــط االســرتداد املحــددة يف هــذه املــادة، و للهيئــة أن تضــع قواعــد وإجــراءات أخــرى الســرتداد الرضيبــة مــن قبــل 

هــؤالء األشــخاص املؤهلــني.

الالئحــة  بتنفيــذ مــا ورد يف املــاّدة )70( مــن  إليهــا يف املــواد املرتبطــة  النصــوص احملــال  د- 
املضافــة: القيمــة  ضريبــة  لنظــام  التنفيذّيــة 

ــة كتوريــدات ال ميكــن اســرتدادها بالرغــم مــن كــون الشــخص املؤّهــل  وردت إحالــة للــامّدة )50( مــن الائحــة التنفيذيّ

لاســرتداد قــام بدفــع رضيبتهــا يف الفقــرة 8 مــن املــادة 70، كذلــك مل تذكــر مواصفــات الفواتــر الرضيبّيــة بالرغــم مــن 

اإلشــارة إليهــا يف عــّدة مواضــع، ولذلــك فإننــا ســنورد نصــوص تلــك املــواد فيــام يــي:

1/ املاّدة )50(:

ــه  ــة خــال مزاولت ــات التالي ــة بالســلع أو الخدم ــات املتعلق ــل النفق ــد تحم ــة ق ــد الشــخص الخاضــع للرضيب 1- ال يع

ــخص  ــام الش ــات، اال إذا ق ــك النفق ــة بتل ــات املتعلق ــة املدخ ــم رضيب ــه بخص ــمح ل ــايل ال يس ــادي، وبالت ــاطه االقتص لنش

ــة: ــة للرضيب ــدات خاضع ــاً كتوري ــات الحق ــلع والخدم ــك الس ــد تل ــة بتوري ــع للرضيب الخاض
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2- يقصد باملركبة املقيدة أي مركبة مصممة لاستخدام يف الطريق ما مل تستخدم يف أي من الحالتني اآلتيتني:

)أ( التي يستخدمها الشخص الخاضع للرضيبة أو موظفوه حرصاً ألغراض العمل دون أن تتاح لاستعامل الخاص.

)ب( التــي يــراد منهــا أساســاً إعــادة بيعهــا مــن قبــل الشــخص الخاضــع للرضيبــة، أو يــراد اســتعاملها يف نشــاط اقتصادي 

ينطــوي عــى توريــد تلــك املركبة.

3- يف الحــاالت التــي تعامــل فيهــا املركبــة املقيــدة وفقــاً للفقــرة األوىل مــن هــذه املــادة أنهــا مل يتــم رشاؤهــا يف ســياق 

النشــاط االقتصــادي، فــإن توريــد الشــخص الخاضــع للرضيبــة لتلــك املركبــة املقيــدة ال يعــد أنــه جــرى يف ســياق نشــاطه 

االقتصــادي.

4- بالرغــم مــام ورد يف الفقــرة األوىل مــن هــذه املــادة، فــإن رشاء أيــاً مــن الخدمــات املدرجــة يف تلــك الفقــرة والتــي 

ــة فــإن الــرشاء يعــد قــد تــم يف ســياق نشــاطه  يقصــد بهــا البيــع للغــر دون أن يســتخدمها الشــخص الخاضــع للرضيب

االقتصــادي.

هـ- اجلمع بني النصوص وملّخص قواعد التعامل كشخص مؤّهل لالسرتداد:

ــة، ولذلــك  ــات واملؤّسســات األهلّي ــاً لنظــام الجمعّي ــة طبق ــة مــن الجهــات الخريّ ــات واملؤّسســات األهلّي ــّد الجمعّي 1- تع

ــة الســامح لهــا باســرتداد  ــة والتــي ُمنــح للهيئــة صاحّي فإنهــا مــن الجهــات املقصــودة مبــا ورد يف املــادة 30 مــن االتفاقّي

ــة للنظــام،  الرضيبــة مبوجــب املــاّدة 31 مــن نظــام رضيبــة القيمــة املضافــة، عــى أن يتــم تنظيمــه يف الائحــة التنفيذيّ

وهــذا مــا تــم يف املــاّدة 70 مــن الائحــة.

2- ال يوجــد إعفــاء يتعلّــق برضيبــة القيمــة املضافــة للجمعّيــات واملؤّسســات األهلّيــة مــن أن تقــوم بدفــع الرضيبــة، بــل 

املعالجــة املعتمــدة هــي باســرتداد مــا تــم دفعــه وليــس باإلعفــاء بعــدم الســداد للرضيبــة ابتــداًء.

3- الجمعّيــات واملؤّسســات األهلّيــة ميكــن أن تكــون مؤّهلــة لاســرتداد يف الجوانــب املرتبطــة بعــدم مامرســتها للنشــاط 

ــد  ــرتداد وبع ــب االس ــا بطل ــامح له ــب للس ــا بطل ــد تقّدمه ــرتداد بع ــل لاس ــخص مؤّه ــا كش ــون اعتامده ــادي، ويك االقتص

ــة التــي يتــم  ــة و/أو املؤّسســة األهلّي ــة عــرب هيئــة الــزكاة والرضيبــة والجــامرك عــى ذلــك؛ والجمعّي موافقــة وزيــر املالّي

قبــول طلبهــا للســامح لهــا باســرتداد الرضيبــة يتــم منحهــا رقــم تعريفــي خــاص بهــا يعــرف باســم )الرقــم املمّيــز(، ويجــب 

ــم  ــذا الرق ــامرك، وه ــة والج ــزكاة والرضيب ــة ال ــع هيئ ــاتها م ــا ومراس ــع معاماته ــتخدامه يف جمي ــوم باس ــا أن تق عليه

املمّيــز يختلــف عــن الرقــم الرضيبــي الــذي يكــون لألشــخاص الذيــن قامــوا بالتســجيل لــدى الهيئــة كأشــخاص خاضعــني 

للرضيبــة ملامرســتهم األنشــطة االقتصاديّــة، ويجــدر التنّبــه إىل أن الشــخص املؤّهــل لاســرتداد ال يصــدر لــه رقــم رضيبــي، 

فقــط يتــم منحــه رقــم تعريفــي )الرقــم املمّيــز(؛ وعــى الجمعّيــة أو املؤّسســة األهلّيــة الراغبــة يف اعتــامد تســجيلها كشــخص 

مؤّهــل لاســرتداد االســتجابة لجميــع طلبــات الهيئــة الرســمّية أثنــاء عملّيــة التســجيل .

4- يف حــال اعتــامد الجمعّيــة و/أو املؤّسســة األهلّيــة كشــخص مؤّهــل لاســرتداد فإنــه ميكنهــا أن تقــّدم طلــب اســرتداد 

للرضائــب مــن خــال فــرتات تكــون إّمــا ســنويّة أو ربــع ســنويّة، وقــد تــم اعتــامد تقديــم طلبــات االســرتداد كذلــك بشــكل 

شــهري أيضــاً، وبنــاًء عليــه فإنــه يجــب عــى الجمعّيــة أو املؤّسســة األهلّيــة التــي تــم اعتامدهــا كشــخص مؤّهــل لاســرتداد 

أن تقــوم بحــرص تلــك الرضائــب التــي تقــع ضمــن الفــرتة األوىل التــي تــم اعتــامد تســجيلها فيهــا ســواًء كانــت شــهريّة 

أم ربعّيــة أم ســنويّة؛ إال أنــه يف جميــع األحــوال يجــب أن يكــون طلــب االســرتداد املقــّدم عــن أي فــرتة مــن الفــرتات آنفــة 

الذكــر ال يتجــاوز طلــب واحــد، مبعنــى أن يكــون هنــاك طلــب اســرتداد واحــد لــكل فــرتة، ويف حــال تقدميــه فــا يحــق 

للجمعّيــة أو املؤّسســة األهلّيــة تقديــم طلــب اســرتداد آخــر لرضائــب متـّـت يف تلــك الفــرتة ذاتهــا، ولذلــك فيجــب أن يتــم 

تجميــع كامــل الرضائــب التــي تخــص تلــك الفــرتة وأن يتــم تقدميهــا معــاً تجّنبــاً لرفــض اســرتداد الرضائــب التــي تكــون 

إثباتاتهــا مل تظهــر إال متأّخــراً ألي ســبب كان .

5- يجــب أن يتــم تقديــم طلبــات االســرتداد املذكــورة يف الفقــرة الســابقة خــال مــّدة ال تتجــاوز 6 شــهور مــن انتهــاء 

ــة أو  ــدم اســتحقاق الجمعّي ــات لع ــك الطلب ــه ســيتم رفــض تل ــة، وإال فإن ــة للفرتة/الفــرتات محــل املطالب الســنة التقوميّي

املؤّسســة األهلّيــة للمطالبــة بهــا، وهــذه املــّدة مرتبطــة بالســنة التقوميّيــة اإلفرنجّيــة )املياديّــة( ال بالســنة املالّيــة للجمعّيــة 

ــة أو  ــهريّة أم ربعّي ــرتات )ش ــع الف ــة بجمي ــه املطالب ــرتداد ميكن ــل لاس ــخص املؤّه ــإن الش ــذا ف ــة، ول ــة األهلّي و/أو املؤّسس

ســنويّة( التــي تخــص ســنة تقومييــة مضــت مــا مل يحــل تاريــخ 07/01 مــن الســنة التاليــة لهــا .

6- ال بــد أن يحتــوي طلــب االســرتداد عــى تلــك الرضائــب التــي تحــوز الجمعّيــة و/أو املؤّسســة األهلّيــة فواتــر رضيبّيــة 

عــن الســلع و/أو الخدمــات التــي تلّقتهــا، وأن تكــون تواريخهــا متوافقــة مــع الفــرتة املطلــوب اســرتداد رضائبهــا، وهــذه 

الفواتــر حّتــى يتــم قبولهــا ال بــد أن تنطبــق عليهــا مواصفــات الفواتــر الرضيبّيــة الــواردة يف الفقــرة )5( مــن املــاّدة )53( 

مــن الائحــة التنفيذيّــة لنظــام رضيبــة القيمــة املضافــة، وهــي عــى التفصيــل اآليت:

)أ( تاريــخ إصــدار الفاتــورة، ويف حــال كان تاريــخ التوريــد يختلــف عــن تاريــخ إصــدار الفاتــورة فيجــب أن يتــم وضعــه 

بشــكل مســتقل عــن تاريــخ إصــدار الفاتــورة.

)ب( الرقم التسلسي للفاتورة.

)ج( الرقم الرضيبي الخاص باملوّرد.

)د( الرقم الرضيبي الخاص بالجمعّية أو املؤّسسة األهلّية – إن وجد -.

)هـ( اسم وعنوان كاًّ من املوّرد والعميل )الجمعّية أو املؤّسسة األهلّية(.

)و( كّمّية وطبيعة السلع التي تم توريدها، أو نطاق وطبيعة الخدمات التي تم تقدميها.

)ز( املبالــغ الخاضعــة للرضيبــة بحســب املعــدل )%15، صفــر%، %5 للحــاالت التــي تســتمر عــى املعــّدل قبــل التعديــل( 

أو اإلعفــاء، وســعر الوحــدة غــر شــامل رضيبــة القيمــة املضافــة، وأي خصومــات أو حســومات إذا مل تكــن متضمنــة يف 

ســعر الوحــدة.

)ح( معدل الرضيبة املطبق )%15، %5، صفر%(.

)ط( مبلغ رضيبة القيمة املضافة املستحق مبيًنا بالريال.
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)ي( يف حال مل تكن الرضيبة مفروضة بالسعر األسايس، يلزم بيان املعاملة الرضيبية املنطبقة عى التوريد .)2(

)ك( يف الحــاالت التــي تــري فيهــا طريقــة هامــش الربــح عــى الســلع املســتعملة املؤهلــة، تتــم اإلشــارة إىل أن رضيبــة 

القيمــة املضافــة قــد تــم فرضهــا عــى الربــح بالنســبة إىل تلــك الســلع.

)ل( أن تكون الفاتورة الرضيبّية باللغة العربّية، باإلضافة إىل أي لغة أخرى قد تصدر بها.

ــت يف تاريــخ  ــة، وذلــك لجميــع التوريــدات التــي متّ ــة وأن ال تكــون يدويّ ــة إلكرتونّي )م( أن تكــون الفواتــر الرضيبّي
ــة - .)3( 2020/12/04 ومــا بعــده - تاريــخ نفــاذ الئحــة الفوتــرة اإللكرتونّي

ويف حــال كانــت قيمــة توريــد الســلع أو الخدمــات تقــل عــن مبلــغ )1.000( ألــف ريــال فُيمكــن أن تصــدر عنهــا فاتــورة 

رضيبّيــة مبّســطة عــى أن تحتــوي تلــك الفاتــورة املبّســطة عــى التفاصيــل اآلتيــة:

أ- تاريخ اإلصدار.

ب- اسم وعنوان املوّرد والرقم الرضيبي الخاص به.

ج- بيان السلع أو الخدمات التي تم توريدها.

د- املبلغ الواجب السداد نظر تلك السلع أو الخدمات.

هـ- الرضيبة الواجبة السداد، أو بيان بأن املقابل يشمل الرضيبة فيام يتعلّق بتوريد السلع أو الخدمات.

ــا،  ــة عنه ــر رضيبّي ــوز فوات ــي تح ــب الت ــع الرضائ ــرتداد جمي ــوم باس ــة أن تق ــة األهلّي ــة أو املؤّسس ــن للجمعّي 7- ميك

وبالرغــم مــن كــون االســتراد مــن الخــارج محظــوراً عــى الجمعّيــات واملؤّسســات األهلّيــة إال مبوافقــة وزارة املــوارد البرشيّــة 

ــة - الجهــة املختّصــة -، إال أنــه يف حــال حصولــه - بعــد اســتيفاء املوافقــات الازمــة  ــة ووزارة الداخلّي والتنميــة االجتامعّي

مــن الجهــات املعنّيــة - فإنــه ميكــن اســرتداد الرضائــب التــي تــم دفعهــا للحصــول عليــه إىل جانــب بقّيــة الســلع والخدمــات 

ــاّدة )50( مــن  ــه امل ــا؛ ويُســتثنى مــن االســرتداد مــا نّصــت علي ــة بدفــع رضائبه ــات واملؤّسســات األهلّي ــي قامــت الجمعّي الت

ــاّدة ال ميكــن اســرتداده إال يف حــال كان  ــك امل ــه تل ــة القيمــة املضافــة، فــام نّصــت علي ــة لنظــام رضيب الائحــة التنفيذيّ

ــاً أي ال تكــون لاســتفادة الداخلّيــة للجهــة؛ كــام  رشاؤهــا لغــرض إعــادة بيعهــا بــأي شــكل مــن األشــكال أو توزيعهــا خريّ

يجــب للجمعّيــة واملؤّسســة األهلّيــة التــي لديهــا مركبــات مقّيــدة وترغــب باســرتداد  قيمتهــا أو قيمــة مــا يــرصف عليهــا مــن 

صيانــة ووقــود ونحــوه مــاّم ورد فيــه االســتثناء مــن االســرتداد أن تقــوم بإثبــات أن تلــك املركبــات ال تســتخدم إال يف أنشــطة 

ــم عــى ســائقي  ــل: التعمي ــدة مث ــك عــرب وســائل عدي ــون ذل ــن أن يك ــة، وميك ــة فقــط للهيئ ــة أو املؤّسســة األهلّي الجمعّي

تلــك املركبــات بعــدم اســتخدامها لألغــراض الشــخصّية، طبيعــة املركبــة التــي قــد تكــون غــر قابلــة لاســتخدام الشــخيص 

ــة  ــة أو املؤّسس ــات يف الجمعّي ــك املركب ــليم يومــي لتل ــا، وجــود اســتام وتس ــة وغره ــادات املتنقل ــيارات اإلســعاف والعي كس

األهلّيــة، وغرهــا مــن وســائل اإلثبــات التــي تكــون مبجموعهــا تــؤّدي إىل تشــكيل قناعــة لــدى الهيئــة بأنهــا ال تســتخدم يف 

2  هذا خاص ابحلاالت اليت تكون نسبة املعّدل املطّبق خبالف 15%، وذلك للحاالت اليت تنطبق عليها املعّدل 5% أي قبل التعديل النسبة، وكذلك احلال ابلنسبة للسلع واخلدمات اليت تطّبق عليها املعّدل صفر% 
3  راجع الفقرة )6( من املاّدة )53( من الالئحة التنفيذيّة لنظام ضريبة القيمة املضافة، و الفقرة )أ / 1( من املاّدة )1( والفقرتني )أ، ب( من املاّدة )3( والفقرة )أ( من املاّدة )7( من الئحة الفوترة اإللكرتونّية.

غــر أنشــطة الجمعّيــة أو املؤّسســة األهلّيــة، كــام يجــدر التنّبــه إىل أن الســيارات التــي يتــم منحهــا لبعــض العاملــني كجــزء 

ــة أو لتخفيــض بــدالت النقــل وكانــت تحــت تــرصّف العاملــني دون قــرص اســتخدامها عــى أنشــطة  ــا الوظيفي مــن املزاي

الجمعّيــة أو املؤّسســة األهلّيــة ال تعتــرب مــن املركبــات املقّيــدة التــي ميكــن اســرتداد الرضائــب التــي تــم تكّبدهــا عنهــا .

8- يتــم تقديــم طلــب االســرتداد عــرب حســاب الجمعّيــة أو املؤّسســة األهلّيــة عــى املوقــع اإللكــرتوين للهيئــة مــا مل يتــم 

طلــب تقدميــه مناولــًة مــن قبــل الهيئــة، ويجــب أن يحتــوي ذلــك الطلــب عــى املعلومــات اآلتيــة: )اســم املــوّرد / الرقــم 

الرضيبــي للمــوّرد / تاريــخ الفاتــورة / رقــم الفاتــورة / إجــاميل مبلــغ الفاتــورة / مبلــغ رضيبــة القيمــة املضافــة / وصــف 

 )EXCEL( ــيل ــة إكس ــف بصيغ ــه مبل ــم إرفاق ــد يت ــف واح ــك بكش ــون ذل ــورة(، ويك ــكل فات ــرتاة ل ــات املش ــلع والخدم الس

عــى املوقــع اإللكــرتوين للهيئــة، ويتــم تحديــد الحســاب املــرصيف الــذي ترغــب إدارة الجمعّيــة أو املؤّسســة األهلّيــة إيــداع 

ــون  ــب االســرتداد يجــب أن تك ــواردة يف طل ــات ال ــخ املعلوم ــه إىل أن تواري ــه، ويجــدر التنبي ــوب اســرتداده في ــغ املطل املبل

موافقــة للمــّدة املطلــوب اســرتدادها ســواًء كانــت شــهريّة أو ربعّيــة أو ســنويّة، كــام يجــب التأكّــد مــن تطابــق مــا ورد فيــه 

ــب رفــض تلــك الفواتــر املطلــوب اســرتداد  ــة لتتجّن ــة أو املؤّسســة األهلّي ــة التــي تحوزهــا الجمعّي مــع الفواتــر الرضيبّي

رضيبتهــا .

ــب مــن  ــم معالجــة الطل ــب، وتت ــة باســتام الطل ــة إشــعار مــن الهيئ ــب االســرتداد ســيصل الجمعّي ــم طل ــد تقدي 9- بع

ــة التــي تــم تقديــم طلــب الســرتدادها  ــة وبعــد املعالجــة يتــم طلــب نســخ مــن الفواتــر الرضيبّي قبــل املعنيــني يف الهيئ

كعّينــة للتحّقــق مــن ســامتها ومطابقتهــا ويكــون ذلــك بإشــعار موّجــه للجمعّيــة أو املؤّسســة األهلّيــة، وعــى الجمعّيــة أو 

ــة أن تقــوم باالســتجابة لذلــك الطلــب خــال املــّدة املحــّددة يف الطلــب والتــي ال تقــل عــن 20 يــوم مــن  املؤّسســة األهلّي

تاريــخ الطلــب وإرفــاق نســخ مــن تلــك الفواتــر املطلوبــة عــرب حســاب الجمعّيــة أو املؤّسســة األهلّيــة عــى موقــع الهيئــة 

ــة  ــوم الهيئ ــة تق ــاق العّين ــد إرف ــب بع ــة الطل ــد معالج ــب، وبع ــتام الطل ــعار باس ــيصل إش ــا س ــد إرفاقه ــرتوين، وبع اإللك

بإصــدار إشــعار قبــول جــزيئ أو كّي للطلــب يبــنّي فيــه املبلــغ املعتمــد ويف حــال وجــود رفــض لبعــض الفواتــر الرضيبّيــة 

يتــم بيانهــا، ويف حــاالت وجــود عّينــة تختلــف عــن املرفــوع يف طلــب االســرتداد عــادًة مــا يتــم إشــعار الجمعّيــة أو املؤّسســة 

األهلّيــة بذلــك قبــل إشــعار القبــول الجــزيئ أو الــكّي؛ ويف جميــع األحــوال فإنــه وبعــد إصــدار إشــعار القبــول آنــف الذكــر 

فإنــه ســيتم إيــداع املبلــغ املعتمــد يف الحســاب املــرصيف للجمعّيــة أو املؤّسســة األهلّيــة والــذي تــم تحديــده يف الطلــب وذلــك 

خــال 60 يومــاً مــن تاريــخ إصــدار إشــعار القبــول .

10- يف تلــك الفــرتة التــي تســبق طلــب الهيئــة للعّينــة والفــرتة التــي تليهــا وقبــل صــدور إشــعار القبــول الجــزيئ أو 

الــكّي يجــب عــى الجمعّيــة التواصــل مــع الهيئــة عــرب وســائل التواصــل التــي أتاحتهــا الهيئــة ملتابعــة الطلــب بشــكل دوري 

ــة أي  ــكّي، وتكــون تلــك املتابعــة يف حــال عــدم اتخــاذ الهيئ ــول الجــزيئ أو ال ــم إصــدار إشــعار القب ــى يت ومتواصــل حّت

إجــراء حيــال الطلــب بــورود إشــعار طلــب عّينــة أو إشــعار ماحظــات عــى العّينــة أو إشــعار قبــول جــزيئ أو كّي للطلــب 

وذلــك خــال 20 يــوم بحــد أقــى مــن تاريــخ إشــعار االســتام لــكل خطــوة.
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رابعًا: خطوات وإجراءات التسجيل وطلب االسترداد في ضريبة القيمة المضافة:

ميكن حرص وتلخيص خطوات التسجيل يف رضيبة القيمة املضافة وإجراءات االسرتداد يف الشكل التايل:

ســنتناول خطــوات وإجــراءات التســجيل وطلــب االســرتداد بشــكل منفصــل بحيــث تتــم معالجــة كلٍّ منهــام عــى حــدة 

منعــاً للتداخــل أو لحــدوث لبــس فيــام بينهــام، وســيتم عــرض تلــك الخطــوات مــن خــال صــور توضيحّيــة تم اســتخراجها 

مــن موقــع هيئــة الــزكاة والرضيبــة والجــامرك مــن خــال العملّيــات الفعلّيــة يف حســابات الجهــات التــي تــم العمــل عليهــا، 

وســيكون هنــاك توضيحــات للجوانــب التــي تحتــاج لتوضيــح لــكل صــورة، وســتكون التوضيحــات بشــكل فقــرات مرّقمــة 

بحيــث يوضــع الرقــم الخــاص بهــا عــى الصــورة للداللــة عــى الجوانــب التــي تغطّيهــا تلــك الصــور؛ وتفصيــل ذلــك فيــام 

: يي
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أ- خطوات وإجراءات التسجيل:

ــة )الجهــات( أن تقــوم باســرتداد أي رضيبــة قامــت بتكّبدهــا إال بعــد أن تقــوم  ــات واملؤّسســات األهلّي ال ميكــن للجمعّي

ــة  ــث أن املعالج ــو، حي ــك النح ــى ذل ــة ع ــل الهيئ ــن قب ــا م ــرتداد واعتامده ــل لاس ــخص مؤّه ــجيلها كش ــتكامل تس باس

الرضيبّيــة لإلعفــاء مــن رضيبــة القيمــة املضافــة املعمــول بهــا يف اململكــة العربيــة الســعوديّة هــي بســداد الرضائــب ومــن 

ــة بجبايتهــا وهــي هيئــة الــزكاة والرضيبــة والجــامرك، ولذلــك فإنــه يســتوجب عليهــا  ثــم اســرتدادها مــن الجهــة املخولّ

ــن مــن ذلــك. ــام بالتســجيل أّوالً لتتمكّ القي

وفيام يي خطوات وإجراءات التسجيل التفصيلّية:

الخطوة األوىل: فتح ملف للجهة يف موقع هيئة الزكاة والرضيبة والجامرك:

ــات  ــص الجمعّي ــدور ترخي ــث أن ص ــامرك، حي ــة والج ــزكاة والرضيب ــة ال ــدى هيئ ــة ل ــف للجه ــح مل ــب فت ــًة يج بداي

ــة  واملؤّسســات األهلّيــة غــر مربــوط آلّيــاً مــع هيئــة الــزكاة والرضيبــة والجــامرك كــام هــو الحــال مــع الســجاّت التجاريّ

الصــادرة مــن وزارة التجــارة، باعتبارهــا جهــات ال متــارس األنشــطة االقتصاديّــة باألســاس؛ ويرتتـّـب عــى فتــح امللــف إعطــاء 

الجهــة رقــامً ممّيــزاً للتعريــف بهــا فقــط .

أّمــا الجهــات التــي قامــت بالتســجيل ألغــراض الــزكاة أو كشــخص خاضــع لرضيبــة القيمــة املضافــة فإنــه لديهــا ملــف 

لــدى الهيئــة بداللــة الرقــم املمّيــز الخــاص بهــا، وعليــه فإنهــا ال تّتبــع الخطــوات أدنــاه:

1 يجب الدخول عى الصفحة الرئيسّية ملوقع هيئة الزكاة والرضيبة والجامرك.

2 اختيار رضيبة القيمة املضافة كام يف الصورة باألسفل.

3 اختيار الدفع واالسرتداد كام يف الصورة باألسفل.

4 وضع املؤرّش عى تسجيل األشخاص املؤّهلني لاسرتداد يف رضيبة القيمة املضافة كام يف الصورة باألعى.

5 بعــد وضــع املــؤرّش عــى الخيــار املذكــور يف الفقــرة الســابقة ســيتغّر الخيــار كــام هــو موّضــح يف الصــورة باألســفل، 
وحينئــٍذ قــم باختيــار الدخــول للخدمــة لينقلــك للصفحــة التالية.

6 بعــد اختيــار الدخــول للخدمــة، ســيتم نقلــك إىل صفحــة أخــرى لتســجيل البيانــات األساســّية، لكــن سيســبقها إشــعار 
باملوافقــة عــى رشوط التســجيل كــام هــو موّضــح يف الصــورة أدنــاه، وينبغــي قراءتهــا وفهمهــا جّيــداً وااللتــزام مبــا ورد 

فيهــا، وبعــد ذلــك يتــم اختيــار املربــع الــذي يــدل عــى االطــاع واملوافقــة عليهــا، وكــام هــو موّضــح يف الصــورة املذكــورة.
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7 بعــد تنفيــذ الفقــرة الســابقة ســتظهر لــك صفحــة البيانــات األساســّية للتســجيل، وهنــا يجــب عــى الجهــة اختيــار ال 
أملــك رقــم ممّيــز يف حــال عــدم وجــوده، أمــا يف حــال وجــود رقــم ممّيــز للجهــة مــن تســجيل ســابق لهــا ســواًء كشــخص 

ــو  ــام ه ــز ك ــم ممّي ــك رق ــار أمل ــه يجــب اختي ــزكاة فإن ــراض ال ــة أم ألغ ــل لاســرتداد أم كشــخص خاضــع للرضيب مؤّه

موّضــح يف الصــورة أدنــاه.

8 قــم بوضــع بيانــات التواصــل مــع جهتكــم املتمّثلــة يف الربيــد اإللكــرتوين ورقــم الجــّوال، ويراعــى يف ذلــك وضــع 
بيانــات التواصــل مــع الشــخص الــذي ســيكون ممّثــاً للجهــة أمــام الهيئــة يف التواصــل الــدوري، حيــث ســيتم ربــط جميــع 

اإلشــعارات ورمــوز الدخــول وغرهــا للتبليــغ مــن الهيئــة لجهتكــم عــى تلــك البيانــات، مــع إمكانّيــة تعديلهــا فيــام بعــد.

9 بعــد ذلــك قــم باختيــار هويــة املنشــأة ضمــن فقــرة نــوع الهويّــة، وقــم بإدخــال رقــم هويّــة املنشــأة املتمّثــل يف الرقــم 
املمنــوح للجهــة مــن وزارة الداخليــة واملكــّون مــن 10 أرقــام ويبــدأ برقــم 7.

10 بعد تنفيذ الوارد يف الفقرة السابقة قم بإدخال رمز التحّقق املبنّي عى يسار الحقل املخّصص لتعبأته.

11 بعــد تنفيــذ الفقــرات الســابقة قــم باختيــار التــايل، وحينئــٍذ ســيتم التحّقــق مبــارشًة مــن صّحــة رقــم الهويّــة وكونــه 
مســّجل مــن قبــل أم ال، وســتظهر رســالة لــك باللــون األحمــر أســفل الحقــل الــذي تكــون عليــه ماحظــة مــا مــع بيانهــا 

بشــكل واضــح؛ ويف حــال ظهــور رســالة تفيــد بتســجيلكم فيجــب التحّقــق مــن عــدم قيامكــم بالتســجيل مســبقاً، حيــث أنــه 

يســتوجب حينئــٍذ اســتعادة بياناتكــم مــن الهيئــة، حيــث أن اســتكامل التســجيل يف تلــك الحــال يكــون متعــّذراً لوجــود ملــف 

. بق سا

12 يف حــال متـّـت مطابقــة البيانــات املدخلــة منكــم وكانــت ســليمة ســيتم إرســال رســالة لكــم للجــّوال املســّجل والربيــد 
اإللكــرتوين كذلــك، وســتظهر لكــم تلقائّيــاً أســفل الحقــول التــي متـّـت تعبأتهــا مســبقاً حقــوالً يجــب ملئهــا بالرمــوز التــي 

وردت لكــم ألغــراض التحّقــق.

13 بعــد إدخــال الرمــوز يف حقولهــا املخّصصــة لهــا، يجــب أن يتــم وضــع كلمــة مــرور خاّصــة بحســاب جهتكــم الــذي 

ســيتم طلبــه للقيــام بتســجيل الدخــول لتنفيــذ العملّيــات، وأن يتــم تأكيــد كلمــة املــرور مــن خــال إعــادة تعبأتهــا يف الخانــة 

املخّصصــة لذلــك، وذلــك الســتكامل خطــوة فتــح ملــف لجهتكــم.

14 بعــد اســتكامل تنفيــذ الفقــرات الســابقة قــم باختيــار تســليم ملعالجــة طلبكــم يف فتــح ملــف لجهتكــم لــدى هيئــة 

الــزكاة والرضيبــة والجــامرك.

ــا، وســتظهر  ــم العمــل عليه ــي ت ــات الت 15 بعــد معالجــة الطلــب بنجــاح ســيتم إشــعاركم برســالة عــى صفحــة البيان

ــام بتســجيل الدخــول للحســاب  ــارة »تــم إنشــاء الحســاب بنجــاح«، وســيوضع رابــط باســم الدخــول عــى البوابــة للقي عب

واســتكامل خطــوات التســجيل والتــي ســيتم بيانهــا يف الخطــوة الثانيــة التاليــة، أو بالدخــول مــن خــال الصفحــة الرئيســّية 

ملوقــع الهيئــة باختيــار تســجيل الدخــول يف أعــى الصفحــة إىل اليســار.
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16 مبجــرّد ظهــر اإلشــعار املذكــور يف الفقــرة الســابقة، ســيتم تزويدكــم برســالة بالربيــد اإللكــرتوين والجــّوال التــي 

تــم تســجيلها يف صفحــة البيانــات األساســّية املذكــورة ســابقاً، تحتــوي عــى الرقــم املمّيــز لجهتكــم حيــث أنــه هــو الرقــم 

الخــاص بجهتكــم لــدى هيئــة الــزكاة والرضيبــة والجــامرك - وكــام تــم بيانــه فيــام تقــّدم -.

17 يجــب ماحظــة أن الرقــم املمّيــز هــو اســم املســتخدم الواجــب اســتخدامه للدخــول عــى حســاب الجهــة مســتقباً 

للقيــام بــأي عملّيــات.

18 عنــد ظهــور هــذا اإلشــعار تكــون خطــوة فتــح ملــف للجهــة قــد انتهــت بالكامــل بنجــاح، ولذلــك قــم باالنتقــال 

للخطــوة التاليــة.

الخطوة الثانية: التقّدم بطلب اعتامد الجهة كشخص مؤّهل لاسرتداد:

ــل  ال يعنــي فتــح امللــف للجهــة لــدى هيئــة الــزكاة والرضيبــة والجــامرك أن الجهــة قــد تــم اعتامدهــا كشــخص مؤّه

لاســرتداد، حيــث أن ذلــك يتطلّــب التقــّدم للهيئــة بطلــب اعتــامد الجهــة كشــخص مؤّهــل لاســرتداد، وتقديــم املســّوغات 

املطلوبــة لذلــك، ومــن ثــم دراســتها مــن قبــل الهيئــة وإصــدار املوافقــة عليــه يف حــال اكتــامل املســّوغات.

1 للتقــّدم بطلــب اعتــامد الجهــة كشــخص مؤّهــل لاســرتداد، قــم بتســجيل الدخــول يف موقــع هيئــة الــزكاة والرضيبة 

والجــامرك باختيــار تســجيل الدخــول مــن الصفحــة الرئيســّية للهيئــة يف الجهــة لألعى إىل اليســار.

2 بعــد تنفيــذ الفقــرة الســابقة قــم بإدخــال الرقــم املميــز للجهــة والــذي يبــدأ برقــم 31 والــذي تــم تزويدكــم بــه 

برســالة يف الجــّوال وبالربيــد اإللكــرتوين التــي تــم إدخالــه مــن قبلكــم أثنــاء فتــح ملــف الجهــة لــدى الهيئــة، وذلــك يف 

الخانــة املخّصصــة لذلــك، باإلضافــة إىل إدخــال كلمــة املــرور يف الخانــة املخّصصــة لهــا كذلــك؛ ثــم اخــرت دخــول.

3 بعــد إدخــال بيانــات الدخــول بنجــاح ســيتم إرســال رمــز التحّقــق للجــّوال الــذي ســبق تســجيله يف صفحــة البيانــات 

األساســّية للتســجيل املذكــورة يف الخطــوة األوىل، وذلــك إلكــامل تســجيل الدخــول لحســاب جهتكــم، حيــث ســتظهر آخــر 

أربــع أرقــام مــن الجــّوال املســّجل لــدى الهيئــة يف صفحــة تســجيل الدخــول بعــد إمتــام إدخــال البيانــات املذكــورة يف الفقــرة 

الســابقة بنجــاح.

ــّدة  ــال مل ــث أن الرمــز ســيكون فّع ــم، حي ــور وروده إليك ــه ف ــة املخّصصــة ل ــق يف الخان 4 يجــب إدخــال رمــز التحّق

ــه. ــني فقــط إلدخال دقيقت

5 يف حــال تأّخركــم يف إدخــال رمــز التحّقــق ملــّدة دقيقتــني كاملتــني فأكــر، فيمكنكــم طلــب إعــادة ارســال الرمــز 

حيــث ســيتم إضــاءة تلــك الخانــة املخّصصــة لذلــك باللــون األخــرض، ويف حــال اختيارهــا فســيتم إعــادة ارســال الرمــز 

مــرّة أخــرى وتكــون مّدتــه أيضــاً لدقيقتــني فقــط، وهكــذا.

6 بعــد إدخــال رمــز التحّقــق قــم باختيــار تقديــم للدخــول لحســاب جهتكــم والبــدء باســتكامل اعتــامد جهتكم كشــخص 

مؤّهل لاســرتداد.

7 بعــد دخولكــم لحســاب جهتكــم ســتظهر لكــم الصفحــة املبّينــة باألســفل وســيظهر الرقــم املمّيــز أعــى الصفحــة إىل 

اليســار وســيكون عــى ميينــه الربيــد اإللكــرتوين الــذي ســبق إدخالــه مــن قبلكــم، والــذي ســيتم تعديلــه فــور اســتكامل 

التســجيل واعتــامد جهتكــم كشــخص مؤّهــل لاســرتداد.
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8 قــم باختيــار كشــخص مؤّهــل - رضيبــة القيمــة املضافــة الســتكامل التســجيل واعتــامد جهتكــم، كــام يف الصــورة 

الســابقة.

9 بعــد تنفيــذ الخطــوة الســابقة ســتظهر لكــم الصفحــة أدنــاه، حيــث ســتظهر أّول خطــوة بعنــوان »التعليــامت«، يجــب 

قــراءة محتواهــا وفهمــه والعمــل مبــا فيــه.

ــع أمــام العبــارة  10 بعــد قــراءة التعليــامت قــم باملوافقــة عــى التعليــامت وإكــامل الخطــوات مــن خــال اختيــار املربّ

التــي تفيــد ذلــك، وذلــك لانتقــال للخطــوة الثانيــة واملتمّثلــة يف تعبــأة تفاصيــل الشــخص املؤّهــل لاســرتداد )الجهــة(.

11 بعــد قيامكــم باملوافقــة عــى التعليــامت وإكــامل الخطــوات ســيظهر لكــم مربّــع باألســفل باســم »الخطــوة 2« كــام 

هــو مبــنّي يف الصــورة باألســفل، فقــط قــم باختيــاره لانتقــال للخطــوة الثانيــة. 

12 حــني االنتقــال للخطــوة 2 قــم باختيــار الســهم أمــام العنــوان »فئــة الشــخص املؤّهــل« وســتظهر لــك قامئــة منســدلة 

تشــمل الفئــات التــي ميكــن لهــا التســجيل كشــخص مؤّهل لاســرتداد.

13 قم باختيار الجمعّيات الخريّة واملنظّامت غر الحكومّية.

ــة والتنميــة  14 بعــد ذلــك قــم بإدخــال اســم الجهــة كــام هــو مــدّون يف الرتخيــص الصــادر مــن وزارة املــوارد البرشيّ
االجتامعّيــة يف الخانــة املخّصصــة لذلــك.

ــات  ــة البيان ــه يف صفح ــم إدخال ــا ت ــاً مل ــك طبق ــة لذل ــة املخّصص ــبقاً يف الخان ــّدداً مس ــة مح ــوع الجه ــيكون ن 15 س

ــة  ــة مــن وزارة الداخلّي ــوح للجه ــم املمن ــذي يخــص الرق ــة، وال ــف الجه ــح مل ــة بفت ــّية يف الخطــوة األوىل املتعلّق األساس

ــة رقــم الســجل ذلــك الرقــم بشــكل تلقــايئ. ــه ســيظهر يف خان ــدأ بـــ 7، كــام أن والــذي يب
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16 بعــد ذلــك قــم بإدخــال عنــوان الجهــة مــن واقــع بيانــات العنــوان الوطنــي وتحديــد املدينــة واملنطقــة لجهتكــم يف 

الحقــول املخّصصــة لذلــك، مــع ماحظــة أن الحقــول التــي تــم وضــع عامــة »*« أمامهــا تكــون إجباريّــة يجــب تعبأتهــا.

17 بعــد تنفيــذ الــوارد يف الفقــرة الســابقة قــم بوضــع قيمــة مشــرتيات الجهــة اإلجاملّيــة التــي ترتبــط باألنشــطة غــر 

االقتصاديّــة - الخريّــة - وذلــك وفــق تقديراتكــم مــن واقــع املوازنــة التقديريّــة أو غــر ذلــك مــن أســاليب التقديــر األخــرى.

18 بعــد ذلــك قــم بإدخــال رقــم الهاتــف والربيــد اإللكــرتوين للجهــة، ورقــم الجــّوال للشــخص املســؤول عــن متثيــل 

الجهــة أمــام هيئــة الــزكاة والرضيبــة والجــامرك.

19 بعــد ذلــك قــم بإدخــال رقــم اآليبــان للحســاب املــرصيف الخــاص بالجهــة، حيــث أن هــذا الحســاب املــرصيف الــذي 

ســتقوم بتســجيله هــو الحســاب الــذي ســيتم إيــداع مبلــغ االســرتداد فيــه؛ ويجــب التحّقــق مــن اإلدخــال الصحيــح لرقــم 

اآليبــان لتجّنــب اإلدخــال الخاطــئ.

20 قــم بعــد ذلــك باختيــار املربّــع أســفل رقــم اآليبــان للتأكيــد عــى أن تفاصيــل الهويّــة مطابقــة للتفاصيــل املســّجلة 

يف ســجل املــرصف.

ــا - فــرتة االســرتداد -، وذلــك  ــات االســرتداد عنه ــم طلب ــي ســيتم تقدي ــة الت ــّدة الزمنّي ــار امل ــك قــم باختي ــد ذل 21 بع

باختيــار الســهم الخــاص بذلــك الخيــار لتظهــر لكــم ثــاث خيــارات للمــدد التــي ميكنكــم اســرتدادها )شــهريّة / ربــع ســنويّة 

/ ســنويّة(، كــام يف الصــورة أدنــاه.

ــه ألجــل  ــذي تختارون ــه األســاس ال ــه ســيرتتّب علي ــث أن ــراً يف االســرتداد، حي ــة ســيكون مؤثّ ــّدة الزمنّي ــار امل 22 اختي

تقديــم طلــب االســرتداد، ففــي حــال اختياركــم لاســرتداد بشــكل شــهري ســيكون عليكــم رفــع 12 طلــب اســرتداد خــال 

الســنة الواحــدة، ويف حــال اختياركــم ربــع ســنوي ســيكون عليكــم رفــع 4 طلبــات اســرتداد خــال الســنة الواحــدة، ويف حــال 

اختياركــم ســنوي ســيكون عليكــم رفــع طلــب اســرتداد واحــد للســنة الواحــدة فقــط.

23 كــام يجــب التنّبــه إىل أنــه يف حــال اختياركــم ملــّدة أطــول فإنــه ســيرتتّب عــى ذلــك معالجــة بيانــات أكــرب لتنفيــذ 

طلــب االســرتداد، ويف حــال اختياركــم مــّدًة أقــرص فســتكون البيانــات محــل املعالجــة أقــل، وعــادًة تكــون فــرص حــدوث 

األخطــاء أثنــاء معالجــة بيانــات أكــرب تكــون أكــر مــن لــو كانــت البيانــات املعالجــة أقــل.

24 وتأسيســاً عــى مــا ورد يف الفقرتــني الســابقتني، فإنــه ينبغــي لكــم املوازنــة بــني حجــم البيانــات التــي تتــم معالجتهــا 

وتقليــل عــدد املــّرات التــي يتــم طلــب االســرتداد عنهــا، وبالتــايل ســيمكنكم تحديــد الفــرتة األكــر مناســبًة لكــم واختيارهــا.

ــة  ــارات املطلوب ــا وهــذه الخي ــار أحده ــار الســهم، واختي ــا باختي ــوب إرفاقه ــق املطل ــار الوثائ ــم باختي ــك ق ــد ذل 25 بع

هــي: نســخة مــن ترخيــص الجهــة الصــادر عــن الــوزارة، وأي دليــل عــى متويــل الجهــة مــن التربّعــات أو الهبــات وأفضــل 

مــا يحّقــق ذلــك هــو التقريــر املــايل للجهــة، ودليــل عــى األثــر العــام عــى املجتمــع وميكــن أن يكــون بإرفــاق الخطــط 

التشــغيلّية واالســرتاتيجية والائحــة األساســّية وغرهــا مــاّم يــدل عــى ذلــك.

26 بعد ذلك قم باختيار إضافة ليمكنك اختيار الوثيقة التالية لها.

27 بعــد ذلــك قــم بإرفــاق الوثائــق املطلوبــة والتــي متـّـت إضافتهــا تباعــاً، مــن خــال اختيــار رمــز اإلرفــاق املشــار إليــه 

يف الصــورة عــى اليســار ألســفل الصفحــة لتتمكّــن مــن إرفاقهــا.

28 حــني اختيــار الرمــز املشــار إليــه يف الفقــرة الســابقة فإنــه ســتظهر لكــم الشاشــة الظاهــرة يف الصــورة عــى أعــى 

يســار الصفحــة؛ وإلضافــة املرفقــات قــم باختيــار عامــة الزائــد »+ “ مــن عــى الشاشــة التــي ظهــرت لكــم، ويجــب إرفــاق 

ــة  ــات الخاّص ــل املرفق ــامل تحمي ــد اكت ــط، وبع ــا فق ــن أمامه ــاق م ــز اإلرف ــار رم ــم باختي ــي قمت ــة الت ــّص الوثيق ــا يخ م

بالوثيقــة / الوثائــق املطلوبــة قــم باختيــار إغــاق لانتقــال للخطــوة التاليــة.
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29 وبعــد إرفــاق املرفــق األّول قــم باختيــار رمــز اإلرفــاق أمــام الوثيقــة التاليــة لهــا، ومــن ثــم قــم بإرفــاق نســخة منهــا 

عــى النحــو الــوارد يف الفقرتــني الســابقتني.

ــل  ــخص مؤّه ــة كش ــامد الجه ــامً العت ــون داع ــا يك ــص م ــرى » تخ ــوان » أخ ــة بعن ــه إىل أن الوثيق ــدر التنبي 30 يج

لاســرتداد مــن غــر الوثائــق التــي تــم النــص عليهــا، ويف حــال إرفــاق تلــك الوثائــق التــي تــم النــص عليهــا وكانــت تــدل 

داللــة واضحــة عــى كــون الجهــة متــارس األنشــطة غــر االقتصاديّــة كجهــة غــر هادفــة للربــح ذات أثــر عــام يف املجتمــع، 

فإنهــا تكفــي وال حاجــة إلضافــة مرفقــات أخــرى.

31 حــني إكــامل إرفــاق املرفقــات الخاّصــة بجميــع الوثائــق املطلوبــة قــم باختيــار الخطــوة الثالثــة لانتقــال لخطــوة 

بيانــات االتصــال بجهتكــم.

32 هــذه الخطــوة الثالثــة تُعنــي ببيانــات االتصــال مــع ممّثــل الجهــة أمــام هيئــة الــزكاة والرضيبــة والجــامرك، حيــث 

يجــب تعبــأة جميــع الحقــول وخصوصــاً التــي تــم وضــع عامــة »*« أمامهــا حيــث تعــدُّ حقــوالً إلزامّيــًة إلمتــام التســجيل.

33 تشمل بيانات االتصال نوع هويّة ممّثل الجهة ورقمها وتاريخ املياد واالسم األول واالسم األخر - العائلة -.

34 بعــد ذلــك قــم بإدخــال العنــوان الوطنــي ملنــزل ممّثــل الجهــة أمــام هيئــة الــزكاة والرضيبــة والجــامرك يف الحقــول 

ــة لذلك. املخّصص

35 بعــد ذلــك قــم بإدخــال رقــم هاتــف ممّثــل الجهــة ورقــم الجــّوال يف الحقــول املخّصصــة لذلــك، ويعــدُّ رقــم الجّوال   

أساســّياً إلمتــام التســجيل، كــام يجــب إدخــال الربيــد اإللكــرتوين ملمّثــل الجهــة باإلضافــة للمســّمى الوظيفــي الخــاص بــه 

ــاً أم غــر ذلــك؛ ويجــب أن يكــون ذلــك  ــاً أم مرشفــاً مالّي ــاً أم مديــراً تنفيذيّ يف الجهــة ســواًء كان محاســباً أم مديــراً مالّي

املســّمى الوظيفــي كــام هــو مــدون يف عقــد العمــل أو أي وثيقــة أخــرى تثبــت العاقــة بالجهــة.

36 بعــد تنفيــذ مــا ورد يف الفقــرة الســابقة قــم بإرفــاق نســخة مــن الهويّــة ملمّثــل الجهــة ونســخة مــن عقــد العمــل أو   

مــا يثبــت العمــل لــدى الجهــة، وننّبــه إىل أنــه تــم وضــع خيــار »أخــرى« ويكــون اإلرفــاق بنفــس آلّيــة اإلرفــاق التــي ســبق 

بيانهــا يف الفقــرات الســابقة )26، 27، 28، 29( فرُتاجــع يف موضعهــا منعــاً لإلطالــة.

37 حــني إكــامل إرفــاق املرفقــات الخاّصــة بجميــع الوثائــق املطلوبــة قــم باختيــار الخطــوة الرابعــة لانتقــال للخطــوة   

األخــرة التــي تختــص بتعهدكــم بصّحــة املعلومــات املقّدمــة.

ــأن املعلومــات الســابقة صحيحــة  ــرار ب ــة واألخــرة ال يوجــد إالّ خطــوة واحــدة أال وهــي اإلق 38 يف الخطــوة الرابع  

وحقيقّيــة طبقــاً ملــا هــو `متوّفــر مــن معلومــات، وأنــك مبوجــب هــذا التعهــد تقــّر بأنــك مخــّول باســتكامل هــذا النمــوذج 

وبصحتــه وســامته، وذلــك باختيــار املربعــني أمــا العبارتــني الدالّتــني عــى ذلــك.
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39 يف حــال كنــت مخــّوالً بإجــراء ذلــك التعّهــد فيمكنــك اختيــار املربــع أمــام العبــارة »عــرض املعلومــات الســابقة«   

لســحب بياناتــك التــي قمــت بإدخالهــا مســبقاً مبــارشًة وملــئ الحقــول املخّصصــة لذلــك؛ أمــا يف حــال كنتــم غــر مخّولــني 

بذلــك فيجــب وضــع بيانــات الشــخص املخــّول بذلــك عــرب اختيــار نــوع هويتــه وإدخــال رقمهــا واســمه وتاريــخ ميــاده 

إلمتــام التســجيل .

40 بعــد تنفيــذ املذكــور يف الفقــرة الســابقة قــم باختيــار » تســليم » ليتــم تســليمه للهيئــة للمراجعــة والتحّقــق، وإكــامل   

اإلجــراءات الازمــة مــن طرفهم.

41 بعــد تســليم طلــب تســجيل الجهــة كشــخص مؤّهــل لاســرتداد ســيتم إصــدار إشــعار باســتام الطلــب، وســيكون   

شــكله كــام هــو مبــنّي يف الصــورة أدنــاه.

42 مبجــرد صــدور هــذا اإلشــعار تكــون الخطــوة الثانيــة قــد انتهــت بشــكل كامــل وبنجــاح، فيتــم االنتقــال للخطــوة   

التاليــة.

الخطوة الثالثة: استيفاء متطلّبات التسجيل:

1 يف حــاالت نــادرة قــد يــرد للجهــة طلبــات إضافّيــة إلمتــام التســجيل كشــخص مؤّهــل لاســرتداد، ويف تلــك الحــال   

ســيتم تبليــغ الجهــة بإشــعار رســمي، يحتــوي عــى البيانــات والوثائــق املطلوبــة، ويف تلــك الحــال يجــب أن يتــم إرفــاق مــا 

تــم طلبــه مــع عــدم التأّخــر ملــّدة تتجــاوز املــّدة املحــّددة يف اإلشــعار لتجّنــب إلغــاء الطلــب، حيــث أنــه يف غالــب األحــوال 

يتــم رفــض الطلــب يف حــال عــدم اكتاملــه مــع بيــان ســبب ذلــك.

ــة التقــّدم  ــوارد يف الفقــرات )26، 27، 28، 29( مــن الخطــوة الثاني ــل ال ــه بنفــس التفصي ــم طلب 2 يكــون إرفــاق مــا ت

ــة. ــاً لإلطال ــل لاســرتداد، فرُتاجــع يف موضعهــا منع ــب اعتــامد الجهــة كشــخص مؤّه بطل

الخطوة الرابعة: قبول أو رفض الجهة كشخص مؤّهل لاسرتداد:

ــث ســرد للجهــة  ــل لاســرتداد، حي 1 هــذه الخطــوة هــي الخطــوة األخــرة مــن خطــوات التســجيل كشــخص مؤّه

ــل لاســرتداد. ــا يف التســجيل كشــخص مؤّه ــا أو رفضه إشــعار بقبوله

ــام  ــر الع ــي تثبــت تقدميهــا للخدمــات ذات األث ــات الت ــول الجهــة أم رفضــه مرتبــط باســتيفاء الجهــة للمتطلّب 2 قب

ــر  ــطة غ ــتها لألنش ــك مبامرس ــات، وذل ــى التربّع ــا ع ــح باعتامده ــة للرب ــر هادف ــة غ ــا جه ــب كونه ــع إىل جان للمجتم

ــع. ــام للمجتم ــر الع ــؤّدي لألث ــي ت ــات الت ــة العملّي ــاً ملامرس ــة أساس االقتصاديّ

3 قد يتم رفض الجهة بسبب عدم إكامل الوثائق املطلوبة كام هو ظاهر يف الصورة أدناه.
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ــب أمــور  ــة طل ــي تســتدعي مــن الهيئ ــة لوجــد بعــض األســباب الت ــم رفــض تســجيل الجه ــان يت 4 يف بعــض األحي

أخــرى كتســجيل الجهــة يف الــزكاة، حيــث أنــه تلتــزم الجمعّيــات واملؤّسســات األهلّيــة بجميــع مــا يلتــزم بــه املكلّفــون بالــزكاة 

إال أنهــا تســرتد الــزكاة التــي تدفعهــا يف حــال طلــب ســدادها مــن قبــل هيئــة الــزكاة والرضيبــة والجــامرك وطبقــاً ملــا ورد 

يف الائحــة التنفيذيّــة لجبايــة الــزكاة.

5 بعــد معالجــة األســباب التــي أّدت إىل رفــض الجهــة يف التســجيل كشــخص مؤّهــل لاســرتداد، فإنــه ميكــن تقديــم 

طلــب تســجيل جديــد واســتكامله عــى النحــو الــوارد يف الخطــوات والفقــرات الســابق بيانهــا.

ــا هــو  ــغ الجهــة بقبولهــا بإشــعار رســمي مامثــل مل ــل لاســرتداد ســيتم تبلي 6 يف حــال قبــول الجهــة كشــخص مؤّه

ــار. ظاهــر يف الصــورة إىل اليس

7 بهــذا تكــون هــذه الخطــوة تــم إكاملهــا بنجــاح، وتــم تســجيل الجهــة كشــخص مؤّهــل لاســرتداد، وبالتــايل ميكنهــا 

ــة القيمــة املضافــة لألنشــطة غــر  ــغ املدفــوع عــن رضيب ــا الســرتجاع املبل ــات االســرتداد واســتيفاء متطلّباته ــم طلب تقدي

االقتصاديّــة؛ وعليــه قــم باالنتقــال للفقــرة التاليــة بعنــوان: »خطــوات وإجــراءات طلــب االســرتداد« للتعــرّف عــى الخطــوات 

التفصيلّيــة الخاّصــة بهــا.

ب- خطوات وإجراءات طلب االسرتداد:

ــا وأن  ــوم به ــي تق ــة الت ــطتها االقتصاديّ ــّدد أنش ــداًء أن تح ــات( ابت ــة )الجه ــات األهلّي ــات واملؤّسس ــى الجمعّي ــب ع يج

تقــوم بتحميــل تلــك الرضائــب التــي يتــم دفعهــا ملامرســة تلــك األنشــطة عــى الرضائــب التــي تحّصلهــا ملامرســتها تلــك 

األنشــطة االقتصاديّــة، وباســتثناء تلــك الرضائــب التــي قامــت بدفعهــا لتلــك األنشــطة االقتصاديّــة فإنــه يحــق لهــا اســرتداد 

ــل يف مامرســتها ألعاملهــا  ــة والتــي تتمّث ــي تكّبدتهــا يف ســياق مامرســتها لألنشــطة غــر االقتصاديّ ــع الرضائــب الت جمي

ــي  ــام ي ــجاّتها؛ وفي ــام يف س ــكلٍّ منه ــبّية ل ــا املحاس ــل يف معالجته ــوم بالفص ــك أن تق ــبيل ذل ــا يف س ــة؛ فعليه الخريّ

ــة: خطــوات وإجــراءات طلــب االســرتداد التفصيلّي

الخطوة األوىل: حرص الرضائب املتكّبدة من بداية اعتامد الجهة كشخص مؤّهل لاسرتداد:

1 يف البدايــة ال بــد مــن تحديــد تاريــخ تســجيل الجهــة كشــخص مؤّهــل لاســرتداد لــدى هيئــة الــزكاة والرضيبــة 

والجــامرك، وذلــك يكــون مبّينــاً يف إشــعار تســجيل شــخص مؤّهــل لاســرتداد، وكــام هــو موّضــح يف الصــورة إىل يســار 

الصفحــة.

2 إن التاريــخ املبنّي يف الفقرة الســابقة 

ــب  ــم طل ــن تقدي ــي ميك ــرتة الت ــّدد الف يح

اســرتداد للرضائــب التــي تــم تكّبدتهــا فيهــا، 

حيــث تكــون املبالــغ التــي ميكــن اســرتدادها 

هــي املبالــغ التــي تكــون ضمــن تلــك الســنة 

التــي تــم اعتــامد التســجيل فيهــا كاملــًة.

3 تأسيســاً عــى مــا ســبق قــم بحــرص 

كامــل الرضائــب التــي تكّبدتهــا جهتكــم 

خــال تلــك الســنة، وتقدميهــا طبقــاً للفرتة 

الزمنّيــة التــي قمتم باختيارها مســبقاً، ســواًء 

ــع ســنويّة أم ســنويّة. كانــت شــهريًّة أم رب

4 يف حــال وقــع تاريــخ اعتــامد جهتكم 

كشــخص مؤّهــل لاســرتداد يف نهايــة الســنة 

التقوميّيــة املياديّــة، فيجــب أن يتــم حــرص 

ــات  ــب / طلب ــم طل ــب وتقدي ــك الرضائ تل

االســرتداد - طبقــاً للفــرتة الزمنّيــة املحــّددة 

تاريــخ  – وأن يكــون ذلــك قبــل حلــول 

ــة لــي  ــة املياديّ 06/01 مــن الســنة التقوميّي

ــع الســنوات. ــة باســرتدادها؛ وهــذا ال يخــص الســنة األوىل فقــط بــل هــو لجمي ال يســقط حــق الجهــة يف املطالب
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5 يكــون حــرص تلــك الرضائــب مــن واقــع الفواتــر الرضيبّيــة التــي صــدرت باســم جهتكــم وطبقــاً للمواصفــات التــي 

تــم بيانهــا يف الفقــرة )هـــ / 5( مــن الصفحــة )8( يف هــذا الدليــل فرُتاجــع، والختصــار الوقــت والجهــد فيمكــن للمحاســب 

القيــام بالبحــث عــرب كشــوف الحســابات املحاســبّية لديــه لحــرص تلــك املشــرتيات التــي متـّـت خــال تلــك الســنة.

6 مــن املفيــد جــّداً الرجــوع للتســويات الجرّديــة التــي تــم تنفيذهــا للتحّقــق مــن اكتــامل الفواتــر الرضيبّيــة حيــث 

أنــه يف حــال تــم تقديــم طلــب االســرتداد وتــم قبولــه فإنــه ال ميكــن املطالبــة بــأي فاتــورة تقــع ضمــن تلــك الفــرتة التــي 

تــم قبولهــا؛ لــذا فــا بــد مــن التحّقــق مــن اكتــامل الفواتــر الرضيبّيــة ومطابقتهــا ملواصفــات الفواتــر الرضيبّيــة التــي 

تقــّدم بيانهــا.

7 مــن املهــم أن يتــم فــرز الفواتــر الرضيبّيــة عــن غرهــا مــن فواتــر ال تحّقــق مواصفــات الفواتــر الرضيبّيــة، ويف 

حــال وجــود فواتــر تــم دفــع رضيبــة عنهــا وكانــت مواصفــات الفاتــورة الرضيبّيــة غــر متحّققــة فيهــا أن يتــم الرجــوع 

ملحّررهــا إلصــدار فاتــورة أخــرى، كــام ينبغــي أن يتــم توجيــه القامئــني بالــرشاء بــأن ال يقبلــوا بفاتــورة يتــم دفــع الرضيبــة 

عنهــا ال تحّقــق مواصفــات الفاتــورة الرضيبّيــة.

ــن مل يقــم بالتســجيل يف  ــاع عــن الــرشاء مّم ــة باالمتن ــوارد يف الفقــرة الســابقة التوصي 8 يجــب أن ال يُفهــم مــن ال

رضيبــة القيمــة املضافــة لكونــه غــر ملــزم بالتســجيل طبقــاً لألحــكام النظامّيــة فقــد تكــون مصلحــة الجهــة معــه، حيــث 

أن تركيــز هــذا الدليــل حــول تلــك الرضائــب املدفوعــة واســرتدادها فقــط.

9 يف حــال وجــود فواتــر تــم دفــع رضيبــة عنهــا ومل يكــن عــى الفاتــورة رقــامً رضيبّيــاً ســواًء كان مطبوعــاً أو بالختم 

عليهــا فإنــه يجــب الرجــوع إىل املــوّرد ومطالبتــه بفاتــورة رضيبّيــة أو رد مبلــغ الرضيبــة الــذي قــام بتحصيلــه، ويف حــال 

ــه إليقــاع العقوبــة  ــة والجــامرك والتبليــغ عن ــة الــزكاة والرضيب ــه لهيئ رفضــه لــكا الطلبــني يكــون مــن املناســب التوّج

ــامرك  ــة والج ــزكاة والرضيب ــة ال ــدى هيئ ــجيل ل ــة دون التس ــل الرضيب ــام بتحصي ــث ق ــف حي ــه املخال ــة لترصف النظامّي

ألغــراض رضيبــة القيمــة املضافــة.

ــة، حيــث أن  ــة التــي ســبق بيانهــا تكــون فاتــورًة رضيبّي 10 إن جميــع مــا تنطبــق عليــه مواصفــات الفاتــورة الرضيبّي

الفاتــورة الرضيبّيــة ميكــن أن ينــص عــى أنهــا فاتــورة أو فاتــورة رضيبّيــة أو مســتخلص أو مطالبــة أو غــر ذلــك مــن 

ــة املنصــوص عليهــا؛ إال أنــه ال ينطبــق عــى ســندات  األشــكال املختلفــة مــا دام أنهــا تحّقــق مواصفــات الفاتــورة الرضيبّي

القبــض أو ســندات الــرصف هــذا األمــر ولذلــك يجــب مراعــاة ذلــك حــني قيامكــم بحــرص الرضائــب مــن واقــع تلــك 

ــة. الفواتــر الرضيبّي

ــال للخطــوة  ــم باالنتق ــة، ق ــر الرضيبّي ــات الفوات ــق مواصف ــي تحّق ــر الت ــك الفوات ــع تل ــم بحــرص جمي ــد قيامك بع

ــب. ــم الطل ــل تقدي ــة إلمتــام إجــراءات االســرتداد قب الثاني

الخطوة الثانية: إعداد كشف الرضيبة املطلوب اسرتدادها:

ــا الجهــة عــى النحــو املذكــور يف  ــي تكّبدته ــب االســرتداد يجــب أن تقــوم بحــرص الرضائــب الت ــم طل ــل تقدي 1 قب

الخطــوة األوىل الســابقة، وذلــك ليــس فقــط عنــد اعتــامد الجهــة كشــخص مؤّهــل لاســرتداد للمــرّة األوىل بــل هــو متكــّرر 

عنــد كل طلــب اســرتداد.

ــة  ــب اســرتداد الرضيب ــه مــع طل ــك لرفع ــب يجــب وضــع يف كشــف خــاص بذل ــك الرضائ ــذ حــرص تل ــد تنفي 2 بع

بصيغــة ملــف إكســيل )EXCEL(، والــذي ميكــن تحميلــه مــن حســابكم عــى موقــع الهيئــة باللغــة اإلنجليزيّــة حــني تقديــم 

طلــب االســرتداد، حيــث يعــدُّ ذلــك مــن متطلّبــات تقديــم طلــب االســرتداد التــي ســيأيت ذكرهــا يف الخطــوة الثانيــة، ولــذا 

فلــزم أن يتــم إعــداده قبــل تقديــم الطلــب.

3 يف جميــع األحــوال يجــب أن يحتــوي هــذا الكشــف - بحــد أدىن - عــى التفاصيــل اآلتيــة مســتقلًّة عــن بعضهــا - ويف 

الجــدول أدنــاه ســتجدون توضيحــاً لشــكل الكشــف الــذي يحّقــق ذلــك)4( -:

اسم املوردالرقم الرضيبي للموردتاريخ الفاتورةرقم الفاتورةم
 مبلغ الفاتورة

قبل الرضيبة
VATمبلغ الرضيبة

 مبلغ الفاتورة

بعد الرضيبة

وصف السلع

والخدمات

1510925-01-2021301100000000003
 مؤّسسة **

للتجارة
50.000%157.50057.500

 أجهزة كهربائّية

للتوزيع الخري

2119-02-2021302000000000003
 رشكة **

اإلعامّية
توثيق املرشوع ج10.000%151.50011.500

3130419-02-2021302000000000003
 مؤّسسة **

لاستشارات
25.000%153.75028.750

 إعداد أدلّة عمل

داخل الجهة

4840401859202-03-2021300000000000003
 رشكة **

التجاريّة
100.000%1515.000115.000

 مواد غذائّية

للتوزيع الخري

5MC - 01230-03-2021300000000000003
 رشكة **

للمقاوالت
80.000%1512.00092.000

 ترميم وصيانة

ملبنى الجهة

39.750إجاميل الرضائب املدفوعة واملطلوب اسرتدادها للجمعّية / املؤّسسة كشخص مؤّهل لاسرتداد للربع األول لعام 2021

 رقم الفاتورة .

 تاريخ الفاتورة .

 الرقم الرضيبي للموّرد .

 اسم املوّرد .

 مبلغ الفاتورة قبل الرضيبة .

 معّدل الرضيبة.

 الرضيبة.

 مبلغ الفاتورة بعد الرضيبة.

 وصف للسلع والخدمات املشرتاة.

4  مجيع البياانت يف اجلدول أعاله هي ألغراض التمثيل فقط وال تعّب عن بياانت جهة ما أو غري ذلك من األغراض، ويكون حجم الكشف مستند إىل عدد فواتري اجلهة املتوّفرة .
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4 قــم بإدخــال البيانــات يف كشــف الرضيبــة يف ملــف إكســيل )EXCEL( مــن واقــع الفواتــر الرضيبّيــة بحيــث يتــم 

وضــع كل فاتــورة رضيبّيــة يف ســطر خــاص بهــا، وهــذه البيانــات هــي البيانــات املبّينــة يف الفقــرة الســابقة ويف الجــدول 

التوضيحــي أعــاه أيضــاً، ولذلــك تأكّــد مــن دّقــة البيانــات املدخلــة حيــث أنــه يف حــال وجــود خطــأ فيهــا ميكــن أن يتــم 

رفــض اســرتداد الفواتــر التــي وقــع فيهــا الخطــأ؛ كــام يجــب التنّبــه إىل عــدم دمــج الفواتــر مــع بعضهــا لتجّنــب خســارة 

رفضهــا.

5 تأكّــد مــن أن البيانــات املدخلــة يف الكشــف مطابقــة ملــا هــو وارد يف الفاتــورة الرضيبّيــة وليــس مــن واقــع أي مســتند 

ــة؛ ومــن املفيــد أن  آخــر كســند قبــض أو عــرض ســعر أو تعميــد أو عقــد أو غــر ذلــك، ميكــن أن ال يعــدَّ فاتــورًة رضيبّي

يتــم حفــظ الفواتــر املدخلــة يف الكشــف يف ملــف لديكــم بصيغــة )PDF( كل فاتــورة برقمهــا وباســمها ســواًء كان بربطهــا 

بســند قيــد اليومّيــة أو بوضعهــا يف ملــف خــاص غــر مرتبــط بســندات قيــود اليومّيــة؛ وذلــك لاســتعداد يف حــال طلبهــا 

أو تنفيــذ فحــص ميــداين؛ مــع أننــا نــويص بربــط تلــك الفواتــر بأرقــام ســندات قيــود اليوميــة بالشــكل املائــم لقــدرات 

الجهــة حيــث أن ذلــك ســيؤّدي ملزيــد رقابــة مالّيــة داخــل جهتكــم وتســهياً للتعامــل مــع اســرتداد رضيبــة القيمــة املضافــة .

ــة املطلــوب اســرتدادها فقــط،  ــة التــي تقــع ضمــن الفــرتة الزمنّي 6 قــم بتضمــني الكشــف جميــع الفواتــر الرضيبّي

بحيــث ال يتــم تضمــني أي فاتــورة رضيبّيــة تخــص فــرتة ســابقة أو فــرتة الحقــة، ويُاحــظ أن الجــدول التوضيحــي أعــاه 

قــد تضّمــن فواتــر تقــع ضمــن الثــاث أشــهر األوىل مــن الســنة 2021 وذلــك لكونــه يخــص الربــع األول مــن ذلــك العــام؛ 

ولذلــك فــإن كانــت الفــرتة املعتمــدة لديكــم هــي شــهريّة فيجــب عــدم إدراج أي فاتــورة رضيبّيــة ال تخــص الشــهر املطلــوب 

اســرتداده، وإن كانــت ربــع ســنويّة فإنــه يجــب عــدم إدراج أي فاتــورة رضيبّيــة ال تخــص الربــع املطلــوب اســرتداده، وإن 

كانــت ســنويّة فإنــه يجــب عــدم إدراج أي فاتــورة رضيبّيــة ال تخــص الســنة املطلــوب اســرتدادها، ويف حــال إدراجهــا فإنــه 

ســيتم رفضهــا مــن قبــل الفاحــص الرضيبــي لــدى هيئــة الــزكاة والرضيبــة والجــامرك، وميكــن أن يــؤّدي ذلــك لتكويــن 

صــورة غــر جّيــدة عــن جهتكــم مــاّم يرتتـّـب عليــه القيــام بإجــراءات فحــص وتدقيــق إضافيــة لكــون تلــك األخطــاء تتكّرر.

7 مــن املفيــد جــّداً أن يتــم مراجعــة الكشــف الــذي قمــت بإعــداده مــن قبــل شــخص آخــر، بحيــث ينحرص عمل الشــخص 

اآلخــر مبطابقــة املدخــل يف الكشــف مــع الفواتــر الرضيبّيــة التي قمتــم بحرصها، وذلــك لتصحيــح األخطــاء -إن وجدت-.

ــم  ــي ته ــات الت ــض الجزئي ــح بع ــي توّض ــة الت ــر الرضيبّي ــض الفوات ــة ببع ــم املتعلّق ــة ماحظاتك ــم إضاف 8 ميكنك

الفاحــص الرضيبــي لــدى هيئــة الــزكاة والرضيبــة والجــامرك، كأن تكــون الفاتــورة الرضيبّيــة تحتــوي عــى ســلع و/ أو 

ــة ســيتم تحميلهــا  ــايل فــإن تلــك األنشــطة االقتصاديّ ــة، وبالت ــة وأنشــطة غــر اقتصاديّ خدمــات تخــدم أنشــطة اقتصاديّ

تلــك الرضيبــة املدفوعــة لصالــح تنفيذهــا ومعالجتهــا ضمــن إقــرار الرضيبــة للجهــة كشــخص خاضــع للرضيبــة، بينــام 

تتــم معالجــة الباقــي الــذي يخــص األنشــطة غــر االقتصاديّــة مــع طلبــات االســرتداد للجهــة كشــخص مؤّهــل لاســرتداد، 

ــت  ــا إن كان ــان م ــي بي ــام ينبغ ــك، ك ــورة تل ــم للفات ــامل رفضه ــرد أو احت ــن أن ت ــي ميك ــك اســتباقاً لاستفســارات الت وذل

تلــك الســلع و / أو الخدمــات التــي تــم النــص عليهــا عــى أنهــا غــر قابلــة للخصــم وبالتــايل ال ميكــن اســرتدادها لكونهــا 

لاســتخدام الشــخيص مــا مل تكــن قــد متـّـت يف ســياق النشــاط، بأنــه تــم اســتخدامها لألغــراض الخريّــة وذلــك لتجّنــب 

رفضهــا كســلع وخدمــات غــر قابلــة للخصــم )االســرتداد( .

ــع  ــا م ــوم مبطابقته ــن يق ــف م ــا وتكلي ــا ورد فيه ــة م ــا ودّق ــن اكتامله ــم م ــات وتأكّدك ــال البيان ــامل إدخ ــد إك 13 بع

ــة التــي تــم اســتخاصها منهــا وتصحيــح األخطــاء - إن وجــدت -، يكــون كشــف الرضيبــة قــد أصبــح  الفواتــر الرضيبّي

ــة. ــنّي يف الخطــوة التالي ــام هــو مب ــك، وك ــد ذل ــارشًة بع ــب االســرتداد مب ــم طل ــم تقدي ــايل ميكنك ــزاً وبالت جاه

الخطوة الثالثة: تقديم طلب االسرتداد: 

1 بدايــًة قــم بتســجيل الدخــول لحســاب جهتكــم لــدى هيئــة الــزكاة والرضيبــة والجــامرك، كــام هــو مبــنّي يف الفقرات 

ــراءات  ــوات وإج ــن خط ــرتداد ضم ــل لاس ــخص مؤّه ــة كش ــامد الجه ــب اعت ــّدم بطل ــة: التق ــوة الثاني ــن الخط )1 - 6( م

التســجيل.

2 بعــد ذلــك ســتظهر لــك الشاشــة الرئيســّية لحســابكم وكــام هــو مبــنّي يف الصــورة إىل أدنــاه؛ وحينئــٍذ قــم باختيــار 

القيمــة املضافــة - شــخص مؤّهــل لاســرتداد، لتقديــم طلــب االســرتداد.

3 بعد ذلك ستنتقل إىل الشاشة التالية:

4 بعد ذلك قم باختيار إنشاء طلب جديد بالضغط عى عامة »+«.

5 بعــد ذلــك ســتنتقل إىل صفحــة إنشــاء طلــب اســرتداد رضيبــة القيمــة املضافــة للشــخص املؤّهــل لاســرتداد، حيــث 

ســيتم إظهــار الخطــوة األوىل مــن تقديــم طلــب االســرتداد املرتبطــة بالتعّهــد بااللتــزام بتعليــامت تقديــم الطلــب، لــذا فقــم 

باختيــار املربّــع أمــام عبــارة التعّهــد بااللتــزام بالتعليــامت؛ وكــام هــو مبــنّي يف الصــورة أدنــاه.



4849

6 بعــد اختيــار مربّــع التعّهــد ســيتم فتــح الخطــوة الثانيــة مبــارشًة، والتــي تُعنــى بتفاصيــل الشــخص املؤّهــل والــذي 

يخــص تفاصيــل االســرتداد ومعلومــات جهتكــم األخــرى.

ــار الســهم أمــام الحقــل املخّصــص  ــار فــرتة االســرتداد مــن خــال اختي ــل االســرتداد قــم باختي ــًة يف تفاصي 7 بداي

ــار ســتظهر لكــم الفــرتة التــي ميكنكــم تقديــم طلبكــم عنهــا. لذلــك، وبعــد االختي

8 فــرتة االســرتداد التــي ســتقومون باختيارهــا هــي الفــرتة التــي اخرتتــم أثنــاء التســجيل أن تكــون هــي الفــرتات التــي 

يتــم خالهــا رفــع طلبــات االســرتداد الخاّصــة بجهتكــم، ولذلــك فإنهــا ميكــن أن تكــون بالشــهر أو تكــون بالربــع - كــام هــو 

يف الصــورة التوضيحّيــة أدنــاه - أو أن تكــون بالســنة.

9 مبجــرّد اختياركــم للفــرتة املطلــوب اســرتدادها ســيتم تعريــف بدايــة الفــرتة ونهايتهــا والرقــم املرجعــي لاســرتداد 

ونــوع االســرتداد آلّيــاً.

ــوب اســرتدادها  ــور الفــرتة املطل ــة باالســرتداد مــع عــدم ظه ــان اســتحقاقكم للمطالب ــد يحــدث يف بعــض األحي 10 ق

ضمــن الخيــارات، وذلــك بــأن تنقــي الفــرتة كاملــًة كأن يكــون دخولكــم لرفــع طلــب االســرتداد يف تاريــخ: 2020/07/10 

كــام هــو يف الصــورة التوضيحّيــة يف اليســار -، ويف حــال تأكّدكــم مــن اســتحقاقكم لطلــب االســرتداد قــم بالتواصــل مــع 

ــة يف يســار الصفحــة، أو  هيئــة الــزكاة والرضيبــة والجــامرك عــرب املحادثــة املبــارشة املشــار إليهــا يف الصــورة التوضيحّي

ــة وطلــب رفــع طلــب ملعالجتهــا . ــة  info@gazt.gov.sa، ورشح اإلشــكالّية الفّنّي عــرب الربيــد اإللكــرتوين للهيئ

11 يجــدر التنبيــه إىل أنــه يف حــال حلــول تاريــخ 07/01 مــن أي ســنة تقوميّيــة مياديّــة فإنــه يتــم حــذف الفــرتات التــي 

مل يتــم تقديــم طلــب اســرتداد بشــأنها عــن الســنة التقوميّيــة املاضيــة، ففــي الصــورة التوضيحّيــة يف يســار الصفحــة فــإن 

الفــرتة املطلــوب اســرتدادها هــي الربــع الثــاين لعــام 2020، ففــي حــال مل تتمكــن تلــك الجمعّيــة مــن تقديــم الربعــني الثالث 

ــات االســرتداد املمكــن تقدميهــا  ــه ســيتم حذفهــا مــن بــني طلب ــى حلــول تاريــخ 2021/07/01 فإن ــذات العــام حّت ــع ل والراب

بشــكل آيل، ولذلــك ينبغــي مراعــاة ذلــك لتجنيــب جهتكــم فقــد حّقهــا باملطالبــة بتلــك الرضائــب املمكــن اســرتدادها .

12 بعــد ذلــك قــم بالتأكّــد مــن صّحــة معلومــات جهتكــم يف الحقــول تحــت فقرة معلومــات الشــخص املؤّهــل املخّصصة 

لاســم والعنــوان ورقــم حســاب الرضيبــة حيــث أنهــا ســتكون معبــأة تلقائّيــاً، ويف حــال كان هنــاك خطــأ يف تلــك املعلومــات 

فقــم بالتواصــل مــع هيئــة الــزكاة والرضيبــة والجــامرك لطلــب تعديلهــا، وكــام تــم توضيحــه يف الفقــرة أعاه برقــم: 10 .

13 بعــد تنفيــذ الفقــرات الســابقة يتوّجــب عليكــم إدخــال املبلــغ املطلــوب اســرتداده مــن رضائــب تــم تكّبدهــا، والتــي تــم 

تحديدهــا يف الخطــوات األوىل والثانيــة الســابق بينهــا، وذلــك بإدخــال املبلــغ اإلجــاميل لهــا يف الحقــل املخّصــص لذلــك 

بعنــوان مبلــغ االســرتداد، ففــي الصــورة التوضيحيــة يف يســار الصفحــة ألعــى تــم طلــب اســرتداد مبلــغ 171.455.43 ريــال 

عبــارة عــن كامــل الرضائــب التــي تكّبدتهــا تلــك الجمعّيــة خــال ذلــك الربــع ولذلــك فإنهــا تطلــب اســرتدادها.

mailto:info@gazt.gov.sa
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14 بعــد إدخــال مبلــغ االســرتداد قــم باختيــار املربّــع لتأكيــد صّحــة املعلومــات املقّدمــة يف الحقــول الســابقة، وبعــد ذلــك 

ميكنكــم االنتقــال للخطــوة التالية.

ــه » املرفقــات*« مــع وجــود رمــز مرفــق، وذلــك  ــار املســتطيل باللــون األزرق واملكتــوب علي 15 بعــد ذلــك قــم باختي

.)EXCEL( ــة الــذي تــم إعــداده مــن قبــل بصيغــة ملــف إكســيل إلرفــاق كشــف الرضيب

16 ويف حــال عــدم قيامكــم بإعــداد كشــف الرضيبــة بصيغــة ملــف إكســيل )EXCEL( وكنتــم تــوّدون ملّفــاً معــد مســبقاً 

فيمكنكــم اختيــار عبــارة )الرجــاء انقــر هنــا لتحميــل مرفــق عّينــة( امللّونــة بــاألزرق لتحميلــه لديكــم لتجهيــزه.

17 بعــد تنفيــذ الفقــرة 15 أعــاه ســتظهر لكــم الشاشــة املبّينــة يف الصــورة التوضيحّيــة يف ميــني إىل أســفل الصفحــة، 

.)EXCEL( وحينئــٍذ قــم باختيــار عامــة »+« لتحميــل كشــف الرضيبــة يف ملــف بصيغــة إكســيل

18 وبعد اكتامل تحميل امللف كمرفق قم باختيار إغاق إلنهاء هذه الفقرة.

19 بعــد ذلــك ســتنتقل للخطــوة 3 املرتبطــة مبلّخــص طلــب االســرتداد، وذلــك كــام هــو ظاهــر يف الصــورة التوضيحّيــة 

عــى يســار الصفحــة.

20 قــم باختيــار رقــم اآليبــان لحســاب جهتكــم الــذي ترغبــون بإيــداع مبلــغ االســرتداد فيــه، والــذي غالبــاً مــا يكــون 

هــو الحســاب الــذي ســبق أن قمتــم بوضعــه أثنــاء التســجيل، إال أنــه ميكــن أن يكــون قــد تــم تعريــف أكــر مــن حســاب بعــد 

قيامكــم بالتســجيل ولذلــك ال بــد مــن االختيــار مــن بينهــا، وذلــك مــن خــال النقــر عــى الســهم يف الحقــل املخّصــص 

لذلــك واختيــار الحســاب املطلــوب إيداعــه بــه.

21 يف حــال كنتــم ترغبــون بإيــداع املبلــغ املطلــوب اســرتداده يف حســاب آخــر بخــاف التــي ســبق تعريفهــا لــدى الهيئــة مــن 

قبــل، فقــم باختيــار املربّــع أمــام العبــارة » إن كنــت ترغــب بطلــب توجيــه االســرتداد إىل رقــم آيبــان مختلــف، تحديــد مربـّـع االختيار 

ويرجــى إدخــال الرقــم أعــاه »؛ وبعــد ذلــك قــم بتعريــف رقــم اآليبــان الجديــد الــذي يخــّص جهتكــم والــذي ترغبــون اإليــداع فيــه.

22 بعــد ذلــك قــم بقــراءة الــرشوط واألحــكام بعنايــة وتأكّــد مــن فهمكــم لهــا واســتيفاؤكم ملــا ورد فيهــا؛ وحــني تحقيــق 

ذلــك قــم باختيــار املربعــني الخاّصــني بصّحــة مــا ورد يف الطلــب وأنكــم الشــخص املخــّول لتقدميــه والتوقيــع بالنيابــة 

عــن جهتكــم يف ذلــك األمــر.

23 بعــد تنفيــذ جميــع الخطــوات الســابقة، وتحّققكــم مــن صّحتهــا وإكاملهــا يكــون طلبكــم قــد أصبــح جاهــز لتقدميــه 

ــن  ــع األزرق يف الرك ــار املرب ــب اختي ــم الطل ــك يتوجــب عليكــم إلكــامل تقدي ــة والجــامرك، ولذل ــزكاة والرضيب ــة ال لهيئ

األميــن يف أســفل صفحــة الطلــب والــذي يحمــل عبــارة »تقديــم«.

24 بعــد تقدميكــم لطلــب االســرتداد ســتظهر لكــم رســالة تفيــد باســتام الطلــب ورقمــه وتاريــخ االســتام واســم الجهــة 

كــام هــو مبــنّي يف الصــورة التوضيحّيــة أدنــاه؛ وميكنكــم مــن خالهــا تحميــل إشــعار االســرتداد واملوجــود توضيــح لــه يف 

الصــورة التوضيحّيــة يف ميــني الصفحــة.
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25 بهــذا تكــون قــد أمتمــت 

رضيبــة  اســرتداد  طلــب  تقديــم 

ــل  ــخص مؤّه ــة كش ــة املضاف القيم

قــم  وعليــه  بنجــاح؛  لاســرتداد 

الرابعــة. للخطــوة  باالنتقــال 

الخطــوة الرابعــة: التعامــل مــع طلبــات هيئــة 

وتلبيتهــا: والجــامرك  والرضيبــة  الــزكاة 

ســيقوم  االســرتداد،  طلــب  تقديــم  بعــد   1

الفاحــص الرضيبــي مبراجعــة كشــف الرضيبــة املرفــق 

منكــم، ومــن ثــم ســيقوم بطلــب نســخ مــن الفواتــر 

الرضيبّيــة التــي جــرى التقريــر عنهــا يف كشــف 

الرضيبــة عّينــة ألغــراض املطابقــة، وذلــك بتزويدكــم 

بإشــعار طلــب معلومــات إضافّيــة تبــنّي فيــه تفاصيــل 

ــث  ــا، حي ــوب إرفاقه ــة املطل ــر الرضيبّي ــك الفوات تل

ــم  ــم اس ــورة ث ــم الفات ــراد رق ــا بإي ــيقوم بتوضيحه س

املــوّرد ثــم مبلــغ الرضيبــة املطلــوب -وليــس الفاتورة-، 

ويف الصــورة التوضيحّيــة عــى يســار الصفحــة مثــال 

عــى ذلــك.

الربيــد  عــرب  اإلشــعار  هــذا  ســيصلكم   2

ــة  ــزكاة والرضيب ــة ال ــدى هيئ ــّجل ل ــرتوين املس اإللك

جهتكــم  حســاب  يف  متاحــاً  وســيكون  والجــامرك، 

لــدى الهيئــة أيضــاً، إال أنــه يف بعــض األحيــان ال 

ــه  ــك فإن ــرتوين ولذل ــم اإللك ــعار لربيدك ــل اإلش يص

يستحســن أن تقومــوا مبتابعــة الطلــب عــرب الدخــول لحســابكم والتأكّــد مــن عــدم ورود أي إشــعار بشــكل دوري كأن يكــون 

ــام. ــاث أي ــدًة كل ث ــرًّة واح م

3 يجــب االســتجابة لهــذا الطلــب وتوفــر نســخ الفواتــر املطلوبــة يف أرسع وقــت ممكــن وذلــك قبــل حلــول املوعــد 

املحــّدد يف اإلشــعار إن تــم تحديــده، ويف جميــع األحــوال فــإن تلــك املــّدة إن تــم تحديدهــا فإنهــا ال تقــل عــن 20 يــوم، 

وبالتــايل فــإن الجهــة لديهــا مــا ال يقــل عــن 20 يــوم لتقديــم نســخ مــن تلــك الفواتــر، حيــث تعتــرب تلــك املــّدة كافيــة يف 

الغالــب لتوفــر نســخ تلــك الفواتــر املطلوبــة.

4 يف حــال عــدم توفــر نســخ الفواتــر املطلوبــة خــال املــّدة املحــّددة يف اإلشــعار والتــي يجــب أن ال تقــل عــن 20 

يــوم، فإنــه ميكــن أن يتــم اســتبعاد قيمــة تلــك الفواتــر مــن طلــب االســرتداد وبالتــايل انخفــاض املبلــغ املطلــوب اســرتداده، 

وذلــك يف حــال قبــول طلــب االســرتداد بشــكل جــزيئ أو رفضــه يف حــال كانــت تلــك الفواتــر املطلوبــة متّثــل كامــل املبلــغ 

املطلــوب اســرتداده، ولــذا ينبغــي مراعــاة ذلــك والتنّبــه إىل أنــه حّتــى يف حــال عــدم تحديــد مــّدة يف اإلشــعار - وكــام هــو 

منطبــق عــى مثالنــا يف الصــورة التوضيحّيــة - فإنــه ميكــن أن يتــم اتخــاذ إجــراء مــن الهيئــة بعــد مــي 20 يــوم، حيــث 

أنهــا املــّدة التــي تــم منحهــا للشــخص املؤّهــل لاســرتداد لتوفــر نســخ تلــك الفواتــر املطلوبــة.
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5 حــني طلــب نســخ تلــك الفواتــر ســيتم فتــح طلــب االســرتداد املقــّدم منكــم للقيــام بإرفاقهــا يف الخيــار املخّصــص 

لذلــك، حيــث أن الطلــب قبــل ذلــك يكــون غــر قابــل للفتــح منكــم، حيــث ســتظهر لكــم الرســالة يف الصــورة أدنــاه يف 

حــال محاولتكــم لفتحــه.

6 بعــد تجهيزكــم لنســخ مــن الفواتــر املطلوبــة، قــم بفتــح طلــب االســرتداد الــذي تــم طلــب تلــك املعلومــات عنــه، وقــم 

باختيــار املرفقــات التــي تكــون يف الركــن األســفل لليســار مــن صفحــة طلب االســرتداد، وكام هــو مبــنّي يف الصــورة التوضيحّية، 

.)EXCEL( وهــي خيــار آخــر مختلــف عــن خيــار املرفقــات التــي تــم إرفــاق كشــف الرضيبــة يف امللــف بصيغــة إكســيل

7 يجــدر التنبيــه إىل أنــه عــادًة مــا تكــون أيقونــة املحادثــة املبــارشة أمامهــا فقــد تكــون غــر واضحــة ولذلــك فينبغــي 

تحريــك تلــك األيقونــة ملــكان آخــر لتّتضــح لكــم.

8 بعــد اختياركــم للمرفقــات ســتظهر لكــم شاشــة املرفقــات والتــي ميكنكــم مــن خالهــا إرفــاق نســخ تلــك الفواتــر 

املطلوبــة، والتــي يُفّضــل أن تكــون بصيغــة )PDF( واضحــة ملنــع حــدوث لبــس أو غــر ذلــك مــاّم قــد يــؤّدي إىل رفضهــا.

ــة إضافــة املرفقــات التــي تــم بيانهــا يف أكــر مــن موضــع فيــام تقــّدم، وذلــك  9 قــم بإضافــة املرفقــات بنفــس آلّي

ــة فقــط. ــات نســخ الفواتــر املطلوب ــار عامــة »+« وإضافــة ملّف باختي

10 بعد االنتهاء من تحميل املرفقات بالكامل، قم باختيار إغاق إلنهاء اإلرفاق.

11 بعد ذلك اخرت تقديم ليتم إرساله لهيئة الزكاة والرضيبة والجامرك ملعالجته.

12 بعــد تقدميكــم للطلــب مــرّة أخــرى مــع املرفقــات املطلوبــة ســيتم تزويدكــم بإشــعار اســتام طلــب االســرتداد بنفــس 

ــذا  ــاق وه ــخ اإلرف ــاً بتاري ــه محّدث ــيكون تاريخ ــن س ــتام األّول، ولك ــابقة يف االس ــات الس ــس البيان ــي وبنف ــم املرجع الرق

يفيدكــم يف حــال متابعــة طلــب االســرتداد فيــام بعــد.

13 حــني تنفيــذ مــا تقــّدم ســتتم معالجــة طلــب االســرتداد مــن قبــل هيئــة الــزكاة والرضيبــة والجــامرك، وقــد يســتغرق 

ــة حيــث يســاعد ذلــك يف إنهــاء املعالجــة، إالّ أنــه  ذلــك وقتــاً، ولذلــك فإنــه ال بــد لكــم مــن متابعــة الهيئــة بصفــة دوريّ

ينبغــي متابعــة الهيئــة بعــد مــي 20 يومــاً مــن تاريــخ اســتام نســخ الفواتــر دون ورود أي رد منهــم، وينبغــي أن تكــون 

ــم  ــى يت ــة، واملتابعــة املســتمرّة للطلــب حّت ــل الهيئ ــد اإللكــرتوين أو بإصــدار تذكــرة طلــب مــن قب ــة بالربي املتابعــة موثّق

اتخــاذ إجــراء حيالــه.

ــات أخــرى ميكــن أن  ــاً أو بطلب ــاً أو كلّّي ــول االســرتداد جزئّي ــى إصــدار إشــعار بقب ــة حّت ــف املتابع 14 يجــب أن ال تتوّق

تكــون الهيئــة بحاجــة إليهــا باإلضافــة ملــا ســبق.

ــص  ــوم الفاح ــكالّية، فيق ــا إش ــا فيه ــخة عنه ــاق نس ــم إرف ــي ت ــة الت ــورة الرضيبّي ــون الفات ــان تك ــض األحي 15 يف بع

الرضيبــي بإعــادة طلبهــا مــرّة أخــرى وإشــعاركم باإلشــكال الحاصــل فيهــا قبــل املوافقــة عــى طلــب االســرتداد، ويف تلــك 

الحــال يكــون حــريٌّ بكــم االســتجابة املبــارشة للطلــب لتحصيــل حــق جهتكــم يف اســرتداد تلــك املبالــغ.



5657

16 هــذه الخطــوة ال تنتهــي إالّ باتخــاذ إجــراء املوافقــة الكلّّيــة أو الجزئّيــة عــى طلــب االســرتداد مــن قبــل هيئــة الــزكاة 

والرضيبــة والجــامرك أو رفضــه يف بعــض األحيــان أيضــاً، ولذلــك فقــم باالنتقــال للخطــوة الخامســة للتعــرّف عــى مــا 

يتعلـّـق بقبــول طلــب االســرتداد.

الخطوة الخامسة: قبول طلب االسرتداد وإيداع املبلغ:

1 هذه هي الخطوة األخرة وهي الخاصة،

حيث تعّد هذه الخطوة هي نتيجة جميع الخطوات

 السابقة األربع من خطوات وإجراءات طلب االسرتداد.

2 بعــد املتابعــة املذكــورة يف الخطــوة الســابقة عــادًة 

مــا تنتهــي بقبــول الطلــب جزئّّيــاً أو كلّّيــاً.

3 يتــم تبليغكــم بالقبــول بإشــعار قبــول، ويف حــال 

ــق  ــه وذكــر مــا يتعلّ ــم النــص علي ــول جــزيئ يت كان القب

بذلــك كــام يف الصــورة التوضيحّيــة إىل يســار الصفحــة.

4 ياحــظ يف الصــورة التوضيحّيــة أنّــه تــم النــص 

عــى أن القبــول جــزيئ يف عنــوان اإلشــعار.

5 ياحــظ أيضــاً النــص عــى املبلــغ املقبــول، وذلــك لكــون املبلــغ املطلــوب اســرتداده كان أعــى مــن ذلــك املبلــغ، حيــث 

تــم رفــض طلــب االســرتداد للمعامــات الخاّصــة ببعــض الفواتــر.

6 ياحــظ أيضــاً تفصيــل الفواتــر التــي تــم رفضهــا ببيــان املســتند النظامــي الــذي تــم االســتناد عليــه يف ذلــك، مــع 

بيــان اســم املــوّرد ورقــم الفاتــورة ومبلــغ الرضيبــة لــكل فاتــورة تــم رفضهــا، كــام تــم بيــان ســبب رفــض كل فاتــورة عــى 

حــدة حيــث أنــه تكــون األســباب مختلفــًة يف كثــر مــن األحيــان؛ وقــد تــم رفــض فاتورتــني يف هــذه الصــورة التوضيحّيــة 

مببلــغ إجــاميل قــدره 3.163 ريــال.

ــة  ــة بدّق ــه يف حــال العناي ــا، كــام أن ــة ســليمة ســيؤّدي إىل عــدم رفضه ــة بتوفــر فواتــر رضيبّي ــذا فــإن العناي 7 ل

ــني  ــات ب ــة إكســيل )EXCEL( ســيؤّدي إىل تــايف وجــود االختاف ــف بصيف ــة يف املل ــة يف كشــف الرضيب ــات املدخل البيان

ــة. ــر الرضيبّي ــت يف الكشــف مــع الفوات املثب

8 أّمــا يف حــال القبــول الــكّي لطلــب االســرتداد فإنــه ســيتم إشــعار بالقبــول عــى نحــو اإلشــعار الــوارد يف الصــورة 

التوضيحّيــة يف يســار الصفحــة؛ حيــث ال تتــم اإلشــارة إىل أنــه إشــعار قبــول جــزيئ وال حاجــة لذكــر املبلــغ املقبــول لكونــه 

املبلــغ املطلــوب منكــم واملعلــوم لديكــم .

8 يف جميــع األحــوال مــا دام أنــه وردكــم 

إشــعار قبــول جــزيئ أم كّي فإنــه ســيتم إيداعــه يف 

ــابقاً  ــده س ــم بتحدي ــذي قمت ــرصيف ال ــاب امل الحس

ــرتداد. ــب االس ــم طل ــاء تقدي أثن

املطلــوب  املبلــغ  إيــداع  مــّدة  تســتغرق   9

اســرتداده عــادًة مــا بــني 14 - 45 يومــاً، إالّ أن الفقــرة 

ــام  ــة لنظ ــة التنفيذيّ ــن الائح ــادة 70 م ــن امل 13 م

رضيبــة القيمــة املضافــة تنــص عــى أن ســداد 

قيمــة االســرتداد املقبــول يكــون خــال 60 يــوم 

مــن تاريــخ إشــعار القبــول؛ ولذلــك فإنــه يف حــال 

ــل  ــب التواص ــّدة فيج ــك امل ــن تل ــداع ع ــر اإلي تأّخ

ــداع، وعــادًة ال تصــل  ــة بتأّخرهــا يف اإلي مــع الهيئ

مــّدة اإليــداع يف الحســاب املــرصيف للجهــة لتلــك 

ــول  ــا إشــعاراً بالقب ــه قــد صــدر له ــّدة مــا دام أن امل

ــاً. ــاً كان أم كلّّي جزئّي

10 نشــدد عــى أهّمّيــة املتابعــة يف الخطــوة 

الســابقة التــي تســبق صــدور إشــعار القبــول، حيــث أنــه يكــون التأخــر عــادًة يف تلــك الفــرتة مــن إجــراء االســرتداد، ولــذا 

ــع  ــة والجــامرك مــن شــأنها تري ــزكاة والرضيب ــة ال ــات هيئ ــة لطلب ــة املســتمرّة واالســتجابة الريعــة والكامل فــإن املتابع

ــاىل. ــه تع ــإذن الل صــدور اإلشــعار ب

ــات  ــام بطلب ــك القي ــك فيمكن ــرة، ولذل ــم املوّق ــة لجهتك ــة املضاف ــة القيم ــرتداد رضيب ــت باس ــد قم ــون ق ــا تك 11 هن

ــابقاً. ــورة س ــل املذك ــوات والتفاصي ــس الخط ــاع نف ــرى باتب ــرّة أخ ــرتداد م االس

12 كــام نأمــل منكــم التكــرّم بالعمــل عــى نــرش مامرســتكم يف االســرتداد بــني أوســاط مــن تعرفونهــم مّمــن يعملــون 

يف الجمعّيــات واملؤّسســات األهلّيــة لنــرش املامرســة الســليمة لاســرتداد تعميــامً للفائــدة للقطــاع والتامســاً للمثوبــة واألجــر 

مــن اللــه تعــاىل.
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خامســًا: المعالجــات المحاســبّية واإلرشــادات الرقابّيــة اإلجرائّيــة لضريبــة القيمــة 
المضافــة:

تعــدُّ الرضيبــة املســتحّقة عــى الجمعّيــة أو املؤّسســة األهلّيــة إّمــا حّقــاً لهــا أو التزامــاً عليهــا، حيــث أن الرضائــب التــي 

ــة  ــم )رضيب ــرف باس ــي تع ــة والت ــلعة و / أو خدم ــة رشاء لس ــبب عملّي ــة بس ــة األهلّي ــة أو املؤّسس ــى الجمعّي ــتحّقت ع اس

املدخــات( ميكــن لتلــك الجمعّيــة أو املؤّسســة األهلّيــة خصمهــا مــن الرضيبــة التــي اســتحقت للجمعّيــة أو املؤّسســة األهلّيــة 

عــى عماءهــا مــن جــّراء تقدميهــا لســلعة و / أو خدمــة والتــي تعــرف باســم )رضيبــة املخرجــات(، ولذلــك فــإن رضيبــة 

ــرت لديــه  ــة والجــامرك، ومتــى مــا توّف ــة الــزكاة والرضيب ــة تجــاه هيئ ــل التزامــاً عــى الخاضــع للرضيب املخرجــات متّث

ــاً  ــة فإنــه حينئــذ تكــون رضيبــة املدخــات حّق رضائــب مدخــات ميكــن خصمهــا منهــا طبقــاً للنظــام والئحتــه التنفيذيّ

للجمعّيــة أو املؤّسســة األهلّيــة، وينطبــق عــى الرضيبــة التــي ميكــن اســرتدادها مــا ينطبــق عــى رضيبــة املدخــات يف حــال 

عــدم وجــود رضيبــة مخرجــات للجهــة .

وعليــه فــإن رضيبــة املدخــات يتــم تصنيفهــا محاســبّياً كأصــل متــداول للجهــة بينــام يتــم تصنيــف رضيبــة املخرجــات 

كالتــزام متــداول - قصــر األجــل - عــى الجهــة، ويف كلتــا الحالتــني فــإن رضيبــة املدخــات ورضيبــة املخرجــات يجــب أن 

تتــم معالجتهــا كــام تــم نــص عليــه املعيــار الــدويل للتقريــر املــايل للمنشــآت الصغــرة ومتوّســطة الحجــم يف القســم )29( 

املعنــون بــــ: »رضيبــة الدخــل« حيــث أن املعالجــة املحاســبّية لرضيبــة القيمــة املضافــة تدخــل ضمــن نطــاق هــذا القســم.

وحّتــى ال نطيــل يف رشح وتفصيــل أســباب املعالجــة املحاســبّية وكذلــك فيــام يتعلّــق باإلرشــادات الرقابّيــة العاّمــة حيــث 

أن املعالجــات املحاســبّية تعتــرب توثيقــاً لألحــداث والعملّيــات ذات األثــر املــايل مــن خــال األدلّــة املوضوعّيــة التــي يوّفرهــا 

نظــام الرقابــة الداخــي الــذي تعمــل بــه أي جهــة ســواًء كان مكتوبــاً أم ال، لــذا فإننــا ســنورد يف الفقــرات اآلتيــة التوجيهــات 

ــة  ــق رقاب ــة ولتحقي ــة املضاف ــة القيم ــليمة لرضيب ــبّية الس ــة املحاس ــا للمعالج ــد به ــي يجــب التقّي ــة الت ــادات العاّم واإلرش

ماءمــة عليهــا:

1 يجب عدم خصم)1( رضيبة املدخات أو رضيبة املخرجات .

ــة التــي ترتبــط مبامرســة النشــاط االقتصــادي فيهــا -  ــة أو املؤّسســة األهلّي 2 يجــب تصنيــف األعــامل داخــل الجمعّي

إن وجــد - وتحديــد وتخصيــص قيمــة الســلع والخدمــات املشــرتاة املرتبطــة بــه وفصلهــا عــن األنشــطة األخــرى املرتبطــة 

باألعــامل الخريّــة والتطّوعّيــة لتلــك الجهــة، حيــث أن الرضيبــة املدفوعــة واملرتبطــة بالنشــاط االقتصــادي يجــب حســمها 

مــن الرضيبــة املحّصلــة بســبب مامرســته فقــط، ويجــب عــدم حســم أي رضائــب تــم دفعهــا ألنشــطة مرتبطــة باألعــامل 

الخريّــة والتطّوعّيــة مــن الرضائــب املحّصلــة عــن األنشــطة االقتصاديّــة حيــث يعــدُّ ذلــك مخالفــًة لنظــام رضيبــة القيمــة 

ــه يف  ــي املنصــوص عــى عقوبت ــدُّ ذلــك نوعــاً مــن التهــرّب الرضيب ــة، حيــث يع ــا العقوب املضافــة يســتحق مــن يقــوم به

النظــام بشــكل رصيــح )2( .

ــة  ــبي لرضيب ــات املحاس ــة، واإلثب ــة للجه ــول املتداول ــن األص ــات ضم ــة املدخ ــبي لرضيب ــات املحاس ــب اإلثب 3 يج

1  يُقصد ابخلصم الذي يكون ابستخدام معّدالت فائدة للوصول إىل القيمة احلالّية لألصل أو االلتزام، وال يُقصد به احلسم الذي يعين يؤّدي لتخفيض يف مبلغ الرصيد.
2  راجع الفقرة 1 من املاّدة 39، واملاّدة 40 من نظام ضريبة القيمة املضافة.
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املخرجــات ضمــن االلتزامــات املتداولــة للجهــة يف حــال كانــت ملزمــة بالتســجيل كشــخص خاضــع للرضيبــة وذلــك ببلــوغ 

توريداتهــا - اإليــرادات الناتجــة مــن األنشــطة االقتصاديّــة - الفعلّيــة أو املقــّدرة خــال ســنة واحــدة - الســنة املاضيــة والســنة 

ــث أن هــذه  ــة أم ال حي ــال فأكــر، ســواًء قامــت بالتســجيل كشــخص خاضــع للرضيب ــغ وقــدره 375.000 ري ــة - مببل التالي

الرضائــب متّثــل التزامــاً قامئــاً عــى الجهــة تجــاه الهيئــة فيــام يتعلّــق برضيبــة املخرجــات، ومتّثــل حقوقــاً للجهــة أيضــاً 

ــق برضيبــة املدخــات . عــى الهيئــة فيــام يتعلّ

ــات  ــدم اإلثب ــة ع ــى الجه ــب ع ــة فيج ــع للرضيب ــخص خاض ــة كش ــجيل الجه ــة تس ــق إلزامّي ــدم تحّق ــال ع 4 يف ح

املحاســبي لرضيبــة املخرجــات ضمــن االلتزامــات املتداولــة لكونهــا ال متّثــل التزامــاً عــى الجهــة، إال إن كانــت تبلــغ توريــدات 

ــة - الفعلّيــة أو املقــّدرة خــال ســنة واحــدة - الســنة املاضيــة والســنة  الجهــة - اإليــرادات الناتجــة مــن األنشــطة االقتصاديّ

التاليــة - نصــف الحــد اإللزامــي - الحــد االختيــاري للتســجيل - والــذي ميّثــل مبلغــاً يكــون مــن 187.500 ريــال وحّتــى 

أقــل مــن الحــد اإللزامــي، وكانــت إدارة الجهــة تنــوي التســجيل كشــخص خاضــع للرضيبــة فحينئــذ يجــب إثباتهــا محاســبّياً 

عــى النحــو الــوارد يف الفقــرة الســابقة .

5 يجــب معالجــة الرضائــب املدفوعــة نتيجــة ملامرســة الجهــة أنشــطتها االقتصاديّــة وغــر االقتصاديــة ومل تكــن ملزمة 

بالتســجيل كشــخص خاضــع للرضيبــة مــع عــدم رغبــة اإلدارة بذلــك أو وقوعهــا دون حــد التســجيل االختيــاري الــذي ال 

يحــق للجهــة التســجيل بســببه كشــخص خاضــع للرضيبــة و / أو عــدم تســجيلها كشــخص مؤّهــل لاســرتداد وكذلــك الحــال 

مــع الســلع والخدمــات املنصــوص عليهــا يف املــاّدة )50( مــن الائحــة التنفيذيّــة التــي ال يحــق للجهــة حســمها أو اســرتدادها، 

ــه ضمــن حســابات األصــول أو  ــم معالجت ــة القيمــة املضافــة، وال تت بحيــث تعالــج ضمــن دخــل الفــرتة كمــرصوف رضيب

ــاً أو  ــاً وكان نشــاطها االقتصــادي كلّّي االلتزامــات املتداولــة؛ كــام يجــدر التنّبــه إىل أن الجهــة التــي متــارس نشــاطاً اقتصاديّ

جزئّيــاً يقــع ضمــن األنشــطة املعفــاة مــن الرضيبــة، فإنهــا تتحّمــل جميــع الرضائــب التــي تــم دفعهــا ملامرســة ذلــك النشــاط 

كمــرصوف يحّمــل عــى دخــل الفــرتة، حيــث متّثــل تلــك الرضائــب املدفوعــة ملامرســة تلــك األنشــطة تكلفــة عــى الجهــة 

التــي متارســها بســبب عــدم الســامح لهــا مبعالجتهــا كرضيبــة مدخــات كالســلع والخدمــات الخاضعــة بالنســبة األساســّية أو 

الخاضعــة بنســبة صفــر%؛ عــى أن يتــم تصنيفهــا ضمــن العملّيــات مــن األنشــطة املســتمرّة ويتــم عرضهــا يف صلــب قامئــة 

األنشــطة يف بنــد مســتقل .

6 تنطبــق املعالجــة املذكــورة يف الفقــرة الســابقة عــى جميــع الرضائــب التــي تــم رفــض حســمها للشــخص الخاضــع 

للرضيبــة أو تــم رفــض اســرتدادها للشــخص املؤّهــل لاســرتداد، ويف حــال وقــوع ذلــك الرفــض أو عــدم الســامح بالحســم 

يف ســنة الحقــة فتعالــج ضمــن تســويات الســنوات الســابقة طبقــاً للمعايــر املهنّيــة ذات الصلــة.

ــي  ــل الحســابات بشــكل يلّب ــة تأســيس الحســابات يف دلي ــا أهّمّي ــح يف الفقــرات الســابقة يّتضــح لدين ــد التوضي 7 بع

تلــك املتطلّبــات، حيــث أنــه يجــب أن يتــم تأســيس حســاب لرضيبــة املدخــات ضمــن حســابات األصــول املتداولــة يتفــّرع 

منــه حســابني اثنــني األول يكــون باســم: )رضيبــة املدخــات لألنشــطة االقتصاديّــة( وتعالــج فيــه تلــك الرضائــب املرتبطــة 

ــة مختلفــة  ــه يف حــال كان للجهــة أنشــطة اقتصاديّ ــة فقــط، وميكــن تأســيس حســابات متفّرعــة من باألنشــطة االقتصاديّ

ســواًء بحســب املعــّدل املفــروض عليهــا أو بحســب طبيعــة النشــاط االقتصــادي أو بحســب الربنامــج واملــرشوع؛ وحســاب ثــاين 

ــة( وتعالــج فيــه تلــك الرضائــب التــي يتــم تكّبدهــا يف ســياق  يكــون باســم: )رضيبــة املدخــات لألنشــطة غــر االقتصاديّ

ــع الفعــي  ــي عــى الواق ــابات ينبن ــل هــذه الحس ــه إىل أن الحاجــة لوجــود مث خــارج النشــاط االقتصــادي، ويجــدر التنبي

للجمعّيــة أو املؤّسســة األهلّيــة، ففــي حــال عــدم وجــود نشــاط اقتصــادي لهــا وعــدم احتاملّيــة قيامهــا بــه يف املــدى القريــب 

- عــى األقــل - فإنــه ميكــن عــدم وضــع الحســاب األول .

ــة أي  ــدى الجه ــة يف حــال كان ل ــة املخرجــات ضمــن حســابات االلتزامــات املتداول ــام يجــب تأســيس حســاب لرضيب ك

نشــاط اقتصــادي تكــون ملزمــة بســببه بالتســجيل كشــخص خاضــع للرضيبــة أو كانــت تبلــغ الحــد االختيــاري ووجــود نّيــة 

لــدى اإلدارة بالتســجيل كشــخص خاضــع للرضيبــة، وهــذا الحســاب ميكــن أن يتــم تأســيس حســابات متفّرعــة منــه بحســب 

بحســب طبيعــة النشــاط االقتصــادي )إيجــارات، أو مبيعــات، ... إلــخ( أو بحســب الربنامــج واملــرشوع.

كــام يجــب أن يتــم تأســيس حســاب لرضيبــة القيمــة املضافــة ضمــن حســابات املرصوفــات ملعالجــة تلــك الرضائــب التــي 

تتحّملهــا الجمعّيــة أو املؤّسســة األهلّيــة كتكلفــة ال يحــق لهــا اســرتدادها أو تــم رفضهــا أو غرهــا مــن األســباب.

كــام يجــب التنّبــه إىل أن دليــل الحســابات املوّحــد للجمعّيــات األهلّيــة ونظــره للمؤّسســات األهلّيــة يعالجــان ذلــك األمــر 

إال أن تفاصيلهــا تحتــاج لتأســيس مــن قبــل الجمعّيــة أو املؤسّســة األهلّيــة مبــا يتوافــق مــع أنشــطتها الفعلّيــة.

ــة - كشــخص خاضــع  8 يف نهايــة كل فــرتة طبقــاً للفــرتة التــي تنطبــق عــى الجهــة يف تقديــم اإلقــرارات الرضيبّي

للرضيبــة - والتــي عــادًة مــا تكــون ربــع ســنويّة، يجــب أن تتــم املقاّصــة بــني حســاب / حســابات رضيبــة املخرجــات وحســاب 

/ حســابات رضيبــة املدخــات والفــرق فيــام بينهــام تتــم معالجتــه يف الحســاب املناســب، فــإن كان الفــرق مدينــاً فهــذا يعنــي 

أن رضيبــة املدخــات كانــت أكــرب مــن رضيبــة املخرجــات وبالتــايل متّثــل حقوقــاً للجهــة عــى الهيئــة والــذي ميكــن أن 

تعالــج يف حســاب باســم: )حقــوق عــى هيئــة الــزكاة والرضيبــة والجــامرك( ضمــن حســابات األصــول املتداولــة؛ ويف حــال 

كان الفــرق دائنــاً فهــذا يعنــي أن رضيبــة املخرجــات كانــت أكــرب وبالتــايل ميّثــل ذلــك التزامــاً عــى الجهــة والــذي ميكــن 

أن يعالــج يف حســاب باســم: )التزامــات لهيئــة الــزكاة والرضيبــة والجــامرك(، ويفّضــل بعــض املحاســبني اســتخدام حســاب 

واحــد لعملّيــة المقاّصــة ويف حــال كان رصيــده مدينــاً فيمّثــل حقوقــاً للجهــة عــى الهيئــة، ويف حــال كان دائنــاً فيمّثــل 

التزامــاً عــى الجهــة تجــاه الهيئــة؛ إال أنــه ويف جميــع األحــوال يجــب عــى الجهــة أن تقــوم بإجــراء تلــك املقاصــة عــى 

األقــل يف كل فــرتة يتــم إعــداد تقريــر مــايل عنهــا، والتــي يتــم إعــداد تقريــر ربــع ســنوي بالنســبة للجمعّيــات واملؤّسســات 

األهلّيــة وتقريــر ســنوي ختامــي، وبالتــايل يجــب أن تتــم تلــك املقاصــة ألربــع مــّرات يف الســنة املاليــة عــى األقــل .

ــل  ــل الدلي ــة، ويتمّث ــة موضوعّي ــدة بأدلّ ــون مؤيّ ــب أن تك ــّدم يج ــام تق ــا في ــم ذكره ــي ت ــبّية الت ــات املحاس 9 العملّي

املوضوعــي املســتخدم إلثبــات الرضيبــة هــو وجــود الفاتــورة الرضيبّيــة لــكل عملّيــة حيــث أنهــا اإلثبــات لحدوثهــا ســواًء 

كان لرضيبــة املدخــات أم رضيبــة املخرجــات، ويف حــال عــدم وجــود الفاتــورة الرضيبّيــة خصوصــاً فيــام يتعلـّـق برضيبــة 

املخرجــات فــإن اإليــرادات املتحّققــة تكــون دليــاً عــى نشــوء االلتــزام حتــى مــع عــدم إصــدار الفاتــورة مــا دام أن الجهــة 

ــي  ــة الت ــادًة مــن خــال التســويات الجرديّ ــك ع ــق مــن ذل ــة ويكــون التحّق ملزمــة بالتســجيل كشــخص خاضــع للرضيب

ــة وأقســام الحســابات . ــا املحاســبون يف اإلدارات املالّي يجريه



63 62

10 يجــب عــدم دمــج قيمــة رضيبــة املدخــات مــع املشــرتيات للســلع والخدمــات يف حالــة عــدم القــدرة عــى االســرتداد 

– ألي ســبب كان -، وأن تتــم معالجتهــا ضمــن حســاب مرصوفــات رضيبــة القيمــة املضافــة بشــكل مســتقل عــن قيمــة الســلع 

والخدمــات التــي تتــم معالجتهــا يف الحســابات الخاّصــة بهــا، بيــد أنــه يجــدر التنّبــه إىل أنــه يف حــال كان مــن بــني تلــك 

املشــرتيات مــا يتــم تصنيفــه محاســبّياً عــى أنــه مــن ضمــن العقــارات واآلالت واملعــّدات أو العقــارات فإنــه ميكــن حينئــٍذ 

إضافــة قيمــة تلــك الرضائــب غــر املســرتّدة إىل التكلفــة التــي يقــاس بهــا ذلــك األصــل وقــت إثباتهــا األّويل، وينطبــق 

ذلــك عــى العقــارات االســتثامريّة التــي تتــم معالجتهــا وفــق منــوذج التكلفــة .

ــة يف الجهــة  ــده عهــدة نقديّ ــق املعامــات املرتبطــة بالــرصف ومــن بي 11 ينبغــي عــى املســؤول عــن الــرصف وتدقي

التحّقــق مــن صحــة تســجيل املوّرديــن يف رضيبــة القيمــة املضافــة بالنســبة للفواتــر الرضيبّيــة، ويف حــال عــدم صّحــة 

ــه  ــا لكون ــي حّصله ــة الت ــرد الرضيب ــوّرد ب ــة امل ــة مطالب ــه يحــق للجه ــة فإن تســجيله بشــكل فــردي أو كمجموعــة رضيبّي

غــر مؤّهــل للتحصيــل، ويف حــال رفضــه فيمكــن للجهــة إبــاغ هيئــة الــزكاة والرضيبــة والجــامرك عــن ذلــك لتطبيــق 

ــة التــي تــم بيانهــا يف القســم )ثانيــاً( مــن هــذا الدليــل. العقوبــات النظامّي

12 هــذا الدليــل ال يتنــاول تأصيــل املســائل فهــو دليــل إجــرايئ، ولكــن نــود أن نلفــت انتبــاه قــارئ هــذا الدليــل إىل أن 

الجمعّيــات واملؤّسســات األهلّيــة تقــوم بتحصيــل تربّعــات مقّيــدة يف كثــر مــن األحــوال، والتــي تكــون اســتخداماتها محــّددة 

ــه  ــة ســواًء كان بالتوّج ــائل التســويق الخريّ ــا باســتخدام وس ــم الحصــول عليه ــي ت ــات الت ــك التربّع ــون تل ــادًة - وتك - ع

ــدة التــي تــم بســببها رشاء مــا يرتبــط  لألفــراد أم للمنشــآت املانحــة، ولذلــك فإنــه يكــون جــزء مــن تلــك التربّعــات املقّي

بتنفيــذ تلــك األعــامل التــي ميكــن أن تكــون قــد تــم إنجازهــا قــد تــم اســرتداده لكونــه رضائــب مدفوعــة لصالــح ذلــك 

املــرشوع أو الربنامــج أو غــر ذلــك؛ ولــذا فإنــه يظهــر تســاؤل مهــم هنــا حــول ذلــك املبلــغ املســرتد الــذي جــرى متويلــه 

مــن مصــدر متويــل مقّيــد، هــل يبقــى عــى أصلــه املمــّول بحيــث يكــون مقّيــداً ؟، أم أنــه يدخــل ضمــن أمــوال الجمعّيــة أو 

املؤّسســة األهلّيــة األخــرى التــي تكــون غــر مقّيــدة ؟، الحقيقــة أن هــذا التســاؤل بحاجــة لتحريــر رشعــي مــن أهــل العلــم 

واالختصــاص خصوصــاً وأن هنــاك مبالــغ تســرتد ال تعتــرب مبالــغ يســرة ال ينظــر لهــا أوســاط النــاس ونحــو ذلــك مــاّم 

يكــون فيــه اغتفــار يتناولــه الفقهــاء يف هــذا الصــدد؛ نحــن نشــر إىل ذلــك ألجــل تنبيــه الجهــة إىل أهّمّيــة أخــذ الحكــم 

الرشعــي حــول هــذه املســألة إلبــراء الذمــة وإلخــاء املســؤولّية، ولكــون القطــاع غــر الهــادف للربــح عمومــاً قطــاع يجــب أن 

تســوده الشــفافّية واملصداقّيــة وتحقيــق االســتخدامات املحــّددة للتربّعــات واألمانــة يف ذلــك، حيــث أن ذلــك يعــزز جوانــب 

املوثوقّيــة يف القطــاع مــن قبــل كاّفــة رشائــح املجتمــع فلــزم التنبيــه عليــه ملراعاتهــا .

كــام أنــه يرتتّــب عــى الحكــم الرشعــي لهــا املعالجــة املحاســبّية املامئــة، ويف حــال كان الحكــم الرشعــي عنهــا أن حكــم 

تلــك الرضائــب املســرتّدة حكــم أصلهــا مــن التربّعــات كمقّيــدة أو كان ذلــك هــو توّجــه إدارة الجمعّيــة أو املؤّسســة األهلّيــة، 

فحينئــٍذ يجــب عــدم رفــع القيــود عــن املقــدار الــذي ميكــن اســرتداده منهــا، لكونــه سيســرتد وسيســتخدم يف ذات املــرشوع 

أو الربنامــج الــذي تــم تحصيــل أصــل تربّعــه ألجلــه.

ــى أن  ــدة مبعن ــة غــر املقّي ــة أو املؤّسســة األهلّي ــا إن كان الحكــم الرشعــي لهــا هــو بأنهــا تكــون مــن أمــوال الجمعّي أّم

ــغ تلــك ضمــن أمــوال  ــود املبال ــا بالكامــل وتع ــود عنه ــم رفــع القي ــك الحــال يت ــه يف تل ــا، فإن ــا ليــس حكــم أصله حكمه

ــدة. ــا وأصبحــت مــوارد غــر مقّي ــود عنه ــع القي ــم رف ــد ت ــة وق ــة أو املؤّسســة األهلّي الجمعّي

فيام يي مثال للمعالجات املحاسبّية والرقابّية املرتبطة برضيبة القيمة املضافة:

ــك  ــتفيدين مــن ذوي الدخــل املحــدود، ويف ذل ــة للمس ــة والعينّي ــاعدات النقديّ ــم املس ــوم بتقدي ــة تق ــة )أ( األهلّي جمعّي

الســبيل كان لديهــا مــا يــي:

أوالً: نفقات الجمعّية:

عقــد مــع مــوّرد للســال الغذائّيــة لتقدميهــا للمســتفيدين، وذلــك بقيمــة 4.500.000 ريــال لكامــل العــام 2021، وتقــوم 

الجمعّيــة بالســداد املقــّدم للمــورد مببالــغ متســاوية بدايــة كل ربــع مــن أربــاع الســنة بواقــع 1.125.000 ريــال لــكل دفعــة؛ 

ــا قــام بتســليمه مبــارشًة مــن  ــه، ويقــوم بإصــدار فاتــورة مل ــغ يتــم تحصيل ــوّرد بتحريــر ســند قبــض بــأي مبل ويقــوم امل

ــة ويقــوم الباحثــون االجتامعيــون بالتحّقــق  قبــل املســتفيدين حيــث يقــوم بأخــذ توقيعــات املســتفيدين وتســليمها للجمعّي

مــن األرس املســتفيدة مــن وصولهــا إليهــم، ويقــوم بتســليم تلــك الفاتــورة مــع مطالبتــه للربــع الــذي تســتحق عنــه الدفعــة 

التاليــة وهكــذا؛ ويقــوم يف نهايــة الســنة بتاريــخ 31/12/2021 بإصــدار فاتــورة ملــا قــام بتســليمه؛ وقــد اســتلم هــذا املــوّرد 

ــخ:  ــم: 19225 وتاري ــض رق ــند قب ــة 2021 بس ــنة املالّي ــة الس ــاً يف بداي ــال مقّدم ــدره 1.125.000 ري ــاً وق ــة مبلغ ــن الجمعّي م

2021/01/05، وفيــام يــي ملّخــص للفاتــورة الرضيبّيــة للربــع األّول لعــام 2021 التــي قــام بتقدميهــا بتاريــخ: 2021/04/16:

رشكة ******* لتجارة املواد الغذائّية والنظافة
310130010000003الرقم الرضيبي:

2011100000السجل التجاري:

تسوية دفعة مقّدمةنوع الفاتورة:111256رقم الفاتورة:

محمد أحمد خالداسم البائع:15/04/21تاريخ الفاتورة:

*****الرياضالفرع:31/03/21تاريخ التوريد:

جمّعية )أ( األهلّيةاسم العميل:

ال يوجدالرقم الرضيبي للعميل:

الرياض، شارع *** رقم املبنى *** رقم الوحدة ****عنوان العميل:

إجاميل القيمةسعر الوحدةالكّميةاسم الصنفرقم الصنفم

500018.0090,000.00زيت نبايت 750 مل .198000001

70002.0014,000.00دقيق أبيض 1كجم .298000005

1000220.00220,000.00أرز 40 كجم .398000006

500015.0075,000.00شوفان 500جم .498000002

50001.507,500.00ملح خشن 1 كجم .598000007

100003.0030,000.00مكرونة سباجيتي 500 جم .698000015

300065.00195,000.00صابون مابس 10 كجم .799000001

200075.00150,000.00متر خاص كرتون 10 كجم .898000013

500030.00150,000.00سمن حيواين 1 كجم .998000020

300025.0075,000.00سكّر ناعم 10 كجم .1098000022

1,006,500.00اإلجاميل

-   201,300.00خصم %20

120,780.00رضيبة القيمة املضافة %15

925,980.00اإلجاميل مع الرضيبة

ثانياً: إيرادات الجمعّية:
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ــا  ــال، منه ــدره 5.000.000 ري ــغ وق ــاميل مبل ــن بإج ــرة لآلخري ــة املؤّج ــا الوقفّي ــارات عقاراته ــة إيج ــل الجمعّي 1- تحّص

ــال. ــة 1.000.000 ري ــكنّية بقيم ــارات س إيج

ــال  ــغ 1.000.000 ري ــة، ومبل ــال الغذائّي ــات للس ــال كتربّع ــدره 4.000.000 ري ــغ وق ــل مبل ــة بتحصي ــت الجمعّي 2- قام

ــة. ــات عاّم كتربع

ثالثاً: التحليل الرقايب والرضيبي:

أ/ نفقات الجمعّية:

ــال  ــدره 1.125.000 ري ــغ وق ــتام مبل ــام باس ــد ق ــوّرد ق ــك امل ــة أن ذل ــات الجمعّي ــرة نفق ــور يف فق ــن املذك ــنّي م 1- يتب

مقّدمــاً، ومــن ثــم قــام بتوريــد ســلع عبــارة عــن ســال غذائّيــة للمســتفيدين بقيمــة 925.980 ريــال، حيــث يكــون يف ذّمــة 

ــة. ــوّرد ضمــن الســجاّت املحاســبّية للجمعّي ــد مديــن يف حســاب امل ــال كرصي ــاً وقــدره 199.020 ري ــة مبلغ ــوّرد للجمعّي امل

2- الفاتــورة التــي قــام بإصدارهــا املــوّرد تنطبــق عليهــا جميــع مواصفــات الفاتــورة الرضيبّيــة - فقــط تبّقــى طباعتهــا 

ــايف  ــغ الص ــى املبل ــة كان ع ــاب الرضيب ــظ أن حس ــة -، وياح ــورة توضيحّي ــا فات ــّذر لكونه ــذا يتع ــرتوين وه ــكل إلك بش

للمجمــوع حيــث قــام بتطبيــق املعادلــة التاليــة لحســاب الرضيبــة ))اإلجاميل-الخصــم(*15%(: )1.006.500 - 201.300( * 

%15 = 805.200 * %15 = 120.780 ريــال؛ وذلــك يعــدُّ تطبيقــاً ألحــكام نظــام رضيبــة القيمــة املضافــة والئحتــه التنفيذيّة.

3- إن الرضيبــة التــي ميكــن للجمعّيــة اســرتدادها كشــخص مؤّهــل لاســرتداد هــي مببلــغ 120.780 ريــال فقــط ال غــر، 

وذلــك مبوجــب الفاتــورة الرضيبّيــة املصــدرة مــن املــوّرد برقــم: 111256، ويجــب أن يتــم تقديــم طلــب اســرتدادها يف الفــرتة 

التــي يقــع فيهــا شــهر مــارس لعــام 2021 فيهــا وبحســب الفــرتة التــي اختارتهــا هــذه الجمعّيــة، ســواًء كانــت شــهريّة أم ربعّيــة 

أّمــا الســنويّة فإنهــا تشــمل كامــل عــام 2021

4- يّتضــح لنــا أن تاريــخ إصــدار الفاتــورة كان بتاريــخ مختلــف عــن تاريــخ التوريــد حيــث أن تاريــخ التوريــد كان يف 

ــوم واحــد، ومــن هــذا  ــة بي ــل تســليمها للجمعّي ــك قب ــورة يف 2021/04/15 وذل ــخ إصــدار الفات ــام كان تاري 2021/03/31 بين

يّتضــح أن التاريــخ الواجــب اعتــامده للفاتــورة رضيبّيــاً هــو تاريــخ التوريــد وليــس تاريــخ اإلصــدار واملعنــون بـــــ »تاريــخ 

الفاتــورة«.

5- ينبغــي إلدارة الجمعّيــة اســتيفاء توقيعــات املســتفيدين مــن املــوّرد إلثبــات اســتامهم لألصنــاف، وذلك لــي ال يتم فوترة 

أصنــاف مل يتــم تســليمها حقيقــًة للمســتفيدين، وهــذا بســبب آلّيــة العمــل املّتبعــة يف الجمعّيــة التــي تســتهدف توفــر تكاليف 

إيجــار مســتودع لتلــك الســال وتكاليــف النقــل والتحميــل وغرهــا مــن التكاليــف؛ كــام أنــه مــن املفيــد جــّداً لألغــراض 

الرقابّيــة وألغــراض تحقيــق جــودة خدمــات للمســتفيدين بــأن يقــوم الباحثــني أو غرهــم مــن التــي تقــع تلــك املهّمــة مــن 

اختصاصهــم بالتحّقــق مــن وصــول تلــك الســال للمســتفيدين بحالــة جّيــدة بالتواصــل املبــارش معهــم وأخــذ تأكيداتهــم 

بطريقــة تكــون تســتجي الحقيقــة وليســت بطريقــة تتيــح لبعــض ضعــاف النفــوس مــن املســتفيدين تقديــم تأكيــدات مضلّلة 

للجمعّيــة، كــام أنــه مــن الجــدي اقتصاديّــاً أن يتــم أخــذ عّينــات للتحّقــق مــن اكتــامل وســامة األصنــاف املســلّمة . 

6- كــام أنــه مــن املفيــد تبليــغ املســتفيدين قبــل وصــول تلــك الســال الغذائّيــة بتفاصيــل تلــك األصنــاف التــي تحتويهــا 

الســال وكّمّياتهــا وغــر ذلــك مــن التفاصيــل؛ وذلــك ليقــوم املســتفيد بالتحّقــق الجــّدي مــن وصــول تلــك الســال لــه 

مــع عــدم تنزيلهــا لديهــم إالّ بعــد توقيعهــم باســتامها ويف حــال وجــود اختــاف يف الكّمّيــات يقــوم املســتفيد بذكــر ذلــك 

عــى منــوذج االســتام.

7- يف حــال تطبيــق اإلجرائــني الوارديــن يف الفقرتــني الســابقتني ميكــن اعتــامد أســلوب للتأكيــد بالنفــي، حيــث أنــه يف 

حــال عــدم ورود أي شــكاوى للجمعّيــة مــن قبــل املســتفيدين فــإن ذلــك يعــدُّ تقديــم الخدمــة مبســتوى جــودة مائــم مــن 

قبــل املــوّرد ومــن قبــل الجمعّيــة للمســتفيدين أيضــاً.

ــا  ــتخدم لديه ــل املس ــوذج العم ــاً لنم ــة ألخــرى، طبق ــف مــن جمعّي ــن أن تختل ــة فيمك ــذه اإلجــراءات ليســت حّديّ 8- ه

ولوائحهــا وإجراءاتهــا الداخلّيــة املعتمــدة، ولذلــك فإنــه ميكــن أن يكــون ذلــك اإلجــراء مجــدي لهــذه الجمعّيــة بينــام قــد 

ال يكــون مناســباً لجمعّيــة أخــرى؛ إالّ أنــه ويف جميــع األحــوال يجــب أن يتــم توثيــق اســتام املســتفيدين بالشــكل والطريقــة 

املناســبة والتــي تكــون تكلفتهــا مامئــة للمنافــع املرتتّبــة عــى تلــك الطريقــة )اإلجــراء(.

ب/ إيرادات الجمعّية:

ــة متــى مــا بلغــت خــال ســنة واحــدة مبلغــاً  1- إن الجمعّيــة لديهــا إيجــارات، وهــذه اإليجــارات تعــدُّ أنشــطة اقتصاديّ

وقــدره 375.000 ريــال فأكــر فإنــه يجــب عليهــا التســجيل كشــخص خاضــع للرضيبــة، مــا دامــت تلــك اإليجــارات خاضعــة 

ــر  ــارات غ ــة - اإليج ــة للرضيب ــة الخاضع ــطة االقتصاديّ ــن األنش ــة م ــرادات الجمعّي ــاميل إي ــظ أن إج ــة؛ وياح للرضيب

ــع  ــخص خاض ــة كش ــة املضاف ــة القيم ــجيل يف رضيب ــا التس ــب عليه ــه يج ــك فإن ــال، ولذل ــغ 4.000.000 ري ــكنّية - تبل الس

ــل لاســرتداد. ــة إىل جانــب تســجيلها كشــخص مؤّه للرضيب

2- تجــدر ماحظــة أن اإليجــارات الســكنّية غــر خاضعــة للرضيبــة مبوجــب الفقــرة 1 / ب مــن املــاّدة 30 مــن الائحــة 

ــة لنظــام رضيبــة القيمــة املضافــة، إال أنــه يف حــال التســجيل كشــخص خاضــع للرضيبــة يجــب اإلفصــاح عنهــا  التنفيذيّ

ضمــن اإلقــرار الرضيبــي ضمــن الحقــول املخّصصــة للتوريــدات املعفــاة.

ــن  ــكنّية - أيٍّ م ــر الس ــارات غ ــة - اإليج ــة للجمعّي ــة للرضيب ــة الخاضع ــطة االقتصاديّ ــل األنش ــدم تحمي ــب ع 3- يج

تلــك الرضائــب التــي ال ترتبــط بذلــك النشــاط االقتصــادي الخاضــع للرضيبــة، لــذا فــإن قيمــة ذلــك العقــد يجــب عــدم 

تحميلهــا عــى الرضيبــة املحّصلــة مــن املســتأجرين لكونهــا ال ترتبــط مبامرســة نشــاط التأجــر التجــاري البّتــة؛ حيــث أنــه 

ــات أنهــا تقــوم بتحميــل تلــك الرضائــب للفــرتات الســابقة لتســجيلها كشــخص مؤّهــل لاســرتداد  ميكــن لبعــض الجمعّي

وذلــك لتخفيــض مبلــغ الرضيبــة الواجــب ســداده للهيئــة؛ وهــذا التــرصّف يعــدُّ تهّربــاً رضيبّيــاً بنــص الفقــرة 1 مــن املــاّدة 

39 مــن نظــام رضيبــة القيمــة املضافــة .

4- إن التربّعــات التــي قامــت الجمعّيــة بتحصيلهــا بإجــاميل 5.000.000 ريــال ال تعــدُّ توريــداً خاضعــاً للرضيبــة لكونهــا 

تقــع خــارج النشــاط االقتصــادي ولــذا فهــي خــارج نطــاق الرضيبــة.

5- يُاحــظ أن التربعــات املحّصلــة كانــت تنقســم إىل قســمني األّول كان محــدد االســتخدام يف الســال الغذائّيــة مببلــغ 
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4.000.000 ريــال، وهــذا يتــم تصنيفــه محاســبّياً كتربّعــات مقّيــدة تزيــد مــن صــايف األصــول املقّيــدة، ومتــى مــا تــم تحقيــق 

تلــك االســتخدامات فإنــه يتــم رفــع القيــود عنهــا يف حــدود مــا تــم تنفيــذه، والــذي تــم تنفيــذه يف مثالنــا القائــم هــو 

مبلــغ وقــدره 925.980 ريــال والــذي تــم تنفيــذه طبقــاً لتلــك الفاتــورة الرضيبّيــة مــن املــوّرد، مــع مراعــاة مــا ذكرنــاه فيــام 

يتعلّــق بالحكــم الرشعــي يف الفقــرة 12 مــن خامســاً مــن هــذا الدليــل، حيــث تختلــف املعالجــة املحاســبّية باختــاف الحكــم 

الرشعــي أو مــا تّتبعــه إدارة الجمعّيــة حيالهــا .

ــق بالجــزء اآلخــر مــن التربّعــات فإنــه مل تحــّدد اســتخداماتها وليــس عليهــا أي قيــود ترتبــط بتوقيــت  6- فيــام يتعلّ

ــدة. اســتخدامها أيضــاً، ولذلــك فــإن تلــك التربعــات مببلــغ 1.000.000 ريــال تكــون تربّعــات غــر مقّي

رابعاً: املعالجة املحاسبّية:

إيضاحدائنمديناسم الحساباملرجعالتاريخرقم القيد

1
01/01/2119225

دفعة أوىل 1,125,000.00املورّد/ رشكة ******* لتجارة املواد الغذائية والنظافة
مقّدمة لتوريد 
السالل الغذائيّة

1,125,000.00البنك

1,125,000.001,125,000.00الـــمـــجـــمـــوع

2
15/01/2110001

5,000,000.00البنك
تحصيل قيمة 
اإليجارات 
املستحّقة

4,000,000.00إيجارات تجاريّة مستحّقة

1,000,000.00إيجارات سكنيّة مستحّقة

5,000,000.005,000,000.00الـــمـــجـــمـــوع

3
20/01/2110002

تحصيل تربّعات 4,000,000.00البنك
لربنامج السالل 

الغذائيّة
4,000,000.00تربّعات نقديّة مقيّدة - سالل غذائيّة

4,000,000.004,000,000.00الـــمـــجـــمـــوع

4
22/01/2110003

1,000,000.00البنك
تحصيل تربّعات 

عاّمة
1,000,000.00تربّعات نقديّة غري مقيّدة - عام

1,000,000.001,000,000.00الـــمـــجـــمـــوع

5
31/03/21111256

805,200.00مرصوفات الربامج واألنشطة املقيّدة - سالل غذائيّة مرصوفة
استحقاق املورّد 

لألصناف املسلّمة 
للمستفيدين

120,780.00رضيبة املدخالت - قابلة لالسرداد لألنشطة غري االقتصاديّة

925,980.00املورّد/ رشكة ******* لتجارة املواد الغذائية والنظافة

925,980.00925,980.00الـــمـــجـــمـــوع

ــون أكــر وضوحــاً  ــال ليك ــم تســهيل املث ــد ت ــور ســابقاً وق ــال املذك ــة الازمــة للمث ــود اليومّي ــنّي قي ــي جــدول يب ــام ي في

ــني أم ال: ــوا متخّصص ــواًء كان ــة س ــع ذوي العاق لجمي

ياحظ عى القيود املحاسبّية السابقة عّدة أمور تحتاج لتنبيه، وذلك كام يي:

- متـّـت معالجــة اإليجــارات املســتحّقة باإلجــاميل مبــا فيهــا رضيبــة املخرجــات، حيــث أن املعالجــة إليجارات تــم تحصيلها 

وهــي مســتحّقة عــى املســتأجرين، ولذلــك فــإن معالجــة رضيبــة القيمــة املضافــة عــن تلــك اإليجــارات قــد متـّـت معالجتهــا 

يف خطــوة ســابقة يف الفــرتة الســابقة، أال وهــي االعــرتاف املحاســبي باســتحقاق تلــك اإليجــارات عــى املســتأجرين حيــث 

يتــم معالجتهــا كــام هــو مبــنّي أدنــاه:

4.000.000 ريال حـ/ إيجارات تجاريّة مستحّقة.      )مدين(

1.000.000 ريال حـ/ إيجارات سكنّية مستحّقة.        )مدين(

3.478.260.87 ريال حـ/ إيرادات إيجارات تجاريّة.                   )دائن(   

1.000.000 ريال حـ/ إيرادات إيجارات سكنّية.                         )دائن(   

521.739.13 ريال حـ/ رضيبة القيمة املضافة – مخرجات.        )دائن(   

ــة يف اإليــرادات، واإليجــارات املســتحّقة كذلــك، وذلــك  - كــام ياحــظ الفصــل بــني اإليجــارات الســكنّية عــن التجاريّ

ــتخدمي  ــاً ملس ــي وأيض ــتخدام الداخ ــا لاس ــة عنه ــة املضاف ــة القيم ــتنتاج رضيب ــهيل اس ــة إىل تس ــاح باإلضاف ــد إفص ملزي

ــة أيضــاً. ــة مــن خــارج الجمعّي ــم املالّي القوائ

- متّــت معالجــة الرضيبــة املدفوعــة للمــوّرد الــذي تــم رشاء تلــك الســال الغذائّيــة ضمــن حســاب رضيبــة املدخــات 

القابلــة لاســرتداد والتــي تكــون ضمــن أحــد حســابات األصــول املتداولــة حيــث أنهــا حــق للجمعّيــة، ولذلك فــإن مرصوفات 

برنامــج الســال الغذائّيــة التــي تــم تســليمها للمســتفيدين ســيتم قياســها بالقيمــة الصافيــة مــن الرضيبــة.

- بنــاًء عــى التنفيــذ الــوارد يف القيــد رقــم 5 املبــنّي يف الجــدول الســابق والتوضيــح يف الفقــرة الســابقة، فإنــه ال بــد 

مــن رفــع القيــود عــن التربّعــات املقّيــدة التــي تــم تحصيلهــا ألجــل الســال الغذائّيــة، وهــذه املعالجــة املحاســبّية ســتتأثر 

بالحكــم الرشعــي للمبالــغ املســرتّدة هــل ســتأخذ حكــم أصلهــا فتكــون مقّيــدة أم أنهــا ال تأخــذ حكمهــا وبالتــايل يتــم رفــع 

ــة يف ذلــك الصــدد؛ ولذلــك  القيــود عــن كامــل املبلــغ )الرضيبــة + املــرصوف( باإلضافــة للمّتبــع مــن قبــل إدارة الجمعّي

فإننــا ســنقوم مبعالجتهــا وفــق الحالتــني فيــام يــي:

الحالة األوىل: أن املبالغ املسرتّدة حكمها حكم أصلها:

805.200 ريال حـ/ التحويات وإعادة التصنيف لتحّقق قيد االستخدام - صايف األصول املقّيدة - السال الغذائية.     )مدين(

       805.200 ريال حـ/ التحويات وإعادة التصنيف لتحّقق قيد االستخدام – صايف األصول غر املقّيدة.     )دائن(

الحالة الثانية: أن املبالغ املسرتّدة ال تأخذ حكم أصلها فتكون غر مقّيدة:

925.980 ريال حـ/ التحويات وإعادة التصنيف لتحّقق قيد االستخدام - صايف األصول املقّيدة - السال الغذائية.     )مدين(

        925.980 ريال حـ/ التحويات وإعادة التصنيف لتحّقق قيد االستخدام – صايف األصول غر املقّيدة.     )دائن(

وياحــظ أن هنــاك فــرق فيــام بينهــام ميّثــل مبلــغ الرضيبــة، حيــث أنــه يف الحالــة األوىل ســيكون باقيــاً يف حســابات 

ــى بعــد اســرتداده، بينــام يف الحالــة الثانيــة ســيكون قــد تــم رفــع  ــة حّت ــدة لصالــح الســال الغذائّي صــايف األصــول املقّي

ــه للســال  ــى إعادت ــة أو حّت ــة أو الفّنّي ــة اإلداريّ ــه ســيتم اســتخدامه يف أيٍّ مــن أنشــطة الجمعّي ــايل فإن ــه وبالت ــود عن القي

الغذائّيــة؛ وعمومــاً فــإن هــذا األمــر يفصــل فيــه الحكــم الرشعــي لذلــك وهــذا الدليــل ليــس مختــص بتأصيــل أي مســألة 
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ولذلــك فإنــه يكــون مــن املناســب بحــث هــذه املســألة مــن قبــل املختصــني والعلــامء إلبــداء الحكــم الرشعــي حيالهــا .

هنــا نكــون قــد قمنــا بإنهــاء املعالجــات املحاســبّية الــواردة يف مثالنــا الســابق، والتــي تعــّد مثــاالً ميــّراً ليكــون أكــر 

وضوحــاً لجميــع مســتخدمي هــذا الدليــل مــن متخّصصــني وغــر متخّصصــني.

وبهذا نكون قد وصلنا لختام هذا الدليل والذي نرجو من الله أن ينفع به وأن يبارك.
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ملحق رقم 1: جدول أمثلة للتوريدات غير المسموح باسترداد ضريبتها:

ورد يف الصفحتــني 8 و 9 مــن الدليــل اقتبــاس لكامــل املــاّدة 50 مــن الائحــة التنفيذيّــة لنظــام رضيبــة القيمــة املضافــة 
ــة آنفــة الذكــر، وتحقيقــاً لفائــدة أكــرب فإنــه تــم وضــع  التــي أحالــت إليهــا الفقــرة 8 مــن املــاّدة 70 مــن الائحــة التنفيذيّ
جــدول ميــّر ألمثلــة عــن التوريــدات التــي يتــم دفــع رضيبــة عنهــا وال يحــق للجهــة اســرتدادها طبقــاً ملــا ورد يف املــواد 
املذكــورة فيــام تقــّدم، ومتــى تكــون قابلــة لاســرتداد، ويستحســن الرجــوع ملــا ورد يف الفقــرة )هـــ / 7( يف الصفحــة 10 مــن 

الدليــل ففيهــا توضيــح لذلــك؛ ويف الجــدول التــايل بيــان لذلــك بتفصيــل كل فقــرة تــم ذكرهــا يف املــاّدة 50:

الحاالت التي ميكن اسردادهاأمثلةنص الفقرةم

1
أي شكل من أشكال 

الخدمات الرفيهيّة أو 
الرياضيّة أو الثقافيّة .

1. تكلفة فريق األنشطة الرفيهية املتعاقد معه للعمل ضمن بنود الحفل السنوي ملوظّفي الجهة .

ميكــن ذلــك فقــط يف حــال كانــت تتــم يف 
ســياق مامرســة نشــاط اقتصــادي، أي أنــه 
هــذه املشــريات تتــم كمدخــالت إنتــاج 
ألنشــطة يــراد منهــا توليــد دخــل مــن 

ــات . ــلع أو خدم ــم س ــالل تقدي خ

2. تكاليف اشراك النادي الريايض للموظّفن كميزة وظيفيّة .

3. االشراكات يف الدوريّات العلميّة والنوادي األدبيّة والثقافيّة .

4. الجوائز والهدايا التحفيزيّة .

2

 خدمات متوين األغذية 
واملرشوبات يف الفنادق 

واملطاعم واألماكن 
املشابهة .

1. تكلفة العشاء من المطعم الجتامع الجمعيّة العموميّة.

2. تكلفة الضيافة لورشة العمل املقامة يف الفندق.

3. قمية عصريات مشراة من متجر عصائر.

4. قيمة القهوة والتحلية ضمن فعالية للجهة يف مقهى.

3
رشاء أو استئجار 
املركبات املقيدة .

ميكن ذلك يف أحد حالتن هام:1. رشاء سيارة للجمعيّة .

إذا كانــت تتــم يف ســياق مامرســة نشــاط 
ــم  ــه هــذه املشــريات تت اقتصــادي، أي أن
منهــا  يــراد  ألنشــطة  إنتــاج  كمدخــالت 
ــلع أو  ــم س ــالل تقدي ــن خ ــل م ــد دخ تولي

ــات. خدم

إذا كان يســتخدمها موظّفــي الجهــة حــرصاً 
يف أعــامل الجهــة فقــط، وليــس ألعاملهــم 

. لشخصيّة ا

ــة  ــابقتن: قيم ــن الس ــى الفقرت ــة ع أمثل
ــد  ــل ألح ــة عم ــن مهّم ــيارة ضم ــار س إيج
بنزيــن  قيمــة  اإلدارة/  مجلــس  أعضــاء 
وإىل  مــن  الجهــة  طــالب  نقــل  حافلــة 
الجهــة فقــط/ قيمــة تعديــالت شــاحنة 
لتكــون مركــز متنّقــل لتقديــم خدمــات 
الجهــة فقــط/ قيمــة تركيــب أجهــزة تربيــد 
ــربّد/ ...  ــل امل ــا للنق عــى شــاحنة وتجهيزه

ــخ . إل

2. رشاء حافلة لنقل طالب الجهة .

3. استئجار سيارة مؤقّتة ألحد املوظّفن .

4. استئجار حافلة لتنفيذ نشاط مؤقّت للجهة .

4

تصليح أو تعديل 
أو صيانة أو تقديم 

خدمات مامثلة عى 
املركبات املقيدة .

1. قيمة تركيب إطارات سيارة الجهة .

2. تكلفة إصالح جهاز تربيد سيارة الجهة .

3. قيمة تركيب ماكينة جديدة لحافلة الجهة .

4. قيمة تغيري لون سيارة الجهة .

5
الوقود املستخدم يف 

املركبات املقيدة .

1. قيمة تعبأة بنزين سيارة الجهة .

2. قيمة تعبأة ديزل حافلة الجهة .

3. قيمة تعبأة بنزين للسيارة املستأجرة .

4. قيمة تعبأة ديزل للحافلة املستأجرة .

6

أي سلع وخدمات 
مخصصة لالستعامل 

الشخيص وليست 
للنشاط التجاري أو 

االقتصادي .

1. رسوم دراسة أبناء بعض املوظّفن كميزة وظيفيّة .
ميكــن ذلــك فقــط يف حــال كانــت تتــم يف 
ســياق مامرســة نشــاط اقتصــادي، أي أنــه 
هــذه املشــريات تتــم كمدخــالت إنتــاج 
ألنشــطة يــراد منهــا توليــد دخــل مــن 

ــات . ــلع أو خدم ــم س ــالل تقدي خ

2. قيمة تذاكر السفر السنويّة لبعض املوظّفن كميزة وظيفية .

3. أدوات العناية الشخصيّة للعاملن .

4. قيمة حيل لزوجات بعض املوظّفن كحافز وجائزة .
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ملحق رقم 2: األسئلة األكثر شيوعًا وإجاباتها:

فيــام يــي رسد لألســئلة األكــر شــيوعاً التــي وردت لنــا مــن خــال االســتبانة التــي أجريــت ضمــن أوراق عمــل إعــداد 

هــذا الدليــل واإلجابــة لــكلٍّ منهــا مــع ربطهــا مبــا ورد يف الدليــل:

ما هي شروط الفاتورة الضريبية؟ السؤال 1:

اجلواب 1:

ــث أن األخــرية تحــّرر  ــطة، حي ــة املبّس ــورة الرضيبيّ ــة والفات ــورة الرضيبيّ ــن الفات ــة ب ــم التفرق يجــب أن يت
للمبالــغ التــي تكــون مبالغهــا أقــل مــن 1.000 ريــال كــام نّصــت عليــه الفقــرة 7 مــن املــاّدة 53 مــن الالئحــة 
ــرة 5 مــن ذات  ــي وردت يف الفق ــات الت ــق املواصف ــم تطبي ــة، ويت ــة املضاف ــة القيم ــة لنظــام رضيب التنفيذيّ
املــاّدة يف جميــع املبالــغ مــن 1.000 ريــال فأكــرث، وميكــن أن يكــون يف بعــض الحــاالت بعض بنــود املواصفات 
ــا  ــي توفّره ــات الت ــل املعلوم ــة يجــب أن ال تق ــك الحال ــرة، ويف تل ــة غــري متوفّ ــورة الرضيبيّ ــورة للفات املذك

ــة املبّســطة والتــي تشــمل مــا يــيل: الفاتــورة عــن تلــك التــي تخــص الفواتــري الرضيبيّ

تاريخ اإلصدار.

اسم وعنوان املورّد والرقم الرضيبي الخاص به.

بيان السلع أو الخدمات التي تم توريدها.

املبلغ الواجب السداد نظري تلك السلع أو الخدمات.

الرضيبة الواجبة السداد، أو بيان بأن املقابل يشمل الرضيبة فيام يتعلّق بتوريد السلع أو الخدمات.

وقــد تــم تفصيــل مواصفــات الفاتــورة الرضيبيّــة والفاتــورة الرضيبيّــة املبّســطة أيضــاً يف الصفحــة 10 مــن 
الدليــل فُراجــع .

ما هي خطوات رفع طلب االسترداد؟ .السؤال 2:

اجلواب 2:

ميكن تلخيص خطوات رفع طلب االسرداد فيام ييل:

حرص الرضائب املتكبّدة خالل الفرة املطلوب اسردادها.

استيفاء الفواتري الرضيبيّة والتحّقق من مطابقتها ملواصفات الفاتورة الرضيبيّة.

إعداد كشف رضيبة القيمة املضافة وفق النموذج املخّصص لذلك من واقع الفواتري الرضيبيّة.

ــغ اإلجــاميل لالســرداد وإرفــاق كشــف  ــوب اســردادها واملبل ــار الفــرة املطل ــب االســرداد باختي ــأة طل تعب
رضيبــة القيمــة املضافــة واختيــار الحســاب املطلــوب إيــداع املبلــغ فيــه - يف حــال تعــّددت الحســابات املعرّفــة 

يف حســاب الجهــة لــدى الهيئــة - والتحّقــق مــن صّحــة البيانــات املســحوبة آليّــاً.

وقــد تــم تفصيــل ذلــك وحتـّـى اســتالم املبلــغ املطلــوب اســرداده يف الصفحــات التــي تبــدأ مــن الصفحــة 25 
إىل الصفحــة 38 مــن الدليــل فُراجــع.

ماهي الضرائب املدفوعة اليت ميكن استردادها والضرائب اليت ال ميكن استردادها؟ السؤال 3:

اجلواب 3:

ــدة  ــدة ميكــن اســردادها، باســتثناء مــا يــيل: الرضائــب املتكبّ ــة القيمــة املضافــة املتكبّ ــع مبالــغ رضيب جمي
ــة  ــة القيم ــغ رضيب ــة، أو مبال ــة االنتقائيّ ــتقطاع أو الرضيب ــة االس ــة أو رضيب ــات العقاريّ ــة الترصّف كرضيب

ــة. ــة املضاف ــة القيم ــة لنظــام رضيب ــة التنفيذيّ ــن الالئح ــاّدة 50 م ــا يف امل ــة املنصــوص عليه املضاف

وقــد تــم بيــان املــاّدة املذكــورة يف الصفحتــن 8 و 9 مــن الدليــل، ووردت أمثلــة لهــا والحــاالت التــي ميكــن 
اســردادها إن تحّققــت يف امللحــق رقــم 1 يف الصفحــة 45 فُراجــع .

هل ضريبة التصّرفات العقارّية ميكن استردادها؟ السؤال 4:

اجلواب 4:

رضيبــة الترصّفــات العقاريّــة رضيبــة تقــع خــارج نطــاق نظــام رضيبــة القيمــة املضافــة والئحتــه التنفيذيّــة 
ولذلــك فهــي غــري مشــمولة باســرداد رضيبــة القيمــة املضافــة موضــوع الدليــل.

إالّ أن الجمعيّــات واملؤّسســات األهليّــة ذات النفــع العــام طبقــاً لنظــام الجمعيّــات واملؤّسســات األهليّــة والئحتــه 
التنفيذيـّـة معفــاة مــن رضيبــة الترصّفــات العقاريـّـة مبوجــب الفقــرة 3 مــن املــاّدة 3 مــن الالئحــة التنفيذيـّـة 

لرضيبــة الترصّفــات العقاريـّـة.
مىت يبدأ احتساب استرداد الضريبة؟ السؤال 5:

اجلواب 5:
ميكــن للجهــة أن تبــدأ بطلــب االســرداد لرضيبــة القيمــة املضافــة فــور اعتامدهــا كشــخص مؤّهــل لالســرداد 
مــن الفــرة التــي تــم تحديدهــا أثنــاء التســجيل )شــهري / ربعــي / ســنوي( التــي تقــع ضمــن الســنة التــي 

ورد فيهــا إشــعار تســجيل شــخص مؤّهــل لالســرداد .
ما هو الفرق بني فترات تقدمي طلبات االسترداد الشهرية والربعية والسنوية؟ .السؤال 6:

الفــرق يكمــن يف املــّدة التــي تتــم املطالبــة بالرضائــب التــي تقــع ضمنهــا، فيمكــن أن تكــون املطالبــة بشــكل اجلواب 6:
شــهري أو بشــكل ربــع ســنوي أو بشــكل ســنوي للرضائــب التــي متـّـت خــالل تلــك الفــرة املحــّددة فقــط.

ماهي املركبات املقيدة؟السؤال 7:

اجلواب 7:

نّصــت الفقــرة 2 مــن املــاّدة 50 مــن الالئحــة التنفيذيـّـة لنظــام رضيبــة القيمــة املضافــة عــى ما يــيل: » يُقصد 
 باملركبــة املقيــدة أي مركبــة مصممــة لالســتخدام يف الطريــق مــا مل تســتخدم يف أي مــن الحالتــن اآلتيتــن:
أ . التــي يســتخدمها الشــخص الخاضــع للرضيبــة أو موظفــوه حــرصاً ألغــراض العمــل دون أن تتاح لالســتعامل 

الخاص.

ــراد اســتعاملها يف  ــة، أو ي ــل الشــخص الخاضــع للرضيب ــا مــن قب ــا أساســاً إعــادة بيعه ــراد منه ــي ي ب . الت
ــدة . ــة املقيّ ــك يتّضــح املقصــود باملركب ــة. “، وبذل ــك املركب ــد تل نشــاط اقتصــادي ينطــوي عــى توري

ما الفرق بني الشخص اخلاضع للضريبة والشخص املؤهل لالسترداد؟السؤال 8:

اجلواب 8:

الشــخص الخاضــع للرضيبــة هــو الشــخص الــذي ميــارس أنشــطة اقتصاديـّـة ويبلــغ حــد التســجيل اإللزامــي 
ــالءه  ــن عم ــة م ــل الرضيب ــك بتحصي ــاً بذل ــون ملزم ــال( ويك ــاري )187.500 ري ــال( أو االختي )375.000 ري
وخصــم الرضيبــة التــي تكبّدهــا يف ســياق مامرســته ذلــك النشــاط / األنشــطة االقتصاديـّـة بعــد تســجيله لــدى 

الهيئــة يف رضيبــة القيمــة املضافــة.

ــا  ــه يحــق له ــا بالوصــف ال بالتعيــن عــى أن ــم النــص عليه ــل لالســرداد فهــو جهــة ت ــا الشــخص املؤّه أّم
اســرداد الرضيبــة كالجمعيّــات واملؤّسســات األهليّــة والبعثــات الدبلوماســيّة والســيّاح وغريهــم، مــام ورد يف 

ــة. ــة املوّحــدة بــن دول مجلــس التعــاون ونظــام رضيبــة القيمــة املضافــة والئحتــه التنفيذيّ االتفاقيّ
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هل جيب أن تكون الفاتورة إلكترونية؟السؤال 9:

اجلواب 9:

يجــب ذلــك مــن تاريــخ نــرش الئحــة الفوتــرة اإللكرونيّــة طبقــاً ملــا ورد يف الفقــرة أ من املــادة 7 مــن الالئحة 
ــخاص  ــح األش ــى من ــاّدة ع ــن ذات امل ــرة )ب( م ــت الفق ــد نّص ــخ: 2020/12/04، وق ــا بتاري ــم نرشه ــد ت وق
ــون مهلــة لتطبيقهــا مّدتهــا 12 شــهر تقوميــي مــن تاريــخ نرشهــا،  الخاضعــن للرضيبــة وممثّليهــم الرضيبيّ

وذلــك يقــع يف تاريــخ:  2021/12/04

ويعدُّ ذلك تنفيذاً ملا ورد يف الفقرة 6 من املادة 53 يف الالئحة التنفيذيّة لنظام رضيبة القيمة املضافة.
كيف ميكن إثبات أن املركبة املقّيدة تستخدم يف نشاط اجلمعّية أو املؤّسسة األهلّية فقط؟ السؤال 10:

اجلواب 10:

املقصــود بالســؤال هــو متــى ميكــن اســرداد الرضيبــة التــي تــم تكبّدهــا لقــاء رشاء أو اســتئجار أو إصــالح 
ــة عــى ذلــك فــإن الفقــرة 2 مــن  ــدة، ولإلجاب ــة غــري مقيّ ــدة، فتكــون مركب ــة مقيّ ــل أو وقــود مركب أو تعدي
املــاّدة 50 مــن الالئحــة التنفيذيـّـة لنظــام رضيبــة القيمــة املضافــة قــد ذكــرت حالتــن العتبــار املركبــة مركبــًة 

غــري مقيّــدة وبالتــايل ميكــن اســرداد الرضيبــة املدفوعــة لهــا أو ألمــر يتعلّــق بهــا، وهــام:

»التــي يســتخدمها الشــخص الخاضــع للرضيبــة أو موظفــوه حــرصاً ألغــراض العمــل دون أن تتــاح لالســتعامل 
الخاص«.

ــك االســتعامل أي ال  ــل حــرصي عــى ذل ــص عــى أن االســتخدام ألغــراض العم ــم الن ــد ت ــه ق ويالحــظ أن
تســتعمل ألي غــرض خــاص آخــر أليٍّ مــن املوظّفــن، وعليــه فإنــه ميكــن القــول بــأن املركبــات املخّصصــة 
لالســتخدام عــى الطريــق تعامــل ابتــداًء عــى أنهــا مركبــات مقيّــدة مــا مل يثبــت خــالف ذلــك، ويكــون ذلــك 

بإثبــات أن تلــك املركبــة تســتخدم حرصيّــاً ألغــراض العمــل فقــط؛ مثــل: 

إثبات تسليم واستالم السيارة أو الحافلة من وإىل املوظف.

ــي مــن  ــم أو إقــرار خطّ ــن مــن اســتخدامها يف غــري أغــراض العمــل كتعمي ــع املوظّف ــد من وجــود مــا يفي
ــن. ــف / املوظّف املوظّ

ــاً -،  ــة - غالب ــراض خاّص ــتخدامها ألغ ــن اس ــا ال ميك ــى أنه ــدل ع ــة ت ــة يف املركب ــات معيّن ــود مواصف وج
ــتودعات. ــوكيّة للمس ــات الش ــيارات أو الرافع ــورات الس ــعاف أو مقط ــيارات اإلس كس

كــام إن إثبــات اســتخدام املركبــة حــرصاً يف أغــراض العمــل فقــط يختلــف بــن كل حالــة وأخــرى، ولذلــك 
فــإن هنــاك جانــب مــن التقديــر الــذي متارســه الهيئــة يف التحّقــق مــن ذلــك، إال أنــه يف جميــع األحــوال 
ــرداد  ــن اس ــن م ــوب لتتمّك ــة للمطل ــرق املوصل ــرصي بالط ــتخدام الح ــك االس ــق ذل ــة أن توثّ ــي للجه ينبغ

ــق بهــا مــام نــص عليــه. ــدة عــى املركبــات ومــا يتعلّ الرضيبــة املتكبّ

»التــي يــراد منهــا أساســاً إعــادة بيعهــا مــن قبــل الشــخص الخاضــع للرضيبــة، أو يــراد اســتعاملها يف نشــاط 
اقتصــادي ينطــوي عــى توريــد تلــك املركبــة«.

كأن تقــوم الجهــة بــرشاء الســيارات أو الحافــالت أو الدبابــات أو الشــاحنات أو غريهــا مــاّم يســتخدم عــى 
ــاً )قــد ينتهــي بالتملّــك(، أو  الطريــق وإعــادة بيعهــا أو تأجريهــا للغــري ســواًء كان إيجــاراً تشــغيليّاً أم متويليّ
اســتئجارها وإعــادة تأجريهــا، فــام دام أن الجهــة تقــوم مبامرســة ذلــك النشــاط االقتصــادي فإنــه يحــق لهــا 

خصــم رضيبــة القيمــة املضافــة املتكبّــدة ألجلهــا.

هل كل طلب استرداد يكون لوحده؟السؤال 11:

نعم ذلك هو اإلجراء املتّبع لدى الهيئة، وهو ما نّصت عليه الفقرة 4 من املاّدة 70 من الالئحة التنفيذيّة لنظام اجلواب 11:
رضيبة القيمة املضافة .

ماهي أبرز أسباب رفض طلبات االسترداد ؟السؤال 12:

اجلواب 12:

ــات  ــزام باملتطلّب ــدم االلت ــول ع ــدور ح ــباب ت ــك األس ــإن تل ــزيئ، ف ــكل كيّل أو ج ــض بش ــواًء كان الرف س
ــة إلثبــات اســتحقاق الجهــة الســرداد تلــك الرضائــب املرفوعــة بطلبــات االســرداد، ولذلــك ينبغــي  النظاميّ
فهــم األحــكام النظاميّــة للفواتــري الرضيبيّــة ورضيبــة القيمــة املضافــة بشــكل عــام لتخفيــض تلــك الحــاالت؛ 

إالّ أنــه ميكــن إجــامل أبــرز تلــك األســباب وذلــك فيــام يــيل:

عدم وجود فواتري لتلك الرضائب من األساس.

وجود فواتري لدى الجهة لكّنها ال تحّقق متطلّبات الفواتري الرضيبيّة.

تقديم طلب اسرداد لفواتري ال تتعلّق بالفرة املطلوب اسردادها.

ميض مّدة 6 شهور من انتهاء السنة التقومييّة امليالديّة دون تقديم طلب اسرداد.

عدم تقديم العيّنات املطلوبة من قبل الهيئة للتحّقق من سالمة املطالبة.

وجــود فواتــري تكــون فيهــا رضيبــة لفــرة تســبق الفــرة املطلــوب اســردادها، مثــل: الرصيــد املرّحــل )غــري 
املســّدد( مــن شــهر مــايض لفواتــري الكهربــاء أو االتصــاالت أو امليــاه أو مــا مياثلهــا ويقــع ذلــك الشــهر يف 

فــرة ال تتعلّــق بالفــرة املطلــوب اســردادها.
مىت يكون الشخص مؤهاًل لالسترداد؟السؤال 13:

اجلواب 13:

إذا انطبقــت عليــه الفقــرة 1 مــن املــادة 70 مــن الالئحــة التنفيذيّــة لنظــام رضيبــة القيمــة املضافــة، والتــي 
ــة، وطبقــاً ملــا ورد يف املــادة 31 مــن  تنــص عــى األشــخاص املعينــن الذيــن ال ميارســون أنشــطة اقتصاديّ
نظــام رضيبــة القيمــة املضافــة الــذي اعتمــد مــا تــم النــص عليــه يف االتفاقيــة بــن دول املجلــس يف املــادة 
ــم إعفاءهــا  ــة واملؤّسســات ذات النفــع العــام ميكــن أن يت 30 منهــا والتــي نّصــت عــى أن الجهــات الخرييّ

طبقــاً لــكل دولــة عضــو يف مجلــس التعــاون.
هل إذا متت 6 شهور من تاريخ انتهاء السنة ال حيق املطالبة باسترداد الضريبة عن السنة املاضية؟ السؤال 14:

اجلواب 14:

نعــم، حيــث ورد ذلــك يف الفقــرة 5 مــن املــاّدة 70 مــن الالئحــة التنفيذيّــة لنظــام رضيبــة القيمــة املضافــة، 
حيــث أنــه إذا أمتـّـت الجهــة 6 شــهور مــن تاريــخ انتهــاء الســنة التقومييّــة ومل تقــم بتقديــم طلــب االســرداد 
خــالل تلــك املــّدة فإنــه ال يحــق لهــا املطالبــة باســرداد أي مبالــغ تــم دفعهــا لرضيبــة القيمــة املضافــة للســنة 

املاضيــة، وذلــك يوافــق حلــول يــوم 07/01 مــن كل ســنة تقومييّــة ميالديـّـة.

ــت  ــى وإن كان ــك حتّ ــا ذل ــق له ــه يح ــخ فإن ــك التاري ــول ذل ــل حل ــب قب ــع الطل ــة برف ــت الجه ــا إن قام أم
املعالجــات املرتبطــة باالســرداد تــيل ذلــك التاريــخ مــا دام أنــه تــم تســليم الطلــب قبــل حلــول التاريــخ آنــف 

الذكــر.
هل إذا مت إثبات أن السيارة ال تستخدم إال لنشاط اجلمعية فقط يسترد شرائها وصيانتها وتعبئة الوقود؟ السؤال 15:

نعــم، ولالســتزادة راجــع إجابــة الســؤال 7 والســؤال 10 مــن هــذا امللحــق، وراجــع أيضــاً الفقــرة 7 الواقعــة يف اجلواب 15:
الصفحــة 10 مــن الدليــل.
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كيف ميكنين التحقق من استحقاق املوّرد للضريبة ؟ السؤال 16:

اجلواب 16:

ال يحــق ملــن مل يقــم بالتســجيل يف رضيبــة القيمــة املضافــة كشــخص خاضــع للرضيبــة أن يقــوم بتحصيــل 
ــه يكــون عرضــًة  ــورّد فإن ــك مــن امل ــا، ويف حــال حصــل ذل ــي يقّدمه ــة عــن الســلع والخدمــات الت الرضيب
للعقوبــة املنصــوص عليهــا يف نظــام رضيبــة القيمــة املضافــة، وعليــه فــإن املــورّد يكــون مســتحّقاً لتحصيــل 
الرضيبــة ليقــوم هــو بــدوره بتوريدهــا للهيئــة يف حــال كان مســّجالً لــدى الهيئــة يف رضيبــة القيمــة املضافــة 

كشــخص خاضــع للرضيبــة.

لذلــك يجــب عــى الجهــة أن تتحّقــق مــن تســجيل املورّديــن الذيــن تتعامــل معهــم يف رضيبــة القيمــة املضافة 
مــن خــالل اســتيفاء شــهادة التســجيل يف رضيبــة القيمــة املضافــة الصــادرة مــن النظــام اآليل للهيئــة، أو 
الحصــول عــى الرقــم الرضيبــي عــى الفواتــري الرضيبيّــة، ومــن ثــم ينبغــي التحّقــق مــن التســجيل الفعــيل 
https:// :للمــورّد لــدى الهيئــة مــن خــالل الدخــول عــى الرابــط التــايل املخّصــص للتحّقــق مــن التســجيل
gazt.gov.sa/ar/eServices/Pages/TaxpayerLookup.aspx ، ومــن ثــم إدخــال الرقــم الرضيبــي أو رقــم 
شــهادة التســجيل أو حتـّـى رقــم الســجل التجــاري واســتيفاء الخطــوات اإلجرائيّــة األخــرى، ومــن ثــم ســيظهر 
تســجيل املــورّد أم ال، فــإن كان مل يُســّجل ســتظهر عبــارة تفيــد بعــدم وجــود بيانــات، أمــا إن كان قــد ســّجل 

فإنــه ســيظهر اســم املــورّد املســّجل لــدى الهيئــة.

لكــن ينبغــي أن ال يســتعجل القامئــن عــى أعــامل املحاســبة والتحقــق مــن بيانــات املورّديــن يف حــال وجــود 
اختــالف يف اســم املــورّد يف الســجل التجــاري طبقــاً للتعاقــد أو االســم يف الفاتــورة مــع االســم الظاهــر لهــم 
يف رابــط التحّقــق، حيــث أنــه ميكــن أن يكــون املــورّد قــد قــام بالتســجيل كمجموعــة رضيبيّــة، ولذلــك فإنــه 
مــن املفيــد ومــن حــق الجهــة أيضــاً أن تطلــب مــن املــورّد شــهادة التســجيل يف رضيبــة القيمــة املضافــة، 
وبإمــكان املســؤولن عــن ذلــك التحّقــق مــن وجــود املــورّد الــذي تــم التعامــل معــه ضمــن الرقــم الرضيبــي 
لتلــك الشــهادة، حيــث ســتكون هنــاك قامئــة بفــروع وأعضــاء املجموعــة الرضيبيّة يف صلب شــهادة التســجيل 
ــن  ــه ميك ــة فإن ــة مــن املحــالّت التجاريّ ــق باملشــريات النرثيّ ــام يتعلّ ــا في ــك؛ أم ــت كذل ــك يف حــال كان تل
التحّقــق مــن التســجيل مــن خــالل وجــود رقــم رضيبــي عــى الفاتــورة الرضيبيّــة ومعاينــة شــهادة التســجيل 
يف املحــل نفســه حيــث أن جميــع الخاضعــن للرضيبــة هــم ملزمــون بإبــراز شــهادة التســجيل بشــكل واضــح 

يف املحــل، واألمــر الحــال يف املتاجــر اإللكرونيّــة.
ضريبة القيمة املضافة لفواتري املاء والكهرباء واالتصاالت وحنوها هل تسترد ؟ وكيف يتم ذلك؟السؤال 17:

اجلواب 17:

نعــم لكونهــا رضيبــة قيمــة مضافــة وغــري مشــمولة باالســتثناء الــوارد يف املــاّدة 50 مــن الالئحــة التنفيذيّــة 
لنظــام رضيبــة القيمــة املضافــة، ويتــم ذلــك بتقديــم املبلــغ عــن الرضيبــة الــواردة يف الفاتــورة الرضيبيــة، 
ــورة  ــن الفات ــل م ــد مرّح ــورة عــى حــده، ويف حــال وجــود رصي ــكل فات ــة ل ــة بالرضيب ــم املطالب ــث يت بحي
ــورة املســتحقة  ــع الفات ــّد مــن رف ــث ال ب ــورة األخــرية، حي ــاء بالفات ــدد؛ فيجــب عــدم االكتف الســابقة مل يُس
ــع  ــب رف ــابقة يج ــرة الس ــن الف ــل م ــد املرّح ــغ الرصي ــا، ومبل ــورة لوحده ــا الفات ــي تغطيه ــرة الت ــن الف ع
الفاتورالخاصــة بهــا، وعــدم االكتفــاء بالفاتــورة التــي تحتــوي عــى املســتحق للفــرة والرصيــد املرّحــل مــن 

فــرة ســابقة.
هل التربع يعدُّ نشاطًا اقتصادًيا ؟السؤال 18:

ال يعــدُّ التــربع نشــاطاً اقتصاديّــاً ولذلــك فإنــه ال يعــدُّ توريــداً خاضعــاً للرضيبــة، ولالســتزادة راجــع مــا ورد اجلواب 18:
يف الصفحتــن 4 و 5 مــن الدليــل.

هل حيق للمؤهل لالسترداد املطالبة بفاتورة ضريبية تقل عن مبلغ 1000 ريال؟السؤال 19:

اجلواب 19:

ــادة  ــن امل ــرة 9 م ــه الفق ــت علي ــك، ســوى مانّص ــن ذل ــع م ــص مين ــث ال يوجــد ن ــك، حي ــه ذل ــم يحــق ل نع
ــب  ــة املضافــة، حيــث أنهــا نّصــت عــى: »ال يجــوز التقــدم بطل ــة لنظــام الرضيب 70 مــن الالئحــة التنفيذي
اســرداد عــن مبلــغ رضيبــة يقــل إجــاميل قيمتــه عــن )1000( ألــف ريــال « وهــذا يتحقــق فيــام لــو كانــت 
قيمــة الرضيبــة للفاتــورة تلــك، أو مجمــوع الفواتــري يقــل إجاملهــا عــن مبلــغ 1000 ريــال، أمــا إن كان طلــب 
االســرداد يشــمل رضائــب تبلــغ 1000 ريــال فأكــرث يف مجمــوع قيمــة الرضائــب باملطلــوب اســردادها، ســواًء 
كانــت مــن فاتــورة واحــدة أو أكــرث، فــإن نــص املــادة ال يكــون منطبقــاً عليهــا، وبالتــايل يحــق للجهــة تقديــم 

طلــب اســرداد كشــخص مؤهــل لالســرداد.

https://gazt.gov.sa/ar/eServices/Pages/TaxpayerLookup.aspx
https://gazt.gov.sa/ar/eServices/Pages/TaxpayerLookup.aspx
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