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أعلنت حكومة اململكة العربية السعودية بتاريخ 11 مايو 2020 قرار رفع نسبة 
ضريبة القيمة املضافة من %5 إىل %15 ابتداء من 1 يوليو 2020. ويعترب القرار 

نتيجة النتشار فريوس الكوروان وأسعار النفط املنخفضة والتأثريات السلبية هلذين 
احلدثني على اقتصاد اململكة. 

وقد أصبحت ضريبة القيمة املضافة أمرا يف ابلغ األمهية ملعظم الشركات فور تغيري 
نسبة الضريبة. يف حني أن بعض الشركات كانت ال تعري اهتماما كبريا لضريبة القيمة 

املضافة يف ما مضى وذلك ألن األخطاء الناجتة يف ظل نسبة ضريبة %5 تعترب 
ضئيلة، ستتضاخم األخطاء وكذلك الغرامات املالية الناجتة عن تطبيق الضريبة بشكل 

خاطئ مع لزوم تطبيق نسبة 15%. 

ة إىل 15% مة املضاف قي ة ال ب ة ضري رفع نسب قوم ب ة ت ة السعودي ي عرب اململكة ال

ى الشركات  عام عل أثري ال ت ال

نظام ختطيط موارد املؤسسة – هل يستطيع النظام التعرف  	
على مصادر الدخل اجلارية واحلديثة واليت تنطبق عليها نسب 

ضريبية خمتلفة )من انحييت املشرتايت واملبيعات(؟

الشركات غري املسجلة واملنشآت احلكومية –الضريبة املرتتبة  	
بنسبة 15% ستمثل نفقة هائلة وتؤثر على امليزانيات

الشركات األجنبية – القيام ابسرتجاع الضريبة املدفوعة  	
سيصبح أمرا يف ابلغ األمهية 

امليزانيات – على الشركات احلرص على اسرتجاع كآفة ضريبة  	
املدخالت اليت ابستطاعتها اسرتجاعه

األخطاء الناجتة – ارتكاب األخطاء يف احتساب أو اإلقرار  	
عن الضريبة ستكون له عواقب أكرب

ة ي ال اخلدمات امل

نسبة اخلصم اجلزئي – ما هو األثر وكيف يتم احتسابه للفرتة  	
االنتقالية؟

العقود طويلة األجل – كيف ستعاجل مصادر الدخل مثل  	
أقساط االحتياطي الغري مكتسبة وعموالت اخلدمات املالية 
طويلة األجل واملتعلقة بعقود سارية خالل 1 يوليو 2020؟

القيود التنظيمية – هل ستسمح مؤسسة النقد العريب  	
السعودي بزايدة الرسوم املرتتبة على املنتجات املالية املقدمة 

لألفراد؟

التأمني - هل سيتوجب حتمل الضريبة املرتتبة من حتصيل  	
عموالت السمسرة الناجتة عن التنازل عن املخاطر لصاحل 

معيدي التأمني املقيمني ابخلارج، أو هل ابإلمكان فرض الضريبة 
بنسبة 15% )إال يف حال وجوب تطبيق النسبة الصفرية(؟

تعامالت البنوك اإلسالمية – هل ستؤثر نسبة ال15% على  	
التدفق النقدي لبعض املعامالت؟
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عقار ال

مالك العقار – هل يسمح العقد بزايدة أقساط اإلجيار؟ 	

الفنادق – هل سيتم حتمل تكلفة الضريبة اإلضافية أو فرضها  	
على الزابئن؟

املبيعات – الضريبة بنسبة 15% ستؤدي إىل زايدة ملحوظة  	
يف األسعار

البناء لإلجيار – الضريبة بنسبة 15% ستزيد التكاليف ألن  	
أتجري العقار السكين يعد توريدا معفيا من الضريبة

عداد من اآلن؟ كيف إبمكانك االست

قم بتحديد أثر الضريبة بنسبة 15% على نشاطك االقتصادي 	

قم مبراجعة أنظمتك وعملياتك للتأكد من التزامك أبحكام  	
ضريبة القيمة املضافة

قم بتعيني مستشار ضرييب لفحص نشاطك 	

قم بتعيني مستشار ضرييب للتدقيق على إقراراتك الضريبية 	

ر تطوي اإلنشاء وال

عقود طويلة األجل – ما هي الرتتبات على العقود احلالية  	
طويلة األجل؟

اخلصم اجلزئي – ستخضع تكاليف املشاريع قيد اإلنشاء  	
بتاريخ 1 يوليو 2020 إىل الضريبة بنسبتني خمتلفتني. على 

الشركات حتديد التواريخ الصحيحة للتوريدات من أجل تطبيق 
نسبة الضريبة الصحيحة. سيتوجب أيضا على الشركات نسب 

النفقات إىل التوريدات اليت ستتم من خالل هذه النفقات، 
سواء كانت خاضعة للضريبة )مثل بيع أو أتجري العقار 

التجاري( أو معفاة )كتأجري العقار السكين(، وذلك للتمكن 
من اسرتجاع ضريبة املدخالت قدر اإلمكان

التكاليف – سيتوجب إعادة احتساب التكاليف املتوقعة على  	
املشاريع احلالية واملشاريع املتوقعة

ة تجزئ عي ال ابئ

التسعري – تعديل األسعار، مبا يف ذلك األسعار املعروضة 	

التدفق النقدي – ما هو األثر على مشرتايت املخزون؟ 	

 الفواتري الضريبية – جيب حتديث املستندات الضريبية 	

نسبة الربح – ما هو األثر على نسبة الربح؟ 	

السلع املعادة – سيتوجب النظر إىل املعاجلة الضريبية للسلع  	
املعادة

التنافسية – كيف ستقوم ابحلفاظ على تنافسية شركتك مع  	
ابقي دول جملس التعاون اخلليجي؟

ة ي ال ق ت املسائل اإلن

الرتميز الضرييب – هل إبمكان النظام التمييز بني فواتري الشراء  	
املتعلقة ابلفرتة قبل 1 يوليو 2020 والفرتة بعده؟

العقود اجلارية – ما هو األثر على العقود اجلارية بتاريخ يوليو  	
2020؟

العقود – هل يسمح يل العقد فرض الضريبة بنسبة 15% على  	
العمالء احلاليني؟

اخلصم النسيب – ما هو األثر على حساابت اخلصم النسيب  	
السنوي؟

اتريخ التوريد – جيب حتديد تواريخ التوريدات بدقة خالل  	
املرحلة اإلنتقالية

ابتداء من 1 يوليو 2020، سنكون نسبة الضريبة األساسية املطبقة يف 
اململكة أعلى من نسب الضريبة يف عدد كبري من البلدان اليت تتمتع 
بضريبة على املبيعات منذ سنوات طويلة، مثل أسرتاليا وكندا والصني 

ولبنان ومصر.

تذكر أنه إبمكانك تعديل أية أخطاء يف إقراراتك الضريبية السابقة قبل 
30 يونيو 2020 من غري التعرض إىل أي غرامات، كما قد أوضحت 
اهليئة العامة للزكاة والدخل. للمزيد من املعلومات، الرجاء التواصل مع 

أي عضو من قسم الضرائب لدى شركة كيبوينت

تنصل: لقد مت حتضري هذا اإلشعار بناء على تفسريان خلطاب وزير 
املالية للمملكة العربية السعودية والذي مت نشره من خالل منافذ 

اإلعالن احمللية واإلقلمية. ننصحكم بطلب استشارة مهنية بناء على 
ظروفكم اخلاصة. 
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