
  
 

 

 الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة  عدد من مواد علىم 2021 ديسمبر 4التي ستسري من تاريخ التعديالت 

 التعديل التعديلاإلضافة/ بعد النص النهائي 

 في الفقرة الخامسة من هذه المادةتتضمن على األقل التفاصيل الواردة كل شخص خاضع للضريبة أن يصدر أو يعمل على إصدار فاتورة ضريبية  على (أ

 تية:الت اآلافي أي من الح وذلك

، أو إلى مؤسسة فردية، لضريبةغير خاضع ل أو إلى شخص اعتباري ،السلع أو الخدمات الخاضعة التي أجراها إلى شخص آخر خاضع للضريبة توريدات .1

 أو إلى أي كيان أخر مؤسس في المملكة وفقًا لألنظمة السارية فيها. 

للضتتريبة، أو إلى  أو إلى شتتخص اعتباري غير خاضتتع للضتتريبة، خاضتتع آخر إلى شتتخصالخاضتتعة خدمات الستتلع أو ال اتيتعلق  توريداستتت أ أي مقا ل  .2

 .اتالتوريد تلكقبل حدوث وذلك  ي المملكة وفقًا لألنظمة السارية فيها،مؤسسة فردية، أو إلى أي كيان أخر مؤسس ف

 .سلعالتصدير التوريدات البينية أو  .3

 عضو.إلى عميل غير مقيم في أي دولة الخاضعة لنسبة الصفر  الخدمات توريد .4

من الشهر التالي  موعد أقصاه خمسة عشر يوماً يجب إصدار الفاتورة الضريبية في في جميع الحاالت الواردة في الفقرة الفرعية )أ( من هذه الفقرة،  (ب

 فيه التوريد. حدثللشهر الذي 

وفق األحكاأ المنصوص عليها في الفقرة  -مبسطة فاتورة ضريبية استثناًء من األحكاأ الواردة في هذه الفقرة، يجوز للخاضع للضريبة أن يصدر  (ج

 ( ريال.1000)أ( والتي تقل قيمتها عن ألف )الفرعية المشار إليها في الفقرة  توريداتال عن -السا عة من هذه المادة 

 

 ( 53المادة ) 

التعديل على الفقرة 

 ( من1)



  
 

فيما يتعلق  التوريد الذي أجراه المورد  الخاضع للضريبة إصدار الفواتير الضريبية نيا ة عن المورد - عد موافقة الهيئة -الخاضع للضريبة للعميل  يجوز

واإلشارة  الفاتورة  أنها فاتورة صادرة من العميل  النيا ة عن المورد، وأن يكون العميل  للعميل شريطة أن يكون هناك اتفاق مسبق  ينهما على ذلك

 المورد. والمورد مسجلين مع الهيئة ألغراض الضريبة، وتعامل الفاتورة المصدرة كفاتورة صادرة عن

وأن يشمل االتفاق تعهد المورد  عدأ إصدار  النيا ة عنه أن يتضمن االتفاق التأكيد على اإلجراءات الواجب اتباعها لقبول المورد لكل فاتورة صادرة  يجب

 فواتير ضريبية فيما يتعلق  تلك التوريدات.

 

 ( 53المادة )

التعديل على الفقرة 

(2)  

االستعانة  طرف ثالث إلصدار الفواتير الضريبية نيا ة عنه شريطة استيفاء جميع االلتزامات المنصوص عليها  - عد موافقة الهيئة –يجوز للخاضع للضريبة 

المستتتتحقة  شتتتكل  ويكون المورد مستتتؤواًل عن دقة المعلومات الواردة في الفاتورة الضتتتريبية وعن اإلقرار  ضتتتريبة المخرجات في النظاأ وهذه ال ئحة.

 . صحيح

 ( 53المادة )

التعديل على الفقرة 

(3 ) 

لة لسلع يجوز للخاضع للضريبة في الحاالت المنصوص عليها في الفقرة األولى من هذه المادة، إصدار فاتورة ضريبية ملخصة تتضمن عدة توريدات منفص

ويجب أن تتضمن الفاتورة الضريبية الملخصة على األقل التفاصيل الواردة  ،أو خدمات تمت من قبله لصالح عميل واحد خ ل فترة ال تزيد عن شهر تقويمي

 للشهر التقويمي المتعلق  ها.من الشهر التالي  في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً في الفقرة الخامسة من هذه المادة، ويتم إصدارها 

 

 (53المادة )

التعديل على الفقرة 

(4)  

مبسطة تتضمن على األقل التفاصيل الواردة في الفقرة الثامنة من هذه المادة وذلك في أي فاتورة ضريبية أن يصدر على كل شخص خاضع للضريبة  (أ

 من الحالتين اآلتيتين:

 توريدات السلع أو الخدمات الخاضعة التي أجراها إلى أي شخص  خ ف األشخاص المشار إليهم في الفقرة األولى )أ( من هذه المادة. .1

 خ ف األشتتخاص المشتتار إليهم في الفقرة األولى )ب( من هذه  شتتخص أي إلىالخاضتتعة خدمات الستتلع أو ال اتيتعلق  توريداستتت أ أي مقا ل  .2

 .اتالتوريد تلكقبل حدوث المادة، وذلك 

 (53المادة )

التعديل على الفقرة 

(7 ) 



  
 

أو في تاريخ استتتتتت أ  التوريد تاريخفي إصتتتتتدار الفاتورة الضتتتتتريبية المبستتتتتطة يجب في جميع الحاالت الواردة في الفقرة الفرعية )أ( من هذه الفقرة،  (ب

 المقا ل كليًا أو جزئيًا، أيهما أسبق.

في موعد أقصتتاه خمستتة  الضتتريبة المبستتطة للخاضتتع للضتتريبة إصتتدار الفواتير ( من هذه الفقرة، يجوز)ب استتتثناًء من الحكم الوارد في الفقرة الفرعية (ج

على األقل استتم وعنوان العميل والتاريخ الذي حدث فيه  الفواتير تلك التوريد، شتتريطة أن تتضتتمن حدث فيهمن الشتتهر التالي للشتتهر الذي  عشتتر يوماً 

 ، وذلك فقط عن التوريدات التالية:إلى التفاصيل الواردة في الفقرة الثامنة من هذه المادة  اإلضافة التوريد

 .، المرخصة من الجهات المعنية في المملكةشركات التأمين وأالمؤسسات المالية  أو التي تقوأ  ها المصارف توريدات الخدمات المالية .1

 أي توريدات أخرى يصدر  ها قرار من محافظ الهيئة. .2

 

( من هذه الفقرة، إصتتتدار فاتورة ضتتتريبية جيجوز للخاضتتتع للضتتتريبة الذي يتمتع  االستتتتثناء المتعلق  التوريدات المنصتتتوص عليها في الفقرة الفرعية ) (د

مبستتطة ملخصتتة تتضتتمن عدة توريدات منفصتتلة لستتلع أو خدمات تمت من قبله لصتتالح عميل واحد خ ل فترة ال تزيد عن شتتهر تقويمي، شتتريطة أن 

لواردة في الفقرة الثامنة من هذه تتضتتتتتمن تلك الفاتورة على األقل استتتتتم وعنوان العميل والفترة المتعلقة  التوريدات  اإلضتتتتتافة إلى التفاصتتتتتيل ا

 للشهر التقويمي المتعلق  ها.من الشهر التالي  في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً المادة، ويتم إصدارها 

ة، و له تحديد أي تفاصيل إضافية يجب توافرها في لمحافظ الهيئة ص حية التعديل على التفاصيل الواجب توافرها في الفواتير المصدرة وفقًا لهذه الماد

 تلك الفواتير ألغراض تطبيق أحكاأ الئحة الفوترة االلكترونية.

 (53المادة )

التعديل على الفقرة 

(9 ) 

لفئة من المكلفين أو لمكلفين محددين  عد دراستتتتتتة  –كليًا أو جزئيًا  –للهيئة صتتتتتت حية تعليق أو إللاء اإللزاأ  تطبيق أحكاأ الئحة الفوترة االلكترونية 

  األسباب التي تدعو لذلك، ولها إصدار القرارات ال زمة لذلك.

 (53المادة )

إضافة فقرة جديدة 

(10)  

 (53المادة ) من أحكاأ هذه المادة. وفقًا ألي الفواتير الصادرة  أينما ورد في هذه ال ئحة، فاتورة الضريبيةيقصد  لفظ ال



  
 

 ( 11إضافة فقرة جديدة )

 كضتتتريبة المبين الفاتورة الضتتتريبية، و كان المبل   عد إصتتتدار ال ئحة، هذه من األر عين المادة من األولى الفقرة في الواردة الحاالت إحدى تحققت إذا

 .دائن  إشعار العميل يزود أن للضريبة الخاضع الشخص على يجب فإنه عن التوريد، الضريبة المستحقة يتجاوز الفاتورة الضريبية تلك في محملة

 (54مادة )

 (1التعديل على الفقرة )

 كضتتتريبة الموضتتتح المبل  وكان الضتتتريبية، الفاتورة ،  عد إصتتتدارةال ئح هذه من األر عين المادة من األولى الفقرة في الواردة الحاالت إحدى تحققت إذا

 .مدين  إشعار العميل أن يزود للضريبة الخاضع الشخص على يجب فإنه المستحقة عن التوريد،الضريبة  من أقل الفاتورة الضريبية تلك في محملة

 (54المادة )

 (2التعديل على الفقرة )

أصتتدر فاتورة ضتتريبية واكتشتتف وجود خطأ لشتتخص الخاضتتع للضتتريبة الذي  خ ف الحاالت الواردة في الفقرة األولى من المادة األر عين من هذه ال ئحة، ل

يتم  موجبه تصحيح  يانات تلك الفاتورة ، على  – حسب الحال  - ياناته أو  يانات العميل المذكورة في الفاتورة، أن يزود العميل  إشعار مدين أو دائن  في

هم الضريبية المنصوص عليها أن يحتفظ كل من المورد والعميل  الفاتورة الضريبية واإلشعار المدين أو الدائن المصدر  موجب هذه الفقرة للوفاء  التزامات

 في النظاأ وهذه ال ئحة.

 ( 54المادة )

( 3إضافة فقرة جديدة )

وتعديل ترقيم الفقرتين 

و  4( لتكونان ) 4و 3)

5) 

مستتين من هذه المطلو ة  موجب المادة الثالثة والخ كافة التفاصتتيل وفقًا لهذه المادة ايتم إصتتداره ة التيمدينالأو  تتضتتمن اإلشتتعارات الدائنةيجب أن 

 - وفقًا لما تحدده الهيئة – واضحويجب أن تتضمن تلك االشعارات اإلشارة  شكل  و  حسب طبيعة الفاتورة الضريبية المتعلقة  تلك اإلشعارات، ال ئحة

 إلى الفاتورة أو الفواتير الضريبية السا ق إصدارها و المتعلقة  ها.

 (54المادة ) 

( 3التعديل على الفقرة )

( 4الحالية لتكون فقرة) 

 و الصيلة التالية

مستتتتتتك أو حفظ المستتتتتتتندات والستتتتتتج ت أو التعام ت  تنظيمالمملكة فيما يتعلق  في أو تعليمات معمول  ها  لوائحأو أنظمة  دون اإلخ ل  أية

قواعد  الخوادأ أو من خ ل الوصتتتتول إلى لكترونياً إفي المملكة ورقًيا أو  الفواتير والمستتتتتندات والستتتتج تيجب حفظ  االلكترونية أو األمن الستتتتيبراني،

 ( 66المادة )

 ( 3التعديل على الفقرة )



  
 

، وفي حال اختيار الشتتخص الخاضتتع عبر محطة طرفية أو توصتتيلة طرفية في المملكة أو الستتج تالمستتتندات الفواتير أو تلك  احفظت فيه البيانات التي

 تية:يجب استيفاء الشروط اآل إلكترونياً  الفواتير أو المستندات أو السج ت حفظللضريبة 

 إمكانية الوصول إلى واستخراج الفواتير أو المستندات أو السج ت من نظاأ الحاسب اآللي المستخدأ، عند طلبها من الهيئة. .أ

ممكنا دون اإلخ ل  أي التزامات نظامية مطلو ة  موجب أي نظاأ آخر، يتم إدخال البيانات في نظاأ الحاستتتتتتب اآللي  الللة العر ية متى كان ذلك  .ب

 ن تكون مطا قة تماما لنسخة تلك الدفاتر.ويجب أ

 وتقديمها للهيئة عند طلبها. االحتفاظ  المستندات األصلية المؤيدة لجميع القيود المسجلة في الدفاتر المحاسبية .ج

عدة يجوز استتتخراج الحستتا ات الختامية والميزانية العمومية عن طريق الحاستتب اآللي مباشتترة. وفي حال استتتخداأ طريقة المحاستتبة التقليدية  مستتا .د

 .العر ية، متى ما كان ذلك ممكناً الحاسب اآللي في  عض البنود المحاسبية، فيجب أن تكون جميع قيود التسوية متوفرة  الللة 

 خاضع للضريبة أن يوثق إدخال البيانات إلى الحاسب اآللي ونظاأ المعالجة للقيود المحاسبية للمراجعة عند االقتضاء.على الشخص ال .ه

الفواتير أو المستندات على الشخص الخاضع للضريبة اتخاذ اإلجراءات األمنية الضرورية والضوا ط الكافية التي يمكن مراجعتها وفحصها لمنع العبث   .و

 .لكترونيةأو السج ت اال

 حسا اته اآللية. للهيئة أن تجري مراجعة آلية للنظم والبرامج التي يستخدمها الشخص الخاضع للضريبة في إعداد .ز

فظ على الشتتتتتتخص الخاضتتتتتتع ل ئحة الفوترة االلكترونية حفظ الفواتير االلكترونية واالشتتتتتتعارات اإللكترونية المتعلقة  ها وفق الصتتتتتتيلة وآلية الح .ح

وذلك  داية من التاريخ المحدد في الئحة الفوترة ، المحافظ  شتتتأنها في الئحة الفوترة االلكترونية والقرارات الصتتتادرة عن الهيئة أوالمنصتتتوص عليها 

 االلكترونية وأية قرارات ذات صلة.

 


