
 

 

 2020يوليو  1من  ا  ٪ اعتبار15إلى ضريبة القيمة المضافة نسبة لمملكة العربية السعودية ترفع ا
 

هذه دخل تعلى أن ، ٪15إلى  %5من ضريبة القيمة المضافة  نسبة زيادةعن  (المملكة) حكومة المملكة العربية السعودية أعلنت

 .2020يوليو  1من  ا  اعتبارالتنفيذ  حيز الزيادة

أزمة الناجمة عن  ةر االقتصادياثآلا مواجهةل السعوديةحكومة الوتأتي هذه الزيادة كجزء من اإلجراءات اإلضافية التي اتخذتها 

وانخفاض النشاط االقتصادي وزيادة اإلنفاق على  أسعار النفط نتيجة هبوطية انخفاض اإليرادات الحكوم بسبب، 19-كوفيد

 الرعاية الصحية.

 

 لك؟اعمأعلى  ذلك أن يؤثر كيف يمكن

 

( الهيئة) والدخلة للزكاة الهيئة العام   قيام السعوديةفي  األعمال أن تتوقع، يجب ضريبة القيمة المضافةرفع نسبة باإلضافة إلى 

 لإليرادات. مصدرا  هاما   أصبحت تشك لضريبة القيمة المضافة  ال سي ما وأن  تدقيق الإجراءات تشديد ب

 

من ضريبة القيمة المضافة، ستشهد  ا  أو كلي ا  عفاة جزئيالتي تكون مبيعاتها م   وفي هذا السياق، تجدر اإلشارة إلى أن  األعمال

وليس  دون استثناء، قطاعات في المملكةال كافةستطال زيادة ال إال أن  هذه. نسبة الضريبةكأثر مباشر لزيادة  هاتكاليفزيادة في 

 الزياداتب على هذه المترت   األكبر عبءالفإن  ، بطبيعة الحالو؛ بالدرجة األولىقطاعات الخدمات المالية والتأمين والعقارات 

تبقى سارية بهدف التي قد  التتسهيال بعض هناك تناكما إذا معرفة  في انتظارولكننا ال زلنا  سيقع على عاتق المستهلكين،

على  األساسية قالغذائية والمرافالمواد على  ضةخف  ضريبة القيمة المضافة الم نسبة، مثل التخفيف من وطأة هذه الجائحة عليهم

 .سبيل المثال

 

سلع/خدمات على توريدات  التي تنص   القائمةة العقود الضرائب مراجع يدافععلى  يتعي ن، يع القليلة المقبلةخالل األسابو

ستحتاج ، سبيل المثالعلى ف. 2020يوليو  1ل قب المستندات على التعديالت الالزمة إجراء، والنظر في ةة أو دوريمستمر  

ي الوضوح بشأن شهري لتشمل  قود والتوريدات التي تمتد  على الع افرضه يتعيني تال الصحيحةلضريبة ا نسبة األعمال إلى توخ ِّ

ن  أتؤكد ب 2018 تطبيق ضريبة القيمة المضافة في مع تناتجربوفي هذا اإلطار، ال بد  من اإلشارة إلى أن  . 2020يونيو ويوليو 

 .ليس باألمر السهل على اإلطالق االنتقالية ألحكامل االمتثال

 

ضريبة ال سدادبين ت التوقيفرق بسبب  لألعمالعلى التدفق النقدي ستؤثر  نسبة ضريبة القيمة المضافةزيادة  أن   كما

أنظمتها مراجعة  األعماليجب على  ،. وبالمثلجديدا  مهما   منحىستأخذ لتدفق النقدي لتخطيط في أن  آلية الال شك  ، وواستردادها

 ضريبة القيمة المضافة.في نسبة زيادة التعكس  وإجراءاتها الداخلية بحيث

 

 

 الخطوات التالية

 

 بإصدار في األسابيع المقبلة أن تقوم الجهات المعني ة نتوقع 

ضريبة  نسبةزيادة  أثر بتحديدالضرائب  ودافع ي بـأن يبدأوفي الوقت نفسه نوص ،االنتقالية األحكامإضافية حول إرشادات 

الخطوات  ةناقشلم سنكون على أتم  استعداد م، علما  بأنناعمليات وسلسلة التوريد الخاصة بهالقيمة المضافة على التدفق النقدي وال

 .إلى اتخاذها جونالتي ستحتا

 

https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=2084883#2084883


 

ريبة القيمة حوافز ضبشأن  الماضيالشهر  "ديلويت"در عن ذي صال لإلشعار ا  أنه وفقبالضرائب  يدافع يرذكتنود   في الختام،

تاحةال تزال  غراماتد طوعية دون تكب  ال التصريحات تقديم فإن  إمكانية ،المضافة نسبة زيادة  أن  و ذلك، 2020يونيو  30حتى  م 

زت أهمي  الضريبة   من منظور ضريبة القيمة المضافة.التام   متثالالضمان اقيام األعمال بة عز 
 

 

 

 

ألغراض إعالمية فقط وال ينبغي أخذ المشورة به. وال يغطي بالضرورة كافة الجوانب الخاصة بالمواضيع  هذا الملخص مخصص

 التي ناقشها. لذا، نرجو عدم التصرف بناء  على محتوياته دون تلقي مشورة رسمية. 

https://www2.deloitte.com/xe/en/pages/tax/articles/new-vat-incentives-announced-ksa.html
https://www2.deloitte.com/xe/en/pages/tax/articles/new-vat-incentives-announced-ksa.html

