
 

 

 الزكاة والدخل تطلق دليل الفواتير الضريبية واالحتفاظ بالسجالت

السجالت. ويقدم الدليل توضيح أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل دليل حول متطلبات الفواتير الضريبية واالحتفاظ ب

بشأن متطلبات الفواتير الضريبية األساسية والمبسطة واالحتفاظ بالسجالت الضريبية في المملكة. يتوفر الدليل حاليًا 

باللغة العربية على موقع الهيئة االلكتروني، وتقوم ديلويت حاليًا بإعداد ترجمة للدليل باللغة االنجليزية. وتتلخص أهم 

 التي يتناولها فيما يلي: النقاط

  ال يوجد نموذج محدد للفترة الضريبية، ولكن يؤكد الدليل أنه يجب أن تتضمن الفاتورة جميع المتطلبات

المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية لكي تكون صالحة. وال يشترط توقيع أو ختم الفاتورة ، ولكن من 

 األفضل أن يتم توقيعها أو ختمها.

 خاضع للضريبة ، ولكن ال يُشترط تقديم فاتورة   يجب إصدار فاتورة ضريبية مبسطة عند تقديم توريد

 ضريبية "كاملة". وهذا يشمل حالة التوريد المقدم إلى عميل غير مسجل.

  يجب إصدار الفاتورة الضريبية باللغة العربية. باإلضافة إلى ذلك ، يمكن ترجمة الفاتورة إلى أي لغة أخرى

 ولكن سيتم اعتبارها ترجمة فقط وسيتم اعتبار محتوى اللغة العربية رسميًا.، 

  1234أو  1234يمكن إدراج األرقام بالشكل  

  عنـد اسـتخدام أي عملـة أخـرى خلـاف الريـال السـعودي فيجـب تحويـل المبلـغ إلـى الريـال السـعودي

باسـتخدام سـعر التحويـل اليومـي المقـرر مـن قبـل مؤسسـة النقـد العربـي السـعودي فـي تاريـخ اسـتحقاق 

 الضريبـة.

  يجــب إظهــار رقــم تسلســلي يعــرف ويميــز الفاتــورة الضريبيــة فــي الفاتـورة الضريبيـة. يجـوز أن

تلـف لـكل فـرع، شـريطة تعريـف الفاتـورة الضريبيـة يكـون لفـروع الخاضـع للضريبـة رقـم تسلسـلي مخ

 بشـكل واضـح ومميـز.

 ،يجـب  .يجـب إظهـار االسـم القانونـي للمـورد فـي الفاتـورة الضريبيـة، كمـا هـو وارد فـي شـهادة تسـجيله

ضريبـة  إدخـال رقـم التعريـف الضريبـي للمـورد بشـكل صحيـح كمـا هـو موجـود شـهادة تسـجيله فـي

القيمـة المضافـة، يعتبـر إدخـال رقـم التعريـف الخــاص بضريبــة القيمــة المضافــة بشــكل صحيــح هــو 

أمــر بالــغ األهميــة حيــث أنــه سيســمح للعميــل بالتحقــق مــن حالــة التســجيل لضريبــة القيمــة 

اسـتخدام أدوات البحـث عـن الخاضعيـن للضريبـة المتاحـة المضافـة للمـورد ومـن الممكـن القيـام بذلـك ب

 علـى الموقـع اإللكترونـي للهيئـة. 

  ،يجـب إظهـار مبلـغ الضريبـة المفروضـة بالريـال السـعودي، الرقـم الصحيـح بالريـال والكسـور بالهللـة

 .قـرار عـن ضريبـة القيمـة المضافـةوينبغـي أن تكـون األرقـام المقربـة هـي ذاتهـا المسـتخدمة لغايـات اإل

  يتعيــن علــى المــورد إصــدار الفاتــورة الضريبيــة فــي موعــد أقصــاه خمســة عشــر يومــًا مــن

 الشــهر التالــي للشــهر الـذي تـم فيـه التوريـد، ويجـب أيضـًا تسـليم الفاتـورة ورقيـًا أو آليـًا، إلـى العميـل.

 لدليل أيًضا إرشادات بشأن حاالت خاصة إلصدار الفواتير الضريبية كما يلي:ويتناول ا 

o  .إصدار الفواتير من طرف ثالث عن التوريد الخاضع للضريبة 

o .الفواتير الذاتية 

o .إصدار الفواتير وفق نظام هامش الربح 

o ملخص الفاتورة الضريبية 

o  اإلشعارات الدائنة والمدينة 

 

في مراجعة فواتيرها الضريبية واإلشعارات الدائنة وممارسات االحتفاظ بالسجالت للتأكد  وإننا ننصح الشركات بالبدء

من توافقها مع اإلرشادات الواردة في الدليل. ويمكن إجراء هذه الخطوة كجزء من عملية أوسع نطاقا لمراجعة عملية 



قييم ما إذا كان إطار الحوكمة الحالي مناسبًا االمتثال لضريبة القيمة المضافة خالل األشهر الستة األولى من التطبيق وت

للغرض، وأن الحاجة إلى إجراء هذه العملية تعد سببًا وجيًها إلجراء مراجعة أوسع المتثال الشركة اللتزامات 

 المحاسبة الخاصة بضريبة القيمة المضافة.

 


