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ھل تشعر بالرضا عن مستوى سیر عملیة تطبیق 
ضریبة القیمة المضافة واالمتثال لھا ؟

عقب تطبیق نظام ضریبة القیمة المضافة في 
المملكة العربیة السعودیة منذ فترة، فإننا نأمل أن 

تكون منشأتك قد تأقلمت مع كافة اإلجراءات 
م.    والعملیات التي یستوجبھا النظا

وكما نرى فإن الھیئة العامة للزكاة والدخل تشھد 
ازدیادًا في مستوى االھتمام في إجراء عملیات 

التدقیق والفحص على الشركات، وقد تم اكتشاف أن 
أخطاء بسیطة في األنظمة أو المعالجة أدت إلى 

تطبیق العقوبات وإجراء تقییمات للغرامات ألخطاء 
  . كان من الممكن تجنبھا بسھولة

لقد قمنا بتصمیم نظام معد خصیًصا لتسھیل عملیة 
مراجعة االمتثال لمرحلة ما بعد التطبیق، وذلك 
لتجنب األخطاء واصالحھا  بمراحل مبكرة إن 

وجدت. قد یكون اآلن الوقت المناسب للنظر في 
مراجعة ضریبة القیمة المضافة بعد تطبیق نظام 

  . ضریبة القیمة المضافة في حال لم تنظر بذلك بعد

قد تكون تعاملت بالفعل مع أحد المستشارین لتنفیذ 
ضریبة القیمة المضافة، وفي ھذه الحالة سوف نعمل 
معك الختبار وتقییم النتائج واالفتراضات والعملیات 

التي كان من الممكن أن تتأثر وذلك للحد من 
المخاطر في المستقبل. 

 تعد عملیة فحص دیلویت لضریبة القیمة  المضافة 
 شاملة وستمنحك تأكیدً ا على قیامك  بالعمل

 الصحیح. وإذا لم تكن كذلك، فال تقلق  ألننا سنكون
 مستعدین لمساعدتك في إصالح  األمور، سواء

 كان ذلك من خالل العمل مع  الھیئة العامة للزكاة
 والدخل أو التوعیة بنظام  تخطیط موارد المؤسسة

 الخاص بك، أو ربما  من خالل تدریب بعض
.موظفیك
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العمليات  واالمتثال
إعداد و مراجعة إقرار ضريبة القيمة المضافة

• مراجعة نظام تكنولوجيا المعلومات
• التحقق من صحة تخطيط المعامالت

• استثناءات ضريبة القيمة المضافة وإدارة نظم المعلومات 

إدارة المخاطر
• الحوكمة

• التعامل مع العميل والهيئة
   العامة للزكاة والدخل

• القرارات التفسيرية واالستعالمات
• تقديم ضمان بشكل يومي

• دعم التعامالت

الفرص
• زيادة احتمالية استرداد
  ضريبة القيمة المضافة 

• إدارة التدفق النقدي
• تجنب التكاليف المطلقة

• العمليات الفعالة
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