ﻓﺤﺺ ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﺪﯾﻠﻮﯾﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺔ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
ھﻞ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﯿﺮ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ
ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ واﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﮭﺎ ؟

ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻓﺤﺺ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻻﻣﺘﺜﺎل
إﻋﺪاد و ﻣﺮاﺟﻌﺔ إﻗﺮار ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
• ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻧﻈﺎم ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
• اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
• اﺳﺘﺜﻨﺎءات ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ وإدارة ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻋﻘﺐ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺎم ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺄﻣﻞ أن
ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺸﺄﺗﻚ ﻗﺪ ﺗﺄﻗﻠﻤﺖ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻹﺟﺮاءات
واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﻮﺟﺒﮭﺎ اﻟﻨﻈﺎ م.
وﻛﻤﺎ ﻧﺮى ﻓﺈن اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺰﻛﺎة واﻟﺪﺧﻞ ﺗﺸﮭﺪ
ازدﯾﺎدًا ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻻھﺘﻤﺎم ﻓﻲ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﯿﺎت
اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ واﻟﻔﺤﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ،وﻗﺪ ﺗﻢ اﻛﺘﺸﺎف أن
أﺧﻄﺎء ﺑﺴﯿﻄﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ أو اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ أدت إﻟﻰ
ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وإﺟﺮاء ﺗﻘﯿﯿﻤﺎت ﻟﻠﻐﺮاﻣﺎت ﻷﺧﻄﺎء
ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺠﻨﺒﮭﺎ ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ .
ﺼﺎ ﻟﺘﺴﮭﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ
ﻟﻘﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺼﻤﯿﻢ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﺪ ﺧﺼﯿ ً
ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ،وذﻟﻚ
ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻷﺧﻄﺎء واﺻﻼﺣﮭﺎ ﺑﻤﺮاﺣﻞ ﻣﺒﻜﺮة إن
وﺟﺪت .ﻗﺪ ﯾﻜﻮن اﻵن 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 ﻻﺧﺘﺒﺎر وﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت
اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺄﺛﺮ وذﻟﻚ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.

تعد عملية فحص ديلويت لضريبة القيمة
المضافة شاملة وستمنحك تأكيدً ا على قيامك
بالعمل الصحيح .وإذا لم تكن كذلك ،فال تقلق
ألننا سنكون مستعدين لمساعدتك في إصالح
األمور ،سواء كان ذلك من خالل العمل مع
الهيئة العامة للزكاة والدخل أو التوعية بنظام
تخطيط موارد المؤسسة الخاص بك ،أو ربما
من خالل تدريب بعض موظفيك.

اﻟﻔﺮص
• زﻳﺎدة اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺮداد
ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
• إدارة اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي
• ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ
• اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ

إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
• اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
• اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻴﻞ واﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺰﻛﺎة واﻟﺪﺧﻞ
• اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ واﻻﺳﺘﻌﻼﻣﺎت
• ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺿﻤﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ
• دﻋﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت
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