فحص ضريبة القيمة المضافة الخاص بديلويت
مراجعة مرحلة ما بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة
هل تشعر بالرضا عن مستوى سير عملية
تطبيق ضريبة القيمة المضافة واالمتثال لها؟
لقد تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في
المملكة العربية السعودية منذ أكثر من خمسة
أشهر ،و نأمل بأن تكون األنظمة الخاصة بك قد
تمكنت من استيعاب طريقة تطبيق الضريبة
خالل هذه الفترة.

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

وكما نرى فإن الهيئة العامة للزكاة والدخل
تشهد ازديادً ا في مستوى االهتمام في إجراء
عمليات التدقيق والفحص على الشركات ،وقد
تم اكتشاف أن أخطاء بسيطة في األنظمة أو
المعالجة أدت إلى تطبيق العقوبات وإجراء
تقييمات للغرامات ألخطاء كان من الممكن
تجنبها بسهولة.
خصيصا لتسهيل
لقد قمنا بتصميم نظام معد
ً
عملية مراجعة االمتثال لمرحلة ما بعد
التطبيق ،وذلك لتجنب األخطاء واصالحها
بمراحل مبكرة إن وجدت .قد يكون اآلن
الوقت المناسب للنظر في مراجعة ضريبة
القيمة المضافة بعد تطبيق نظام ضريبة القيمة
المضافة في حال لم تنظر بذلك بعد.
قد تكون تعاملت بالفعل مع أحد المستشارين
لتنفيذ ضريبة القيمة المضافة ،وفي هذه
الحالة سوف نعمل معك الختبار وتقييم النتائج
واالفتراضات والعمليات 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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