Deloitte VATCheck
Post VAT implementation review
Are you happy with your VAT
compliance & processes?
VAT has been live in KSA for over ﬁve
months and hopefully your systems and
processes have been able to bed-in
during this time.

Benefits of a VATCheck review

Process & compliance
VAT return review/preparation
• IT system review
• Transaction mapping
validation
• Management Information
& VAT exceptions

We have started to see GAZT take an
increasing level of interest in carrying
out audits and visits on companies, and
many have found that simple systems or
processing errors have led to penalties
being applied and assessments being
raised for mistakes that could easily
have been avoided.
We have designed an approach and
methodology to review for postimplementation compliance so that these
errors and issues can be identiﬁed and
ﬁxed. If you have not so far considered
a review following the implementation of
VAT, we strongly advise carrying out such
an exercise to check and validate your
compliance.
You might have already worked with an
adviser to implement VAT, in which case
we will work with you to test and validate
ﬁndings, assumptions and processes
that would have been impacted in order
to verify these are working correctly in
practice, and to help minimise any
future risks.
Our Deloitte VATCheck process and report
is thorough, comprehensive and will give
you the assurance that you are doing
things right. And if you’re not, don’t worry
as we will be on hand to help you ﬁx
things be it through working with GAZT,
sensitizing your ERP, or perhaps by
providing some training to your staﬀ.

Managing risk
• Governance
• Working with you
and GAZT
• Rulings, queries
• Day-to-day assurance
• Transaction support

Opportunity
• Maximizing your
VAT recovery
• Managing cashﬂow
• Avoiding absolute
costs
• Eﬃcient processes
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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

جهات التواصل
مايكل كامبيرن
مدير تنفيذي للضريبة غير المباشرة
في المملكة العربية السعودية

كيني تشان
مدير رئيسي – الضريبة غير المباشرة

kennychan@deloitte.com

mcamburn@deloitte.com

فيصل تازي
مدير رئيسي – الضريبة غير المباشرة

fatazi@deloitte.com

بوني تيو
مدير رئيسي – الضريبة غير المباشرة

boteo@deloitte.com
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