
عزيزي العميل، 

نخاطبكم بالنيابة عن الهيئة العامة للزكاة والدخل، لإبالغكم باأننا نقوم بتنفيذ برنامج توا�سل يتعلق بتطبيق �سريبة القيمة امل�سافة يف اململكة العربية ال�سعودية 

بتاريخ 1 يناير 2018م. كما نفيدكم باأننا ملتزمون ب�سكل كامل بالالئحة التنفيذية لنظام �سريبة القيمة امل�سافة، وبامتثال �سركائنا التجاريني للبدء بالت�سجيل 

يف �سريبة القيمة امل�سافة.

ونحيطكم علمًا باأن عملية الت�سجيل يف �سريبة القيمة امل�سافة تعترب من اأب�سط العمليات الإلكرتونية واأن الت�سجيل مفتوح اأمام كافة املن�ساآت املوؤهلة للت�سجيل 

بال�سريبة، حيث مت ت�سجيل اأكرث من 55 األف من�ساأة بالفعل:

يف حال كان من املتوقع اأن حتقق من�ساأتكم اإيرادات اأكرث من 1،000،000 ريال من التوريدات ال�سنوية ال�سلع واخلدمات، فاإنه يتوجب عليكم قانونا  •

ت�سجيل من�ساأتكم يف �سريبة القيمة امل�سافة بحلول 20 دي�سمرب 2017م. 

يف حال كان من املتوقع اأن حتقق من�ساأتكم ايرادات اأكرث من 375،000 ريال من التوريدات ال�سنوية لل�سلع واخلدمات، فاإنه يتوجب عليكم قانونا  •

ت�سجيل من�ساأتكم يف �سريبة القيمة امل�سافة بحلول 20 دي�سمرب 2018م.

يف حال كان من املتوقع اأن حتقق من�ساأتكم ايرادات اأكرث من 187،500ريال من التوريدات ال�سنوية لل�سلع واخلدمات، فاإن من�ساأتكم موؤهلة للت�سجيل  •

الختياري يف �سريبة القيمة امل�سافة يف اأي وقت.

ميكنكم احل�سول على املزيد من املعلومات حول متطلبات وعمليات الت�سجيل الذاتي من خالل الدخول على الرابط التايل: 

https://vat.gov.sa/en/vat-e-services/vat-registration

اإن الت�سجيل الذاتي املبكر يعترب خط�ة اأ�س��سية ملن�س�أتكم ب�لإمتث�ل الك�مل ل�سريبة القيمة امل�س�فة, حيث اأن املن�س�أة امل�ؤهلة للت�سجيل الذاتي ومل تلتزم به 

�سيعّر�سه� للغرام�ت النظ�مية ح�سب م� ورد ب�لالئحة التنفيذية لنظ�م �سريبة القيمة امل�س�فة. 

اإن اللتزام ب�سريبة القيمة امل�سافة ل يقت�سر على عملية الت�سجيل فقط، حيث هنالك العديد من املوارد التي وفرتها الهيئة العامة للزكاة والدخل لدعم جاهزية 

من�ساأتك.

ا�سغط هنا اأو ا�ستخدم الرابط التايل لتقييم مدى جاهزية من�ساأتك:  •

 https://vat.gov.sa/en/e-services/vat-readiness-tool

ا�سغط هنا اأو ا�ستخدم الرابط التايل للح�سول على معلومات حول تقدمي الإقرارات:  •

https://vat.gov.sa/en/e-services/vat-returns

ا�سغط هنا اأو ا�ستخدم الرابط التايل لالطالع على اإجابات الأ�سئلة ال�سائعة:  •

 https://vat.gov.sa/en/introduction-to-vat-teh/faq/technical-faqs

وبعد ت�ريخ 1 ين�ير 2018م, �ستتع�ون من�س�أتن� مع الهيئة الع�مة للزك�ة والدخل يف تطبيق �سريبة القيمة امل�س�فة, على �سبيل املث�ل اإر�س�ل الف�اتري 

اخل��سة مبع�مالتن� اإىل الهيئة الع�مة للزك�ة والدخل عرب الإقرارات ال�سريبية.

يف حال كان لديكم اأية ا�ستف�سارات حول اآلية تطبيق �سريبة القيمة امل�سافة ملن�ساأتكم، ميكنكم ال�ستفادة من اخلدمات التي توفرها الهيئة العامة للزكاة والدخل 

مل�ساعدتكم يف ال�ستعداد لتطبيق ال�سريبة، والتي ت�سمل:

www.VAT.GOV.SA زيارة املوقع الإلكرتوين ل�سريبة القيمة امل�سافة  •

VAT@gazt.gov.sa :التوا�سل من خالل الربيد الإلكرتوين اخلا�ص ب�سريبة القيمة امل�سافة  •

التوا�سل مع مركز ات�سال الهيئة العامة للزكاة والدخل على الرقم املوحد )19993(، �سمن اأوقات العمل الر�سمية، من ال�ساعة 7 �ص  •

وحتى ال�ساعة 11م، من يوم ال�سبت حتى يوم اخلمي�ص.

ح�سور فعاليات �سريبة القيمة امل�سافة، وميكنكم الطالع على روزنامة الإحداث والفعاليات على الرابط.  •

https://vat.gov.sa/en/events

وتف�سلوا بقبول فائق الحرتام والتقدير


