
التسجيل لضريبة القيمة املضافة

 
ما هو التسجيل لضريبة القيمة املضافة؟

هي العملية التي من خاللها يتم تسجيل املنشأة الخاضعة لضريبة القيمة املضافة، وعند تسجيل 
املنشأة، سيتم إنشاء رقم حساب خاص بضريبة القيمة املضافة.

 
ما هي املنشآت التي يجب أن تسجل؟

 

التسجيل اإللزامي
جميع املنشآت أو الكيانات التي تورّد سلع وخدمات خاضعة لضريبة القيمة املضافة  تتخطى إيراداتها 

السنوية عن 375,000 ريال سعودي ملزمة بحسب النظام بالتسجيل في ضريبة القيمة املضافة قبل 
20 ديسمبر 2017.

مع العلم أن جميع املنشآت الخاضعة للضريبة والتي تتجاوز قيمة توريداتها الخاضعة لضريبة القيمة 
املضافة حد التسجيل االلزامي وال تتخطى املليون ريال سعودي سنوياً، سيتم إعفاؤها من متطلبات 

التسجيل حتى 20 ديسمبر 2018.
التسجيل االختياري



تعتبر املنشآت التي تورد سلع وخدمات خاضعة لضريبة القيمة املضافة تزيد إيراداتها السنوية عن 
187,500 ريال سعودي، مؤهلة للتسجيل االختياري في ضريبة القيمة املضافة. كما يوفر التسجيل 

االختياري فوائد كبيرة للمنشآت ألنها تسمح بخصم ضريبة املدخالت.
التسجيل لألشخاص غير املقيمني في اململكة وامللزمني بسداد ضريبة القيمة املضافة

يلزم على غير املقيمني الذين يمارسون أنشطة اقتصادية دون أن يكون لهم مكان عمل ثابت أو مؤسسة 
ثابتة في اململكة العربية السعودية التسجيل إذا كانوا ملزمني بدفع ضريبة القيمة املضافة في اململكة 

العربية السعودية.
يجب على جميع األشخاص غير املقيمني الخاضعني للضريبة تعيني ممثل ضريبي في اململكة العربية 
السعودية، ويتم اعتماده من قبل الهيئة. ملزيد من املعلومات عن املمثل الضريبي، يرجى اتباع الرابط

ويحق للهيئة العامة للزكاة والدخل طلب وثائق من املنشأة الخاضعة للضريبة إلثبات أن املتطلبات 
املذكورة أعاله قد تم استيفاءها .

 
كيفية التسجيل؟

من أجل تسجيل املنشآت في ضريبة القيمة املضافة، يجب أوالً أن تكون مسجلة لدى الهيئة ألغراض 
الزكاة أو ضريبة الدخل.

 
يمكنك تسجيل منشأتك املؤهلة من خالل الرابط التالي .

للمزيد من التفاصيل حول كيفية التسجيل الرجاء مشاهدة الفيديو أدناه:

https://www.vat.gov.sa/ar/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X


سيتطلب منك نموذج التسجيل تحديد ما يلي:
هل منشأتك تقوم باالستيراد ؟•
هل منشأتك تقوم بالتصدير؟•
رقم إيبان IBAN(الستردادات) : غير مطلوب إذا كنت مسجالً مع الهيئة العامة للزكاة والدخل•
تاريخ بدء أهلية ضريبة القيمة املضافة•
التوريدات الخاضعة لضريبة القيمة املضافة (املتوقع خالل األشهر ال 12 املقبلة)•
التوريدات الخاضعة لضريبة القيمة املضافة (األشهر الـ 12 املاضية)•
املشتريات الخاضعة لضريبة القيمة املضافة (املتوقعة خالل األشهر الـ 12 املقبلة)•
املشتريات الخاضعة لضريبة القيمة املضافة (األشهر الـ 12 املاضية)•
تفاصيل املمثل الضريبي •
 
 

تحديث بيانات التسجيل لعمالء الجمارك
يجب على كافة عمالء الجمارك السعودية من "مستوردين ومصدرين" استكمال التجهيزات الالزمة 

لتطبيق ضريبة القيمة املضافة وذلك بتحديث بياناتهم بإضافة الرقم املوحد والذي يبدأ بالرقم (٧٠٠) 
 للمنشأة.

لتحديث البيانات من خالل الرابط التالي  
 
 

كيفية تسجيل األفراد بضريبة القيمة املضافة (الذين يمارسون نشاطاً اقتصادياً)؟

يخضع األفراد الذين يمارسون نشاطاً اقتصادياً وليس لديهم سجل تجاري، لضريبة القيمة املضافة، 
ويلزم توفر الرقم املميز من خالل التسجيل بموقع الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر الرابط التالي .

آخر موعد للتسجيل بضريبة القيمة املضافة هو 20 ديسمبر 2017م، لألفراد الذين تتجاوز إيراداتهم 
السنوية 1,000,000 ريال سعودي.

يرجى اتباع الخطوات التالية للتسجيل بضريبة القيمة املضافة:

https://www.customs.gov.sa/sites/sc/ar/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/Pages/EserviceDescription/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF.aspx
https://login.gazt.gov.sa/dzit_logon/MenuItems.jsp?menu_id=signup&portalapp=v&ume.logon.locale=ar


لتوضيح املتطلبات، أو لجميع االستفسارات املتعلقة بضريبة القيمة املضافة، يمكنكم االتصال بالخط 
املباشر 19993، من الساعة 8 صباحاً حتى 12صباحاً.


