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طلب استخدام طريقة الخصم النسبي لضريبة المدخالتدليل المستخدم لعملية   
 المعلومات األساسية لعملية طلب استخدام طريقة الخصم النسبي لضريبة المدخالت
 

 طلب استخدام طريقة الخصم النسبي لضريبة املدخالت لعمليةاملعلومات األساسية  3

خاضعة ال المشتريات إنشاءالتي ال يمكن أن تعزى إلى و المدخالتضريبة النسبي ل خصمللبديلة  طريقةطلب النظر في  للمكلفيمكن 
 معفاة.الللضريبة أو 

 
 المعفاة.إلنشاء المشتريات ضريبة القيمة المضافة على المشتريات التي استخدمت بالبة مرة أخرى المط للمكلفال يمكن وفقا للوائح، 

 
 هذا املستند يشرح اإلجراءات بالتفصيل في األقسام التالية:

a) يقدم املكلف التفاصيل املطلوبة في نموذج الطلب ويسلمه. - استخدام طريقة الخصم النسبي لضريبة املدخالت إنشاء طلب 

b) الرفض لنقص موافقة) للطلب ويتخذ االجراء املناسب الطلبيراجع املوظف   - الهيئة من قبل موظفطلب المعالجة لية عم ،

 (.اإللغاءاملعلومات، 

c)  (.الرفض)املوافقة،  للطلب يراجع املشرف اجراء املوظف ويتخذ االجراء املناسب  - شرفاملمن قبل طلب المعالجة عملية 
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طلب استخدام طريقة الخصم النسبي لضريبة المدخالتدليل المستخدم لعملية   
 إنشاء طلب استخدام طريقة الخصم النسبي لضريبة المدخالت
 

  استخدام طريقة الخصم النسبي لضريبة املدخالتإنشاء طلب  4
 

 على تسجيل الدخول ومن ثم النقر  (/https://gazt.gov.sa) الى املوقع االلكتروني الخاص بالهيئة العامة للزكاة والدخل يقوم املكلف بالدخول  .أ

 

 واملحاسبين القانونيين املنشآتة بدخول اليقونة الخاصيقوم املكلف بالنقر على ا .ب

 

  

https://gazt.gov.sa/
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طلب استخدام طريقة الخصم النسبي لضريبة المدخالتدليل المستخدم لعملية   
 إنشاء طلب استخدام طريقة الخصم النسبي لضريبة المدخالت
 

 على تسجيل الدخول. املرور وينقريدخل املكلف اسم املستخدم وكلمة  .ت

 

 يدخل املكلف الرمز وينقر على تقديم  ،السري  تحتوي على رمز الدخول على الرقم املسجل في النظام والتي يستلم املكلف رسالة نصية  .ث
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طلب استخدام طريقة الخصم النسبي لضريبة المدخالتدليل المستخدم لعملية   
 إنشاء طلب استخدام طريقة الخصم النسبي لضريبة المدخالت
 

بنجاح، يظهر للمكلف لوحة التحكم الخاصة بالضرائب املباشرة والضرائب غير املباشرة، يقوم املكلف بالنقر على ايقونة ول بعد تسجيل الدخ .ج

 الضرائب غير املباشرة

 

بات طلعلى ايقونة "ومن ثم يقوم بالنقر  )ضريبة القيمة املضافة واالنتقائية( الضرائب غير املباشرةيظهر للمكلف لوحة التحكم الخاصة ب .ح

 ".كلفامل
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طلب استخدام طريقة الخصم النسبي لضريبة المدخالتدليل المستخدم لعملية   
 إنشاء طلب استخدام طريقة الخصم النسبي لضريبة المدخالت
 

، يقوم املكلف قائمة منسدلةبعد النقر تظهر شاشة منبثقة تحتوي على ، "إنشاء طلب"بعد الدخول على شاشة الطلبات يقوم املكلف بالنقر على  .خ

 طلب الإلنشاء  موافقومن ثم النقر على " استخدام طريقة الخصم النسبي لضريبة املدخالتطلب "   باختيار

 
 خطوات: 3يحتوي على والذي طلب وعلى املكلف ان يقوم بتعبئة الجديد طلب فتح سيقوم النظام ب

 التعليمات  .1

 طلب ال .2

 التعهد .3

 

 (التعليمات) 1في الخطوة  .د

 املكلف بالنقر عليه للتوجهومن ثم يقوم  2وبعد النقر يظهر زر الخطوة " األحكامالشروط و هذه أوافق على "يقوم املكلف بالنقر على صندوق االختيار 

 2لخطوة ل
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طلب استخدام طريقة الخصم النسبي لضريبة المدخالتدليل المستخدم لعملية   
ب استخدام طريقة الخصم النسبي لضريبة المدخالتإنشاء طل  

 

 (الطلب) 2في الخطوة  .ذ

 2يتوجب على املكلف ادخال جميع الحقول االجبارية املطلوبة في الخطوة 

 "عمليات الشراء الخاضعة للضريبةكما يجب ادخل النسبة الخاصة " (وإلىبإدخال تاريخ الفعالية )من يقوم املكلف 

 

" عمليات الشراء الخاضعة للضريبةنسبة " وإدخال "وكيل املشتريات املعفاة " و "بةوكيل املشتريات الخاضعة للضري ثم يقوم املكلف بإدخال " 

 طريقة خصم ضريبة املدخالت املقترحة لتحديد ضريبة املدخالت الغير مخصصةل

 

لف كتابة اسم املستند بعد في حال إرفاق املستندات يتوجب على املكو لشرح األساس املنطقي وراء األسلوب املدعومومن ثم يقوم بإدخال املالحظات 

  قالخاصة باإلرفاذلك يتيح النظام للمكلف االيقونة 

 ان تكون املرفقات مكررةالنظام ال يقبل ولكن ، إضافة نوع جديد: يستطيع املكلف إضافة أكثر من مرفق وذلك بالنقر على مالحظة*

 3يقوم املكلف بالنقر عليه للتوجه للخطوة  3خطوة بعد ادخال جميع الحقول االجبارية املطلوبة سيظهر زر االنتقال الى ال
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طلب استخدام طريقة الخصم النسبي لضريبة المدخالتدليل المستخدم لعملية   
 إنشاء طلب استخدام طريقة الخصم النسبي لضريبة المدخالت
 

 (التعهد) 3في الخطوة  .ر

 وذلك بالنقر على صندوق االختيار األول والثاني:يكمل املكلف التعهد 

 تعهد بأن جميع املعلومات املذكورة في األعلى حقيقية وصحيحة على حد علميأ -1

 ريبة وأن جميع املعلومات الواردة صحيحةأشهد بأنني مخول بإكمال هذا النموذج للشخص الخاضع للض -2

 واالسمرقم الهوية  يار نوع الهوية وإدخالختومن ثم يقوم با

. 

 

 

 

 

 

 بعد ادخال جميع الحقول االجبارية في الطلب سيظهر للمكلف زر التقديم، بالضغط على الزر سيتمكن املكلف من تقديم طلبه بنجاح

 يمكن للمستخدم استخدام الزر التالي ورجوع للتنقل بين الخطوات. مالحظة:*

  

هوية مع هوية وطنية أو إقامة ستظهر نافذة إلدخال ال :إذا كان نوع الهوية مالحظة:*

تاريخ امليالد سيتم التحقق في األول من توفر الرقم في النظام في حال لم يكن في النظام 

 سيتم تعبئة حقل االسم إذا كانت الهوية صحيحة –يتم التحقق مع وزارة الداخلية س

للهوية الخليجية التحقق الوحيد هو لعدم وجود الرقم في النظام وطول  :مالحظة*

رقم. يجب ادخل االسم  16ارقام وان ال يزيد عن  5ن على األقل الرقم يجب ان يكو 

 يدويا في حال لم يتواجد الرقم في النظام
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طلب استخدام طريقة الخصم النسبي لضريبة المدخالتدليل المستخدم لعملية   
الخصم النسبي لضريبة المدخالتإنشاء طلب استخدام طريقة   

 

 خيارات إضافية للمكلف قبل التقديم

 : يمكن للمكلف تغير نوع التقويم بالنقر على زر نوع التقويم لتغيير نوع التقويم إما هجري أو ميالدينوع التقويم

ال يوجد به أي أخطاء، في حال وجود أخطاء أو نقص في املعلومات  الطلب ان كد منيمكن للمكلف استخدام زر التحقق في أي وقت للتأ زر التحقق:

 ستظهر رسالة خطأ ويكون الحقل محددا باألحمر.

 

 "لة "ال يوجد أخطاءيظهر النظام رسااخرى النقر على زر التحقق مع عدم وجود أي أخطاء تصحيح األخطاء و  بعد

 

 لنقر على زر حفظ كمسودة سودة وإكماله في وقت الحق باكم الطلبيمكن للمكلف حفظ  حفظ كمسودة:

 للمراجعة والسبب الفرعي املراجعة سببمسودة حتى يتم تحديد ك : لن يسمح النظام بحفظ الطلبمالحظة

 يوم. 30خالل يقم املكلف بعمل أي تغيير عليه في حال لم  الطلبسيتم الغاء : مالحظة
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طلب استخدام طريقة الخصم النسبي لضريبة المدخالتدليل المستخدم لعملية   
 إنشاء طلب استخدام طريقة الخصم النسبي لضريبة المدخالت
 

 
 

 يوجد بها االسم ورقم الطلب وتاريخ التقديم والخيار لطباعة تأكيد االستالم. اشعار استالمهر رسالة ستظ التقديمعند نقر املكلف على زر  .ز

 

 وني الى املكلف.سل النظام رسالة نصية وبريد الكتربعد تسليم الطلب، ير  .س

 

 

Hussein Al-Okaily
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طلب استخدام طريقة الخصم النسبي لضريبة المدخالتدليل المستخدم لعملية   
يبة المدخالتإنشاء طلب استخدام طريقة الخصم النسبي لضر  

 

 

 
  


