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 دليل المستخدم
استرداد المدفوعات لضريبة القيمة المضافة  عملية  

 الهيئة العامة للزكاة والدخل
SAP TRM VAT Tax Implementation 
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  تاعوفدملا دادرتسادليل المستخدم لعملية 
 المعلومات األساسية لعملية استرداد المدفوعات
 

 تاعو فدملااسترداد لعملية املعلومات األساسية  3

ضريبة القيمة املضافة املعتمدة إما من خالل نموذج ضريبة القيمة املضافة أو من خالل طلب استرداد  تاعو فدمباملطالبة  فلكملليمكن 

 ضريبة القيمة املضافة 

 

 بوابة العن طريق  تاعو فدملا دادر تساإنشاء 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 على االيقونة الخاصيقوم املكلف بالنقر  .ب

 

  

https://gazt.gov.sa/
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  تاعوفدملا دادرتسادليل المستخدم لعملية 
 إنشاء طلب استرداد المدفوعات عن طريق البوابة
 

 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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  تاعوفدملا دادرتسادليل المستخدم لعملية 
 إنشاء طلب استرداد المدفوعات عن طريق البوابة
 

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

 الضرائب غير املباشرة

 

 دادر تساة "على ايقونومن ثم يقوم بالنقر  )ضريبة القيمة املضافة واالنتقائية( الضرائب غير املباشرةيظهر للمكلف لوحة التحكم الخاصة ب .ح

 ".ةر شابملا ر يغ بئار ضلل تاعو فدملا
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  تاعوفدملا دادرتسادليل المستخدم لعملية 
 إنشاء طلب استرداد المدفوعات عن طريق البوابة
 

، قائمة منسدلةبعد النقر تظهر شاشة منبثقة تحتوي على ، "تاعو فدملا دادر تسا إنشاء طلب"يقوم املكلف بالنقر على شاشة لابعد الدخول على  .خ

 طلب لاإلنشاء  ميدقتومن ثم النقر على " ةفاضملا ةميقلا ةبير ضل دادر تسال ا"   يقوم املكلف باختيار

 
 خطوات: 3يحتوي على والذي طلب وعلى املكلف ان يقوم بتعبئة الجديد لب طسيقوم النظام بفتح 

 التعليمات والشروط .1

 تفاصيل املكلف .2

 صخلملا .3

 

 (والشروط التعليمات) 1ي الخطوة ف .د

املكلف بالنقر ومن ثم يقوم  2زر الخطوة  وبعد النقر يظهر "هليمات املذكورة أعال أقر بأنني قرأت وفهمت التع"يقوم املكلف بالنقر على صندوق االختيار 

 2لخطوة عليه للتوجه ل
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  تاعوفدملا دادرتسادليل المستخدم لعملية 
 إنشاء طلب استرداد المدفوعات عن طريق البوابة
 

 (املكلف تفاصيل) 2في الخطوة  .ذ

  ، العنوان( تعبأ تلقائيا وتكون في وضع العرض وال يمكن التعديل عليها.ز، السجل التجاري للفرع الرئيس يجميع معلومات املكلف )الرقم املمي

  كون في وضع العرض وال يمكن التعديل عليهيو  هدادر تسا دار ملا غلبملا أيضا رهظي امك

يقوم ومن ثم  2زر الخطوة  وبعد النقر يظهر "ةيرجى التأكد من صحة املعلومات املذكورة أعاله قبل املتابع "صندوق االختيار  ىلع رقنلاب فلكملا مو قي مث

 3للتوجه للخطوة  3زر الخطوة  علىالنقر املكلف ب

 

 

 (صخلم) 3في الخطوة  .ر

 3يتوجب على املكلف ادخال جميع الحقول االجبارية املطلوبة في الخطوة 

 

   نابيل ا مقر  ديكأتب مو قي أيضا امك نابيل ا مقر  رايتخاب مو قي
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  تاعوفدملا دادرتسادليل المستخدم لعملية 
 إنشاء طلب استرداد المدفوعات عن طريق البوابة
 

أتعهد بأن املعلومات الواردة في طلب االسترداد هذا على حد علمي حقيقية وصحيحة وكاملة من جميع  "صندوق االختيار  ىلع رقنلاب فلكملا مو قي مث

ومن ثم  ميلستلازر  وبعد النقر يظهر " صنيابة عن هذا الشخ، وأنني الشخص الذي قام بطلب رفع طلب االسترداد هذا أو أنني مخول بالتوقيع يالنواح

  بلطلا ميلستلزر لا علىالنقر يقوم املكلف ب

 

 
  ةئيهلا لبق نم بلطلا مال تسا راعشا رهظي ميلستلا دعب

 

 

 اينورتكلا اهيلع ةقفاو ملاب ماظنلا مو قي امنإو  فر شملاو  فظو ملا نم ةقفاو م بلطتت ال ةيلمعلا هذه :ةظحال م

 

Hussein Al-Okaily



