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: التعريفاتاألولىالمادة   

يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية ـ أينما وردت في الالئحة ـ المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتض  .أ

 السياق خالف ذلك:

من خالل وسيلة  لكترونية منظمةإبصيغة  تصدرفاتورة ضريبية  الفاتورة اإللكترونية: .1

أو نسخها وال تعد الفاتورة الورقية التي يتم تحويلها إلى صيغة إلكترونية من خالل  إلكترونية.

 ي طريقة أخرى بأنها فاتورة إلكترونية ألغراض هذه الالئحة.أأو مسحها ضوئيًا 

 

لنظام ضريبة يجب إصدارها وفقًا اإلشعارات المدينة والدائنة التي اإلشعارات اإللكترونية:  .2

تصدر بصيغة إلكترونية منظمة من خالل وسيلة القيمة المضافة والئحته التنفيذية والتي 

وال تعد اإلشعارات الورقية التي يتم تحويلها إلى صيغة إلكترونية من خالل نسخها  .إلكترونية

  .أو مسحها ضوئيًا أو أي طريقة أخرى بأنها إشعارات إلكترونية ألغراض هذه الالئحة

 

ربط أنظمة إصدار الفواتير اإللكترونية واإلشعارات : ربط أنظمة الفوترة اإللكترونية .3

 تحديده من والمعلومات وفقًا لما يتمهيئة بهدف مشاركة البيانات اإللكترونية بأنظمة ال

يتم اعتمادها واصدارها بقرار من المحافظ استنادًا ضوابط ومتطلبات فنية وقواعد إجرائية 

 ألحكام هذه الالئحة.

 

األشخاص  لكترونية:اإلشعارات اإلو ةاإللكترونيفواتير الملزمين بإصدار األشخاص ال .4

 .هاالثالثة من لمادةا حسب ما هو منصوص عليه فيالالئحة  ألحكام هذهن يالخاضع

 

الئحة الفوترة اإللكترونية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة بشأن إصدار الفواتير الالئحة:  .5

 واإلشعارات الضريبية إلكترونيًا.

 

 : محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل.المحافظ .6

 

 الالئحة هذه في الواردة والعبارات لأللفاظ كونتفيما عدا ما نصت عليه الفقرة )أ( من هذه المادة  .ب

االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول  في لها المعاني المحددة

 والالئحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. ونظام ضريبة القيمة المضافة الخليج العربية
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 والنطاق : الغرضالثانيةالمادة 

 

اإللكترونية ألغراض  بالفواتير المتعلقة المتطلبات والشروطو األحكام تحديدب تختص هذه الالئحة .أ

المادة الثالثة والخمسين من الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة  بموجبضريبة القيمة المضافة 

 .المضافة

 تعد هذه الالئحة جزًء ال يتجزأ من الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة ومكملة لها. .ب

 

 لالئحة: األشخاص الخاضعين ثالثةال المادة

 

 يخضع لهذه الالئحة كل مما يلي:  .أ

 المقيم في المملكة.الشخص الخاضع للضريبة  .1

يقوم بإصدار فاتورة ضريبية نيابة عن الشخص الخاضع للضريبة المقيم  أي طرف ثالثو العميل أ .2

   . لنظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة وفقًا لالئحة التنفيذية

من هذه المادة، إصدار فواتير  )أ(المحددين في الفقرة  لهذه الالئحةيجب على األشخاص الخاضعين  .ب

باإلضافة إلى اإلشعارات  ،عن جميع تعامالتهم التي يتوجب إصدار فواتير ضريبية عنهاإلكترونية 

نظام ضريبة القيمة المضافة والئحته  المنصوص عليها في التي يجب إصدارها في الحاالتاإللكترونية 

 فيذية.نالت

عن  أو إشعارات إلكترونية إصدار فواتير إلكترونيةالمملكة على األشخاص غير المقيمين في  ال يتوجب .ج

 .الخاضعة للضريبة في المملكة أو المبالغ المستلمة لتوريداتا

   

 لكترونيةواإلشعارات اإل لكترونيةالمادة الرابعة: األحكام المتعلقة بالفواتير اإل     

 

وإشعارات الصادرة بموجب هذه الالئحة فواتير ضريبية  واإلشعارات االلكترونية تعد الفواتير اإللكترونية .أ

وفقًا لما هو محدد في نظام ضريبة القيمة المضافة والئحته التنفيذية، وينطبق عليها دائنة ومدينة 

ومنها، على سبيل  شعارات الدائنة والمدينةواإل جميع األحكام التي تنطبق على الفواتير الضريبية

 يلي:ما  المثال ال الحصر

األحكام المتعلقة بالعقوبات والغرامات المنصوص عليها في الفصل السادس عشر من نظام  .1

 ضريبة القيمة المضافة.

األحكام المتعلقة بالتفاصيل الواجب توافرها في الفواتير الضريبية والفواتير الضريبية المبسطة  .2

لنظام ضريبة القيمة المنصوص عليها في المادة الثالثة والخمسون من الالئحة التنفيذية 

 المضافة.
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األحكام المتعلقة بإصدار االشعارات الدائنة والمدينة المنصوص عليها في المادة الرابعة  .3

 والخمسون من الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.

ن من ياألحكام المتعلقة بحفظ وإصدار الفواتير المنصوص عليها في المادة السادسة والست .4

 ة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.الالئح

، تنطبق األحكام المتعلقة بإثبات التعامالت بموجب هذه الالئحة خاص نص بشأنهما ورد  باستثناء .ب

اإللكترونية والتوقيعات اإللكترونية المنصوص عليها في نظام التعامالت اإللكترونية النافذ في 

 الصادرة بموجب هذه الالئحة. لكترونيةواإلشعارات اإلالمملكة على الفواتير اإللكترونية 

 لكترونيةافية يجب توافرها في الفواتير اإلأو تفاصيل إض ضوابطأي أحكام أو  محافظ إصدارلل .ج

  .لكترونيةواإلشعارات اإل

           

 المواصفات الفنية والقواعد اإلجرائية: الخامسةالمادة 

 

 المتطلباتوالمعايير ب -كحد أدنى – هذه الالئحة االلتزاميجب على األشخاص الخاضعين ألحكام  .أ

فيما يتعلق بالفواتير المادة،  في هذهالمنصوص عليها ة جرائيوالمواصفات الفنية والقواعد اإل

 : ، وذلك على النحو التاليواإلشعارات اإللكترونية اإللكترونية

قادر على  واإلشعارات اإللكترونية كترونيةاإللي المستخدم في إصدار الفواتير أن يكون الحل التقن .1

 باإلنترنت. تصالاال

قادر على  واإلشعارات اإللكترونية أن يكون الحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير اإللكترونية .2

Programming  Applicationواجهة برمجة التطبيقات ) الربط مع أنظمة خارجية باستخدام

API -Interface  .) 

غير قابل  واإلشعارات اإللكترونيةلكترونية ي المستخدم في إصدار الفواتير اإلالحل التقنأن يكون  .3

 للتالعب، وأن يتضمن آلية تتيح كشف أي تالعب قد يتم من قبل المستخدم أو أي طرف آخر.

كافة  واإلشعارات اإللكترونية لكترونيةي المستخدم في إصدار الفواتير اإلأن يراعي الحل التقن .4

األمن  وأالمعلومات وأ البيانات االشتراطات والضوابط المطبقة في المملكة والمتعلقة بأمن

 .السيبراني

أية ضوابط أو متطلبات أو مواصفات فنية أو قواعد إجرائية إضافية تخص الفواتير  محافظ تحديدلل  .ب

وإرسالها وحفظها ومعالجتها ها تلك المتعلقة بإصدارها ياإللكترونية واإلشعارات اإللكترونية بما ف

 أنظمة الفوترة اإللكترونية وتبادل أو مشاركة البيانات أو المعلومات المرتبطة بها.بربط الو

ألغراض هذه المادة، يشمل الحل التقني كل من األجهزة والبرامج والشبكات ووسائل الربط وحفظ  .ج

 .  واإلشعارات اإللكترونيةلكترونية وتبادل المعلومات، المرتبطة بالفواتير اإل
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 عامة: أحكام السادسةالمادة 

 

القرارات والتعليمات الالزمة  واصدارالمستهدفة  فئاتوال المهل الزمنيةلمحافظ صالحية تحديد ل .أ

 الالئحة.  هذه أحكاملتنفيذ 

ربط أنظمة الفوترة متطلبات وضوابط وتفاصيل وإجراءات إصدار القرارات المتعلقة بمحافظ لل .ب

الالئحة في الجريدة الرسمية، وله هذه  ( يوم من تاريخ نشر180اإللكترونية خالل مدة ال تزيد عن )

 صالحية تحديد المهل الزمنية التي تسبق االلزام بتطبيق الربط.

 

 

 : النفاذ واإللزامالسابعةالمادة 

 

 .الجريدة الرسميةتدخل هذه الالئحة حيز النفاذ ويتم العمل بموجبها من تاريخ نشرها في  .أ

( شهرًا تقويميًا من تاريخ نشر الالئحة 12قدرها اثني عشر ) يمنح األشخاص الخاضعين لهذه الالئحة مهلة .ب

الالئحة  هذه الواردة في الفقرة )ب( من المادة الثالثة من تطبيق األحكامل في الجريدة الرسمية

 اإللكترونية.بإصدار الفواتير اإللكترونية واإلشعارات  والخاصة

 

 

 

 


