
ضريبة القيمة المضافة



ضريبة القيمة المضافة

محصورة على وهي ليست. تدعم دفاتر حساب ضريبة القيمة المضافة في عمليات البيع والشراء

تري درد هذا النوع من الضرائب وحسب وإنما أيضا أنواع الضرائب ورسوم البيع والشرراء اخرررا ال

تعدادا لتطبيق تشرح هذه الوثيقة المعلومات التي تحتاج لالنتباه لها اس. تكون مطبقة في بلدك

ة للقروانين يجردر التنويرإ إلرى أن أش إررار. ضريبة القيمة المضافة فري ررركتم مسرتادما دفراتر

هرا أو فهي تعني ما هو معلن ومطبق في دول مجلس التعاون الاليجي، وهرذا   يعنري تطابق

:ماالفتها لما هو مطبق في بلدان العالم اخررا



السجالت الضريبية

راء بضريبة هناك أنواع من السجالت المهمة التي تحتاج لربطها والمحافظة عليها لتوثيق عمليات البيع والش

:القيمة المضافة بحسب اخنظمة والقوانين المحلية، وهي

عمليات الشراء

تسعيرة المورد▪

أمر الشراء▪

سند ا ستالم▪

فاتورة الشراء▪

سند الصرف▪

عمليات البيع

تسعيرة العميل▪

أمر البيع▪

سند التسليم▪

فاتورة البيع▪

سند القبض▪

ثائق وذلم على هذه الو( مورد/عميل)تقوم دفاتر بطباعة الردم الضريبي الااص بم والردم الضريبي الااص بالطرف اآلرر 

.لمتابعة تسلسل عمليات البيع والشراء المتأثرة بالضريبة



لموردالردم الضريبي للشركة، العميل وا

كمرا فري يجب عليم إدرال ردم التسرجيل الضرريبي الاراص بالشرركة فري الاانرة المناسربة فري ملر  الشرركة

ان هنراك هذا الردم متوفر أيضا في ملفي العميل والمورد وهو ردم ارتيارش يدرل متى ما كر. الصورة المرفقة

. ردم ضريبي راص بأش منهما



لتجارشرهادة التسجيل الضريبي والسجل ا

تي تتعامرل معهرا خن ينبغي ا نتباه إلى أنم مطالب دانونيا با حتفاظ بصور من رهادات التسجيل الضريبي الااصة باخطراف ال

ريبي باإلضرافة تتيح لرم دفراتر إرفراه ررهادة التسرجيل الضر. أش رطأ في إدرالها عند رفع اإلدرار الضريبي يشكل ماالفة دانونية

إمكانرم كمرا  . إلى رهادة السجل التجارش لكل من العميل والمورد في دائمة المرفقات الااصة بالشركة أو العميرل أو المرورد

.متابعة تواريخ انتهائها إن رغبت في ذلم لضبط عملية متابعة السجالت القانونية المهمة وإبقائها محدثة



الحسابات الضريبية

إ مهيأ للتعامل حسابم في دفاتر يفتح لم بدليل حسابات نموذجي يمكنم التعديل عليإ في أش ودت ولكن

:هذه الحسابات الضريبية ا فتراضية هي. مع ضريبة القيمة المضافة كما هو

(:المشتريات)ضريبة المدرالت 

"  ضريبة القيمة المضافة على المشتريات"اسمإ ( Debit Account)مدينحسابتقيد هذه الضريبة تحت 

.والموجود تحت اخصول المتداولة تحت اخصول

.



الحسابات الضريبية

(:المبيعات)ضريبة المارجات 

" ضريبة القيمة المضافة على المبيعات"اسمإ ( Credit Account)حساب دائنتقيد هذه الضريبة تحت 

والموجود تحت الاصوم المتداولة تحت الاصوم

:تسوية الضريبة

تسوية ضريبة القيمة "اسمإ ( Credit Account)دائن تسجل عمليات تسوية الضريبة تحت حساب وسيط 

تحت الاصوم المتداولة" المضافة



القيود المحاسبية

ا لمثال مبسط أدناه ملاص لهذه لمجموعة القيود المحاسبية باستادام الحسابات الضريبية المذكورة آنف

.كما يتعامل معها دفاتر آليا

بعد . أل  ريال20,000ريال وباعها على المستهلم النهائي بر 10,000مورد دام بشراء بضاعة بر: مثال

:رضوعإ لضريبة القيمة المضافة فإن القيود اليومية ستكون كالتالي



القيود المحاسبية

(:تتم آليا)ديود البيع والشراء : أو 

ديد اليوميةالمبلغ

(ديد مشتريات)

10,000

ماازن/ ح

ضريبة المدرالت/ ح500

البنم/ ح10,500

(ديد مبيعات)

البنم/ ح21,000

مبيعات/ ح20,000

ضريبة المارجات/ ح1,000



القيود المحاسبية

(:تسجل يدويا)ديود التسوية والدفع : ثانيا

ديد اليوميةالمبلغ

(ديد تسوية نهاية الشهر)

ضريبة المارجات/ ح1,000

ضريبة المدرالت/ ح500

تسوية الضريبة/ ح500

(ديد دفع ضريبة القيمة المضافة)

تسوية الضريبة/ ح500

البنم/ ح500



أنواع ضريبة القيمة المضافة

، ضرريبة هناك نوعان مطبقان لضريبة القيمة المضافة في دول مجلرس التعراون الاليجري

دفراتر . وضريبة القيمرة المضرافة بالنسربة الصرفرية% 5القيمة المضافة بالنسبة اخساسية 

أة من تقرديم يساعدك على تتبع كل منهما خغراض الضريبة بشكل يساعد محاسبي المنش

.التقارير الضريبة الدديقة



أنواع ضريبة القيمة المضافة

%5الضريبة بالنسبة اخساسية : أو 

يرإ هرذا يجيء حسابم في دفاتر مجهزا بقالرب ضرريبي يعررف ف

البيرع النوع ويرتم احتسرابإ بشركل افتراضري علرى كرل عمليرات

ريبة  إمكانم تعرديل تعريفرات هرذا القالرب لحسراب ضر. والشراء

تاصرريص رسرروم وضرررائب"القيمررة المضررافة مررن رررالل معررال  

عردادات مرن راررة إ" تاصيص ضرائب المشتريات"أو " المبيعات

.دفتر الحسابات كما في الصورة أدناه



أنواع ضريبة القيمة المضافة

اتلر  عمرا من التعديالت التي دد ترغب في إجرائها هو إلغاء احتسابإ بشكل افتراضري أو ربطرإ بحسراب م

عرال  للمزيرد مرن المعلومرات عرن كيفيرة التعامرل مرع م. هو معرف بشركل افتراضري فري دليرل الحسرابات

.تاصيص الضرائب والرسوم فقم بالرجوع لدليل دفاتر في مودعها على اإلنترنت



أنواع ضريبة القيمة المضافة

الضريبة الصفرية: ثانيا  

مررن هررذه الضررريبة تكررون علررى أصررناف معينررة تسرر ثنى

ى ولررذلم يجرررش تعريفهررا علرر( المارجررات)ضررريبة البيررع 

مسررتوا الصررن  مررن رررالل ملرر  الصررن  فرري دفتررر 

ي تحديردا، كمرا فر" ضررائب الصرن "المازون، تحت دسم 

.الصورة


