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األحكام االنتقالية بعد زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة األساسية من %5 إلى 15%
أصـــدرت الهيئـــة العامة للـــزكاة والدخـــل دليالً إرشـــاديا لألحـــكام االنتقالية بعد زيادة نســـبة ضريبـــة القيمة 
المضافـــة األساســـية مـــن %5 إلـــى %15 والتي ســـيتم تطبيقها اعتبارا مـــن تاريخ 1 يوليـــو 2020م. حيث 
أشـــتمل الدليـــل علـــى المعالجات المقترحـــة للتعامل مع العقـــود المبرمـــة والفواتير المصدرة قبـــل وبعد إقرار 

الزيـــادة باإلضافة إلـــى بعض األمثلـــة التوضيحية.

العقود المبرمة قبل وبعد التعديل 	 
إذا تـــم التعاقـــد قبـــل 11 مايـــو 2020م مع جهـــة حكومية واســـتمرت التوريـــدات إلى ما بعـــد 1 يوليو 	 

2020م يتـــم تطبيق نســـبة %5 حتى تاريـــخ انتهاء أو تجديد العقـــد أو حلول تاريـــخ 30 يونيو 2021م. 
وبالنســـبة للعقـــود الموقعـــة في الفترة 11 مايـــو 2020م وحتـــى 30 يونيو 2020م فأنه يتم تطبيق نســـبة 

%5 إذا تـــم التوريـــد قبل نهايـــة 30 مايو 2021م وبنســـبة %15 إذا تـــم التوريد بعد ذلـــك التاريخ.
فـــي حـــال تم التعاقـــد قبل 11 مايو 2020م مع شـــخص مســـجل يحق لـــه خصم ضريبـــة المدخالت فإنه 	 

يتـــم تطبيق نســـبة %5 حتى تاريخ تجديـــد أو انتهاء العقد أو حلـــول تاريخ 30 مايـــو 2021م، وفي حال 
تـــم التعاقد بين الفتـــرة من 11 مايو 2020م حتـــى 30 يونيو 2020م فإن الضريبة تطبق بنســـبة %5 إذا 

تـــم التوريـــد قبل 30 يونيو 2020م وتطبق بنســـبة %15 إذا تـــم التوريد بعد 2020م. 

الفواتير الصادرة قبل وبعد التعديل 	 
إذا تـــم إصدار فاتـــورة ضريبية قبل 11 مايو 2020م وتـــم التوريد بعد 1 يونيو 2020م يتم تطبيق نســـبة 	 

%5 بشـــرط أن يتم التوريد بحد أقصى قبـــل 30 يونيو 2021م.
إذا تـــم إصـــدار فاتـــورة ضريبية فـــي تاريـــخ 11 مايـــو 2020م حتى 30 يونيـــو 2020م فيتـــم تطبيق 	 

الضريبـــة بنســـبة %5 إذا تـــم التوريـــد فعلياً قبل نهايـــة 30 يونيـــو 2020م وتطبق بنســـبة %15 إذا تم 
التوريـــد بعد 1 يوليـــو 2020م. 

لمزيد من المعلومات الرجاء عدم التردد في االتصال بنا.
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