ضريبة القيمة المضافة والخدمات البنكية
ُتعفــى مــن تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة توريــدات الخدمــات الماليــة التــي مــن بينهــا الخدمــات البنكية،

ويســتثنى مــن ذلــك الحــاالت التــي يكــون فيهــا المقابــل واجــب الســداد عــن الخدمــة قــد ســدد صراحــة،

كرســم أو عمولــة أو خصــم تجــاري.

الخدمات البنكية المعفاة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة

إصـدار أو تحويـل أو اسـتالم أو أي تعامـل
فـي نقود أو أي سـند مالـي أو أي أوراق

ـار أو حســـاب إيـــداع
تشـــغيل حســـاب جــ ٍ
أو حســـاب توفيـــر بمـــا ذلـــك المبالـــغ

نقديـة أو أوامـر سـداد مال.

المودعـــة.

في الحـاالت التي يتم فيهـا نقل ملكية
السـلع مؤقتـاً كجـزء مـن منتـج مالـي
شـرعي أو كضمـان متعلـق بالتمويـل أو
أي تدبيـر آخـر ،ولكن ال يقصـد بحيازة تلك
السـلع أو أن تمـرر بصفـة دائمـة إلـى

األدوات الماليـــة مثـــل المشـــتقات
والخيـــارات والمبـــادالت ،ومبـــادالت
الديـــن والعقـــود اآلجلـــة.

متلقـي المنتـج المالـي ،فـإن نقل هذه
أي منتجــات ماليــة إســامية تقــدم
وفــق عقــود معتمــدة شــرعاً  ،وتشــابه
مــن حيــث الهــدف المقصــود المنتجات
الماليــة التقليديــة وتحقــق جوهريــاً
نفــس آثارهــا ،ســوف تعامــل نفــس
معاملــة المنتجــات الماليــة التقليديــة

تقديم أي ائتمان أو ضمان ائتمان.

الفائـدة أو رسـوم اإلقـراض المحملـة
بهامـش ربـح ضمنـي عـن أي شكل من
أشكال اإلقـراض ،بمـا في ذلـك القروض
وبطاقـات االئتمـان.

لغــرض اإلعفــاء مــن الضريبــة.

الفائـدة أو رسـوم اإلقـراض المحملـــة
بهامـش ربـح ضمني عـن رهـن أو وفقاً
لترتيـب مشـاركة متناقصـة.

خدمـات السـحب النقدي مـن أجهزة الصـراف اآللي داخـل المملكة،
فـي المقابل سـيتم تطبيـق الضريبة علـى السـحوبات النقدية من
أجهـزة الصرافات اآللية خـارج المملكة.
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منفصلا للسـلع،
ً
السـلع ال ُيعـد توريـداً

منفصال للسـلع التي
ً
ولكـن يعد توريـداً
يتـم نقلهـا كضمـان مرتبـط بتمويـل أو
أي تدبيـر آخـر ،عندمـا يكـون للمحـول له
الحـق فـي ممارسـة اكمـل الصالحيـات
فـي التصـرف بالسـلع أو عندمـا يتحـول
النقـل إلـى نقـل غيـر مؤقت.

الفائـدة أو رسـوم اإلقـراض المحملــة
بهامش ربح ضمني عن التمويل بما في
ذلك التمويل التأجيري ،ومنتجات التأجير
مع حق الشراء أو وفقاً لعقود المرابحة.

خدمـات اسـتخدام أجهزة نقـاط البيع داخل المملكة لشـراء السـلع
والخدمـات ،ولكـن بطبيعـة الحـال سـيتحمل المسـتخدم للجهـاز
ضريبـة القيمـة المضافـة فـي حـال خضـوع السـلعة أو الخدمـة
المشـتراة عبـر الجهـاز للضريبـة.

طبــق ضريبــة القيمــة المضافــة علــى المبالــغ المودعة فــي الحســابات الجارية أو حســابات
ال ُت ّ
اإلدخــار بأنواعهــا المختلفة
مثال :إيداع راتب  10,000ريال في الحساب الشخصي

رسوم التحويل تخضع لضريبة القيمة المضافة

الشخص

قام بتحويل  10ماليين ريال

داخلي
فرد أو ُمنشأة أو جهة أخرى

بنك سعودي

+

50
ريـــال رســـوم تحويـــل
الــــ  10مالييـــن ريـــال

=

 57.50ريال

خارجي
فرد أو ُمنشأة أو جهة أخرى

%15
ضريبـة القيمـة المضافـة
ُتحتسب على رسوم التحويل
يدفعها الشخص الذي قام بتحويل المبلغ
حول
الم
المبلغ
*** ال يوجد ضريبة قيمة مضافة على
ُ ّ

تخضع رسوم هذه الخدمات البنكية لضريبة القيمة المضافة بنسبة % 15
خدمات البطاقات

الحسابات البنكية

تحويل النقد/األموال

االئتمان واإلقراض

حساب جاري

بطاقات الصراف

تحويل األموال

السلف واالئتمان بشلك عام

حساب توفير

بطاقات االئتمان

خدمات إدارة النقد

قروض الرهن العقاري (وتشمل أي
تمويل آخر بضمان األصول)

حساب ودائع

بطاقات مسبقة الدفع

الخدمات البنكية
اإللكترونية

التحويل اإللكتروني لألموال
دفاتر الشياكت
التصديق
رسوم إصدار كشف حساب
بنكي
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التمويـــل
إيجار تمويلي (ويشمل
التأجير بوعد التملك)

