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 هل نشاطك التجاري
مع نظام متوافق  

 ؟ القيمة المضافة   



  

AccuWare is compliant with VAT law recently passed by the Saudi government. 

What is VAT? 
Value Added Tax (or VAT) is an indirect tax 

imposed on all goods and services that are 

bought and sold by businesses, with a few 

exceptions. VAT is applied in more than 160 

countries around the world as a reliable 

source of revenue for state budgets. VAT is 

imposed at each stage of the supply chain 

from the production and distribution to the 

final sale of the good or service. 

Challenges in adopting VAT 

 Billing System 

 Skilled staffing 

 Lack of technology systems 

 Lack of infrastructure facilities 

 Compliance with tax laws & regulations 

 Provision of Points of Sale 

 Increased responsibilities on business to 

continuously account, audit and file tax returns 

AccuWare VAT Features at a glance: 
 Fully integrated tax accounting 

 Ability to Create Tax Groups with % 

 Binding Items with Tax Groups 

 Enquire on items in specific Tax Group 

 Tax group report 

 VAT compliance in Purchase Orders and Returns 

 VAT compliance in Sales Orders and Returns 

 VAT compliance in Sales Quotations 

 Automatic calculation of Tax amount 

 Change the Tax group of an item in the transaction 

 Automatic posting of tax to General Ledger 

 Reports listing VAT collected from Customers 

 Reports listing VAT Paid to Suppliers 

 Report for Filing of Tax returns 

Visit our website for more details :    accuware.com.sa 

What is AccuWare? 
The ERP for Small and Medium Businesses 
 

AccuWare is a core Business Management 
Solution that primarily caters to the enterprise 

wide operational needs of Small and Medium-
sized businesses. AccuWare demonstrates power 
and flexibility to give organizations control over 

their operations and help improve business 
performance through increased productivity and 

business intelligence.  The integrated modules 
include the following: G/L, AP, AR, Fixed Assets, 
Budgeting, Payroll, Manufacturing, Inventory, 

Sales and Purchasing 

Primary Targets:  Spare Parts wholesalers  |  Car dealers  |  Service Centers  |  Food Stuff (Wholesale) 

Why is compliance with VAT rules so IMPORTANT ? 

The General Authority of Zakat and Tax (GAZT) 

has announced key provisions under the VAT 
law including heavy penalties applicable in 

cases of non-compliance. GAZT employees 
shall monitor, inspect and control violations of 
provisions of the Law and shall have all the 

powers necessary to perform their duties.  
 

Failure to maintain accurate and verifiable 
information including Tax Invoices, Books, 
Records and Accounting documents as 

prescribed by GAZT could be construed as 
intentional Tax Evasion and may be prosecuted 
to the maximum extent under law. Penalties 

could go up to 100,000 Saudi Riyals or even 
more in some cases. 

Penalties may be imposed in the following events: 

 Failure to register for VAT 

 Not registered and charging VAT 

 Delay in filing of VAT returns  

 Incorrect filing of VAT returns 

 Overstating refundable VAT amounts 

 Failure to maintain records under VAT  

 Non-compliance with any GAZT order to submit 

information 



 

 .برنامج أكيوير متوافق مع ضريبة القيمة المضافة الذي أقرته السعودية مؤخرا

 ضريبة القيمة المضافة تطبيقالتحديات في 

 نظام الفواتير 

 التوظيف المناسب 

 عدم وجود أنظمة تكنولوجية 

 قلة مرافق البنية التحتية 

  الضريبيةاإلمتثال للقوانين واللوائح 

 توفير نقاط البيع 

  زيادة المسؤوليات على األعمال التجارية إلحتساب

 ومراجعة ثم تقديم اإلقرارات الضريبية

 ؟ ماهي ضريبة القيمة المضافة

ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تفرض 
على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من 
قبل الشركات، مع بعض االستثناءات. يتم تطبيق ضريبة 

في جميع أنحاء  دولة 061القيمة المضافة في أكثر من 
العالم كمصدر موثوق لإليرادات في ميزانيات الدولة. يتم 

القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل  فرض ضريبة
من اإلنتاج مرورا بالتوزيع حتى  ءا  سلسلة التوريد بد

 .مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة

 ما هو أكيوير

هو نظام إدارة وتخطيط موارد للمؤسسات والشركات 

 الصغيرة والمتوسطة
 

أكيوير هو حل إلدارة االعمال التجارية يتوافق بشكل 
بالشركات أساسي مع اإلحتياجات التشغلية المتنوعة 

إن أكيوير يمتلك القوة  الصغيرة والمتوسطة.
والمرونة الالزمة إلعطاء الشركات القدرة على 
التحكم في العمليات وتحسين األداء من خالل زيادة 
اإلنتاج وإعطاء المعلومات الالزمة إلتخاذ قرارات 

الوحدات المتكاملة تتضمن  تجارية ناجحة وفعالة.
ت ، اإليرادات ، األصول األستاذ العام ، المدفوعا

، التصنيع ،  شؤون الموظفينالثابتة ، الموازنة ، 
 المخزون ، المبيعات والمشتريات.

 

  :  accuware.com.sa      قم بزيارة موقعنا على االنترنت لمزيد من التفاصيل

 :ة القيمة المضافةميزات أكيوير لضريب

 محاسبة ضريبية متكاملة 
  بة المئويةسنلباالقدرة على إنشاء مجموعات الضرائب 
 ربط األصناف مع مجموعات ضريبية 
 اإلستعالم عن األصناف في مجموعة ضريبية محددة 
 تقرير المجموعة الضريبية 
 االمتثال لضريبة القيمة المضافة في أوامر الشراء والمرتجعات 
  لضريبة القيمة المضافة في أوامر المبيعات والمرتجعاتاالمتثال 
 االمتثال لضريبة القيمة المضافة في عروض األسعار  
 إحتساب تلقائي لمبلغ الضريبة 
 تغيير المجموعة الضريبية لصنف من داخل الحركة 
 ترحيل تلقائي للضريبة في األستاذ العام  
  العمالءتقارير بضريبة القيمة المضافة التي تم جمعها من 
 تقارير بضريبة القيمة المضافة المدفوعة للموردين  
 تقرير إيداع اإلقرارات الضريبية  

 )بالجملة) مواد غذائية  | ورش الصيانة   | معارض السيارات   | قطع غيار تجار الجملة  األهداف الرئيسية:

 ؟لماذا هو مهما االلتزام بقواعد ضريبة القيمة المضافة 

 :يجوز فرض عقوبات جزائية في الحاالت التالية
 

 عدم التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة 

 عدم قيد وفرض ضريبة القيمة المضافة 

 التأخير في تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة 

  المضافةاإليداع الغير صحيح إلقرارات ضريبة القيمة 

 المبالغة في تحديد مبالغ ضريبة القيمة المضافة القابلة لالسترداد 

 عدم االحتفاظ بالسجالت المثبته لضريبة القيمة المضافة 

 عدم اإلمتثال ألمر الهيئة العامة للزكاة والدخل بتقديم معلومات 

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن أحكام رئيسية 

ة المضافة، وتتضمن عقوبات في نظام ضريبة القيم

شديدة تطبق في حاالت عدم االمتثال. يقوم موظفو 

الهيئة بمراقبة وحصر والتفتيش على  مخالفات أحكام 

 .الصالحيات الالزمة ألداء مهامهم بأيديهم كافةالنظام و

 

إن الفشل في اإلحتفاظ بمعلومات دقيقة يمكن التحقق 

لدفاتر والسجالت منها بما في ذلك الفواتير الضريبية وا

والمستندات المحاسبية كما هو منصوص عليه من قبل 

الهيئة العامة للزكاة والدخل يمكن أن يفسر على أنه 

تهرب ضريبي متعمد ويمكن مالحقته إلى أقصى حد 

 011.111يسمح به القانون. وقد تصل العقوبات إلى 

 .ريال سعودي أو أكثر في بعض الحاالت


