
الفواتير اإللكترونية
التحضير للجاهزية

نشرت مصلحة الزكاة والضرائب والجمارك (ZATCA) لوائح الفواتير اإللكترونية

الخاصة بها في 4 ديسمبر 2020 ، والتي كانت سارية أيًضا من تاريخ النشر. نصت

اللوائح عىل أن الفواتير اإللكترونية ستصبح إلزامية لدافعي الضرائب بحلول 4

ديسمبر 2021.

 
مع اقتراب انتهاء المرحلة االوىل، تصبح المرحلة الثانية نافذه اعتباًرا من 1 يناير

.2023

يجب عىل دافعي الضرائب التأكد من استعدادهم عىل النحو التالي:
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المرحلة 2 قابلة للتنفيذ اعتباًرا من 1 يناير 2023 عىل دفعات ، يجب عىل دافعي

الضرائب:

استخدام حل فواتير متوافق مع متطلبات المرحلة الثانية

 
PDF /) أو (XML) القدرة عىل إنشاء وتخزين الفواتير اإللكترونية بالتنسيق المطلوب

A3 مع XML المضّمن) مع الحقول المطلوبة
 

تأكد من أن حل الفواتير اإللكترونية متوافق مع متطلبات الفواتير اإللكترونية بما في

ذلك القدرة عىل االتصال باإلنترنت

ZATCA الخاصة بـ Fatoora دمج حل الفواتير اإللكترونية مع بوابة


