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Increase in Value Added Tax (VAT) rate   ضريبة القيمة المضافةزيادة في  

    
Date 10/06/2020 

 
Dear valued customers  

 

As you are aware that General Authority of Zakat and Tax 

(“GAZT”) has announced an increase on VAT rate to 15% 

instead of 5% on May 11, 2020. 

Subsequently, the GAZT has published a VAT transitional 

guideline governing supplies taking place around, or 

spanning, the date of rate change of July 1, 2020. 

We, HILTI Saudi Arabia for Construction Tools (“Hilti 

KSA”), are taking the necessary actions regarding our 

systems and necessary documents to comply with the 

new VAT announcement.  

As you are Hilti KSA’s customers, we consider your 

compliance with the new change in regulations important 

to ensure the successful implementation of VAT change. 

Accordingly, Hilti KSA urges all concerned customers to 

take into consideration the following: 

• Hilti KSA would amend the VAT field to its sales 

invoices based on the new VAT rate of 15% from July 

1, 2020. 

• All purchase orders including chargeable repair orders 

agreed before June 30, 2020 which are partially or 

fully not delivered (open orders) as at end of June 30, 

2020 will be cancelled and to that extent, we will 

request you to issue a new revised PO inclusive of 

15% VAT for the order to be processed. We will work 

closely with you to ensure that the open orders are 

minimized. 

• All customers registered with Hilti KSA system must 

be registered in the VAT System of GAZT and must 

have provided Hilti KSA the copy of VAT registration 

certificate, for our records and fulfilment of any other 

legal requirements associated thereto. 

• Hilti KSA might be required to amend its standards 

Terms & Conditions based on the new VAT 

regulations and any change will be communicated to 

all impacted partners. 

 

 

In summary, please be advised that: 

• All purchase orders agreed before June 30, 2020 

and neither delivered nor invoiced before June 30, 

2020, will be subject of 15% VAT per the new 

announcement by GAZT as the orders will be 

processed on or after July 1, 2020. 

 

 الكرام، عمالؤنا السادة 

 

م زيادة  2020مايو    11كما تعلمون، أعلنت هيئة الزكاة والدخل في يوم  

 %. 5% بدالً من  15المضافة لتصبح النسبة الجديدة  في ضريبة القيمة  

مؤخرا الدليل اإلرشادي لزيادة ضريبة القيمة المضافة    الهيئة وقد نشرت  

 .  م2020يوليو  1بهدف تطبيقه بحلول 

نحن في شركة هيلتي العربية السعودية ملتزمون بعملية تنفيذ نظام  

فيما يخص    الالزمة اإلجراءات  قد اتخذنا فعالً  القيمة المضافة، و  ضريبة 

النظام والمستندات المطلوبة لجعلها تمتثل مع أحكام ضريبة القيمة  

 .المضـافة وااللتزام بتطبيقهـا 

  م لشركة هيلتي العربية السعودية، فإننا نعتبرامتثالك عمالءوباعتباركم 

لجميع اللوائح الجديدة  ذو اهمية لنا لضمان الحصول على تنفيذ صحيح  

فإن إدارة شركة هيلتي العربية   القيمة المضافة، ولذلك  لنظام ضريبة 

 ما يلي: المعنيين ان يضعوا في االعتبار   العمالءالسعودية تحث جميع  

  خاصة الخانات ال بتعديلستقوم شركة هيلتي العربية السعودية  •

  لضريبة    (%15)الزيادة الجديدةأساس   في فواتيرها على  بالضريبة 

 م.  2020يوليو  1 اعتباراً من  القيمة المضافة

  لغير مجانية سيتم إلغاء جميع الطلبات ، بما في ذلك أوامر اإلصالح ا   •

والتي لم يتم تسليمها جزئيًا أو      م2020يونيو    30المتفق عليها قبل  

، وإلى هذا الحد   م2020يونيو  30نهاية بكليًا )الطلبات المفتوحة( 

٪ ضريبة  15، سوف نطلب منك إصدار أمر شراء جديد يشمل 

ليتم معالجتها. سنعمل عن كثب معك لضمان    القيمة المضافة للطلب

 . تقليل الطلبات المفتوحة إلى الحد األدنى

هيلتي السعودية  جميع العمالء المسجلين في نظام على  يجب •

هيئة الزكاة  مسجلين في نظام ضريبة القيمة المضافة التابع لـ وال

  نسخة من شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة الخاصة ب تزويدنا

واستيفاء أي متطلبات قانونية أخرى مرتبطة   بغرض الحفظ، بهم

 بها. 

قد يكون من الالزم على شركة هيلتي العربية السعودية التعديل على   •

ها طبقاً لألحكام الجديدة لضريبة القيمة  شروط وأحكام معايير

 المضافة و اي تعديل سيتم ابالغكم به. 

 

 

   بشكل مختصر يرجى العلم باآلتي:

 م2020يونيو  30ستخضع جميع أوامر الشراء المتفق عليها قبل  •

،   م2020يونيو  30ولم يتم تسليمها أو إصدار فاتورة بها قبل 

قيمة المضافة وفقًا لإلعالن الجديد الذي  للضريبة ك٪ 15بنسبة 

يوليو    1في أو بعد    بها  أصدرته الهيئة ، حيث سيتم معالجة الطلبات

2020. 
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• All purchase orders, submitted by customers, agreed 

by Hilti KSA and invoiced in full before June 30, 

2020, will not be subject of 15% VAT even if the 

goods are in transit to customer premises. 

 

 

 

Thank you in advance for your cooperation and please do 

not hesitate to contact us in case you have any questions.  

 

 

Hilti Saudi Arabia for Construction 

Tools 

 

، والتي  الكراملن تخضع جميع أوامر الشراء، المقدمة من العمالء  •

والتي تم إصدار فاتورة بها بالكامل   هيلتي السعوديةوافقت عليها 

٪ حتى  15، لضريبة القيمة المضافة بنسبة  2020يونيو  30قبل 

 إلى العمالء.   طريقلو كانت البضائع في ال

 

 
نشكركم مقدماً على حسن تعاونكم و نرجو االتصال بنا في حال وجود  

 اي استفسار لديكم. 

 

  السعودية ألدوات البناءهيلتي العربية ركة ش

 


