1 January 2018
Subject: Request to provide your VAT registration number
We, Standard Chartered Capital Saudi Arabia, are sending
you this correspondence about the upcoming introduction
of Value Added Tax (‘VAT’) in the Kingdom of Saudi Arabia
on 1 January 2018. Therefore, Standard Chartered Capital
Saudi Arabia has embarked on a VAT implementation
initiative with the objective of ensuring a smooth transition
to the VAT environment on 1 January 2018.
VAT Registration
Your readiness to comply with these new regulations will
be critical to ensure the successful implementation of
VAT. We request you to kindly provide us with your VAT
registration number issued by the General Authority of
akat and Tax in the following format:
•
•
•
•

Standard Chartered Capital Saudi Arabia Vendor ID
Legal Name of Supplier
VAT Registration Number of Supplier
Certificate issued by the General Authority of Zakat
and Tax

Please send your VAT registration number to
scm.vat@sc.com
Also, with effect from 1 January 2018, we would request
you to raise a valid tax invoice1 on Standard Chartered
Capital Saudi Arabia, as prescribed under VAT Law, for
us to process timely payments. The tax invoice will serve
as regulatory evidence for claiming back any input VAT on
charges where this is prescribed under the Decree-Law.
Please provide your VAT registration number to Standard
Chartered Bank no later than 22 December 2017. This is
to allow time for our systems to be configured and ensure
that there is no disruption.
Kindly note our VAT registration number
300309364800003 for your records.
If you have already sent your VAT registration number we
would still appreciate a response in the prescribed format.
We look forward to our continued relationship.
Standard Chartered Capital Saudi Arabia
Authorised and regulated by the Capital Market Authority
license number 37-09144.

1

In accordance with KSA Value Added Tax Law and Implementing Regulations.
For more details refer to vat.gov.sa/en

201٨  يناير1
 طلب موافاتنا برقم الت�سجيل ال�رضيبي للم�سجلني:املو�ضوع
ب�رضيبة القيمة امل�ضافة
 هذا، بنك �ستاندرد ت�شارترد كابيتال العربية ال�سعودية،نر�سل نحن
اخلطاب ب�ش�أن قيام اململكة العربية ال�سعودية بتطبيق �رضيبة
 �رشع بنك، ولذلك.2018 القيمة امل�ضافة اعتبارا ً من الأول من يناير
�ستاندرد ت�شارترد كابيتال يف تنفيذ مبادرة تطبيق �رضيبة القيمة
امل�ضافة بهدف �ضمان التحول ال�سل�س نحو تطبيق �رضيبة القيمة
.2018  يناير1 امل�ضافة اعتبارا ً من
الت�سجيل ب�رضيبة القيمة امل�ضافة
يعد ا�ستعدادكم لاللتزام باللوائح اجلديدة �أمرا ً بالغ الأهمية
 نود منكم، لذا.ل�ضمان جناح تنفيذ نظام �رضيبة القيمة امل�ضافة
موافاتنا برقم الت�سجيل ال�رضيبي اخلا�ص ب�رضيبة القيمة امل�ضافة
:الذي ت�صدره الهيئة العامة للزكاة والدخل وفقا ً لل�صيغة التالية
• رقم تعريف املُورد اخلا�ص ببنك �ستاندرد ت�شارترد كابيتال
العربية ال�سعودية
• اال�سم القانوين للمورد
• رقم الت�سجيل ال�رضيبي للمورد بنظام �رضيبة القيمة امل�ضافة
• �شهادة �صادرة عن الهيئة العامة للزكاة والدخل
يُرجى �إر�سال رقم الت�سجيل ال�رضيبي اخلا�ص ب�رضيبة القيمة
scm.vat@sc.com :امل�ضافة على الربيد الإلكرتوين
 يناير1 كما �أنه يف ظل �رسيان �رضيبة القيمة امل�ضافة اعتبارا ً من
 وفقا ً لنظام، 1 نود منكم تقدمي فواتري �رضيبية �صحيحة،2018
 �إلى �ستاندرد ت�شارترد كابيتال العربية،�رضيبة القيمة امل�ضافة
.ال�سعودية وذلك بهدف معاجلة املدفوعات يف الوقت املنا�سب
و�ستكون هذه الفواتري ال�رضيبية مبثابة الدليل القانوين عند املطالبة
با�سرتداد �رضيبة القيمة امل�ضافة املطبقة على الر�سوم مبوجب
.مر�سوم القانون
يُرجى موافاتنا برقم الت�سجيل ال�رضيبي اخلا�ص بكم يف موعد
 حتى يت�سنى لنا توفري الوقت الالزم2017  دي�سمرب22 �أق�صاه
.لتهيئة �أنظمتنا و�ضمان عدم الإزعاج
يُرجى العلم �أن رقم الت�سجيل ال�رضيبي اخلا�ص بنا يف نظام �رضيبة
. للت�سجيل يف �سجالتكم300309364800003 :القيمة امل�ضافة هو
يف حالة قيامكم ب�إر�سال رقم الت�سجيل ال�رضيبي اخلا�ص بكم
. ف�إننا �سنقدر لكم �إعادة �إر�ساله وفقا ً لل�صيغة املحددة هنا،بالفعل
،نتطلع قدما ً ملزيد من التعاون معكم
�ستاندرد ت�شارترد كابيتال العربية ال�سعودية
37-09144 م�سجلة بهيئة ال�سوق املالية حتت ترخي�ص رقم

 يُرجى زيارة املوقع، ملزيد من املعلومات.وفقا لنظام �رضيبة القيمة امل�ضافة والئحته التنفيذية
vat.gov.sa/en :االلكرتوين
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