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أصـــدرت هيئة الـــزكاة والضريبـــة والجمارك هـــذا الدليل اإلرشـــادي بغرض إيضاح بعـــض المعلومـــات واإلجراءات 
ذات الصلـــة بإصـــدار الهيئـــة للقرارات التفســـيرية في تاريخ إصـــداره، وال يعد محتـــوى هذا الدليـــل بمثابة تعديل 

على أي مـــن أحكام األنظمـــة واللوائـــح المعمول بها فـــي المملكة. 

وتؤكـــد الهيئـــة على تطبيقهـــا للمعلومـــات التوضيحية الـــواردة في هـــذا الدليـــل –حيثما تنطبـــق–، وذلك في 
ضـــوء النصـــوص النظاميـــة ذات الصلـــة، وفي حـــال تعديـــل أي إيضـــاح أو محتوى وارد فـــي هـــذا الدليل -لنص 
نظامـــي غير معدل- فـــإن تطبيق التوضيـــح المحدث يكون علـــى المعامالت التي تتم بعد تاريخ نشـــر النســـخة 

المحدثـــة مـــن الدليل علـــى الموقع اإللكترونـــي للهيئة.
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1. المقدمة

1.1. هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

تعـــّد هيئة الـــزكاة والضريبة والجمـــارك الجهة المكلفـــة بتطبيق وتنظيـــم وإدارة الضرائب فـــي المملكة العربية 
الســـعودية، تهـــدف الهيئـــة إلـــى تحصيل الضرائـــب والـــزكاة ومســـاعدة المكلفين فـــي تحقيق أقصـــى درجات 

االمتثـــال الضريبي.

تتمثـــل أبـــرز مهام الهيئـــة بزيادة مقـــدار الوعي لدى المكلفيـــن، وتعزيز مفهـــوم الضرائب لديهـــم باإلضافة إلى 
تعزيـــز االلتزام الطوعي لمتطلبـــات االمتثال الضريبـــي، حيث تعتبر الهيئة أن القرارات التفســـيرية أحد الوســـائل 

المهمـــة ألداء مهامها والتزاماتها تجـــاه المكلفين.

هذا الدليل اإلرشادي  .1.2

هـــذا الدليل موّجه لجميع األشـــخاص ســـواء مكلفين أم ال ومن ينـــوب عنهم من الـــوكالء والمفوضين الراغبين 
بتقديـــم طلب قرار تفســـيري للهيئة للحصول علـــى إيضاحات منها حيـــال كيفية تطبيق النصـــوص النظامية ذات 

الصلة على مســـألة معينة بشـــأن أي نظام ضريبي مطبق فـــي المملكة.
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2. التعاريف المتعلقة بالمصطلحات الرئيسية

ُيعتبـــر القرار التفســـيري بمثابة وثيقـــة صادرة مـــن الهيئة حول توضيـــح تطبيـــق األنظمة الضريبيـــة واللوائح 
والتعليمـــات ذات الصلـــة الصـــادرة بشـــأنها وتطبيقها حيال مســـألة أو مســـائل واقعيـــة معينـــة أو يخطط مقدم 

بها. البـــدء  الطلب 

ُيقصـــد بطلب قرار تفســـيري عملية التقديم الرســـمية من قبـــل مقدم الطلـــب للهيئة لتزويده بقرار تفســـيري 
بخصوص مســـألة معينة، وذلك باســـتخدام النمـــوذج الخاص بذلك.

ُيعتبـــر مقدم الطلب أي شـــخص طبيعي أو اعتباري ســـواء كان مســـجاًل لـــدى الهيئة أو غير مســـجل، مقيم أو 
غير مقيـــم، يقدم طلب قرار تفســـيري إلـــى الهيئة.

مدة تقديـــم المعلومات هـــي فتـــرة 20 يوًما ُتمنـــح للمكلـــف ليقوم بتزويـــد الهيئـــة بالمعلومـــات اإلضافية 

التـــي قامت بطلبهـــا بما يتعلق بطلب القرار التفســـيري. تبـــدأ مدة العشـــرون )20( يوًما  من تاريـــخ طلب الهيئة 
للمعلومـــات اإلضافية.

يقصـــد بعبارة ســـبب الرفـــض االلزامي أي من األســـباب المحـــددة والمنصـــوص عليها فـــي هذا الدليـــل التي 
تســـتلزم رفض طلـــب القرار التفســـيري. 

3. القرارات التفسيرية

3.1. ما هو القرار التفسيري ومتى تقوم الهيئة بإصدار قرار تفسيري؟

طلـــب القرار التفســـيري هو آلية يســـتخدمها مقدم الطلـــب للحصول علـــى رأي موثوق من الهيئـــة حول تطبيق 
نصـــوص األنظمـــة واللوائـــح التنفيذيـــة والضوابـــط والتعليمـــات ذات الصلـــة بمـــا يخـــص الضرائـــب المطبقة في 

 . لمملكة ا
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عنـــد اســـتالم طلبات القـــرارات التفســـيرية تـــدرس الهيئة الطلـــب مبدئًيـــا لتحديد مناســـبة إصدار قرار تفســـيري 
بشـــأنه مـــن عدمه، وذلـــك من خالل أخـــذ المعاييـــر التاليـــة باالعتبار: 

درجة تعقيد المسألة والمعلومات المتاحة لمقدم الطلب. 	

األهمية النسبية للمعامالت أو النشاط محل طلب القرار التفسيري.  	

مدى كفاية المعلومات المبّينة في الطلب. 	

مدى الفائدة التي سيعود بها القرار التفسيري العام إن كان ذلك قاباًل للتطبيق. 	

مدى توفر المصادر والمعلومات الالزمة لدى الهيئة للرد على الطلب. 	

ما إذا قام مقدم الطلب بتزويد الهيئة بمعلومات غير صحيحة عند التقدم بطلب قرار تفسيري. 	

كمـــا أن للهيئـــة الحق بأن تقـــرر إصدار قـــرارت تفســـيرية اختيارية من قبلهـــا، بحيـــث ال يمثل رًدا علـــى طلب قرار 
تفســـيري ســـابق ولكنه يوفر تفســـيًرا عاًما بشـــأن مســـألة ترى الهيئة بأنها ســـتكون مفيدة للمكلفين في حال 

. ها نشر

هل تقوم الهيئة بنشر القرارات التفسيرية؟  .3.2

للهيئة -حســـب تقديرها- نشـــر القرارات التفســـيرية، شريطة أن تنشـــر القرارات التفســـيرية بصيغة مجهولة دون 
تضميـــن أي معلومة خاصـــة بمقدم الطلب. 

حاالت تقديم طلب القرار التفسيري  .3.3

يمكـــن لمقـــدم الطلب تقديم طلب قرار تفســـيري في حـــال عدم التأكد مـــن طريقة تطبيق األنظمـــة الضريبية 
أو اللوائـــح أو األدوات النظاميـــة الصـــادرة بشـــأنها بما يتعلق بالظـــروف الخاصة بـــه. كما يمكـــن أن تكون إحدى 
المعامـــالت التي قام بها أو يخطط للقيام بها، أو سلســـلة من المعامالت، أو النشـــاط االقتصـــادي بأكمله الذي 

يقوم بممارســـته أو يخطط ليقوم بممارســـته.

بشـــكل عام من المناســـب أن يقوم الشـــخص الذي ســـيقوم أو يخطط للقيام بمســـألة أو معاملة معينة هو من 
يقدم طلب القرار التفســـيري.
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في حـــال كان القرار التفســـيري يتعلـــق بتطيق ضريبة القيمـــة المضافة على إحـــدى المعامالت، فإنـــه عادة ما 
يكون من المناســـب بـــأن يقوم مـــورد الســـلع أو الخدمات بتقديم طلـــب القرار التفســـيري. وفي حـــاالت أخرى، 
يمكـــن لمتلقـــي التوريـــد أن يتقـــدم بطلب قـــرار تفســـيري )على ســـبيل المثـــال: عنـــد تطبيق ضريبـــة القيمة 
المضافـــة وفًقا آللية االحتســـاب العكســـي في حـــال التعامل مع مـــورد غير مقيـــم أو إذا لم يكن مـــن الممكن 

الطلب(. تقديـــم  للمورد 

فـــي كان القرار التفســـيري يتعلق بتطبيق نظـــام ضريبة الدخل على إحـــدى المعامالت فإنه عـــادة ما يكون من 
المناســـب أن يقـــوم الشـــخص الخاضع )المكلـــف( أو من يستفســـر حيال اعتبـــاره خاضًعا للنظام أو من يستفســـر 

عمـــا إذا كان ســـيخضع للنظام بتقديم طلب القرار التفســـيري.

فـــي حـــال كان القرار التفســـيري يتعلق بتطبيـــق ضريبة التصرفـــات العقارية، فإنـــه عادة ما يكون من المناســـب 
أن يقـــوم الشـــخص المتصرف بالعقار أو من يستفســـر حيال اعتبارهـــا متصرًفا بعقار، أو من يستفســـر عما إذا كان 

ســـيعد متصرًفا بعقار بتقديم طلب القرار التفســـيري 

فـــي حـــال كان القرار التفســـيري يتعلق بتطبيـــق الضريبـــة االنتقائية فإنه عادة مـــا يكون من الماســـب أن يقوم 
الشـــخص المســـجل، أو من يسفســـر حيال اعتباره مســـجاًل، أو من يستفســـر عما إذا كان سيعد مســـجاًل بتقديم 

طلب القرار التفســـيري.

مـــع مالحظة بـــأن القرار التفســـيري ليـــس مخصًصا ليتم اســـتخدامه فـــي الظروف التـــي يكون فيهـــا األطراف 
فـــي حالة نزاع حـــول المعالجـــة الضريبية المطبقة علـــى معاملة محددة. كمـــا ال يجوز لمتلقي ســـلع أو خدمات 
التقدم بطلب قرار تفســـيري لتقـــوم الهيئة بتوجيه المـــورد بالطريقة النظامية لتطبيق الضريبـــة على توريداتها، 
كمـــا ال يجـــوز أن يقـــوم المورد بطلـــب قرار تفســـيري لتوجيه العميل بســـداد الضريبـــة حيث أن ذلك يعـــد بمثابة 

خـــالف تجاري بين أطـــراف المعاملـــة وال تقوم الهيئـــة بالنظر في أحقية طلـــب األطراف. 

قبـــل التقـــدم بطلب قـــرار تفســـيري، يجب االطـــالع على مصـــادر المعلومـــات واألدلة اإلرشـــادية التـــي توفرها 
الهيئـــة لمعرفـــة مـــا إذا كان الســـؤال أو المســـألة محل القـــرار التفســـيري موجودة فـــي المصـــادر والمعلومات 

المنشـــورة من قبـــل الهيئة. 
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الحاالت التي ال يتم فيها تقديم طلب القرار التفسيري  .3.4

ال يجوز تقديم طلب قرار تفسيري في الحاالت المبينة ادناه، حيث ستقوم الهيئة برفض الطلب:

إذا كان يتعلق طلب القرار التفسيري بمسألة مقيدة والتي لن تقوم الهيئة بمراجعتها والرد عليها. ويتضمن ذلك: 	

   المسائل التي تشمل مبالغ ضريبية متنازع عليها.	 

    المسائل التي تشمل تفسيرات نظام/قانون أجنبي.	 

   المسائل التي تشمل على تفسيرات ألنظمة أو لوائح أو أدوات نظامية أو قواعد أو ضوابط أو سياسات غير ضريبية.	 

إذا لم يكن طلب القرار التفسيري متعلًقا بنشاط مقدم الطلب أو تلك التي ينوي القيام بها. 	

   يتضمن ذلك طلبات القرارات التفسيرية التي تعتمد على معامالت أو أنشطة افتراضية.	 

إذا كان الهدف من طلب القرار التفسيري مختلًفا عن هدف تقديم التوضيح لمقدم الطلب. 	

علـــى ســـبيل المثال: قيام المستشـــار الضريبي بطلـــب رأي الهيئة حول مســـألة معينة قبل قيامـــه بعرضها علـــى المكلفين على أنها 

استشـــارة ضريبية خاصة.

إذا كان مقـــدم الطلـــب يخضـــع للفحص أو التدقيـــق أو التحقيق من قبـــل الهيئة أو قام بتقديم اعتراض أو اســـتئناف يتـــم النظر فيه  	

حالًيا بشـــأن مســـائل تتعلق بنفس نـــوع الضريبة محل طلب القرار التفســـيري.

إذا كانت المســـألة تخضع لنزاع قانوني بين مقدم الطلب وشـــخص أو أشـــخاص آخرين، أو أي مســـألة من شـــأنها أن تؤدي إلى قيام  	

الهيئة باتخاذ قرار ضد شـــخص أو اشـــخاص آخرين.

إذا تـــم رفض طلب القرار التفســـيري الخاص بالمســـألة خالل الثالث أشـــهر الســـابقة، بســـبب عدم توفيـــر المســـتندات ذات العالقة  	

فـــي الوقت المحـــدد نظاًما.

إذا تـــم الـــرد بالقرار التفســـيري من قبل الهيئـــة على نفس المســـألة محل االستفســـار أو ما شـــابهها وكانت مقدمة مـــن قبل ذات  	

الطلب. مقدم 
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3.5. األشخاص المؤهلين لتقديم طلب القرار التفسيري

يمكـــن تقديـــم طلب القرار التفســـيري من قبل أي شـــخص طبيعي أو اعتباري ســـواء كان مســـجال لدى الهيئة 
أو غير مســـجل طالما أنـــه يمتثل للمعايير التـــي حددتها الهيئـــة لتقديم طلبات القرارات التفســـيرية.

طلبـــات القـــرارات التفســـيرية المتعلقـــة بمدى خضوع الشـــخص للضريبـــة ال تعد مؤهلـــة إلصدار قرار تفســـيري 
حيـــث إن مثل هذه المســـائل موضحة في األنظمـــة الضريبية واللوائـــح التنفيذية والعديد من األدلة االرشـــادية 

الصـــادرة مـــن الهيئـــة، ويجب تقديم مثل هـــذه االستفســـارات عبر أحد وســـائل التواصل األخـــرى المتاحة.

3.5.1 التقدم بطلب قرار تفسيري من قبل غير المسجلين

يمكـــن لغير المســـجل لدى الهيئة التقـــدم بطلب قرار تفســـيري من الهيئة حـــول المعامالت التـــي يقوم بها أو 
المعامـــالت التـــي يخطط للبدء بهـــا، طالما للمعايير التـــي حددتها الهيئة فيمـــا يتعلق بتقديم طلبـــات القرارات 

ية. التفسير

policy- يجب أن يتم تقديم طلب القرارات التفســـيرية من األشـــخاص غير المســـجلين عبر البريـــد االلكتروني إلى
ruling@zatca.gov.sa ولـــن يتم قبـــول أي طلب مقدم خالف ذلك.

تقديم طلب القرار التفسيري من خالل وكيل أو ممثل   3.5.2

فـــي حال ســـيتم تقديم الطلب من خـــالل ممثل للمكلف أو وكيال لـــه أو يرغب المكلف بتحويـــل وكيل أو ممثل 
باســـتالم القرار التفســـيري من الهيئـــة أو تمكينه من التواصـــل مع الهيئة بخصـــوص القرار التفســـيري، يجب أن 

يتم تعبئـــة النمـــوذج R2001-A وارفاقه مع الطلب.
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4.تعبئة النموذج R1001 وتقديم طلب قرار تفسيري

على مقدم الطلب أن يقوم باستكمال نموذج طلب القرار التفسيري حسب الخطوات التالية:

أوال: يتوجـــب علـــى مقدم الطلـــب مراجعـــة التعليمات الخاصـــة بطلبات القرارات التفســـيرية لـــدى الهيئة 

واإلقـــرار بأنه قد اطلـــع عليها ووافـــق عليها.

ثانيـــا: يتوجـــب على مقدم الطلـــب تعبئـــة المعلومات في أعلـــى نموذج طلـــب القرار التفســـيري وإدخال 

اســـم مقدم الطلب ورقـــم التعريف الضريبـــي الخاص به في حال كان مســـجال لدى الهيئـــة وتاريخ تقديم 

الطلـــب مع مراعـــاة ما يلي:

اســـم المكلف هو اســـم الشـــخص المســـتفيد مـــن القرار التفســـيري وهو الشـــخص الـــذي يتم اصـــدار القرار  	
التفســـيري له.

في حال تقديم الطلب من خالل وكيل يكون اسم مقدم الطلب هو اسم الموكل. 	

تاريخ تقديم الطلب هو تاريخ ارسال الطلب للهيئة. 	

في حال كان مقدم الطب غير مسجل لدى الهيئة فال يلزم تعبئة خانة الرقم الضريبي. 	
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ثالًثا: يتم استكمال الجزء )أ( القائمة المرجعية لتقديم الطلبات، والتي تتضمن كل مما يلي:

النعمأ. القائمة المرجعية لتقديم الطلبات

1
هـــل تخضع المســـألة المعنيـــة بطلب القرار التفســـيري فـــي الوقت الحالـــي للمراجعة أو 

قد ُرفع بشـــأنها اعتـــراض، أو اســـتئناف أو خاضعة للتدقيـــق والتحقق؟

2
هل تشـــمل المســـألة المعنية بطلب القرار التفســـيري على تفســـير نظام أجنبي، بحسب 

معلومات مقدم الطلـــب، أو أنظمة غير ضريبية؟

3
هـــل تتطلب المســـألة محـــل القرار التفســـيري تحليـــل للوقائـــع أو البت في خـــالف بين 

معاملة؟ فـــي  أطراف 

هل القرار التفسيري مبني على معاملة وهمية أو افتراضية؟4

5

هـــل يخضع مقدم الطلـــب للفحص أو التدقيق أو التحقيق من قبـــل الهيئة أو قام بتقديم 

اعتراض أو اســـتئناف يتم النظر فيه حالًيا بشـــأن مســـائل تتعلق بنفس نـــوع الضريبة محل 

التفسيري؟ القرار  طلب 

إذا كانت إجابة أحد األسئلة أعاله هي "نعم"، فإن هذه المسألة ال تعد مناسبة من جهة الهيئة إلصدار قرار تفسيري.

6

هـــل مقدم الطلب شـــخصًيا أو مـــن خالل أحـــد وكالءه بطلب )على ســـبيل المثـــال، عبر 

البريـــد اإلكترونـــي، أو في طلب قرار تفســـيري ســـابق( الحصـــول على رأي موثـــق كتابًيا 

مـــن الهيئة حول هـــذه المعاملـــة أو معاملة مشـــابه؟ إن كان الجواب نعـــم، يرجى إرفاق 

نســـخة من الرأي الخطـــي الذي حصلـــت عليه.

7

هـــل تمت بمراجعـــة األدلة االرشـــادية واالصدارات المعـــدة من الهيئة ولـــم يتم الحصول 

علـــى إجابة لالستفســـار الذي يرغـــب في الحصول على قرار تفســـيري في شـــأنه؟

)لن يتـــم قبول طلب قرار تفســـيري لمواضيع مغطـــاة في األدلة االرشـــادية واالصدارات 

األخرى التـــي توفرها الهيئة(.

8
 )R-1001A( أو )R-1001E( هـــل قام مقـــدم الطلب بتعبئـــة نموذج طلـــب قـــرار تفســـيري

بالكامـــل وإرفـــاق كافـــة المعلومات والمســـتندات الالزمة مـــع الطلب؟

هل ُقدم الطلب من قبل شخص غير المكلف مثل وكيل أو ممثال له؟9

10
  )R2001-A( أو R2001-E(( بـ"نعم"، هل تم تعبئـــة النمـــوذج )في حـــال إجابة الســـؤال )9

وإرفاقـــه مع طلب القرار التفســـيري؟

11

بحســـب المعلومـــات المتوفرة لمقدم الطلب، هـــل قام أحد أطـــراف المعاملة محل طلب 

القرار التفســـيري بتقديم طلب قرار تفســـيري حيال ذات المعاملة؟

"في حال كانت اإلجابة "نعم" الرجاء تزويد الهيئة باسماء أطراف المعاملة اآلخرين".

12

هـــل يخضع مقـــدم الطلـــب للفحـــص أو التدقيـــق أو التحقيـــق من قبـــل الهيئـــة أو قام 

بتقديـــم اعتـــراض أو اســـتئناف يتم النظر فيـــه حالًيا أو هـــل مقدم الطلب طـــرف في نزاع 

قانونـــي تكـــون الهيئـــة طرًفا فيه؟



13

رابًعـــا: يتوجب على مقدم الطلب اســـتكمال المعلومـــات المطلوبة في الجزئيـــن )ب( و )ج( ضمن النموذج 

الخاص بطلب القرار التفســـيري

كمـــا يجـــب تحديـــد النظام الضريبـــي الذي يتـــم االستفســـار عنه وفي حـــال كان االستفســـار يتعلـــق بأكثر من 
نظـــام ضريبـــي واحد، يجـــب أن يتم تحديـــد ذلك.

خامًسا: الجزء )د( تفاصيل )الحالة/المعاملة/ النشاط(

يجـــب توضيح على جميـــع تفاصيل المعاملـــة ٔاو النشـــاط وذلك لتتمكن الهيئـــة من فهم الطلـــب. حيث تختلف 
هذه التفاصيـــل المطلوبة باختالف المســـٔالة التي تتطلب القرار التفســـيري، وقد تشـــمل:

وصف دقيق للسلع و/ٔاو الخدمات الموردة والمبلغ المستلم و/ٔاو المسدد لقأيها. 	

تاريـــخ المعاملة ٔاو التاريخ المقتـــرح ٔاو الفترة )الفترة/الفتـــرات المالية، ٔاو السنة/الســـنوات( التي تمت  	
المعاملة.  فيها 

تفاصيل الطريقة التي ستتم فيها ٔاو تمت فيها المعاملة. 	

تفاصيل جميع األطراف المشتركون بالمعاملة.  	

ٔاية أسباب خاصة تتعلق بالطريقة التي سيتم إجراء المعاملة فيها. 	

أية مراسالت تمت مع الهٔية بشٔان المسٔالة.  	

سادًسا: الجزء )هـ( األسئلة والتوضيح المطلوب

يتم توضيح السٔوال ٔاو المسٔالة التي يرغب مقدم الطلب الحصول على رأي الهيئة حيالها. 

فـــي معظـــم الحاالت، ســـتقوم الهٔية بتقديـــم رٔايها فـــي المســـٔالة المطلوبة فقـــط، اإل إذا نتجت عنها  مســـائل 
ٔاخـــرى لها عالقـــة بالطلب. عند طلب قرار تفســـيري حول ســـٔوال ٔاو مســـٔالة معينة، يجب تقديم ٔاكبـــر قدر ممكن 
مـــن التفاصيـــل وتحليل يوضـــح مفهوم مقـــدم الطلـــب للمعالجة الضريبيـــة التي تنطبـــق على الحالـــة بما في 
ذلك تفســـيره لألنظمة والمواد االرشـــادية ذات العالقة، و أن يتضمن ٔاســـباب الغموض ٔاو عـــدم اليقين للمعالجة 

الضريبيـــة الصحيحة أو آلية تطبيـــق المواد النظامية علـــى المعاملة.

يمكـــن لمقدم الطلـــب تقديم رأيـــه الخاص والذي قد يشـــمل األســـباب القانونيـــة ؤافضل الممارســـات وأحكام 
قضائيـــة -إن وجـــدت- للمعالجة الضريبيـــة الصحيحة والطلـــب المّقدم ليتـــم تٔاكيدها.
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سابًعا: الجزء )و( المستندات الداعمة

تفاصيل طبيعة المســـتندات المرفقـــة. ويجب إرفاق جميع المســـتندات المتعلقة بالمعاملة أو النشـــاط المعني 
محـــل الطلب. قد تشـــمل هذه المســـتندات االتفاقيات المبرمة مع طـــرف ثالث، والفواتير والمســـتندات التجارية 

األخرى أو مســـتندات أخرى يجـــب أن تكون الهيئة علـــى دراية بها.

ثامًنا: التعهد

يلتزم مقدم الطلب باستكمال هذا القسم والتوقيع على النموذج.

4.1. تقديم طلب إصدار قرار تفسيري

يتـــم تقديم نموذج طلـــب القرار التفســـيري المكتمل باإلضافة إلى المســـتندات ذات العالقة عـــن طريق البوابة 
اإللكترونيـــة لهيئـــة الـــزكاة والضريبـــة والجمارك وذلـــك بالدخول علـــى ملف مقـــدم الطلب وإنشـــاء طلب جديد 

باختيـــار )طلب قرار تفســـيري( من قائمـــة الطلبات.

فـــي حال لم يكن الشـــخص الذي يرغب بتقديم الطلب مســـجل لدى الهيئة، يتم ارســـال النمـــاذج الالزمة وكافة 
.policy-ruling@zatca.gov.sa المستندات عبر البريد اإللكتروني

مالحظـــة بخصـــوص المرفقـــات: في حـــال تعـــدد المرفقـــات، يرجى تجميـــع كافة المســـتندات في ملـــف واحد 
بصيغـــة PDF وارفاق الملف بعد تســـميته بشـــكل واضح وســـيتم رفـــض الطلبـــات التي تحتوي علـــى عدد كبير 

مـــن الملفـــات المرفقـــة دون تجميعها في ملـــف واحد. 
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5.اإلجراءات التي تقوم بها الهيئة عند استالم طلب القرار التفسيري

تقـــوم الهيئة عند اســـتالمها لطلب قرار تفســـيري بالتحقق من صحـــة المعلومات المقدمة فـــي الطلب، وتحدد 
ما إذا كانت المســـألة تســـتحق إصدار قرار تفســـيري، حيث قد تقوم الهيئـــة بالتالي:

قبول الطلب. 	

طلب المزيد من المعلومات لغايات الرد. 	

رفض الطلب. 	

قبول الطلب، مع رفض الطلب الحقا. 	

5.1. قبول طلب القرار التفسيري

فـــي حـــال رأت الهيئة بـــأن طلب القـــرار التفســـيري مناســـب ومكتمـــل وصحيح وال يوجـــد هنالك ســـبب لرفض 
الطلـــب، فإنهـــا ســـتقوم بإشـــعار مقدم الطلـــب بقبول طلـــب إصـــدار القـــرار. يتضمن القســـم 6 من هـــذا الدليل 

اإلرشـــادي التفاصيـــل المتعلقـــة بإجـــراءات الرفـــض والقبول لطلبـــات القرارات التفســـيرية.

5.2. طلب المعلومات اإلضافية 

يحـــق للهيئـــة طلـــب معلومـــات أو مســـتندات إضافية فـــي أي وقت بعـــد حصولها علـــى طلب قرار تفســـيري أو 
بعـــد قبول الطلـــب. في الحـــاالت التي يتـــم فيها تحديد المســـألة الواجـــب تفســـيرها بوضوح في طلـــب القرار 
التفســـيري، ولكـــن ترغب الهيئـــة في الحصول علـــى المزيد مـــن المعلومات أو الوثائـــق المتعلقـــة بالمعاملة أو 
النشـــاط، فـــإن الهيئة ســـتقوم بطلـــب المعلومات اإلضافيـــة ليتـــم تقديمها إلكترونًيـــا من قبل مقـــدم الطلب.

تمنـــح الهيئـــة فتـــرة )20( يوًما لمقـــدم الطلب مـــن تاريـــخ طلبها للمعلومـــات اإلضافيـــة ليقوم مقـــدم الطلب 
بتزويدهـــا للهيئـــة. عنـــد تقديم هـــذه المعلومـــات، تقوم الهيئـــة باســـتكمال مراجعتهـــا وتحليلها لطلـــب القرار 
التفســـيري وذلك بغرض تحضيـــر الرد المناســـب، أو يمكن للهيئة رفض إصدار القرار التفســـيري.  وال تشـــمل مدة 
إعـــداد القرار التفســـيري المهلـــة الزمنية المســـتغرقة لتزويد الهيئـــة بالمعلومات اإلضافيـــة المطلوبة من مقدم 

. لطلب ا
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5.3. رفض طلب القرار التفسيري – األسباب التقديرية

يجـــوز للهيئـــة رفض أي طلـــب لقرار تفســـيري حســـب تقديرها ودون ابـــداء أي ســـبب للرفض. وفيمـــا يلي يتم 
توضيـــح بعض األســـباب التي تـــؤدي الى رفـــض طلب قرار تفســـيري.

5.4. الحاالت التي يحق للهيئة فيها رفض إصدار القرار التفسيري بشكل مبدئي

إذا اعتبــرت الهيئــة بــأن صحــة القــرار التفســيري قــد تعتمــد علــى االفتراضــات، ســواء بالنســبة لحــدث مســتقبلي أ. 
أو أي مســألة أخــرى.

 إذا كانــت المســألة الــواردة فــي الطلــب واضحــة وال يوجــد فيهــا شــك. علــى ســبيل المثــال، تــم تفســير وشــرح ب. 
المســألة ضمــن األدلــة اإلرشــادية الصــادرة عــن الهيئــة.

إذا رأت الهيئــة فــي وقــت تقديــم الطلــب أو فــي أي وقــت يســبق إصــدار القــرار التفســيري أن الشــخص الــذي ج. 
ســيقدم لهــا القــرار التفســيري لــن يقــوم بإتمــام المعاملــة الــذي يطلــب قــرار تفســيري حيالهــا.

إذا كان الطلب ينقصه االعتبارات الكافية والمعلومات والمستندات ذات الصلة.د. 

ــة بشــكل عــام أو 	.   إذا تتطلــب القــرار التفســيري مــن الهيئــة أن تقــدم رأيهــا حــول المبــادئ المحاســبية المقبول

ــة.  ــات التجاري الممارس

أيــة أســباب أخــرى تراهــا الهيئــة مناســبة )علــى ســبيل المثــال: أيــة مســألة قانونيــة تقــوم هيئــة حكوميــة أخــرى و. 
بدراســتها وتحليلهــا أو عــدم توفــر المصــادر الكافيــة العــداد الــرد(.

5.5. الحاالت التي ترفض الهيئة فيها إصدار القرار التفسيري بعد قبول الطلب

ــم أ.  ــم يت ــيري ول ــرار التفس ــق بالق ــا يتعل ــب بم ــدم الطل ــن مق ــة م ــات اإلضافي ــب المعلوم ــة بطل ــت الهيئ  إذا قام
ــاًء علــى هــذا الطلــب خــالل مــدة الـــ 20 يــوم بعــد طلــب الهيئــة " مــدة  تقديــم المعلومــات الكافيــة للهيئــة بن

تقديــم المعلومــات". 

فــي حــال وقــوع أي حــدث بعــد قبــول طلــب القــرار التفســيري والــذي يعطــي للهيئــة مبــرًرا برفــض إصــدار القــرار ب. 
التفســيري.

ــي ج.  ــيري ف ــرار التفس ــب الق ــض طل ــي رف ــه كان ينبغ ــث أن ــي بحي ــض الزام ــبب رف ــود س ــة وج ــفت الهيئ  إذا أكتش
ــه. ــت تقديم وق
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5.6. رفض طلب القرار التفسيري – الرفض اإللزامي

ترفض طلبات القرارات التفسيرية في أي من الحاالت التالية:

إذا لم يتم تقديم الطلب بشكل صحيح من الناحية الشكلية وفقا لهذا الدليل.. 1

في حال كانت المسألة التي تتطلب قرار تفسيري:. 2

تشمل مبالغ ضريبية متنازع عليها.. 2.1

تتطلب تفسير لنظام أجنبي.. 2.2

تتطلب تفسير ألنظمة أو لوائح أو أدوات نظامية أو قواعد أو ضوابط أو سياسات غير ضريبية.. 2.3

تنطبق على توريدات أو أنشطة افتراضية لم يقم بها مقدم الطلب وال ينوي القيام بها.. 2.4

إذا كان لـــدى الهيئـــة شـــكوك بـــأن القصد مـــن القرار التفســـيري هو اســـتخدامه فـــي أغراض أخـــرى غير . 3
المقصود. التوضيـــح 

فـــي حال كان مقـــدم الطلـــب يخضع للفحـــص أو التدقيـــق أو التحقيـــق من قبـــل الهيئة أو قـــام بتقديم . 4
اعتـــراض أو اســـتئناف يتـــم النظـــر فيه حاليًا بشـــأن مســـائل تتعلق بنفـــس نـــوع الضريبة محل طلـــب القرار 

. ي لتفسير ا

إذا كان مقدم الطلب هو طرف بنزاع قانوني يتعلق بالمسألة التي قام بطلب القرار التفسيري لها.. 5

إذا قـــام مقـــدم الطلـــب بالطلب مـــن الهيئة بإصـــدار رأيها حول مســـألة مـــا ورأت الهيئة بأن مقـــدم الطلب . 6
ســـيقوم باســـتخدام هذا الـــرأي لحل نـــواع بين أطـــراف مختلفة )ال تتضمـــن الهيئة(.

إذا لـــم يتضمن طلب القرار التفســـيري الحقائق والمعلومـــات الكافية والمتعلقة بإصدار القرار التفســـيري، . 	
ويتطلب مـــن الهيئة تحديد المســـألة محل الطلب.

اذا تـــم تقديـــم الطلـــب من قبـــل أو نيابة عن شـــخص قـــام بتقديـــم معلومات أو إفـــادات غيـــر صحيحة أو . 	
مضللة فـــي طلب قرار تفســـيري ســـابق.

اذا تـــم اصدار قرار تفســـيري حيال مســـألة معينة ويطلب الشـــخص الحاصـــل على القرار التفســـيري تأكيد . 	
إضافـــي عما إذا ســـيتم تطبيق المعالجـــة الضريبية المنصوص عليهـــا في القرار التفســـيري على المعاملة 

بعـــد أن تمت إعادة هيكلتهـــا أو تعديل االتفاقيـــات التي تحكمها.  

إذا تـــم تقديـــم طلـــب القرار التفســـيري خالل مدة 3 أشـــهر بعـــد رفض الهيئة لطلب ســـابق بســـبب عدم . 10
تزويدهـــا بالمعلومـــات الكافية ضمن مـــدة تقديـــم المعلومات.

إذا كان الطلب يتطلب من الهيئة أو يحتم عليها ما يلي:. 11
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فرض أو إلغاء عقوبة.. 11.1

تسجيل شخص أو الغاء تسجيله.. 11.2

التحقق من صحة أي إقرار ضريبي أو أية معلومات تقدم بها الشخص.. 11.3

محاكمة أي شخص قضائًيا.. 11.4

المطالبة بدين مستحق على أي شخص.. 11.5

الفصل في نزاع أو حله.. 11.6

إصدار رأي من الممكن استخدامه ضدها.. 	.11

مالحظة:

في حال نشـــأت أحد أســـباب الرفـــض اإللزامي بعد تقديم طلب قرار تفســـيري جـــاري العمل عليـــه، يكون مقدم 
الطلـــب مســـؤوال عن اشـــعار الهيئة بســـبب الرفـــض اإللزامي خالل 3 أيـــام من معرفتـــه بها ، وفي حـــال لم يقم 
بذلـــك يعد القرار التفســـيري الصـــادر من الهيئـــة ملغي وســـتقوم الهيئة برفـــض أي طلب قرار تفســـيري مقدم 
مـــن ذات الشـــخص أو نيابـــة عنه لمـــدة ال تقل عن 12 شـــهر من تاريـــخ اصـــدار القرار التفســـيري أو تاريـــخ معرفة 

الهيئة عن وقوع ســـبب الرفـــض االلزامـــي أيهما الحق.

	.5. تأثير رفض طلب القرار التفسيري

تقـــوم الهيئـــة بإبـــالغ المكلف بأســـباب رفضهـــا لطلب القـــرار التفســـيري أو رفضهـــا إصدار القـــرار التفســـيري. إذا 
قامت الهيئـــة برفض إصدار القرار التفســـيري كنتيجـــة لعدم تزويدهـــا بالمعلومات المطلوبة ضمـــن مدة تقديم 
المعلومـــات، فإنـــه ال يمكـــن تقديم ذات طلب القرار التفســـيري أو طلب مشـــابه له خالل مدة 3 اشـــهر من نهاية 

المعلومات. تقديـــم  مدة 
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6. معالجة طلب القرار التفسيري

6.1.  االفتراضات

فـــي حـــال رأت الهيئة أن صحـــة القرار التفســـيري تعتمـــد على فرضيـــات تتعلق بأحداث مســـتقبلية أو مســـائل 
أخـــرى، فيحـــق لها وضـــع الفرضيات التـــي تعتبرها مناســـبة واســـتبعاد غير المناســـبة منها. وفي هـــذه الحاالت 

ســـيتم النص على هـــذه الفرضيـــات ضمن القرار التفســـيري وســـيخضع محتـــوى القرار التفســـيري لها.

باإلضافـــة الى ذلـــك، قد ترى الهيئة عدم مناســـبة وضـــع  فرضيات، وفي هـــذه الحالة تقوم الهيئـــة برفض طلب 
القرار التفســـيري أو طلـــب معلومات إضافية من مقـــدم الطلب لتقـــوم بالمراجعة والتحليل.

وتفضـــل الهيئـــة أن يتم النظر في طلبـــات القرارات التفســـيرية بناًء على كامـــل الحقائق وبـــدون  فرضيات، حيث 
تـــرى الهيئـــة بانها في مصلحة مقـــدم الطلب ألن يقـــوم بتقديم تفاصيـــل كاملة عن جميع المســـائل ذات الصلة 

والمهمة للهيئة بهدف إصدار قرار تفســـيري دقيق وبشـــكل ســـريع.
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	. استخدام مقدم الطلب والهيئة للقرارات التفسيرية

1.	. مدى تطبيق القرارات التفسيرية

عندمـــا تقـــوم الهيئـــة بالرد علـــى طلب قـــرار تفســـيري عام أو خـــاص، يكـــون الغرض مـــن ذلك هو ابـــالغ مقدم 
الطلببطريقـــة تطبيـــق أنظمـــة الضريبة القائمة والســـارية في ذلـــك الوقت وبحســـب الحقائق الموجـــودة لديها 

والمقدمـــة لها.

من الممكن أن يتأثر محتوى القرار التفسيري بما يلي:

أية تغييرات على وضع مقدم الطلب والحقائق المرتبطة به. 	

تغييرات على أنظمة الضريبة ولوائحها التنفيذية في المملكة. 	

تغييرات تتعلق بتفسيرات األنظمة الضريبية في المملكة. 	

ال يتوجـــب على مقدم الطلب افتراض بأن محتوى القرار التفســـيري ســـيبقى ســـارًيا في مثل هـــذه الحاالت، أو 
إلـــى أجل غير مســـمى. إذا كان الشـــخص غير متأكـــد  ما إذا كان التفســـير في القرار التفســـيري الســـابق ال يزال 

ســـارًيا، فقـــد يختار طلب تأكيـــد ذلك من خـــالل طلب قرار تفســـيري جديد.

لـــن تقوم الهيئـــة بإبالغ مقدمي الطلبـــات بأية تغييرات علـــى أنظمة الضريبة أو التفســـيرات التي قـــد تؤثر على 
القرارات التفســـيرية الصادرة مسبًقا.

تراعـــي الهيئـــة أقصـــى مســـتويات الدقة عند إصـــدار قرار التفســـيري، ولكـــن ال يمكن اعتبـــار أي جزء مـــن القرار 
التفســـيري الصادر علـــى أنه تعديل علـــى األنظمة الضريبية فـــي المملكة ولوائحهـــا التنفيذيـــة أو اي اتفاقيات 
دوليـــة تكـــون المملكة طرًفا فيهـــا )مثل االتفاقيـــة الموحـــدة لضريبة القيمـــة المضافة لدول مجلـــس التعاون 

 . ) لخليجي ا

فـــي حال حـــدوث أي نزاع بين القرار التفســـيري وهـــذه األنظمة أو االتفاقيـــات، فإن هذه األنظمـــة واالتفاقيات 
السائدة. هي 

تقـــدم الهيئة القرار التفســـيري بناًء علـــى الحقائق الموجودة لديهـــا والمقدمة لها من مقـــدم الطلب، وفي حال 
اتضـــح للهيئـــة أن الحقائـــق والمعلومات الـــواردة في الطلـــب ال تعكس الحقيقـــة أو وجدت حقائـــق أو معلومات 
جوهريـــة ذات صلـــة بموضـــوع القـــرار التفســـيري لم يتـــم تقديمهـــا للهيئة مـــع الطلـــب وأدت تلـــك الحقائق أو 
المعلومـــات إلى تغييـــر المعالجة الضريبية، فســـيعد ذلك القرار التفســـيري الغًيـــا وال يمكن االعتمـــاد عليه بأي 
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كان. شكل 

كمـــا يعد القرار التفســـيري خاًصا بمقـــدم الطلب وال يجوز لمقدم الطلب مشـــاركته مع أي شـــخص آخر، وال يجوز 
ألي شـــخص آخر االســـتناد إلى ذلك القرار أو تطبيقـــه على معامالته.

 2.	. هل يمكن لمقدم الطلب االعتراض على القرار التفسيري؟

ُيعتبـــر القرار التفســـيري بمثابة رأي موثـــوق من الهيئة حول تطبيـــق النصوص النظاميـــة ذات الصلة نصوص نظام 
ضريبـــي أو الئحتـــه المطبقة فـــي المملكة، أو حول مســـائل تتعلق بنشـــاط مقدم الطلـــب الذي يديـــره حالًيا أو 

يخطـــط للبدء به.

ال يكون الشـــخص الحاصل على قرار تفســـيري ملزم بتطبيق الـــرأي الوارد في القرار التفســـيري الصادر من الهيئة 
علـــى معامالته أو أنشـــطته. فعلى ســـبيل المثال، إذا تم إصـــدار القرار التفســـيري بناًء على فرضيـــات قامت بها 
الهيئـــة والتـــي ال تنطبق على الشـــخص، فيوصـــى أن يقوم الشـــخص بتطبيق األنظمـــة الضريبيـــة القائمة وفًقا 

الفعلية. للظروف 

كما تعتبر القرارات التفســـيرية غيـــر قابلة لالعتراض، حيث إنهـــا ال تعدو عن كونها رأي موثـــوق من الهيئة الغرض 
منـــه إبالغ مقـــدم الطلب بطريقـــة تطبيق أنظمة الضريبـــة المطبقة في المملكة وبحســـب الحقائـــق الموجودة 
لديهـــا عـــن طريق توضيـــح تطبيق نـــص النظـــام الضريبـــي أو الئحته، حتـــى وإن كان صـــادًرا بموجب الســـلطات 
الممنوحـــة للهيئـــة إال أنـــه ال يـــؤدي إلى إحـــداث أي أثر قانونـــي بحد ذاتـــه؛ وبالتالـــي ال يمكن االعتـــراض عليه. 
وعلـــى الرغـــم من ذلك، فـــي حال رأى الشـــخص الحاصـــل على القرار التفســـيري بـــأن الرأي مبني علـــى مفهوم 
خاطـــئ للوقائـــع أو الحالـــة، بإمكان الشـــخص التقدم الـــى الهيئة بطلـــب إعادة النظر فـــي القرار التفســـيري مع 

توضيـــح المعلومـــات التي تم فهمها بشـــكل ال يعكـــس واقع المعاملـــة أو جوهرها.



22

طلب قرار تفسيري

Form R1001-Aطلب قرار تفسيري
اسم مقدم الطلب: 

الرقم الضريبي: 
تاريخ تقديم الطلب:

تنبيه

الرجـــاء مراجعة الدليل االرشـــادي الخاص بالقرارات التفســـيرية واتبـــاع التعليمات والشـــروط الخاصة بالقرارات التفســـيرية قبل تقديم 
الطلـــب للهيئـــة. لن يتم قبـــول الطلبات التـــي تخل بأي من شـــروط وقواعـــد القرارات التفســـيرية حســـب ما هو منصـــوص عليه في 

االرشادي. الدليل 

ال نعم أ. القائمة المرجعية لتقديم الطلبات

هـــل تخضع المســـألة المعنيـــة بطلب القرار التفســـيري فـــي الوقـــت الحالي للمراجعـــة أو قد ُرفع بشـــأنها 

اعتـــراض، أو اســـتئناف أو خاضعة للتدقيـــق والتحقق؟
.1

هل تشـــمل المســـألة المعنية بطلب القرار التفســـيري على تفسير نظام أجنبي، بحســـب معلومات مقدم 

الطلب، أو أنظمـــة غير ضريبية؟
.2

هل تتطلب المسألة محل القرار التفسيري تحليل للوقائع أو البت في خالف بين أطراف في معاملة؟ .3

هل القرار التفسيري مبني على معاملة وهمية أو افتراضية؟ .4

هـــل يخضع مقـــدم الطلـــب للفحـــص أو التدقيـــق أو التحقيق من قبـــل الهيئة أو قـــام بتقديـــم اعتراض أو 

اســـتئناف يتـــم النظـــر فيه حالًيا بشـــأن مســـائل تتعلق بنفـــس نـــوع الضريبة محل طلـــب القرار التفســـيري؟
.5

إذا كانت إجابة أحد األسئلة أعال	 هي "نعم"، فإن هذ	 المسألة ال تعد مناسبة من جهة الهيئة إلصدار قرار تفسيري.

هـــل تقـــدم مقـــدم الطلـــب شـــخصًيا أو من خـــالل أحـــد وكالءه بطلـــب )على ســـبيل المثـــال، عبـــر البريد 

الكترونـــي، أو فـــي طلب قرار تفســـيري ســـابق( الحصـــول علـــى رأي موثق كتابيـــًا من الهيئـــة حول هذه 

 المعاملـــة أو معاملـــة مشـــابه؟ إن كان الجـــواب نعـــم، يرجـــى إرفـــاق نســـخة مـــن الـــرأي الخطـــي الذي 

حصلت عليه.

.6

هـــل تمـــت بمراجعـــة األدلـــة االرشـــادية واالصـــدارات المعدة مـــن الهيئة ولـــم يتـــم الحصول علـــى إجابة 

لالستفســـار الـــذي يرغـــب فـــي الحصول علـــى قرار تفســـيري في شـــأنه؟

)لـــن يتـــم قبول طلب قـــرار تفســـيري لمواضيع مغطـــاة في األدلـــة االرشـــادية واالصدارات األخـــرى التي 

توفرهـــا الهيئة(.

.7

هـــل قام مقـــدم الطلب بتعبئـــة نموذج طلـــب قـــرار تفســـيري )R-1001E( أو )R-1001A( بالكامـــل وإرفاق 

كافـــة المعلومات والمســـتندات الالزمة مـــع الطلب؟
.8

هل ُقدم الطلب من قبل شخص غير المكلف مثل وكيل أو ممثال له؟ .9

فـــي حال إجابة الســـؤال )9( بـ«نعم«، هل تم تعبئـــة النمـــوذج ))R2001-E أو )R2001-A(  وإرفاقه مع طلب 

التفسيري؟ القرار 
.10
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بحســـب المعلومـــات المتوفرة لمقدم الطلـــب، هل قام أحد أطـــراف المعاملة محل طلب القرار التفســـيري 

بتقديم طلب قرار تفســـيري حيـــال ذات المعاملة؟

في حال كانت اإلجابة “نعم” الرجاء تزويد الهيئة باسماء أطراف المعاملة اآلخرين.

.11

هـــل يخضع مقـــدم الطلـــب للفحـــص أو التدقيـــق أو التحقيق من قبـــل الهيئة أو قـــام بتقديـــم اعتراض أو 

اســـتئناف يتـــم النظر فيـــه حالًيـــا أو هل مقـــدم الطلب طـــرف في نـــزاع قانوني تكـــون الهيئـــة طرًفا فيه؟
.12

ب. معلومات مقدم الطلب

-- 1. اسم مقدم الطلب

-- 2. الرقم الضريبي الخاص بمقدم الطلب

نعم                                                    ال 3. هل مقدم الطلب من كبار المكلفين؟

 معلومات ضابط التواصل

-- 4. اللقب 

-- 5. االسم األول

-- 6. المسمى الوظيفي

-- 7. رقم الهاتف 

-- 8. البريد اإللكتروني

ج.  تفاصيل القرار التفسيري

نوع الضريبة  ضريبة القيمة المضافة    ضريبة الدخل   الضريبة االنتقائية

  ضريبة التصرفات العقارية  اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي   أخرى  

-- تاريخ تقديم الطلب 

د. وصف الحالة/موضوع القرار التفسيري
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هـ. االستفسارات والمسائل التي يرجى تقديم التوضيح حيالها

و. قائمة المستندات الداعمة للطلب

ز. معلومات إضافية - إن وجد -

التعهد

أقـــّر باطالعـــي علـــى كافة األحـــكام والشـــروط المتعلقة بطلـــب القرار التفســـيري وأن الطلـــب المقدم ال يخـــل بأي منهـــا وأن كافة 
المعلومـــات المقدمة صحيحة ومكتملـــة وأنه قد تم تقديم جميـــع المعلومات والمســـتندات الالزمة لقيام الهيئـــة بإصدار رأي مبني 

على كافـــة الحقائق والمعلومـــات الجوهرية.

المسمى الوظيفي التوقيع االسم
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نموذج تفويض ممثل

R2001-A  نموذج تفويض ممثلالنموذج

االستالم بواسطة: 

الوظيفة:

التاريخ:

معلومات

لـــن يتم اعتبار هـــذا النموذج ألي غرض آخر غيـــر التفويض المتعلق بطلبـــات القرارات التفســـيرية. يجب تعبئة هـــذا النموذج وتوقيعه 
من قبل الشـــخص المفوض بنفســـه، يجب إكمـــال نموذج  تفويض ممثـــل منفصل لكل طلب قرار تفســـيري.

للمزيـــد من المعلومات حول طلبـــات القرارات التفســـيرية يرجى مراجعة الدليل اإلرشـــادي الخاص بالقرارات التفســـيرية المتاح 

عبر موقـــع الهيئة.

1. معلومات المفوض

-- 1. اسم المفوض

-- 2. الرقم الضريبي الخاص بالمفوض

-- 3. رقم السجل التجاري أو رقم الهوية 

-- 4. البريد اإللكتروني

-- 5. رقم الهاتف

-- 6. يقر بموجب هذا النموذج بتعيين الممثل التالي

 2. معلومات الشخص الممثل

--  1. اسم الممثل وعنوانه 

-- 2. رقم السجل التجاري )إن وجد(

-- 3. البريد االلكتروني

-- 4. رقم الهاتف

-- 5. رقم الترخيص المهني الخاص بالممثل:
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3. الصالحيات المفوضة 

أ. االعمال المخول بها:

باســـتثناء األعمـــال المنصـــوص عليها في القســـم 3 )ب(، يخـــول المفوض الممثـــل بالتصـــرف نيابة عنه أمـــام هيئة الـــزكاة والضريبة 

والجمـــارك فـــي تقديم طلـــب القرار التفســـيري المرفـــق والقيام باألعمـــال التالية:

تقديم طلب القرار التفسيري

تلقي طلبات من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بغرض الحصول على معلومات ومراسالت أخرى تتعلق بطلب القرار 

التفسيري

الوصول إلى سجالت الشخص الخاضع للضريبة والمعلومات المتعلقة بطلب القرار التفسيري

تقديم وتلقي الوثائق المتعلقة بطلب القرار التفسيري

تلقي أي مراسالت من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تتعلق بطلب القرار التفسيري، بما في ذلك القرار أو أي إفادات أخرى 

تتعلق بطلب القرار التفسيري

الحضور شخصيًا مع المكلف/ الشخص الخاضع للضريبة أو بدونه لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لمناقشة  حالة أو مسألة 

تتعلق بطلب القرار التفسيري

أعمال أخرى مخول بها:

ب. أعمال مخولة غير محددة بها :

4. إنهاء التفويض: 

ينتهي هذا التفويض في تاريخ معالجة وإقفال طلب القرار التفسيري
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5. توقيع المفوض

االسم

االسم وفقًا لرقم )1( )إذا لم 

يكن فردًا(

اللقب )إن وجد(

التوقيع

التاريخ


