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أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هذا الدليل اإلرشادي بغرض إيضاح بعض المعالجات ذات الصلة 

بتطبيق األحكام النظامية السارية في تاريخ إصداره، وال يعد محتوى هذا الدليل بمثابة تعديل على أي 

من أحكام األنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة. 

وتؤكد الهيئة على تطبيقها للمعالجات التوضيحية الواردة في هذا الدليل -حيثما تنطبق-، وذلك في 

ضوء النصوص النظامية ذات الصلة، وفي حال تعديل أي إيضاح أو محتوى وارد في هذا الدليل -لنص 

نظامي غير معدل- فإن تطبيق المعالجة التوضيحية المحدثة يكون على المعامالت التي تتم بعد تاريخ 

نشر النسخة المحدثة من الدليل على الموقع اإللكتروني للهيئة.
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1. المقدمة

1.1 تطبيق نظام الضريبة االنتقائية في المملكة العربية السعودية

صادقت المملكة العربية السعودية »المملكة« على االتفاقية الموحدة للضريبة االنتقائية لدول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية »مجلس التعاون الخليجي« بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم )م/51( 

وتاريخ 3 جمادى األولى 1438 هـ »االتفاقية الموحدة للضريبة االنتقائية«. واستنادًا إلى األحكام الواردة 

في االتفاقية الموحدة للضريبة االنتقائية فقد أصدرت المملكة العربية السعودية نظام الضريبة االنتقائية 

االنتقائية«، وكذلك  الضريبة  الملكي رقم )م/86( وتاريخ 27 شعبان 1438 هـ »نظام  المرسوم  بموجب 

والضريبة  للزكاة  العامة  الهيئة  إدارة  مجلس  قرار  بموجب  االنتقائية  الضريبة  لنظام  التنفيذية  الالئحة 

والجمارك رقم )9 -1 -17( وتاريخ 5 رمضان 1438 هـ »الالئحة التنفيذية«.

1.2 الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك

إن الهيئة هي الجهة المكلفة بتطبيق وإدارة الضريبة االنتقائية )وقد يشار إليها الحًقا بـ »الضريبة«، ما لم 

يقتض السياق خالف ذلك(، في المملكة العربية السعودية1، كما أنها هي الجهة المسؤولة عن تحصيل 

الضريبة االنتقائية وإدارتها وتطبيقها بما في ذلك تسجيل وإلغاء تسجيل األشخاص الخاضعين للضريبة 

االنتقائية، وإدارة عملية تقديم اإلقرارات الضريبية المتعلقة بالضريبة االنتقائية وإجراءات استرداد الضريبة 

والقيام بتدقيق الحسابات والزيارات الميدانية. وتتمتع الهيئة أيًضا بصالحية فرض العقوبات والغرامات 

في حاالت عدم االمتثال باألحكام النظامية المتعلقة بالضريبة االنتقائية.
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1 - لالطالع على مزيد من المعلومات عن الهيئة، انظر الدليل اإلرشادي للمعلومات العامة عن الضريبة االنتقائية.

2 - المــادة الثانيــة، نظــام الضريبــة االنتقائيــة، الصــادر بالمرســوم الملكــي الكريــم رقــم )م/ 68( وتاريــخ 27  شــعبان 8341 هـــ »نظــام الضريبــة االنتقائيــة«. والغــرض مــن نظــام الضريبــة 

تهــا المملكــة بموجــب المرســوم الملكــي الكريــم  االنتقائيــة هــو تطبيــق أحــكام االتفاقيــة الموحــدة للضريبــة االنتقائيــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، التــي أقرَّ

رقــم)م/15( وتاريــخ 3 جمــادى األولــى 1438 هـــ  »االتفاقيــة«. وفــي الوقــت نفســه، صــدرت الالئحــة التنفيذيــة لنظــام الضريبــة االنتقائيــة، بموجـــب قـــرار مجلـــس إدارة هيئــة الــزكاة والضريبــة 

والجمــارك رقــم ) 9 -1 -7102( وتاريــخ 5 رمضــان 1438 هـــ، وذلــك لغــرض تنفيــذ بعــض أحــكام نظــام الضريبــة االنتقائيــة.

3 - لالطالع على مزيد من المعلومات عن الضريبة االنتقائية، انظر الدليل اإلرشادي لألحكام االنتقالية للضريبة االنتقائية.

4 - الوسيط هو التاجر الذي يحوز كميات كبيرة من السلع االنتقائية في سياق مزاولة نشاطه التجاري.

1.3 ما هي الضريبة االنتقائية؟

الضريبة االنتقائية هي ضريبة غير مباشرة مفروضة 2  في المملكة على سلع معينة »السلع االنتقائية3«. 

ويتم تحصيل الضريبة االنتقائية المستحقة  »الضريبة المستحقة« عن هذه السلع من أي شخص طبيعي 

ًدا يتعلق بهذه السلع. أو اعتباري  أي شخص يزاول نشاًطا محدَّ

هذا  يزاول  الذي  الشخص  أنَّ  هو  بذلك  والمقصود  تحصيلها.  طريق  عن  المستحقة  الضريبة  وُتستوفى 

د يكون مسؤواًل عن احتساب الضريبة والتصريح عنها وسدادها. والشخص المسؤول عن  النشاط المحدَّ

ذلك ُيطلق عليه أيًضا اسم »الشخص الملزم بسداد الضريبة« و ال ُتفرض هذه الضريبة مباشرة على عملية 

البيع النهائية إلى المشتري/المستهلك النهائي للسلع االنتقائية، ولكن يجري تحصيلها من المنتج أو 

الضريبة  مبلغ  يكون  ما  الوسطاء4.وعادة  من  أو  السلعة(  منه  وردت  الذي  المصدر  على  )أي  المستورد 

البيع الالحقة، بما في  ُتباع به في عمليات  الذي  المفروضة على السلع االنتقائية مشمواًل في السعر 

النهائي. للمشتري  البيع  ذلك 

ذلك  على  فأواًل،  تبعات.  ة  عدَّ عليه  تترتب  ذلك  فإنَّ  الضريبة،  سداد  عن  مسؤواًل  الشخص  يكون  وحين 

حتى  الضريبة،  هذه  استحقاق  موعد  ومن  مستحقة،  ضريبة  هناك  كانت  إذا  مما  ق  يتحقَّ أن  الشخص 

ق من القيمة  يتمكن من اإلقرار عن الضريبة المستحقة بشكل صحيح. وثانًيا، على ذلك الشخص أن يتحقَّ

ل  ن من حساب قيمة الضريبة، ألنَّ قيمة الضريبة يتم احتسابها بناًء على معدَّ دة للسلع حتى يتمكَّ المحدَّ

قيمة  بتحديد  الصلة  ذات  البيانات  يذكر  أن  الشخص  ذلك  على  وثالًثا،  دة.  المحدَّ السلع  قيمة  من  ن  معيَّ

المنصوص عليها. الفترة  مه خالل  إقرار يقدِّ المستحقة في  الضريبة 
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1.4 الدليل اإلرشادي

تحصيل  إلى  الضريبة  نظام  يهدف  حيث  »االستهالك«،  على  مباشرة  غير  ضريبة  االنتقائية  الضريبة  تعد 

نة. إال أن من الناحية العملية  الضريبة من المستهلكين النهائيين عند قيامهم بشراء »استهالك« سلع معيَّ

الضريبة على عملية االستهالك نفسها وتحصيلها من قبل المستهلكين مباشرة، ولذلك  يصعب فرض 

يتم تحصيل هذه الضريبة بطريقة غير مباشرة، حيث يكون الشخص المسؤول عن سداد الضريبة للهيئة 

هو الشخص الطبيعي أو االعتباري الشخص الذي يطرح هذه السلع االنتقائية لالستهالك في األسواق.

الطبيعيين  لألشخاص  بالنسبة  التزامات  ة  عدَّ المملكة  في  االنتقائية  الضريبة  تطبيق  على  ب  ويترتَّ

وتهدف  االنتقائية.  للضريبة  الخاضعة  االنتقائية  بالسلع  صلة  ذات  أنشطة  يزاولون  الذين  واالعتباريين 

الهيئة من خالل نشر األدلة اإلرشادية المتعلقة بالضريبة االنتقائية إلى التيسير على هؤالء األشخاص 

تتناول  إرشادية  أدلة  ة  عدَّ الهيئة  أصدرت  وقد  االنتقائية،  الضريبة  فرض  على  المترتبة  التبعات  بتوضيح 

وتوضيح  االنتقائية،  بالسلع  الخاصة  التعريفات  توضيح  مثل  الضريبة،  بهذه  صلة  ذات  دة  محدَّ مواضيع 

للضريبة  الخاضعين  األشخاص  على  فيها  ن  يتعيَّ التي  والحاالت  الضريبية،  باألختام  المتعلقة  األحكام 

اإلقرار عن الضريبية االنتقائية وكيفية القيام بذلك، وكذلك تطبيق المرحلة االنتقالية عند إدخال تغييرات 

المملكة. في  الساري  االنتقائية  الضريبة  نظام  على 

التي  االنتقائية  بالضريبة  الصلة  ذات  المواضيع  عن  عامة  معلومات  تقديم  هو  الدليل  هذا  من  والغرض 

تهم جميع األشخاص الملزمين بسداد الضريبة التي لم يتم التطرق لها في األدلة األخرى المنشورة على 

موقع الهيئة وتتناول مواضيع أكثر تحديًدا.

ويتضمن هذا الدليل عرًضا للعناصر الرئيسة للضريبة االنتقائية من أجل تكوين فهم واضح بشأن العناصر 

التي تؤدي إلى استحقاق الضريبة االنتقائية )الفصل 3(.كما يوضح الدليل أنه يمكن أن ُتستحق الضريبة 

وأحقية  الضريبة  واستحقاق  لفرض  االعتيادية  الحاالت  بخالف  االستثنائية  الحاالت  بعض  في  االنتقائية 

الهيئة في فرض تقييمها للضريبة المستحقة في تلك الحاالت )الفصل 4(.
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إضافة إلى توضيح لجميع الحاالت التي يجب فيها على الشخص الملزم بالضريبة سداد الضريبة المستحقة 

إلى الهيئة )الفصل 5(. مع توضيح الغرامات التي يمكن أن تفرض على مخالفي نظام الضريبة، وحقوق 

بموجبها  عليهم  المفروضة  والغرامات  الهيئة  قرارات  من  التظلم  في  للضريبة  الخاضعين   األشخاص 

)الفصل 6(.

الملزمين  األشخاص  لتمكين  تها  أعدَّ التي  اإللكترونية  والبوابة  الهيئة  لصالحيات  شرًحا  الدليل  م  ويقدِّ

.)7 )الفصل  الهيئة  لدى  حساباتهم  إدارة  من  الضريبة  بسداد 
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2. تعاريف المصطلحات الرئيسة المستخدمة

السياق  يقتِض  لم  ما  الدليل  هذا  في  وردت  أينما  المعنى  نفس  التالية  واالختصارات  للتعاريف  يكون 

ذلك: خالف 

ورد تعريفها في االتفاقية الموحدة للضريبة االنتقائية على أنها:

»االتفاقية الموحدة للضريبة االنتقائية لدول المجلس«.
االتفاقية:

ورد تعريفه في الالئحة التنفيذية لنظام الضريبة االنتقائية على أنه:

»نظام الضريبة االنتقائية«.
النظام:

ورد تعريفها في نظام الضريبة االنتقائية على أنها:

»الالئحة التنفيذية للنظام«.
الالئحة:

يقصد بها االتفاقية والنظام والالئحة. تشريعات الضريبة االنتقائية:

ورد تعريفها في الالئحة التنفيذية على أنَّها:

»الضريبة على السلع االنتقائية والواجب سدادها للهيئة5«.
الضريبة المستحقة:

ه: ورد تعريفه في االتفاقية والالئحة التنفيذية على أنَّ

»قيمــة الســلعة االنتقائيــة التــي تفــرض الضريبــة بنــاًء عليهــا، وتتمثــل فــي 

القيمــة األعلــى مــن ســعر بيــع التجزئــة المحــدد مــن قبــل المســتورد أو المنتــج، 

أو الســعر المعيــاري المتفــق عليــه لتلــك الســلع وفًقــا ألحــكام االتفاقيــة أيهمــا 

أعلــى، غيــر شــامل الضريبــة المســتحقة وضريبــة القيمــة المضافــة6«.

الوعاء الضريبي:

5 - المادة األولى، »تعريفات«، الالئحة التنفيذية

6 - المادة األولى، »تعريفات«، الالئحة التنفيذية
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ه: ورد تعريفه في الالئحة التنفيذية على أنَّ

»الوضع الذي يعلق فيه استحقاق الضريبة على السلع االنتقائية7«.
الوضع المعلق للضريبة:

ورد تعريفها في الالئحة التنفيذية فيما يخصُّ السلع الخاضعة للضريبة

االنتقائية في المملكة على أنَّها:

»السلع الخاضعة للضريبة وفًقا ألحكام النظام والالئحة8«.

الدليــل  انظــر  االنتقائيــة،  بالســلع  للمقصــود  تفصيلــي  شــرح  علــى  لالطــالع 

االنتقائيــة. للضريبــة  الخاضعــة  بالســلع  الخــاص  اإلرشــادي 

السلع االنتقائية:

ورد تعريفه في االتفاقية على أنه:

»مجلس التعاون لدول الخليج العربية9«.
المجلس:

ورد تعريفها في الالئحة التنفيذية على أنَّها:

»الشــخص الملــزم بموجــب أحــكام النظــام والالئحــة عــن احتســاب الضريبــة 

المســتحقة علــى حســابه واإلقــرار عنهــا وســدادها للهيئــة10«.

الشخص الملزم بسداد

الضريبة:

ه: ورد تعريفه في االتفاقية على أنَّ

»أي شــخص طبيعــي أو اعتبــاري، عــام أو خــاص، أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال 

الشــراكة11«.

الشخص:

لم يتم تعريف هذا المصطلح ألغراض الضريبة االنتقائية.

وُيقصــد بالســعر المعيــاري فــي ســياق هــذا الدليــل اإلرشــادي الســعر الــوارد 

فــي قائمــة األســعار المعياريــة الموافــق عليهــا مــن الجهــات الضريبيــة فــي دول 

مجلــس التعــاون الخليجــي. وُيطلــق علــى الســعر المعيــاري أيًضــا اســم الســعر

األدنى أو الحد األدنى للقيمة.

السعر المعياري:

7- المادة األولى، »تعريفات«، الالئحة التنفيذية

8 - المادة األولى، »تعريفات«، الالئحة التنفيذية

9 - المادة 1,»التعاريف«، االتفاقية

10 - المادة األولى، »تعريفات«، الالئحة التنفيذية

11 - المادة 1,»التعاريف«، االتفاقية
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لم يتم تعريف هذا المصطلح ألغراض الضريبة االنتقائية.

فــي ســياق هــذا الدليــل اإلرشــادي، ُيقصــد بهــذا المصطلــح األحــكام التــي 

ــدأ فيهــا ســريان تشــريعات  ــة يب تطبــق خــالل فتــرة محــددة بمــدة زمنيــة معين

الضريبــة االنتقائيــة أو تعديلهــا، أو ســنِّ أي أنظمــة أخــرى أو تعديلهــا، أو إصــدار 

أي قــرارات، بمــا يــؤدي إلــى توســيع نطــاق تطبيــق الضريبــة االنتقائيــة وزيــادة 

معــدل الضريبــة علــى الســلع الخاضعــة للضريبــة االنتقائيــة أو الوعــاء الضريبــي 

لهــا.

األحكام االنتقالية:

لم يتم تعريف هذا المصطلح ألغراض الضريبة االنتقائية.

ــة االنتقائيــة هــو إقــرار ضريبــي عــن الســلع االنتقائيــة  اإلقــرار االنتقالــي للضريب

ــة أو الرســوم الجمركيــة وتكــون التــي تتــم حيازتهــا خــارج وضــع معلــق للضريب

مــه حائــز الســلع  مخصصــة ألغــراض تجاريــة وغيــر مملوكــة لجهــة حكوميــة يقدِّ

االنتقائيــة لإلقــرار عــن الضريبــة المســتحقة عــن هــذه الســلع لمــرة واحــدة نتيجــة

ــة،  ــة االنتقائي ــة للضريب ــلع الخاضع ــك الس ــى تل ــة عل ــكام االنتقالي ــق األح لتطبي

ــة12. ــكام االنتقالي ــق األح ــخ تطبي ــي تاري ــدة ف ــرة واح م لم ــدَّ ــو ُيق وه

اإلقرار االنتقالي

للضريبة االنتقائية:

ه: ورد تعريفه في الالئحة التنفيذية على أنَّ

»دخــول الســلع االنتقائيــة إلــى المملكــة التــي ال يتــم وضعهــا الحًقــا تحــت 

ــراج  ــي واإلف ــص الجمرك ــى التخلي ــة إل ــة، إضاف ــوم الجمركي ــق للرس ــع معل وض
عــن الســلع االنتقائيــة ألغــراض االســتيراد فــي المملكــة13«.

استيراد السلع االنتقائية:

ورد تعريفها في نظام الضريبة االنتقائية على أنَّها:

»هيئة الزكاة والضريبة والجمارك14«.
الهيئة:

12 - المادة الستون )3(,»السلع االنتقائية التي يتم حيازتها في تاريخ سريان النظام«، الالئحة التنفيذية

13 - المادة األولى، »تعريفات«، الالئحة التنفيذية

14 - المادة 1 ) 1(، من نظام الضريبة االنتقائية
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3. العناصر األساسية للضريبة االنتقائية

م هذا الفصل لمحة عامة وشاملة عن أهم العناصر ذات الصلة بتطبيق الضريبة االنتقائية في المملكة.  يقدِّ

ويقتصر الغرض من هذا الفصل على تلخيص المبادئ الرئيسة في هذا الصدد، ويمكن االطالع على مزيد 

من المعلومات في األدلة التي تتناول المواضيع التفصيلية.

3.1 السلع االنتقائية

في  عليها  المنصوص  السلع  على  إال  االنتقائية  الضريبة  ُتطبَّق  ال  أعاله،  المقدمة  في  ذكره  سبق  كما 

ى هذه السلع بالسلع االنتقائية. ووفًقا لالئحة التنفيذية15،  التشريعات ذات الصلة بالضريبة االنتقائية، وُتسمَّ

فإنَّ السلع االنتقائية محصورة فى السلع اآلتية:

منتجات التبغ. 1

المشروبات الغازية. 2

مشروبات الطاقة. 3

المشروبات المحالة. 4

أجهزة وأدوات التدخين اإللكترونية وما يماثلها. 5

السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين اإللكترونية وما يماثلها. 6

15 - المادة الثانية، »السلع االنتقائية«، الالئحة التنفيذية
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16 - هناك استثناء يمكن أن ينطبق في بعض الظروف، المادة الخامسة، »الطرح لالستهالك«، الالئحة التنفيذية

17 - المادة الخامسة، »الطرح لالستهالك«، الالئحة التنفيذية

18 - المادة الستون، »السلع االنتقائية التي يتم حيازتها في تاريخ سريان النظام«، الالئحة التنفيذية

3.2 حاالت فرض الضريبة

يقصد بحاالت فرض الضريبة األنشطة التي تؤدي إلى استحقاق الضريبة على السلع االنتقائية. وهناك 

دة التي ينبغي التمييز بينها وتؤدي ممارسة أي منها إلى استحقاق  خمسة )5( أنواع من األنشطة المحدَّ

الضريبة على السلع االنتقائية:

استيراد السلع االنتقائية إلى المملكة دون إدخالها في وضع معلِّق للضريبة. 	

تصنيع )إنتاج( السلع االنتقائية خارج وضع معلق للضريبة. 	

اإلفراج عن السلع االنتقائية من أي وضع معلق للضريبة. ويشمل ذلك التلف الكامل أو الفقد النهائي  	

للسلع االنتقائية الموجودة في وضع معلق للضريبة16. 

حيازة سلع انتقائية خارج أي وضع معلق للضريبة دون سداد الضريبة المستحقة عليها كاملة. 	

ل  	 حيازة سلع انتقائية خارج وضع معلق للضريبة في حال توسيع نطاق الضريبة االنتقائية أو زيادة معدَّ

الضريبة المفروض سابًقا على السلع االنتقائية التي سبق طرحها لالستهالك أو زيادة الوعاء الضريبي 

لتلك السلع. أو بعبارة أخرى، حيازة سلع انتقائية خاضعة لتطبيق األحكام االنتقالية.

ا النشاط الخامس فُيشار إليه  ويطلق على األنواع األربعة األولى من األنشطة »الطرح لالستهالك17«. أمَّ

باسم تطبيق أحكام »المرحلة االنتقالية18«. ويمكن االطالع على شرح للحاالت التي ُتعتبر فيها السلع 

خاضعة للضريبة في إطار مرحلة انتقالية في الدليل اإلرشادي لألحكام االنتقالية للضريبة االنتقائية.
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3.3 األشخاص الملزمون بسداد الضريبة

االنتقالية،  المرحلة  تطبيق  إطار  في  للضريبة  خضوعها  عند  أو  لالستهالك  االنتقائية  السلع  طرح  عند 

أو  لالستهالك  السلع  طرح  عن  المسؤول  الشخص  ويكون  السلع  تلك  على  االنتقائية  الضريبة  ُتستحق 

الملزم بسداد  الشخص  االنتقالية هو  المرحلة  إطار تطبيق  للضريبة في  الخاضعة  للسلع  الحائز  الشخص 

الهيئة. إلى  المستحقة  الضريبة 

وتشمل اإلشارة إلى الشخص الملزم بسداد الضريبة أيًضا الشخص الملزم بسداد الضريبة المستحقة في 

إطار المرحلة االنتقالية19.

ويمكن أن يكون الشخص الملزم بسداد الضريبة مطالًبا بالتسجيل لدى الهيئة ألغراض الضريبة االنتقائية. 

وعندها ُيشار إلى ذلك الشخص أيًضا باسم »المسجَّل ألغراض الضريبة االنتقائية « أو »المسجَّل20«.

ألغراض  يسجِّل  أن  عليه  يكون  التالية،  األنشطة  من  ا  أيًّ يزاول  الضريبة  بسداد  الملزم  الشخص  كان  فإذا 

االنتقائية: الضريبة 

استيراد السلع االنتقائية 	

تصنيع السلع االنتقائية 	

حيازة السلع االنتقائية في وضع معلق للضريبة21. 	

ذلك  في  بما  األنشطة،  هذه  من  ألي  نتيجة  االنتقائية  الضريبة  استحقاق  حال  في  أنَّه  ذلك  ومقتضى 

اإلفراج عن السلع االنتقائية من وضع معلق للضريبة، يجب أن يكون الشخص الملزم بسداد الضريبة في 

االنتقائية. الضريبة  اًل ألغراض  جميع األحوال مسجَّ

19- انظر على سبيل المثال، المادة 7، الشخص الملزم بسداد الضريبة

20 - المادة األولى )1(، نظام الضريبة االنتقائية

21 - المادة السادسة، نظام الضريبة االنتقائية ولالطالع على وصف تفصيلي لحاالت اإللزام بالتسجيل ولعملية التسجيل، ُيرجى الرجوع إلى الدليل اإلرشادي للتسجيل ألغراض 

الضريبة االنتقائية وترخيص المستودعات الضريبية
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الملزم بسداد  الحالتان المتبقيتان من األنشطة الخمسة السابقة، فمن الممكن أال يكون الشخص  ا  أمَّ

المستحقة  الضريبة  التزامه بسداد  االنتقائية مع  الضريبة  بالتسجيل ألغراض  المستحقة مطالًبا  الضريبة 

إلى الهيئة. وينطبق ذلك في حال استحقاق الضريبة كنتيجة ألي مما يلي:

كاملة  	 عليها  المستحقة  الضريبة  سداد  دون  للضريبة  معلق  وضع  أي  خارج  انتقائية  سلع  حيازة 

.)3 -4 )الفصل

ل  	 حيازة سلع انتقائية خارج وضع معلق للضريبة في حال توسيع نطاق الضريبة االنتقائية أو زيادة معدَّ

الضريبة. المفروض سابًقا على السلع االنتقائية التي سبق طرحها لالستهالك أو زيادة الوعاء الضريبي 

لتلك السلع. أو بعبارة أخرى، حيازة سلع انتقائية خاضعة لتطبيق األحكام االنتقالية.

ح عن الضريبة االنتقائية المستحقة إلى الهيئة22، إال  ويجب على الشخص الملزم بسداد الضريبة أن يصرِّ

إذا كان استحقاق الضريبة االنتقائية نتيجة لحيازة السلع االنتقائية خارج وضع معلق للضريبة دون سداد 

الضريبة المستحقة عليها كاملة. ويحق للهيئة في جميع الحاالت حساب الضريبة المستحقة والتحقق 

من سدادها كاملة في مواعيدها النظامية كما يجوز لها تبليغ الشخص الملزم بالضريبة بسداد أي فروق 

ضريبية واجبة األداء نتيجة اللتزامه بالضريبة المستحقة23.

3.4  حساب الضريبة المستحقة

تحتسب الضريبة المستحقة على السلع االنتقائية من خالل تطبيق معدالت الضريبة االنتقائية المحددة 

التي  االنتقائية  السلع  قيمة  على  ويطلق  السلعة24.  لتلك  الضريبي  الوعاء  على  انتقائية  سلعة  لكل 

الوعاء  المبدأ، ُيفترض أن يكون  الضريبي«. ومن حيث  الضريبة عليها اسم »الوعاء  يتم تطبيق معدالت 

الضريبي للسلع االنتقائية مساوًيا لسعر بيع التجزئة الخاص بهذه السلع االنتقائية. وسعر بيع التجزئة هو 

سعر السلعة في وقت بيعها على مستوى تجارة التجزئة، غير شامل ضريبة القيمة المضافة والضريبة 

االنتقائية25.

22 - المادة الرابعة عشرة )1(، نظام الضريبة االنتقائية؛ والمادة الستون، )3( »السلع االنتقائية التي يتم حيازتها في تاريخ سريان النظام«، الالئحة التنفيذية

23 - المادة السابعة عشرة )1( )ج(، »تقييم الهيئة للضريبة المستحقة«، الالئحة التنفيذية

24 - المادة الرابعة، »حساب الضريبة«، الالئحة التنفيذية

25 - المادة األولى، »تعريفات«، الالئحة التنفيذية، والمادة الثامنة )1( »سعر البيع بالتجزئة«، الالئحة التنفيذية، والمادة 6 »قيمة السلع االنتقائية«، االتفاقية
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المتأثرة  أو  لالستهالك  طرحها  يتم  التي  االنتقائية  السلع  نوع  على  المطبق  الضريبة  ل  معدَّ ويتوقف 

االنتقالية26. المرحلة  أحكام  بتطبيق 

الت الضريبة المطبَّقة لكلِّ فئة من السلع االنتقائية، وهي  تنصُّ تشريعات الضريبة االنتقائية على معدَّ

حاليًا على النحو التالي:

معدل ضريبة قدره 100 % على منتجات التبغ 	

معدل ضريبة قدره 50% على المشروبات الغازية 	

معدل ضريبة قدره 100% على مشروبات الطاقة 	

ة 	 معدل ضريبة قدره 50% على المشروبات المحالَّ

معدل ضريبة قدره 100% على أجهزة وأدوات التدخين اإللكترونية وسوائلها وما يماثلها 	

اإللكترونية  	 التدخين  وأدوات  أجهزة  في  المستخدمة  السوائل  على   %100 قدره  ضريبة  معدل 

يماثلها وما 

الوعاء الضريبي للسلع االنتقائية هو سعر بيع التجزئة لهذه السلع أو السعر المعياري لهذه السلع)غير 

شامل الضريبة االنتقائية أو ضريبة القيمة المضافة(، أيهما أعلى27 .

مستوردها  أو  منتجها  قبل  من  السلع  لهذه  المحدد  السعر  هو  االنتقائية  للسلع  بالتجزئة  البيع  وسعر 

عند بيعها في سوق التجزئة بالمملكة28. والشخص الملزم بسداد الضريبة مسؤول في جميع األحوال 

بقيمة  األحوال  جميع  في  ملًما  يكون  أن  وينبغي  الضريبي،  للوعاء  الصحيحة  القيمة  عن  اإلقرار  عن 

بالتجزئة. البيع  سعر 

26 -  انظر الدليل اإلرشادي للسلع الخاضعة للضريبة االنتقائية، والمادة الثالثة، »معدالت الضريبة«، الالئحة التنفيذية

27 -  المادة 6 ,»قيمة السلع االنتقائية«، االتفاقية

28 - المادة األولى، »تعريفات«، الالئحة التنفيذية، والمادة الثامنة )1(»سعر البيع بالتجزئة«، الالئحة التنفيذية، والمادة 6 »قيمة السلع االنتقائية«، االتفاقية
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االتفاق  يتم  التي  المعيارية  األسعار  قائمة  في  ن  المبيَّ االنتقائية  السلع  سعر  هو  المعياري  والسعر 

وفي  الخليجي.  التعاون  مجلس  دول  في  الضريبية  الجهات  وسائر  الهيئة  بين  دوري  بشكل  عليها 

أو  منها  الوحدة  سعر  يتفاوت  التي  االنتقائية  للسلع  معيارية  أسعاًرا  الهيئة  تضع  األحوال،  معظم 

التبغ. منتجات  مثل  للسعر  أدنى  حد  عليها  المطبق  االنتقائية  السلع 

وإذا كان سعر البيع بالتجزئة أقل من السعر المعياري، يكون الوعاء الضريبي مساوًيا للسعر المعياري. 

أساسه  على  يمكن  سعر«  »أقل  أيًضا  العملية  الناحية  من  ُيعتبر  ُوجد،  إن  المعياري،  فالسعر  ثم  ومن 

المستحقة. الضريبة  حساب 

3.5 اإلقرار عن الضريبة المستحقة

االنتقالية  األحكام  تطبيق  عند  أو  لالستهالك  االنتقائية  السلع  طرح  عند  االنتقائية  الضريبة  ُتستحق 

بغرض  النهائيين  للمستهلكين  بيعها  يتم  لم  التي  لالستهالك  طرحها  سبق  التي  السلع  على 

الضريبة  معدالت  تطبيق  خالل  من  االنتقائية  السلع  على  المستحقة  الضريبة  وُتحتسب  االستهالك 

السلع29. لتلك  الضريبي  الوعاء  على 

وتعتمد طريقة اإلقرار عن الضريبة المستحقة على نوع النشاط الذي أدى إلى استحقاق الضريبة. ويكون 

اإلقرار عن الضريبة المستحقة إلى الهيئة من خالل إحدى الوسائل التالية:

تصريح االستيراد30 	

إقرار الضريبة االنتقائية31 	

تقييم الضريبة32 	

اإلقرار االنتقالي للضريبة االنتقائية33  	

29 - المادة الرابعة، »حساب الضريبة«، الالئحة التنفيذية

30 - المادة الخامسة عشرة، »اإلقرار عن الضريبة المستحقة على االستيراد«، الالئحة التنفيذية

31 - المادة السادسة عشرة، »اإلقرارات الضريبية«، الالئحة التنفيذية

32 - المادة السابعة عشرة، »تقييم الهيئة للضريبة المستحقة«، الالئحة التنفيذية

33 - المادة الستون )3(, »السلع االنتقائية التي يتم حيازتها في تاريخ سريان النظام«، الالئحة التنفيذية
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وسيلة اإلقرار 

عن الضريبة 

المستحقة

هل يجب التسجيل 

في نظام الضريبة؟

  تستحق الضريبة

وفًقا لمبدأ
النشاط

تصريح االستيراد 

)اإلقرار الجمركي(
يجب التسجيل الطرح لالستهالك

استيراد السلع االنتقائية إلى 

المملكة دون إدخالها في وضع 

معلِّق للضريبة.

اإلقرار الدوري 

للضريبة االنتقائية
يجب التسجيل الطرح لالستهالك

تصنيع )إنتاج(السلع االنتقائية 

خارج وضع معلق للضريبة.

اإلقرار الدوري 

للضريبة االنتقائية
يجب التسجيل الطرح لالستهالك

اإلفراج عن السلع االنتقائية من 

أي وضع معلق للضريبة.

اإلقرار الدوري 

للضريبة االنتقائية
يجب التسجيل الطرح لالستهالك

التلف الكامل أو الفقد النهائي 

للسلع االنتقائية الموجودة في 

وضع معلق للضريبة.

تقييم الضريبة 

من قبل الهيئة
ال يجب التسجيل الطرح لالستهالك

حيازة السلع االنتقائية خارج 

وضع معلق للضريبة. دون سداد 

الضريبة عليها كلًيا أو جزئًيا.

اإلقرار االنتقالي 

للضريبة االنتقائية
ال يجب التسجيل المرحلة االنتقالية

حيازة سلع )انتقائية(تخضع

لألحكام االنتقالية نتيجة 

لتوسيع نطاق التطبيق أو نتيجة 

ل الضريبة أو  لزيادة في معدَّ

الوعاء الضريبي للسلعة .

وفيما يلي لمحة عامة عن وسائل اإلقرار عن الضريبة:

الدليل اإلرشادي لإلقرار عن  ولالطالع على مزيد من المعلومات عن اإلقرار عن الضريبة االنتقائية، انظر 

االنتقائية. الضريبة 
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4. إدارة الضريبة االنتقائية

4.1 سداد الضريبة االنتقائية

يكون كل شخص ملزًما بسداد الضريبة االنتقائية مطالًبا بسداد الضريبة االنتقائية عن أي سلع انتقائية 

مقدار  د  تحدِّ إجراءات  على  بناًء  االنتقائية  الضريبة  سداد  ويكون  المملكة.  في  لالستهالك  مطروحة 

الضريبة المستحقة من كل شخص ملزم بسداد الضريبة، وتشمل هذه اإلجراءات تقديم تصريح االستيراد 

أو اإلقرار الضريبي، أو فرض تقييم لمبلغ الضريبة من قبل الهيئة. ولالطالع على مزيد من المعلومات عن 

هذا الموضوع المحدد، انظر الدليل اإلرشادي لإلقرار عن الضريبة االنتقائية.

الضريبة  عن  اإلقرار  بها  يتم  التي  الطريقة  على  المستحقة  الضريبة  بسداد  المتعلقة  األحكام  وتتوقف 

إليه. إبالغها  أو  الضريبة  بسداد  الملزم  الشخص  قبل  من  المستحقة 
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34 - المادة الثامنة عشرة)2( »سداد الضريبة المستحقة«، الالئحة التنفيذية

إمكانية تأجيل السداد
أحكام السداد في األحوال

العادية
طريقة اإلقرار / اإلبالغ

يمكن سداد الضريبة االنتقائية

كاملة في غضون 45 يوًما من

التخليص الجمركي للسلع االنتقائية

إذا تم استيفاء شروط معينة34.

يجب سداد الضريبة االنتقائية كاملة 

قبل اإلفراج عن السلع من الجمارك 

السعودية.

تصريح االستيراد

ال يوجد

االنتقائيــة  الضريبــة  ســداد  يجــب 

ــا  ــون 15 يوًم ــي غض ــة ف ــة للهيئ كامل

الضريبيــة. الفتــرة  نهايــة  مــن 

إقرار الضريبة االنتقائية

ال يوجد

يجب سداد الضريبة االنتقائية

كاملة للهيئة في غضون 15 يوًما

من إبالغ الشخص الملزم بسداد

الضريبة بالضريبة المستحقة.

تقييم الضريبة من قبل الهيئة

ال يوجد

يجب سداد الضريبة االنتقائية كاملة 

للهيئة في غضون 45 يوًما من بدء 

سريان المرحلة االنتقالية.

اإلقرار االنتقالي للضريبة االنتقائية

وفيما يلي تلخيص ألحكام السداد بناء على طريقة اإلقرار عن الضريبة:

الخاصة بكل طريقة من طرق  السداد  المعلومات عن أحكام  التالية مزيًدا من  الفرعية  وتقّدم األقسام 

االنتقائية. الضريبة  عن  اإلقرار 
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4.1.1 السداد: من خالل تصريح االستيراد

يجب سداد الضريبة االنتقائية إلى الجمارك السعودية وفًقا للقواعد المتعلقة بسداد أي رسوم جمركية، 

حتى إن لم ُتستحق أي رسوم جمركية عن السلع االنتقائية ذات الصلة35.

على  بناء  االنتقائية  السلع  استيراد  على  المستحقة  االنتقائية  الضريبة  سداد  فترة  تمديد  للهيئة  يجوز 

طلب المستورد لمدة 45 يوًما من إتمام التخليص الجمركي لتلك السلع، إذا تحققت الشروط اآلتية36:

تجاوزت قيمة الضريبة المستحقة على االستيراد مليون )1,000,000 ( ريال سعودي. 	

قيمة  	 يغطي  السعودية  الجمارك  إلى  نقدًيا  أو  بنكًيا  ضماًنا  االنتقائية  السلع  مستورد  يقدم  أن 

المستحقة. الضريبة 

أن يكون الضمان البنكي أو النقدي صالًحا وسارًيا لمدة 60 يومًا على األقل من تاريخ إتمام التخليص  	

الجمركي للسلع االنتقائية من قبل الجمارك السعودية.

أال يكون المستورد قد قصر أو تخلف عن سداد الرسوم الجمركية أو الضريبة االنتقائية أو سداد قيمة  	

الضمان خالل االثني عشر )12( شهًرا السابقة.

وأال يكون المستورد قد سبق إعالن إفالسه أو أدين في مخالفة ضريبية أو مالية خالل االثني عشر  	

)12( شهًرا السابقة.

4.1.2 السداد: من خالل إقرار الضريبة االنتقائية

يجب سداد الضريبة االنتقائية المستحقة في غضون 15 يوًما من نهاية الفترة الضريبية. وتتكون كلُّ فترة 

ضريبية من شهرين تقويميين. وفترة السداد هي نفسها الفترة التي يجب فيها تقديم اإلقرار الضريبي 

للهيئة37.

م فيه إقرار الضريبة االنتقائية، ما  ومع ذلك، فليس من الضروري أن يتم السداد في نفس اليوم الذي ُيقدَّ

دام قد تم استيفاء هذين المتطلبين في غضون فترة الـ 15 يوًما.

35 - المادة الثامنة عشرة )1(, »سداد الضريبة المستحقة«، الالئحة التنفيذية

36 - المادة الثامنة عشرة)1(, »سداد الضريبة المستحقة«، الالئحة التنفيذية

37 - المادة 61, »سداد الضريبة«، االتفاقية
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38 - المادة الثامنة عشرة )4(, »سداد الضريبة المستحقة«، الالئحة التنفيذية

م للهيئة، يتم إصدار فاتورة بناء على ذلك  وفي حال اإلقرار عن الضريبة المستحقة في إقرار ضريبي مقدَّ

من  مفروضة  غرامات  وأي  االنتقائية  الضريبة  تفاصيل  فيها  ترد  الضريبة  بسداد  الملزم  للشخص  اإلقرار 

الهيئة. وتشتمل هذه الفاتورة على رقم مرجعي خاص بنظام سداد للمدفوعات، ليقوم الشخص الملزم 

بسداد الضريبة عن طريقه بدفع المبلغ المستحق شاماًل الضريبة وأي غرامات، كما تحتوي الفاتورة على 

بيان مفصل بالبنود التي يتكون منها هذا المبلغ. وفي حال تغيير مبلغ الضريبة االنتقائية المستحق بعد 

صدور الفاتورة، على سبيل المثال بسبب تعديل اإلقرار الضريبي من جانب الشخص الملزم بسداد الضريبة 

أو فرض غرامة أو قبول تظلم، سوف يتم تحديث الفاتورة الصادرة للشخص الملزم بسداد الضريبة لتشمل 

هذا التغيير.

الصراف  ماكينات  إحدى  أو  للهيئة  اإللكترونية  البوابة  طريق  عن  صلة  ذات  مدفوعات  أي  سداد  ويكون 

اآللي. وبعد السداد، يتم إرسال إشعار بسداد الضريبة االنتقائية إلى الشخص الملزم بسداد الضريبة. وفور 

تلقي الهيئة لمبلغ الضريبة المستحقة كاماًل، تقوم بإرسال إيصال إلى الشخص الملزم بسداد الضريبة، 

دة.  الفاتورة مسدَّ البوابة اإللكترونية للهيئة، وُتعتبر  أيًضا الحصول على هذا اإليصال عن طريق  ويمكن 

د ويظل باقي الرصيد مستحًقا. وفي حال سداد جزء من مبلغ الفاتورة فقط، يتم خصم الجزء المسدَّ

نة في هذا الفصل، فضاًل عن  وفي حال عدم سداد الضريبة االنتقائية إلى الهيئة في غضون الفترات المبيَّ

أي غرامات مفروضة بموجب األحكام التي يناقشها )الفصل 6( من هذا الدليل، تحتفظ الهيئة بحقها في 

تصفية أي ضمانات بنكية وفًقا لألنظمة السارية في المملكة.

4.1.3 السداد: من خالل تقييم الضريبة

بالمبلغ  الضريبة  بسداد  الملزم  الشخص  إبالغ  يتم  الهيئة،  قبل  من  الضريبة  لمبلغ  تقييم  فرض  حال  في 

الصحيح للضريبة المستحقة عن طريق إشعار كتابي يتضمن األسس التي استخدمتها الهيئة في حساب 

تلقيه  من  يوًما   15 غضون  في  بالسداد  يقوم  أن  الضريبة  بسداد  الملزم  الشخص  على  ويجب  الضريبة. 

الضريبة38. بناًء على تقييم  د  المحدَّ المستحقة  الضريبة  بمبلغ  المذكور  اإلشعار 
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4.1.4 سداد الضريبة المستحقة على أقساط

د الضريبة المستحقة في موعد استحقاقها،  ر على الشخص الملزم بسداد الضريبة أن يسدِّ في حال تعذَّ

م بطلب لسداد الضريبة المستحقة على أقساط. ويمكن  يمكن في بعض األحوال لذلك الشخص أن يتقدَّ

ا أو على فترات دورية أخرى يختارها الشخص الملزم بسداد الضريبة. ا شهريًّ سداد األقساط إمَّ

ويكون طلب سداد الضريبة المستحقة على أقساط عن طريق تقديم استمارة طلب التقسيط المتاحة 

عبر البوابة اإللكترونية للهيئة فيما يخصُّ الفاتورة التي يودُّ الشخص الملزم بسداد الضريبة دفع قيمتها 

مة التي يجب  بالتقسيط. وبعد تقديم الطلب، تقوم الهيئة بإبالغ الشخص الملزم بقيمة الدفعة المقدَّ

من   %  20 لنسبة  مساوية  مة  المقدَّ الدفعة  هذه  وتكون  الطلب،  في  تنظر  حتى  يسددها  أن  عليه 

أي  بتقديم  مطالًبا  الضريبة  بسداد  الملزم  الشخص  يكون  ذلك،  إلى  وإضافة  المستحق.  المبلغ  إجمالي 

معلومات إضافية تطلبها الهيئة فيما يتعلق بطلب التقسيط، وذلك في غضون 21 يوًما من إرسال إشعار 

بوسع  ويكون  طلبه.  إللغاء  ًضا  معرَّ الضريبة  بسداد  الملزم  الشخص  يكون  وإال  المطلوبة،  بالمعلومات 

ويتم  طلبه،  حالة  يتابع  أن  للهيئة،  اإللكترونية  البوابة  إلى  الدخول  عند  الضريبة،  بسداد  الملزم  الشخص 

إبالغه بقرار الهيئة بعد البت في طلبه.

وفي حال قبول طلب التقسيط.، يتلقى الشخص الملزم بسداد الضريبة إشعاًرا بذلك. مع العلم أن خطة 

التقسيط الموافق عليها لن تمنع الغرامات لمستحقة كنتيجة للتأخر في سداد الضريبة المستحقة في 

مواعيدها النظامية )وفًقا لفترة اإلقرار األصلي الواجب اإلقرار عنه وسداده للهيئة(.

ويجوز إلغاء أي خطة للسداد بالتقسيط بعد موافقة الهيئة عليها، وذلك في أيٍّ من الحالتين التاليتين:

إلى  	 الطلبات  إرسال  )يتم  الضريبة  بسداد  الملزم  الشخص  قبل  من  مستحق  قسط  أي  سداد  عدم 

التقسيط(. خطة  إلغاء  بشأن  قرار  التخاذ  التحصيالت  مسؤول 

خطة  	 إلغاء  )يتم  الضريبة  بسداد  الملزم  الشخص  قبل  من  متتالين  مستحقين  قسطين  سداد  عدم 

ا(. تلقائيًّ التقسيط 
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4.2 مسك السجالت

دة39.  يلتزم الشخص المسجَّل ألغراض لضريبة االنتقائية داخل المملكة بأداء عدد من المسؤوليات المحدَّ

وفًقا  االنتقائية  الضريبة  وسداد  بدقة،  االنتقائية  السلع  تصنيف  من  التأكد  المسؤوليات  هذه  وتشمل 

والسلع  التجارية  للمعامالت  وكاملة  صحيحة  إلكترونية  سجالت  وحفظ  ومسك  الصحيحة،  للمبالغ 

االنتقائية.

ن هذه السجالت المعلومات التالية كحّدٍ أدنى: وينبغي أن تتضمَّ

معلومات السلع االنتقائية المحددة التي تم طرحها لالستهالك 	

البيانات الخاصة باألختام الضريبية الموضوعة على هذه السلع 	

الضريبة المستحقة على هذه السلع 	

ما يثبت سداد الضريبة المستحقة 	

جميع  عن  شاملة  صورة  بتقديم  مطالبون  المملكة  في  الضريبة  بسداد  الملزمين  األشخاص  وجميع 

الهيئة. طلب  على  بناًء  االنتقائية،  الضريبة  بتحصيل  المرتبطة  التجارية  العمليات 

وفًقا  دقيقة  سجالت  بمسك  الضريبة  بسداد  الملزم  الشخص  يقوم  أن  ينبغي  التدقيق،  وألغراض 

للمتطلبات النظامية ذات الصلة خاصة في الحاالت التي تستوجب التحقق من الضريبة المستحقة أو 

المستردة.

فيجب  ضريبي،  مستودع  بتشغيل  يقوم  الضريبة  بسداد  الملزم  الشخص  كان  فإذا  ذلك،  إلى  وإضافة 

السلع  بتلك  الخاص  المخزون  وحركة  االنتقائية  السلع  إنتاج  يخصُّ  فيما  تفصيلية  سجالت  مسك  عليه 

سبق40. ما  لجميع  إقرارته  عكس  ومدى  عليها  المستحقة  الضريبة  إلى  إضافة  نقلها  ومستندات 

39 - المادة الثانية والعشرون، »المتطلبات اإلدارية«، الالئحة التنفيذية

40 - المادة الحادية والثالثون، »المتطلبات اإلدارية«، الالئحة التنفيذية
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مستودع  رخصة  على  الحصول  في  ا  أساسيًّ عنصًرا  المطلوب  النحو  على  السجالت  بمسك  االلتزام  وُيعدُّ 

على  ينطوي  الضريبي  المستودع  داخل  لتعليقها  كنتيجة  الضريبة  استحقاق  تعليق  إن  حيث  ضريبي، 

الهيئة. مستحقات  تحصيل  لتأجيل  مخاطرة 

المعايير،  هذه  إلى  إضافية  قواعد  إضافة  في  بحقها  النظامية  لألسس  وفًقا  الهيئة  وتحتفظ 

االقتضاء. حسب 

على  والحصول  االنتقائية  الضريبة  ألغراض  التسجيل  متطلبات  عن  المعلومات  من  مزيد  على  ولالطالع 

الموضوع. يتناول هذا  الذي  اإلرشادي  الدليل  إلى  الرجوع  ُيرجى  رخصة مستودع ضريبي، 

4.3 البوابة اإللكترونية للهيئة

البوابة اإللكترونية للهيئة هي أداة وضعتها الهيئة للتيسير على األشخاص الملزمين بسداد الضريبة، بما 

يكفل لهم إدارة التزاماتهم، بما في ذلك االلتزامات المتعلقة بالضريبة االنتقائية، والتواصل مع الهيئة 

في هذا الصدد. وال بدَّ لجميع المسجلين ألغراض الضريبة االنتقائية أن يكون لديهم حساب لدى الهيئة 

المتاح عبر  النظام  الهيئة عن طريق هذا  المراسالت مع  إجراء جميع  يلزم  اإللكترونية، حيث  البوابة  عبر 

الضريبة  ألغراض  التسجيل  فور  اإللكترونية  البوابة  إلى  الدخول  إمكانية  الهيئة  ر  وتوفِّ اإلنترنت.  شبكة 

المملكة. في  االنتقائية 

ويمكن لجميع األشخاص الملزمين بسداد الضريبة الدخول إلى البوابة اإللكترونية للهيئة من أجل الحصول 

على جميع النماذج الالزمة، وتقديم المستندات المطلوبة )مثل الضمان البنكي للضريبة االنتقائية(، وسداد 

الضريبة االنتقائية المستحقة عليهم، وكذلك ملء اإلقرارات الضريبية وحفظها وتقديمها وتعديلها.

يتم  حيث  دة.  متعدِّ بمهام  بالقيام  للتذكير  تنبيهات  على  أيضًا  للهيئة  اإللكترونية  البوابة  وتشتمل 

إشعار المستخدمين عند بدء فترة تقديم اإلقرار الضريبي، وذلك عن طريق الرسائل النصية على الهاتف 

الجوال، والبريد اإللكتروني، وداخل موقع البوابة نفسه. وبعد ذلك يتلقى المستخدمون تنبيهات دورية 

أيًضا  لتذكيرهم بتقديم اإلقرار الضريبي المطلوب حتى استكمال اإلقرار وتقديمه. ويتم إرسال إشعار 

)إن ُوجد(. الهيئة  الضريبة لدى  الملزم بسداد  للمسؤول عن عالقات الشخص 
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وتشمل الرسائل التي ترسلها البوابة اإللكترونية للمستخدمين أيًضا ما يلي:

)مثل  	 إلغائها  أو  رفضها  أو  االنتقائية  بالضريبة  المتعلقة  التراخيص/الطلبات  على  بالموافقة  اإلشعار 

الضريبية(. المستودعات  رخص  أو  البنكية  الضمانات 

التقييمات الضريبية الصادرة في حق الشخص الملزم بسداد الضريبة. 	

دة، مع بيان مبلغ الضريبة االنتقائية وأي غرامات مستحقة. 	 الفواتير غير المسدَّ

أي  	 بشأن  المثال،  سبيل  )على  االنتقائية  الضريبة  بسداد  يتعلق  فيما  الهيئة  من  الواردة  المراسالت 

أو مصادرات يتم تنفيذها لسداد  المستحقة،  الضريبة  للتأخر في سداد  غرامات يتم توقيعها نتيجة 

من  سدادها  مؤجل  مبالغ  أو  االنتقائية،  الضريبة  قيمة  من  مشطوبة  مبالغ  أو  المستحقة،  الضريبة 

الضمان(. من  المتبقية  القيمة  أو  الضريبة،  قيمة 

تأكيد تسجيل الشخص الملزم بسداد الضريبة أو إلغاء تسجيله ألغراض الضريبة االنتقائية. 	

وإضافة إلى ذلك، فسوف تمكن البوابة اإللكترونية الشخص الملزم بسداد الضريبة من االطالع أيًضا على 

من  الضريبة  بسداد  الملزم  الشخص  اإللكترونية  البوابة  تمكن  كما  االنتقائية.  للضريبة  التاريخي  سجله 

وعمليات  السابقة،  المدفوعات  يشمل  بما  التسجيل،  بداية  منذ  االنتقائية  للضريبة  سجله  على  االطالع 

التدقيق التي تم إجراؤها فيما يخصُّ الشخص الملزم بسداد الضريبة، وأي طلبات مراجعة أو تظلُّمات، 

المستودعات  ترخيص  وطلبات  والمدينة،  الدائنة  واألرصدة  المستخدمة،  غير  البنكية  الضمانات  ومبالغ 

الضريبية، وأي مستندات أخرى يقوم الشخص الملزم بسداد الضريبة بتحميلها على البوابة اإللكترونية.
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مات المتعلقة بالضريبة االنتقائية 5. المخالفات، واالعتراضات والتظلُّ

هذه  على  رة  المقرَّ والعقوبات  االنتقائية  بالضريبة  المتعلقة  المخالفات  تفاصيل  الفصل  هذا  يعرض 

المخالفات، وكذلك كيف يمكن للشخص الملزم بسداد الضريبة أن يتظلَّم من القرارات الصادرة، في حال 

لديه أسباًبا معقولة إللغاء قرار صادر في حقه. أنَّ  كان يشعر 

5.1 إيقاع الغرامات

الضريبة االنتقائية، يحق لها في إطار  المملكة قد خالف تشريعات  أنَّ أي شخص داخل  للهيئة  ن  تبيَّ إذا 

رة على هذه المخالفة41. ويتم توقيع العقوبات في المملكة  مسؤولياتها أن تفرض عليه العقوبة المقرَّ

الملزم بسداد  الضريبة االنتقائية، وكذلك لمنع تحقيق الشخص  الحثِّ على االلتزام بتشريعات  من أجل 

الضريبة أي استفادة من أي نوع نتيجة مخالفته تشريعات الضريبة االنتقائية.

وتنصُّ تشريعات الضريبة االنتقائية على عقوبات مقررة يتم إيقاعها في حاالت محددة مثل:

عدم تقديم إقرار الضريبة االنتقائية خالل المدة الزمنية المحددة 	

عدم سداد الضريبة المستحقة خالل المدة الزمنية المحددة 	

التهرب الضريبي 	

وفيما يتعلق بجميع المخالفات األخرى لتشريعات الضريبة االنتقائية، تتمتع الهيئة بصالحية فرض عقوبة 

إدارية عامة.

41 - وفًقا للفصل الثامن من نظام الضريبة االنتقائية



28

5.1.1 عدم تقديم إقرار الضريبة االنتقائية خالل المدة الزمنية المحددة

ا إلى الهيئة في  م إقراًرا ضريبيًّ ُيعاقب أي شخص ملزم بسداد الضريبة عبر إقرار ضريبي إلى الهيئة، ال يقدِّ

غضون 15 يوًما من نهاية الفترة الضريبية بغرامة ال تقل عن 5% وال تزيد على 25% من قيمة الضريبة 

المستحقة التي لم يتم اإلقرار عنها42.

د العقوبات وفًقا لجدول الغرامات التالي: وُتحدَّ

5% من قيمة الضريبة المستحقة التي لم يتم اإلقرار عنها إذا كان التأخر في تقديم اإلقرار لم يتجاوز  	

رة لتقديم اإلقرار الضريبي. 30 يوًما من نهاية الفترة المقرَّ

10% من قيمة الضريبة المستحقة التي لم يتم اإلقرار عنها إذا كان التأخر في تقديم اإلقرار قد تجاوز  	

رة لتقديم اإلقرار الضريبي. 30 يوًما ولم يتجاوز 90 يوًما من نهاية الفترة المقرَّ

20% من قيمة الضريبة المستحقة التي لم يتم اإلقرار عنها إذا كان التأخر في تقديم اإلقرار قد تجاوز  	

رة لتقديم اإلقرار الضريبي. 90 يوًما ولم يتجاوز 365 يوًما من نهاية الفترة المقرَّ

25% من قيمة الضريبة المستحقة التي لم يتم اإلقرار عنها إذا كان التأخر في تقديم اإلقرار قد تجاوز  	

رة لتقديم اإلقرار الضريبي. 365 يوًما من نهاية الفترة المقرَّ

ا عند تقديم اإلقرار الضريبي )بعد موعده( من جانب الشخص الملزم  ويتم توقيع الغرامة المطبقة تلقائيًّ

ا بداًل  م أي إقرار ضريبي على اإلطالق، يمكن للهيئة أن تفرض تقييًما ضريبيًّ بسداد الضريبة. فإذا لم ُيقدَّ

من ذلك. ويحل التقييم الضريبي محل اإلقرار الضريبي وسوف يتم توقيع العقوبات المطبقة كما لو كان 

م اإلقرار الضريبي في تاريخ صدور التقييم الضريبي. الشخص الملزم بسداد الضريبة قد قدَّ

5.1.2 عدم سداد الضريبة المستحقة خالل المدة المحددة

دة من قبل الهيئة وفًقا للفصل 5 من هذا الدليل،  إذا لم يتم سداد الضريبة المستحقة خالل الفترة المحدَّ

يمكن توقيع عقوبة على الشخص الملزم بسداد الضريبة بمقدار 5% من قيمة الضريبة المستحقة غير 

د فيه الضريبة للهيئة43. دة عن كل شهر تقويمي أو جزء منه لم ُتسدَّ المسدَّ

42 - المادة الحادية والعشرون، نظام الضريبة االنتقائية

43 - المادة الثانية والعشرون، نظام الضريبة االنتقائية
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44 - لمزيد من المعلومات في هذا الصدد، ُيرجى الرجوع إلى الفصل 4 من هذا الدليل

الفترة  خالل  الضريبي  اإلقرار  تقديم  في  التأخر  بعقوبة  ستقترن  العقوبة  هذه  أنَّ  إلى  اإلشارة  وتجدر 

الزمنية المحددة. فإذا كان  رة في حال عدم تقديم الشخص إلقراره الضريبي خالل المدة  المقرَّ الزمنية 

ن على الشخص الملزم بسداد الضريبة تقديم إقرار ضريبي، فال يمكن سداد الضريبة المستحقة إال  يتعيَّ

م الشخص الملزم بسداد الضريبة ذلك اإلقرار، فإنَّ  م اإلقرار فعاًل. فإذا لم يقدِّ إذا كان ذلك الشخص قد قدَّ

رة لكّلٍ من تقديم اإلقرار الضريبي  مقتضى ذلك أنَّه لم يقم بسداد الضريبة أيًضا. وحيث إن الفترة المقرَّ

وسداد الضريبة المستحقة هي في الحالتين 15 يوًما من نهاية الفترة الضريبية، فإنَّ عدم تقديم اإلقرار 

ا إلى التأخر في سداد الضريبة المستحقة أيًضا. الضريبي في موعده يؤدي تلقائيًّ

الغرامة بسبب  الضريبة المستحقة، سواء في حال كان توقيع تلك  الغرامة على قيمة  وتتوقف قيمة 

عدم تقديم اإلقرار الضريبي أو بسبب عدم سداد الضريبة المستحقة. فإذا لم يقم الشخص الملزم بسداد 

ا  الهيئة تقييًما ضريبيًّ القيمة، يمكن أن تفرض  الذي ُيستخدم في تحديد هذه  الضريبة بتقديم اإلقرار 

على الشخص الملزم بسداد الضريبة44. وحيث إن هذا التقييم الضريبي سوف يحل من الناحية العملية 

توقيع  يتم  فسوف  الضريبة،  بسداد  الملزم  الشخص  مه  يقدِّ أن  ينبغي  كان  الذي  الضريبي  اإلقرار  محلَّ 

رة للتأخر في السداد كما لو اإلقرار الضريبي قد تم تقديمه. العقوبات المقرَّ

مثال

شركة الفجر ذ.م.م هي شركة تنتج وتبيع مشروبات الطاقة في المملكة، وهي حائزة لرخصة مستودع 

ضريبي في المملكة للموقع الذي يتم فيه إنتاج مشروبات الطاقة. وفي يناير وفبراير 2019م، طرحت 

بالتجزئة 1,000,000 ريال.  شركة الفجر ذ.م.م لالستهالك مشروبات طاقة بلغ السعر اإلجمالي لبيعها 

ويجب على شركة الفجر  ذ.م.م تقديم إقرار عن الضريبة االنتقائية إلى الهيئة في موعد أقصاه 15 مارس 

مت شركة الفجر  ذ.م.م إقرار الضريبة االنتقائية في  2019م. ونتيجة لسلسلة من األحداث المؤسفة، قدَّ

دت الشركة الضريبة المستحقة في نفس اليوم. 10 مايو 2019م. وسدَّ

ل الضريبة على مشروبات الطاقة هو 100%، والوعاء الضريبي اإلجمالي هو 1,000,000  وحيث إن معدَّ

تقديم  في  الشركة  تأخر  وبسبب  ريال.   1,000,000 هو  المستحق  االنتقائية  الضريبة  مبلغ  يكون  ريال، 

اإلقرار الضريبي )ومن ثم التأخر في سداد الضريبة المستحقة(، تخضع الشركة للغرامات المطبقة.

وتبلغ قيمة الغرامة على التأخر في تقديم اإلقرار 10% من الضريبة التي لم يتم اإلقرار عنها، ألنَّ تقديم 

اإلقرار قد تأخر لمدة تزيد على 30 يوًما ولكن لم تتجاوز 60 يوًما من تاريخ 15 مارس 2019م.
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وبذلك يكون مبلغ الغرامة على التأخر في تقديم اإلقرار هو 100,000 ريال.

في  التأخر  غرامة  أيًضا  تطبق  موعدها،  في  المستحقة  الضريبة  سداد  لعدم  ونتيجة  ذلك،  إلى  وإضافة 

السداد. وتبلغ الغرامة 5% من إجمالي قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه. وحيث إن 

الموعد النهائي لسداد الضريبة هو 15 مارس 2019م، والسداد تم في 10 مايو 2019م، يكون السداد قد 

تأخر لمدة ثالثة أشهر تقويمية )أو أجزاء منها(، أي مارس وأبريل ومايو. وبناًء عليه، يتم توقيع غرامة 

قدرها 15% من الضريبة المستحقة غير المسددة.

وبذلك يكون مبلغ الغرامة على التأخر في السداد هو 150,000 ريال، ويصل مجموع الغرامات عن هذا 

اإلقرار الضريبي 250,000 ريال.
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5.1.3 التهرب الضريبي

يمكن تعريف التهرب الضريبي عموًما بأنَّه تحريف أو تزوير السجالت و/أو المستندات بهدف التهرُّب من 

تهرًُّبا  التالية  األنشطة  وُتعتبر  المملكة.  في  شخص  أي  جانب  من  تقليلها  أو  المستحقة  الضريبة  سداد 

ا45: ضريبيًّ

أو  	 جزئًيا  عليها  المستحقة  الضريبة  سداد  دون  المملكة  إلى  انتقائية  سلع  إدخال  محاولة  أو  إدخال 

بالكامل.

بصورة  	 منها  إخراجها  محاولة  أو  إخراجها  أو  المملكة  إلى  انتقائية  سلع  إدخال  محاولة  أو  إدخال 

المملكة  جانب  من  المفروضة  التقييد  أو  المنع  ألحكام  خالًفا  أو  بها  المعمول  للتشريعات  مخالفة 

السلع. هذه  على 

إنتاج أو تحويل أو حيازة أو تخزين أو نقل أو تلقي سلع انتقائية لم تسدد الضريبة المستحقة عليها  	

أو  السلع،  هذه  عن  المستحقة  الضريبة  تأدية  من  التهرب  بقصد  الضريبة  لتشريعات  مخالفة  بصورة 

والتقييد. المنع  أحكام  تجاوز  بقصد 

تأدية  	 من  التهرب  بقصد  مصطنعة  أو  مزورة  أو  صحيحة  غير  سجالت  أو  إقرارات  أو  مستندات  تقديم 

انتقائية. سلعة  أي  على  المستحقة  االنتقائية  الضريبة 

وضع عالمات غير صحيحة أو مزورة على أي سلعة انتقائية بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة  	

على تلك السلعة.

التسجيل ألغراض  	 أو حيازتها دون  إنتاجها  أو  االنتقائية  السلع  ممارسة نشاط ينطوي على استيراد 

الواجب. النحو  على  االنتقائية  الضريبة 

ا أن يكون الشخص قد ارتكب المخالفة بقصد عدم سداد  وُيعدُّ شرًطا رئيًسا العتبار المخالفات تهرُّبًا ضريبيًّ

تهرًُّبا  مخالفة  أي  اعتبار  بشأن  القرار  صاحبة  هي  والهيئة  المستحق.  المبلغ  تقليل  أو  االنتقائية  الضريبة 

ا وذلك بحسب كلِّ حالة على حدة. ضريبيًّ

ه ُيعاقب بغرامة ال تقل عن قيمة الضريبة المستحقة وال  وإذا ثبتت إدانة أي شخص بالتهرب الضريبي فإنَّ

تزيد على ثالثة أمثال قيمة السلع االنتقائية محل التهرب46.

45 - المادة 32 »التهرب الضريبي«، االتفاقية والمادة التاسعة عشرة، نظام الضريبة االنتقائية

46 - المادة العشرون، نظام الضريبة االنتقائية
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5.1.4 العقوبة اإلدارية العامة

تثبت  شخص  أي  ُيعاقب  االنتقائية،  الضريبة  لتشريعات  دة  المحدَّ المخالفات  من  آنًفا  ُذكر  ما  إلى  إضافة 

ريال47:  50,000 تتجاوز  ال  بغرامة  التالية  األفعال  بارتكاب  إدانته 

منع أو إعاقة موظفي الهيئة من أداء واجباتهم الوظيفية 	

عدم االلتزام بتقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة 	

مخالفة أي حكم آخر من أحكام نظام الضريبة االنتقائية أو الئحته التنفيذية 	

د مبلغ الغرامة بما ال يزيد على 50,000 ريال. ويحق للهيئة أن تحدِّ

والغرض من النص على هذه العقوبة ألي مخالفة أخرى لنظام الضريبة االنتقائية أو الئحته التنفيذية هو 

تزويد الهيئة بالقدرة على فرض غرامات ال تنص تشريعات الضريبة االنتقائية على عقوبة محددة لها، كما 

هو الحال على سبيل المثال فيما يتعلق بمخالفة األحكام الخاصة باألختام الضريبية.

أنواع  بطرح  المثال  سبيل  على  العامة،  العقوبة  عليها  تنطبق  التي  المخالفة  نفس  تكرار   حالة  وفي 

هذه  فرض  للهيئة  يحقُّ  عليها،  الضريبية  األختام  وضع  دون  لالستهالك  االنتقائية  السلع  من  متعددة 

مخالفة. كل  لالستهالك/عن  طرح  عملية  كل  عن  الغرامة 

وتتمتع الهيئة بسلطة تقديرية واسعة بشأن طريقة تطبيق هذه العقوبة.

وتجدر اإلشارة إلى أنَّ جميع العقوبات المذكورة، سواء تم توقيعها على عدم تقديم اإلقرار أو عدم السداد 

أو التهرب الضريبي أو أي مخالفة عامة، ال ُتخصم بأي حال من األحوال من قيمة الضريبة المستحقة على 

الشخص الملزم بسداد الضريبة 48.

وعالوة على ذلك، فإذا ثبتت إدانة أي شخص بتكرار مخالفة نظام الضريبة االنتقائية أو الئحته التنفيذية 

مضاعفة  تجوز  ا،  نهائيًّ السابقة  العقوبة  قرار  فيه  صار  الذي  التاريخ  من  اعتباًرا  سنوات،  ثالث  فترة  خالل 

الضريبة  ألغراض  تسجيله  تعليق  و/أو  المخالفة  نفس  بسبب  الشخص  ذلك  على  ُفرضت  التي  الغرامة 

تتجاوز ستة أشهر. لمدة ال  الهيئة  لدى  االنتقائية 

47 - المادة الثالثة والعشرون، نظام الضريبة االنتقائية

48 - المادة الرابعة والعشرون، نظام الضريبة االنتقائية
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تراها  إعالمية  وسيلة  أي  في  الصادرة  والعقوبة  المخالفة  تفاصيل  نشر  بحق  أيًضا  الهيئة  وتحتفظ 

. سبة منا

ا أو  وفي حالة فرض عقوبة تتعلق بضريبة انتقائية مستحقة، ثم ردِّ هذه الضريبة في وقت الحق، جزئيًّ

ُيرد أيًضا مبلغ الغرامة المدفوع عن هذه الضريبة إلى الشخص الملزم بسداد الضريبة. بالكامل، 

5.2 المكافآت المالية

إذا أسهم شخص ما في الكشف عن أي مخالفة ألحكام النظام أو الالئحة و/أو إدانة شخص آخر بهذه 

المخالفة، بما في ذلك التهرب الضريبي، ونتج عن ذلك تحصيل الضريبة المستحقة أو الغرامة المقررة من 

جانب الهيئة، فإنَّ ذلك الشخص يكون مؤهاًل للحصول على مكافأة مالية 49.

التي  المقررة  الغرامة  أو  المستحقة  الضريبة  إجمالي  من   %2.5 إلى  المكافأة  هذه  تصل  أن  ويمكن 

أقل. أيهما  ريال،   1,000,000 أو  الهيئة،  حصلتها 

5.3 االعتراضات والتظلُّمات

يحق ألي شخص تم اعتباره مداًنا بمخالفة النظام أو الالئحة وصدر ضده قرار يتضمن عقوبة أن يتقدم بتظلُّم 

م ذلك الشخص بتظلُّم  من هذا القرار خالل 30 يوًما من تاريخ إخطاره بالمخالفة أو تلك العقوبة. فإذا لم يتقدَّ

رة 50. خالل المدة التي حددها النظام، فتعتبر المخالفة ثابتة وُتستحق عليه العقوبة المقرَّ

ويمكن تقديم التظلُّمات باستخدام النموذج المعد لذلك في البوابة اإللكترونية للهيئة. ويمكن حفظ 

النماذج والرجوع إليها في وقت الحق. ويمكن للشخص الملزم بسداد الضريبة أن يتابع حالة التظلم من 

خالل البوابة اإللكترونية للهيئة.

50 - المادة السابعة والعشرون، نظام الضريبة االنتقائية
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ويجوز للشخص الملزم بسداد الضريبة أن يطلب إعادة النظر في أي قرار صادر ضده من الهيئة، إذا كان 

التالية: للمعايير  مستوفًيا 

أن يكون الطلب متعلًقا بقرار صادر من الهيئة بشأن تشريعات الضريبة االنتقائية. 	

أن يكون الشخص الملزم بسداد الضريبة الذي يطلب إعادة النظر في القرار هو الشخص الذي صدر  	

ضده قرار الهيئة ذو الصلة.

أال يكون القرار قد سبقت إعادة النظر فيه. 	

د  	 م الطلب قد سدَّ إذا كان القرار متعلًقا بحساب الضريبة االنتقائية المستحقة، فيجب أن يكون مقدِّ

هذه الضريبة قبل تقديم الطلب. ويجوز اإلعفاء من هذا الشرط في بعض األحيان إذا كان يترتب عليه 

عبء مفرط على عاتق الشخص الملزم بسداد الضريبة.

أن يتم تقديم الطلب خالل 30 يوًما من اإلشعار بالقرار الصادر من الهيئة. 	

ا لألسباب التي يرى الشخص الملزم بسداد الضريبة أن الهيئة ينبغي  	 ن الطلب وصًفا تفصيليًّ أن يتضمَّ

أن تراعيها عند اتخاذ قرارها.

وإذا تقدم الشخص الملزم بسداد الضريبة بطلب إلى الهيئة حتى تعيد النظر في أحد قراراتها، فإنَّ ذلك 

ال يحد من قدرة ذلك الشخص على أن يختصم الهيئة في دعوى قضائية.

وتحتفظ الهيئة بحق إعادة النظر في أي قرار، بصرف النظر عما إذا كان طلب الشخص الملزم بسداد الضريبة 

م طلًبا بإعادة النظر أم ال. قد قدَّ
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6. هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هي الجهة المسؤولة عن تحصيل الضريبة االنتقائية وإدارتها والتفتيش 

عليها والرقابة عليها داخل المملكة.

6.1 عمليات التدقيق والتفتيش

بهدف التأكد من دقة جميع السجالت المتعلقة بالضريبة االنتقائية، وصحة حساب الضريبة المستحقة 

داخل  الضريبة  بسداد  الملزم  الشخص  ألنشطة  تدقيق  عمليات  إجراء  بحق  الهيئة  تحتفظ  وسدادها، 

المملكة.

ويحق للهيئة أن تجري ثالثة أنواع من عمليات التدقيق داخل المملكة:

عمليات التدقيق المبدئي 	

عمليات التدقيق المكتبي 	

عمليات التدقيق الميداني 	

وتجدر اإلشارة إلى أنَّه يمكن إجراء النوعين األخيرين من عمليات التدقيق مًعا في نفس الوقت أو كّلٍ 

على حدة.

ويحق للهيئة أن تجري عمليات التدقيق المبدئي ألنشطة أي شخص ملزم بسداد الضريبة دون توجيه 

إشعار رسمي لذلك الشخص. وتستند عمليات التدقيق المبدئي إلى المعلومات التي حصلت عليها الهيئة 

بالفعل. ويمكن أن يؤدي التدقيق المبدئي إلى إجراء تدقيق مكتبي أو ميداني ألنشطة الشخص الملزم 

بسداد الضريبة.
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وعند تنفيذ عمليات التدقيق المكتبي أو الميداني، تقوم الهيئة بإبالغ الشخص الملزم بسداد الضريبة 

حالة  في  أو  ضريبي  تهرب  وقوع  في  االشتباه  هو  التدقيق  إجراء  سبب  يكن  لم  ما  للتدقيق،  بخضوعه 

رفض الشخص الملزم بسداد الضريبة التعاون مع الهيئة. وعند تنفيذ عمليات التدقيق من هذين النوعين، 

ة صالحيات بهدف تنفيذ المهمة المنوطة بها51، وتشمل هذه الصالحيات  تحتفظ الهيئة بحق ممارسة عدَّ

ما يلي:

دخول المستودعات الضريبية وأي مواقع أخرى يتم فيها حيازة سلع انتقائية. 	

الدخول إلى أي وسيلة نقل تستخدم لنقل السلع االنتقائية. 	

الطلب من أي وسيلة نقل تستخدم لنقل سلع انتقائية التوجه إلى أي مكان في المملكة. 	

االطالع على أي معلومات تتعلق بالسلع االنتقائية الموجودة في أي مكان أو وسيلة نقل مستخدمة  	

لحيازة أو نقل السلع االنتقائية.

أخذ أو طلب عينة من أي سلعة انتقائية موجودة داخل أي وسيلة نقل أو مكان يستخدم لحيازة أو  	

نقل السلع االنتقائية.

وإضافة إلى ما سبق، يكون الشخص الخاضع للتدقيق مطالًبا بتقديم أي معلومات تطلبها منه الهيئة 

فيما يتعلق بتحديد التزاماته المتعلقة بالضريبة االنتقائية. وفي حال عدم امتثال الشخص لطلب تقديم 

خاذ خطوات للحصول على تلك المعلومات. وعالوة على ذلك، تحتفظ الهيئة  معلومات، يجوز للهيئة اتِّ

بحق مصادرة المستندات إذا توافر لديها سبب للشك في أنَّ الشخص الملزم بسداد الضريبة سوف يتالعب 

بهذه المستندات. وبعد االنتهاء من عملية التدقيق، تتم إعادة جميع المعلومات إلى الشخص الملزم 

بسداد الضريبة.

51 - المادة الخامسة والخمسون، »صالحيات الهيئة في التدقيق وتطبيق النظام«، الالئحة التنفيذية
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ا من اإلجراءات الخمسة التالية، منفردة أو مجتمعة: وبعد إجراء أي عملية تدقيق، يجوز للهيئة أن تتخذ أيًّ

فرض تقييم ضريبي. 	

فرض عقوبة واحدة أو أكثر على مخالفات تشريعات الضريبة االنتقائية. 	

إلغاء رخص المستودعات الضريبية أو إلغاء تسجيل الشخص ألغراض الضريبة االنتقائية. 	

إصدار توصيات للشخص بشأن كيفية تحسين مستوى امتثاله لتشريعات الضريبة االنتقائية. 	

إبالغ الشخص بأن التدقيق لن تترتب عليه أي إجراءات رسمية. 	

6.2 القرارات التفسيرية للضريبة االنتقائية

يتعلق  نشاط  أي  تجاه  الهيئة  موقف  من  التأكُّد  في  يرغب  الضريبة  بسداد  الملزم  الشخص  كان  إذا 

ا  بتطبيق تشريعات الضريبة االنتقائية في المملكة، يمكنه أن يطلب من الهيئة أن تصدر قراًرا تفسيريًّ

الصدد. هذا  في 

ويرجع خيار نشر القرار التفسيري للعلن أو االحتفاظ به دون تعميمه إلى الشخص الملزم بسداد الضريبة 

الذي طلب من الهيئة إصدار ذلك القرار.

وقبل تقديم طلب إصدار قرار تفسيري إلى الهيئة، ينبغي أن يتأكد الشخص الملزم بسداد الضريبة أن 

د الجزء الذي يطلب توضيحه من  طلبه يتضمن جميع المعلومات المتصلة بالنشاط محل الطلب، ويحدِّ

نظام الضريبة االنتقائية، ويرفق بالطلب أي مستندات ذات صلة يمكن أن تدعم رأيه. ولن يكون بوسع 

المعلومات ذات  لديها جميع  المطلوب تفسيرها ما لم تكن  المسألة  أن تصدر قراًرا دقيًقا بشأن  الهيئة 

مها الشخص الملزم  خذه من قرارات بناًء على معلومات غير دقيقة قدَّ الصلة، ويحق للهيئة إبطال ما تتَّ

الضريبة. بسداد 
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ويحق للهيئة قبول الطلب أو رفضه بناًء على تقديرها، ويكون هذا التقدير على أساس كلِّ حالة على 

التالية: العوامل  بحسب  حدة، 

مة من الشخص الملزم بسداد الضريبة بشأن القرار التفسيري المطلوب إصداره. 	 المعلومات المقدَّ

صلة الموضوع بنظام الضريبة االنتقائية والئحته التنفيذية. 	

الملزمين  	 األشخاص  من  وغيره  الضريبة  بسداد  الملزم  الشخص  يجنيها  أن  يمكن  التي  االستفادة 

الطلب. محل  الموضوع  بشأن  قرار  إصدار  من  الضريبة  بسداد 

وتجدر  الطلب.  تقديم  وقت  في  االنتقائية  الضريبة  لتشريعات  صيغة  أحدث  على  بناء  القرارات  وتصدر 

بسداد  الملزم  للشخص  يجوز  وال  قانوًنا  ملزًما  يكون  ال  الهيئة  تصدره  تفسيري  قرار  أيَّ  أنَّ  إلى  اإلشارة 

مطلب. أي  في  وحده  عليه  االعتماد  الضريبة 

7. االتصال بنا

للحصول على مزيد من المعلومات بشأن الضريبة االنتقائية، ُيرجى االطالع على األدلة اإلرشادية األخرى 

أو زيارة الموقع اإللكتروني للهيئة: www.zatca.gov.sa ؛ أو التواصل عبر الرقم التالي: 19993.

ويمكنكم أيًضا االتصال بالهيئة بشأن المسائل المتعلقة بالضريبة االنتقائية عبر عنوان البريد اإللكتروني:

ET-zatca@zatca.gov.sa
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 امـسـح هـــــذا الـكــود لالّطالع عـلــــى آخر تحديـث

لـهـــــذا المســتـنـد وكـل المـســــتندات المنشـــــورة

zatca.gov.sa أو تـفضل بزيـارة الموقع اإللكتروني


