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دليل تمديد مبادرة إلغاء الغرامات
واإلعـفـاء مـن الـعـقـوبـات الـمـالـيـة
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مقدمة

الفترة الزمنية األولى

ــن  ــات واإلعفــاء مــ ــاء الغرامــ ــادرة إلغــ ــل بمبــ ــد العمــ تــــم تمديــ

ــدة  ــال لم ــاع األعم ــن قط ــن م ــى المكلفي ــة عل ــات الماليــ العقوبــ

ســــتة أشــــهر إضافيــــة تنتهــــي بتاريــــخ 30 يونيــــو 2021م، كنــوع 

ــة  ــزكاة والضريب ــة ال ــا هيئ ــي اتخذته ــة الت ــادرات التحفيزي ــن المب م

والجمــارك لتخفيــف األثــر المالــي واالقتصــادي علــــى القطــــاع 

ــا.   ــة كورون ــراء جائح ــاص ج الخــ

ــر  ــات التأخ ــع غرام ــن دف ــين م ــادرة الــمــكــّلـفـ ــذه المب ــي ه وتعف

ــة،  ــرارات الضريبي ــم اإلق ــي تقدي ــر ف ــات التأخ ــداد، وغرام ــي الس ف

وذلــك عــن الفتــرات الضريبيــة المرتبطــة بإقــرارات واجبــة التقديم و 

/ أو الســداد للهيئــة قبــل تاريــخ 21 ينايــر 2021م، بشــرط ســداد أصل 

الضريبــة المســتحقة واجبــة األداء للهيئــة بموجــب تلــك اإلقــرارات، 

علــى أن يتــم تطبيــق اإلعفــاء وفــق نســب تناقصيــة محــددة ترتبــط 

بالفتــرات التــي يتــم خاللهــا ســداد أصــل الضريبــة المســتحقة 

للهيئــة خــالل فتــرة ســريان المبــادرة، وذلــك علــى النحــو اآلتــي: 

يتــم اإلعفــاء مــن الغرامات المشــمولة فــي المبادرة بنســبة %100، 

ــن          ــرة م ــالل الفت ــتحقة خ ــة المس ــن الضريب ــل دي ــداد أص ــم س إذا ت

1 ينايــر إلــى 31 مــارس 2021م.

الفترة الزمنية الثانية

الفترة الزمنية الثالثة  

يتــم اإلعفــاء مــن الغرامــات المشــمولة فــي المبــادرة بنســبة %75، 

ــن          ــرة م ــالل الفت ــتحقة خ ــة المس ــن الضريب ــل دي ــداد أص ــم س إذا ت

ــو 2021م. ــى 31 ماي ــريل إل 1 أبـ

يتــم اإلعفــاء مــن الغرامــات المشــمولة فــي المبــادرة بنســبة %50، 

ــن            ــرة م ــالل الفت ــتحقة خ ــة المس ــن الضريب ــل دي ــداد أص ــم س إذا ت

1 يونيــو إلــى 30 يونيــو 2021م.

المســددة  غيــر  الغرامــات  مــن  اإلعفــاء  المبــادرة  تشــمل  كمــا 

المشــمولة فــي المبــادرة بنســبة 100%، وكان المكلــف قــد قــام 

بســداد أصــل ديــن الضريبــة المســتحقة قبــل تاريــخ تمديــد المبــادرة 

فــي )21 ينايــر 2021م(.
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ما ال تشمله المبادرة

بإقــرارات  المرتبطــة  الغرامــات  مــن  اإلعفــاء  المبــادرة  تشــمل  ال 

ضـريـبـيـــة واجـبـــة الـتـقـديـم للـهـيـــئة في أو بعد 21 يناير 2021م.

)علــى ســبيل المثــال: إقــرار ضريبــة القيمــة المضافــة عــن شــهر 

ديســمبر 2020م، الواجــب تقديمهــا للهيئــة قبــل نهايــة 31 ينايــر 

2021م(.

كمــا ال تشــمل المبــادرة اإلعفــاء مــن الغرامــات األخــرى المفروضــة 

علــى المكلــف بخــالف الغرامــات المرتبطــة باإلقــرارات مثــل غرامــة 

التأخــر فــي التســجيل، أو عــدم إصدار فاتــورة ضريبيــة صحيحة وغير 

ــرب  ــات الته ــمول غرام ــدم ش ــن ع ــال ع ــات، فض ــن المخالف ــك م ذل

الضريبــي. 

ويوضح هــــذا الدليــــل المبــــادرة بشــــكل تفصيلي ومبســــط حتى 

ــل  ــن التواص ــوب، ويمك ــو المطل ــى النح ــا عل ــتفادة منه ــم االس يت

واالستفســار عــن المبــادرة عبــر مركــز االتصــال الموحــد 19993، أو 

ــزكاة والضريبــة Gazt_care@، أو عــن طريــق  عبــر حســاب أســال ال

Gazt.gov.sa ــي ــع اإللكترون ــة بالموق ــات الفوري المحادث
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عن مبادرة اإلعفاء من الغرامات المرتبطة باإلقرارات 
واجبة التقديم و/أو السداد قبل 21 يناير 2021م

هــي مبــادرة مــن هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك تــم إطالقهــا 

التــي أطلقتهــا  ضمــن إطــار حزمــة مبــادرات تحفيــز االقتصــاد، 

حكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين فــي مــارس 2020م، لدعــم 

القطــاع الخــاص فــي المملكــة، وتمكينــه مــن تجــاوز اآلثــار الماليــة 

واالقتصاديــة الناتجــة عــن انتشــار جائحــة كورونــا )كوفيــد-19(، 

ــو  ــى 30 يوني ــات حت ــن الغرام ــاء م ــادرة اإلعف ــد مب ــم تمدي ــد ت وق

ــددة.  ــط مح ــق ضواب 2021م وف

الغرامات المشمولة بالمبادرة

التأخر في تقديم اإلقرارات الضريبية

)لجميع أنواع الضرائب(

غرامات التأخر في السداد 

)لجميع أنواع الضرائب(

غرامات تعديل اإلقرارات وتصحيحها 

)فقط ضريبة القيمة المضافة(
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الغرامات غير المشمولة بالمبادرة

غرامات التهرب الضريبي.

غرامات الضبط الميداني. 

)عدم إصدار فاتورة ضريبية / التأخر في التسجيل

وغير ذلك من المخالفات( 

أي غرامات تم سدادها قبل صدور قرار التمديد. 

في 21 يناير 2021م

التأخــر فــي تقديــم اإلقــرارات أو التأخــر فــي ســداد الضريبــة 

أو تعديــل إقــرارات يتوجــب تقديمهــا للهيئــة.  

 بعد 21 يناير 2021م
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شرط اإلعفاء من الغرامات
وفق نسب اإلعفاء 

ســداد أصــل ديــن الضريبــة المســتحق عــن الفتــرات المشــمولة فــي 

المبــادرة قبــل نهايــة مــدة ســريان المبــادرة )30 يونيــو 2020م(، وال 

تشــمل المبــادرة الغرامــات الناتجــة عــن إقــرارات يجــب تقديمهــا و/ 

أو ســدادها بعــد تاريــخ صــدور قــرار التمديــد فــي 21 ينايــر 2021م. 

الغرامات المشمولة
ما قبل 21 يناير 

تاريخ تمديد
الــــمـــبــادرة

تاريخ انتهاء 
الـــمــــبــادرة

المبادرة تشمل غرامات عن 
إقرارات وجب تقديمها قبل 

تاريخ تمديد المبادرة

المبادرة ال تشمل غرامات 
عن إقرارات يجب تقديمها 

من تاريخ تمديد المبادرة
30 يونيو 2021م21 يناير 2021م

أنواع الضرائب المشمولة بالمبادرة

ضريبة القيمة المضافة.

ضريبة االستقطاع.

ضريبة السلع االنتقائية.

ضريبة الدخل.
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النسب والفترات الزمنية
لإلعفاءمن الغرامات

يتــم إعفــاء المكلفيــن مــن قطــاع األعمــال مــن غرامــات التأخــر في 

الســداد، وغرامــات التأخــر فــي تقديم اإلقــرارات الضريبيــة، وغرامات 

تعديــل اإلقــرارات وفق نســب وفتــرات زمنيــة محددة. 

الفترة التي يتم خاللها سداد أصل
دين الضريبة المستحقة 

نسبة اإلعفاء للغرامات
المشمولة 

  الفترة
الزمنية

قبل 21 يناير حتى 31 مارس 2021م %100  األولى

من 1 أبريل حتى 31 مايو 2021م %75 الثانية

من 1 يونيو حتى 30 يونيو 2021م %50  الثالثة
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الـفـتـرة الـزمـنـيـة األولـى لالسـتفادة 
من اإلعفاءات: من 1 يناير حتى 31 مارس 2021م

يــتـــم اإلعـفــــاء مـــن الـغـرامـات الـمشمولة بـنـســـبة 100% إذا تم 

ســداد أصــل ديــن الضريبــة المســتحقة حتــى 31 مــارس 2021م.

لــدى ســارة منشــأة لبيــع العطور، وتأخــرت فــي تقديم إقــرار ضريبة 

ــارة  ــب س ــام 2020م، وترغ ــن ع ــث م ــع الثال ــة للرب ــة المضاف القيم

فــي االســتفادة مــن مبــادرة اإلعفــاء األخيــرة، وقامــت بتقديــم 

إقراراتهــا للهيئــة وســداد الضريبــة المســتحقة، وذلــك قبــل انتهــاء 

الفتــرة الزمنيــة األولــى لالســتفادة مــن اإلعفــاء والتــي تنتهــي فــي 

2021م.  مــارس   31

غرامــة التأخــر فــي تقديــم اإلقــرار = 25% مــن الضريبــة التــي كان 

يتعيــن علــى المنشــأة اإلقــرار عنهــا.

ــة  ــن قيم ــتحقة = 5% م ــة المس ــداد الضريب ــي س ــر ف ــة التأخ غرام

ــخ  ــى تاري ــه حت ــزء من ــهر أو ج ــن كل ش ــددة ع ــر المس ــة غي الضريب

ــي. ــداد الفعل الس

مثال

الغرامات التي كانت مستحقة على المنشأة

   30 يونيو 2021م   1 يونيو 2021م   1 أبريل 2021م   21 يناير 2021م

سيتم إعفاء المنشأة من الغرامات السابقة بنسبة 100% ألنه تم سداد الضريبة 

المستحقة خالل الفترة الزمنية األولى لالستفادة من اإلعفاء.

الشرح

الغرامات المشمولة
ما قبل 21 يناير 

تاريخ تمديد
تاريخ انتهاءالــــمـــبــادرة

الـــمــــبــادرة

المهلة الزمنية
األولى لإلعـفاء

100% إعفاء من الغرامات

ال تشمل المبادرة غرامات

مخالفات التهرب الضريبي.

أي غرامات بخالف الغرامات المشمولة في المبادرة.
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الفترة الزمـنـية األولى لالسـتـفـادة
من اإلعفاءات: من 1 يناير حتى 31 مارس 2021م

الضريبــة  ســداد  فــي  بالتأخــر  غازيــة  مشــروبات  شــركة  قامــت 

المســتحقة إلقــرار ضريبــة الســلع االنتقائيــة عــن الفتــرة الضريبيــة 

السادســة مــن عــام 2020م )نوفمبــر / ديســمبر(، والــذي يفتــرض 

ســداده بحــد أقصــى )15 ينايــر 2021م(، وبعــد صــدور قــرار تمديــد 

مبــادرة اإلعفــاء مــن الغرامات فــي 21 ينايــر 2021م، أرادت الشــركة 

االســتفادة مــن المبــادرة وســداد الضريبــة المســتحقة خــالل شــهر 

ــر 2021م )فــي فتــرة اإلعفــاء األولــى(. فبراي

ــة  ــن قيم ــتحقة = 5% م ــة المس ــداد الضريب ــي س ــر ف ــة التأخ غرام

الضريبــة غيــر المســددة عــن كل شــهر أو جــزء منــه لــم تســدد عنــه 

الضريبــة حتــى تاريــخ الســداد الفعلــي.

مثال 2

الغرامات التي كانت مستحقة على المنشأة

   30 يونيو 2021م   1 يونيو 2021م   1 أبريل 2021م   21 يناير 2021م

سـيـسـتـفـيـد الـمـكـلـف من اإلعفاء من غرامة التأخر في السداد بنسبة %100 

لقيامه بسداد كامل أصل دين الضريبة المستحق خالل الفترة األولى لالستفادة 

من اإلعفاء.

الشرح

الغرامات المشمولة
ما قبل 21 يناير 

تاريخ تمديد
الــــمـــبــادرة

تاريخ انتهاء
الـــمــــبــادرة

المهلة الزمنية
األولى لإلعـفاء

100% إعفاء من الغرامات
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الفترة الزمنية الـثانية لالستفادة
من اإلعفاءات: مـن 1 أبـريل حتى 31 مايو 2021م

يتــم اإلعفــاء مــن الغرامات المشــمولة في المبادرة  بـنـسـبـــة %75 

إذا تـــم ســـداد أصــــل ديـــــن الـــضـريـبــــة الـمـسـتـــحق خالل الفترة 

مــن 1 أبريــل 2021م وحتــى 31 مايــو 2021م. 

لــدى محمــد شــركة تســويق واعــالن،  وتأخر في ســداد إقــرار ضريبة 

الــذي  2019م  الشــهري عــن شــهر ديســمبر  المضافــة  القيمــة 

يفتــرض ســداده بحــد أقصــى )31 ينايــر 2020م(، وبعــد صــدور قــرار 

ــر 2021م، أراد  ــي 21 يناي ــات ف ــن الغرام ــاء م ــادرة اإلعف ــد مب تمدي

االســتفادة مــن المبــادرة وســداد الضريبــة المســتحقة خــالل شــهر 

مايــو 2021م )خــالل فتــرة اإلعفــاء الثانيــة(.

مثال

غرامــة التأخــر فــي ســداد الضريبــة المســتحقة = 5% مــن قيمــة 

ــخ  ــى تاري ــه حت ــزء من ــهر أو ج ــن كل ش ــددة ع ــر المس ــة غي الضريب

ــي. ــداد الفعل الس

الغرامات التي كانت مستحقة على المنشأة

   30 يونيو 2021م   1 يونيو 2021م   1 أبريل 2021م   21 يناير 2021م

سيتم إعفاء المنشأة من غرامة التأخر في السداد بنسبة 75% ألنه تم سداد 

الضريبة المستحقة خالل الفترة الزمنية الثانية لالستفادة من اإلعفاء.

الشرح

الغرامات المشمولة
ما قبل 21 يناير 

تاريخ تمديد
الــــمـــبــادرة

تاريخ انتهاء
الـــمــــبــادرة

المهلة الزمنية
الثانية لإلعـفاء

75% إعفاء من الغرامات
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لــدى عبــد اهلل ســوبر ماركــت، وتأخــر فــي تقديــم إقــرار ضريبــة 

2020م والــذي  بالربــع األخيــر لعــام  القيمــة المضافــة الخــاص 

ــد  ــر 2021م )بع ــخ 31 يناي ــة تاري ــل نهاي ــة قب ــه للهيئ ــب تقديم يج

تاريــخ ســريان المبــادرة الممــددة(. وبعــد صــدور قــرار تمديــد مبــادرة 

ــرار  ــم اإلق ــر 2021م، أراد تقدي ــي 21 يناي ــات ف ــن الغرام ــاء م اإلعف

وســداد الضريبــة المســتحقة بموجبــه خــالل شــهر إبريــل 2021م.

مثال 2

غرامــة التأخــر فــي تقديــم اإلقــرار = 15% مــن الضريبــة التــي كان 

يتعيــن علــى المنشــأة اإلقــرار عنهــا.

ــة  ــن قيم ــتحقة = 5% م ــة المس ــداد الضريب ــي س ــر ف ــة التأخ غرام

ــخ  ــى تاري ــه حت ــزء من ــهر أو ج ــن كل ش ــددة ع ــر المس ــة غي الضريب

ــي. ــداد الفعل الس

الغرامات التي كانت مستحقة على المنشأة

   30 يونيو 2021م   1 يونيو 2021م   1 أبريل 2021م   21 يناير 2021م

لن يستفيد المكلف من المبادرة، حيث إن اإلقرار الذي تأخر في تقديمه وسداده، 

واجب التقديم للهيئة بتاريخ 31 يناير 2021م

)بعد تاريخ تمديد العمل بالمبادرة األخيرة(. 

الشرح

الغرامات المشمولة
ما قبل 21 يناير 

تاريخ تمديد
الــــمـــبــادرة

تاريخ انتهاء
الـــمــــبــادرة

المهلة الزمنية
الثانية لإلعـفاء

75% إعفاء من الغرامات
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الفترة الزمنية الـثانية لالستفادة
من اإلعفاءات: مـن 1 أبـريل حتى 31 مايو 2021م

لبيــع  المملكــة  فــي  مقيمــة  غيــر  أجنبيــة  شــركة  فــرع  تأخــر 

مســتحضرات التجميــل فــي ســداد ضريبــة الدخــل المســتحقة عــن 

عــام 2018م، وتــم تغريــم الفــرع مــن الهيئــة نتيجــة التأخــر فــي 

الســداد، وبعــد تمديــد مبــادرة اإلعفاء مــن الغرامات حتــى 30 يونيو 

2021م، أراد الفــرع االســتفادة مــن المبــادرة، فقام بســداد الضريبة 
المســتحقة، بتاريــخ 15 أبريــل 2021م، فهــل يســتحق الفــرع اإلعفاء 

مــن الغرامــة، وكــم هــي نســبة اإلعفــاء المســتحقة؟ 

غرامــة التأخــر فــي ســداد الضريبــة المســتحقة = 1% مــن الضريبــة 

غيــر المســددة عــن كل ثالثيــن يــوم تأخيــر.

مثال 3

الغرامات التي كانت مستحقة على المنشأة

   30 يونيو 2021م   1 يونيو 2021م   1 أبريل 2021م   21 يناير 2021م

يستحق الفرع في هذه الحالة اإلعفاء من الغرامة، وذلك بنسبة 75%، حيث تم 

سداد الضريبة المستحقة خالل الفترة الزمنية الثانية لالستفادة من المبادرة.

الشرح

الغرامات المشمولة
ما قبل 21 يناير 

تاريخ تمديد
الــــمـــبــادرة

تاريخ انتهاء
الـــمــــبــادرة

المهلة الزمنية
الثانية لإلعـفاء

75% إعفاء من الغرامات
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الفترة الزمنية الثالثة لالستفادة
من اإلعفاء: مــن 1 يــونـيو حتى 30 يونيو 2021م

يتــم اإلعفــاء من الغرامات المشــمولة فــي المبادرة بـنـسـبـــة %50 

إذا تـــم سـداد أصــل ديــــن الــضـريــبــة الـمـستحق خالل الفترة من 

1 يونيــو 2021 م وحتــى 30 يونيو 2021م. 

مكلــف يمتلــك محــل مختــص ببيــع المســتلزمات الكهربائيــة، 

وقامــت الهيئــة بإعــادة تقييــم إقــرار ضريبــة القيمــة المضافــة 

المقــدم مــن قبلــه عــن الفتــرة الضريبيــة الخاصــة بالربــع األول مــن 

عــام 2020م، وفرضــت عليــه غرامــات التأخــر فــي الســداد وتصحيح 

ــف  ــدم المكل ــة، وق ــة المضاف ــة القيم ــام ضريب ــً لنظ ــرار وفق اإلق

اعتراضــً علــى تقييــم الهيئــة لــدى الجهــة الضريبيــة المختصــة 

ولــم يســدد فــارق الضريبــة المســتحقة بعــد التقييــم )أصــل ديــن 

ــا  ــم فرضه ــي ت ــات الت ــدد الغرام ــم يس ــتحقة( ول ــة المس الضريب

عليــه مــن قبــل الهيئــة.

بعــد اإلعــالن عــن تمديــد المبــادرة أراد صاحــب المنشــأة ســداد أصل 

ديــن الضريبــة المســتحقة بتاريخ 5 يونيــو 2021م.

مثال
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ــة  ــن قيم ــتحقة = 5% م ــة المس ــداد الضريب ــي س ــر ف ــة التأخ غرام

ــخ  ــى تاري ــه حت ــزء من ــهر أو ج ــن كل ش ــددة ع ــر المس ــة غي الضريب

ــي. ــداد الفعل الس

غرامــة تصحيــح اإلقــرار =  50% مــن قيمــة الفــرق بيــن الضريبــة التــي 

أقــر عنهــا والضريبــة المســتحقة بعــد إعــادة تقييــم الهيئة.

الغرامات التي كانت مستحقة على المنشأة

   30 يونيو 2021م   1 يونيو 2021م   1 أبريل 2021م   21 يناير 2021م

سـيـتـم إعـفـاء المنشأة من الغرامات السابقة بنسبة 50%، في حال تم سداد 

أصل دين الضريبة المستحق خالل الفترة الزمنية الثالثة لالستفادة من اإلعفاء.

الشرح

الغرامات المشمولة
ما قبل 21 يناير 

تاريخ تمديد
الــــمـــبــادرة

تاريخ انتهاء
الـــمــــبــادرة

المهلة الزمنية
الثالثة لإلعـفاء

50% إعفاء من الغرامات

ال تشمل المبادرة غرامات

مخالفات التهرب الضريبي.

أي غرامات بخالف الغرامات المشمولة في المبادرة.
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الفترة الزمنية الثالثة لالستفادة
من اإلعفاء: مــن 1 يــونـيو حتى 30 يونيو 2021م

شــركة مقيمــة تعاقــدت مــع شــركة غيــر مقيمــة فــي المملكــة 

لتقديــم استشــارات هندســية، وقامــت الشــركة المقيمــة بتقديــم 

2019م وســداد الضريبــة،  إقــرار ضريبــة االســتقطاع فــي مايــو 

ــً  ــداد وفق ــة الس ــة الواجب ــة الضريب ــل قيم ــة بتعدي ــت الهيئ وقام

لنــص النظــام، مــع فــرض غرامة علــى الشــركة نتيجة تأخر الســداد، 

وبعــد اإلعــالن عــن تمديــد المبــادرة أرادت المنشــأة ســداد فــرق 

ــو 2021م. ــهر يوني ــي ش ــة ف ــتحق للهيئ ــة المس الضريب

فكم نسبة اإلعفاء المستحقة على تلك الغرامات؟

مثال 2

غرامــة التأخــر فــي ســداد الضريبــة المســتحقة = 1% مــن الضريبــة 

غيــر المســددة عــن كل ثالثيــن يــوم تأخيــر.

الغرامات التي كانت مستحقة على المنشأة

   30 يونيو 2021م   1 يونيو 2021م   1 أبريل 2021م   21 يناير 2021م

سـيـتـم إعـفـاء الشركة من الغرامات السابقة بـنسبة 50% من قيمة الغرامة، 

حيث تم سداد الضريبة المستحقة خالل الفترة الزمنية الثالثة لالستفادة من 

اإلعفاء.

الشرح

الغرامات المشمولة
ما قبل 21 يناير 

تاريخ تمديد
الــــمـــبــادرة

تاريخ انتهاء
الـــمــــبــادرة

المهلة الزمنية
الثالثة لإلعـفاء

50% إعفاء من الغرامات
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تم إعداد هذا الدليل ألغراض إرشادية فقط، ومضمونه 
قابل للتعديل في أي وقت، وال يعتبر إلزاميً على الهيئة، 
كمـا ال يعـد بمثابة مشـورة قانونيـة، وال يمكـن االعتماد 
عليـه والعمـل بـمـوجـبــه دون الــرجوع الـى األحـكــام 

الـنـظامـيـة ذات الــعـالقــة. 

الضريبيـة  لألنظمـة  خاضـع  شـخص  كل  علـى  ويجـب 
التحقق من التزاماتـه النظامية وواجباته، ويكون وحده 
مسـؤوال عـن تطبيـق األنظمـة واللوائـح بشـكل صحيـح، 
ولـن تكـون هيئـة الـزكاة والضريبـة والجمارك مسـؤولة 
بـأي شـكل مـن األشـكال عـن أي ضـرر أو خسـارة نتيجـة 

عـدم تطبيـق األنظمـة الضريبيـة بشـكل صحيـح.


