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فين من التسجيل حتى السداد #دليل_المكلَّ
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لمنسوبي الهيئة العامة للزكاة والدخل 

مبادرات الهيئة العامة للزكاة والدخل
لتحفيز االقتصاد ودعم القطاع الخاص

تمديد المبادرات



لالنتقال السريع إلى أحد األقسام، 
اضغط على أيقونة القسم.

نظرة عامة حول المبادرات

مبادرة اإلفصاح واإلعفاء من الغرامات 
للمكلفين المسجلين بالهيئة

تفاصيل الغرامات التي يشملها 
اإلعفاء من خالل مبادرات الهيئة

مبادرة إلغاء الغرامات واإلعفاء 
من العقوبات المالية للمكلفين 

مبادرة اإلفصاح واإلعفاء من الغرامات 
للمكلفين غير المسجلين حاليًا بالهيئة
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المحتويات
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إعفاء

المكلفين المسجلين بالهيئة من:

من الغرامات المرتبطة باإلفصاح خالل فترة المبادرة

غرامة تعديل اإلقرار غرامة التأخر في 
السداد

غرامة التأخر في 
السداد

غرامة التأخر في 
تقديم اإلقرار

غرامة التأخر في 
تقديم اإلقرار

المكلفين غير المسجلين بالهيئة والملزمين بالتسجيل 
وتقديم اإلقرارات:

غرامة التأخر في 
التسجيل

في حال التقدم للتسجيل لدى الهيئة وتقديم جميع اإلقرارات المستحقة عن 
أي فترة كان يجب التسجيل قبلها.

بشرط أن يتم تقديم كافة اإلقرارات المستحقة وسداد أصل المبالغ المستحقة 
بعد االفصاح أو التقدم بخطة لتقسيطها بحد أقصى 31 ديسمبر 2020م.

في حال اإلفصاح عن ضريبة مستحقة للهيئة من خالل تعديل اإلقرارات المقدمة

تقديم اإلقرارات التي كان يجب تقديمها قبل تاريخ 18 مارس 2020م.

بشرط أن يتم سداد أصل المبالغ المستحقة بعد اإلفصاح أو التقدم بخطة لتقسيطها 
حتى نهاية 31 ديسمبر 2020م.

تم تمديدها حتى 31 ديسمبر 2020م

تم تمديدها حتى 31 ديسمبر 2020م



سيتم إعفاء المكلفين المسجلين بالهيئة من 
الغرامات المترتبة على:

تعديل أية إقرارات سبق تقديمها للهيئة 
واإلفصاح عن أي مبالغ ضريبية مستحقة للهيئة 

بالزيادة لم يتم اإلفصاح عنها مسبقًا

تقديم أية إقرارات متأخرة كان تاريخ استحقاقها 
قبل 18 مارس 2020م

منافع المبادرة

عدم احتساب أية غرامات على اإلقرارات السابقة التي 
سيتم تعديلها أو تقديمها خالل فترة المبادرة مثل:

غرامة التأخر في 
تقديم اإلقرار

غرامة تعديل 
اإلقرار

غرامة التأخر 
في السداد

فين من التسجيل حتى السداد #دليل_المكلَّ
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مبادرة اإلفصاح واإلعفاء من الغرامات 
للمكلفين المسجلين بالهيئة



يشترط على المكلفين تقديم أو تعديل اإلقرارات وسداد 
الضريبة المستحقة أو تقديم طلب خطة تقسيط..

..إللغاء كافة الغرامات المستحقة من تاريخ استحقاقها 
األصلي على اإلقرارات غير المقدمة أو المعدله والمبالغ 

المستحقة عليها.

تطبق المبادرة على كافة أنواع الضرائب 

تاريخ العمل بالمبادرة

ضريبة الدخل )متضمنة استقطاع الضريبة(, ضريبة القيمة 
المضافة, ضريبة السلع االنتقائية

من 18 مارس 2020م وحتى 31 ديسمبر 2020م

قبل نهاية تاريخ 31 ديسمبر 2020م

فين من التسجيل حتى السداد #دليل_المكلَّ

مبادرة اإلفصاح واإلعفاء من الغرامات 
للمكلفين المسجلين بالهيئة
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فين من التسجيل حتى السداد #دليل_المكلَّ

مثال على كيفية عدم احتساب:

للمكلفين المسجلين بالهيئة

غرامة التأخر في السداد غرامة التأخر في تقديم اإلقرار

مبادرة اإلفصاح واإلعفاء من الغرامات 
للمكلفين المسجلين بالهيئة

الدخل  القيمة المضافة وضريبة  شركة )ص( مسجلة في ضريبة 
منذ عام 2018م

المضافة  القيمة  لضريبة  إقرارات  أربعة  بتقديم  تقم  لم  الشركة 
وإقرارين لضريبة الدخل

تقديم جميع إقراراتها التي لم 
تقدم إلى الهيئة وذلك حتى 

نهاية تاريخ 31 ديسمبر 2020م

سداد الضريبة المستحقة على كافة 
االقرارات المقدمة، أو تقديم طلب 

تقسيط للضريبة المستحقة حتى 
نهاية تاريخ 31 ديسمبر 2020م

يمكن لهذه الشركة االستفادة من 
منافع هذه المبادرة من خالل:

وبذلك استفادت الشركة من هذه المبادرة
باإلعفاء من الغرامات التالية:

ضريبة القيمة المضافة:
من 5% إلى 25% عن كل إقرار

ضريبة الدخل:
حد أقصى 20 ألف ريال عن كل إقرار

ضريبة القيمة المضافة:
5% عن كل شهر تأخير أو جزء منه بداية 

من تاريخ االستحقاق األصلي للضريبة

ضريبة الدخل:
1% عن كل 30 يوم تأخير

غرامة التأخر في السداد غرامة التأخر في تقديم اإلقرار

ولالطالع على تفاصيل نسب أو مبالغ 
الغرامات المعفى عنها، اضغط هنا



شركة )ع( تقوم بتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة بانتظام وفق مواعيدها 
النظامية

وأثناء المراجعة التي تجريها الشركة في نهاية العام اكتشفت وجود خطأ في اإلقرار 
المقدم للهيئة عن فترة  مايو 2019م  حيث لم يتم اإلقرار عن عدد أربعة فواتير 

مبيعات ألحد العمالء تبلغ الضريبة المستحقة عنهم للهيئة بالزيادة 40 ألف ريال
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مبادرة اإلفصاح واإلعفاء من الغرامات 
للمكلفين المسجلين بالهيئة

يمكن لهذه الشركة االستفادة من 
منافع هذه المبادرة من خالل:

فين من التسجيل حتى السداد #دليل_المكلَّ

تعديل إقرار شهر مايو 2019م 
واإلقرار عن الضريبة المستحقة 
بالزيادة وذلك قبل نهاية تاريخ 

31 ديسمبر 2020م.

سداد كامل الضريبة المستحقة 
على ذلك اإلقرار بعد التعديل، أو 

تقديم طلب خطة تقسيط للضريبة 
المستحقة غير المسددة حتى نهاية 

تاريخ 31 ديسمبر 2020م  

مثال على كيفية عدم احتساب:

للمكلفين المسجلين بالهيئة

غرامة التأخر في السداد غرامة تعديل اإلقرار

وبذلك استفادت الشركة من هذه المبادرة
باإلعفاء من الغرامات التالية:

حد أقصى 50% من مبلغ الفرق

غرامة التأخر في السداد غرامة تعديل اإلقرار

ولالطالع على تفاصيل نسب أو مبالغ 
الغرامات المعفى عنها، اضغط هنا

5% عن كل شهر تأخير أو جزء منه 
بداية من تاريخ االستحقاق األصلي 

للضريبة
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مبادرة اإلفصاح واإلعفاء من الغرامات 
للمكلفين المسجلين بالهيئة

فين من التسجيل حتى السداد فين من التسجيل حتى السداد#دليل_المكلَّ #دليل_المكلَّ

مكلف مسجل بضريبة السلع االنتقائية كمستورد
قام باستيراد بعض السلع الخاضعة لضريبة السلع االنتقائية وأقر عن سعر بيع 

المستهلك النهائي عند االستيراد بمبلغ معين وقام باإلفراج عن تلك السلع 
واكتشف أن السعر الذي أقّر عنه أقل من سعر البيع الفعلي للمستهلك النهائي

يمكن لهذا المكلف االستفادة من 
منافع هذه المبادرة من خالل:

مثال على كيفية عدم احتساب:

للمكلفين المسجلين بالهيئة

غرامة التأخر في السداد

القيام باإلفصاح وتعبئة إقرار المرحلة 
االنتقالية المتاح على بوابة الهيئة 
والتصريح بفروق الضريبة االنتقائية 

المستحقة عن االستيرادات التي تمت 
من تاريخ تسجيله في الضريبة االنتقائية 

حتى نهاية تاريخ 31 ديسمبر 2020م 

سداد كامل الفروق الضريبية المفصح 
عنها باإلقرار االنتقالي أو تقديم طلب 
خطة تقسيط عنها حتى نهاية تاريخ 31 

ديسمبر 2020م 

وبذلك استفاد المكلف من هذه المبادرة
باإلعفاء من الغرامات التالية:

5 % عن كل شهر تأخير أو جزء منه 
بداية من تاريخ االستحقاق األصلي 

للضريبة

غرامة التأخر في السداد

ولالطالع على تفاصيل نسب أو مبالغ 
الغرامات المعفى عنها، اضغط هنا
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مبادرة اإلفصاح واإلعفاء من الغرامات 
للمكلفين المسجلين بالهيئة

شركة أو جهة مقيمة قامت بتلقي بعض الخدمات من جهة غير مقيمة في 
المملكة خالل عام 2018م

وكان يتوجب عليها استقطاع مبالغ ضريبية وفقًا لنسب االستقطاع المحددة في 
النظام والالئحة وتوريدها للهيئة عن طريق تقديم نموذج استقطاع الضريبة، إاّل 

أنها لم تقم بتقديم نموذج استقطاع الضريبة حتى تاريخه

يمكن لهذه الشركة أو الجهة المقيمة االستفادة من 
منافع هذه المبادرة من خالل:

مثال على كيفية عدم احتساب:

للمكلفين المسجلين بالهيئة

غرامة التأخر في السداد غرامة التأخر في تقديم اإلقرار

تقديم كافة نماذج استقطاع 
الضريبة غير المقدمة حتى نهاية 

تاريخ 31 ديسمبر 2020م

سداد الضريبة المستحقة عن 
اإلقرارات المقدمة أو تقديم طلب 

خطة تقسيط لها حتى نهاية تاريخ 31 
ديسمبر 2020م

وبذلك استفادت الشركة أو الجهة المقيمة من هذه المبادرة
باإلعفاء من الغرامات التالية:

غرامة التأخر في السداد

ولالطالع على تفاصيل نسب أو مبالغ 
الغرامات المعفى عنها، اضغط هنا

1% عن كل ثالثين يوم تأخير



منافع المبادرة

عدم احتساب أية غرامات مثل:

غرامة التأخر 
في السداد

غرامة التأخر في 
تقديم اإلقرار

غرامة التأخر في 
التسجيل

فين من التسجيل حتى السداد #دليل_المكلَّ
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المكلفين غير المسجلين بالهيئة الذين كان يتوجب 
عليهم التسجيل ولم يتقدموا للتسجيل، أتاحت لهم 

الهيئة من خالل المبادرة:

تقديم إقراراتهم التي كان يتوجب تقديمها 
وسداد الضريبة المستحقة عليهم

مبادرة اإلفصاح واإلعفاء من الغرامات 
للمكلفين غير المسجلين حاليًا بالهيئة

القيام بالتسجيل



يشترط على المكلفين التسجيل فى فترة المبادرة وتقديم 
اإلقرارات المستحقة وسداد الضريبة المستحقة أو تقديم 

طلب خطة تقسيط

إللغاء كافة الغرامات المستحقة من تاريخ استحقاقها 
األصلي على اإلقرارات غير المقدمة والمبالغ المستحقة 

عليها.

قبل نهاية تاريخ 31 ديسمبر 2020م

فين من التسجيل حتى السداد #دليل_المكلَّ
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مبادرة اإلفصاح واإلعفاء من الغرامات 
للمكلفين غير المسجلين حاليًا بالهيئة

تطبق المبادرة على كافة أنواع الضرائب 

تاريخ العمل بالمبادرة

تشمل المبادرة جميع المكلفين الملزمين بـ:

ضريبة الدخل )متضمنة استقطاع الضريبة(, ضريبة القيمة 
المضافة, ضريبة السلع االنتقائية

من 18 مارس 2020م وحتى 31 ديسمبر 2020م

التزامات ضريبية تجاه الهيئة سواء كانوا أفراد، أو شركات 
أو مؤسسات أو جهات حكومية، أو فئة أخرى حتى تاريخ 

31 ديسمبر 2020م
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مبادرة اإلفصاح واإلعفاء من الغرامات 
للمكلفين غير المسجلين حاليًا بالهيئة

فين من التسجيل حتى السداد #دليل_المكلَّ

شركة )س( كان يتوجب عليها أن تقوم بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة
اعتبارًا من   1 يناير 2019م   ولم تقم بالتسجيل حتى تاريخه

يمكن لهذه الشركة االستفادة من 
منافع هذه المبادرة من خالل:

مثال على كيفية عدم احتساب:

لغير المسجلين بالهيئة

غرامة التأخر في السداد

غرامة التأخر في تقديم اإلقرار

غرامة التأخر في التسجيل

التسجيل في نظام ضريبة 
القيمة المضافة قبل نهاية 

تاريخ 31 ديسمبر 2020م 

تقديم جميع اإلقرارات التي كان يتوجب عليها تقديمها وفقًا لتواريخ استحقاقها األصلية اعتبارًا من 1 
يناير 2019 م حتى تاريخ تسجيلها الفعلي حتى نهاية تاريخ 31 ديسمبر 2020م 

سداد الضريبة المستحقة عن كافة اإلقرارات 
المقدمة، أو تقديم طلب خطة تقسيط 
للضريبة المستحقة حتى نهاية تاريخ 31 

ديسمبر 2020م

وبذلك استفادت الشركة من هذه المبادرة
باإلعفاء من الغرامات التالية:

5% عن كل شهر تأخير 
أو جزء منه بداية من 

تاريخ االستحقاق األصلي 
للضريبة

غرامة التأخر في 
السداد

عشرة آالف ريال

غرامة التأخر في 
التسجيل

غرامة التأخر في 
تقديم اإلقرار

من 5% إلى 25% من 
مبلغ الضريبة المستحقة

ولالطالع على تفاصيل نسب أو مبالغ 
الغرامات المعفى عنها، اضغط هنا
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مبادرة اإلفصاح واإلعفاء من الغرامات 
للمكلفين غير المسجلين حاليًا بالهيئة

فين من التسجيل حتى السداد #دليل_المكلَّ

يمكن لهذا المكلف )الفرد( االستفادة من 
منافع هذه المبادرة من خالل:

قام مكلف )فرد( بإجراء عمليات بيع لعقارات تخضع لضريبة القيمة المضافة في 1 يناير 

2019م ولم يقم بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة أو تقديم اإلقرارات المستحقة 

عليه حتى تاريخ اإلعالن عن المبادرة

مثال على كيفية عدم احتساب:

لغير المسجلين بالهيئة

غرامة التأخر في السداد غرامة التأخر في التسجيل

غرامة التأخر في تقديم اإلقرار

التسجيل في نظام ضريبة 
القيمة المضافة حتى نهاية 

تاريخ 31 ديسمبر 2020م

سداد الضريبة المستحقة عن كافة 
اإلقرارات المقدمة، أو تقديم طلب 

خطة تقسيط للضريبة المستحقة حتى 
نهاية تاريخ 31 ديسمبر 2020م 

تقديم جميع اإلقرارات التي كان يتوجب عليه 
تقديمها اعتبارًا من 1 يناير 2019م حتى تاريخ 
تسجيله الفعلي حتى نهاية تاريخ 31 ديسمبر 

2020م 

وبذلك استفاد المكلف من هذه المبادرة
باإلعفاء من الغرامات التالية:

5% عن كل شهر تأخير أو 
جزء منه بداية من تاريخ 

االستحقاق األصلي للضريبة

غرامة التأخر في 
السداد

من 5% إلى 25% من 
مبلغ الضريبة المستحقة

غرامة التأخر في 
تقديم اإلقرار

عشرة آالف ريال

غرامة التأخر في 
التسجيل

ولالطالع على تفاصيل نسب أو مبالغ 
الغرامات المعفى عنها، اضغط هنا
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مبادرة اإلفصاح واإلعفاء من الغرامات 
للمكلفين غير المسجلين حاليًا بالهيئة

فين من التسجيل حتى السداد #دليل_المكلَّ

يمكن لهذه الشركة االستفادة من 
منافع هذه المبادرة من خالل:

المقيمين  النهائيين  بتقديم خدمات للمستهلكين  )ABC( شركة غير مقيمة تقوم  شركة 

في المملكة وكان يتوجب عليها أن تقوم بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة اعتبارًا من   

1 يناير 2018م   ولم تقم بالتسجيل حتى تاريخه

مثال على كيفية عدم احتساب:

لغير المسجلين بالهيئة

غرامة التأخر في السداد غرامة التأخر في التسجيل

غرامة التأخر في تقديم اإلقرار

التسجيل في نظام ضريبة 
القيمة المضافة حتى نهاية 

تاريخ 31 ديسمبر 2020م

سداد الضريبة المستحقة عن كافة 
اإلقرارات المقدمة، أو تقديم طلب 

خطة تقسيط للضريبة المستحقة حتى 
نهاية تاريخ 31 ديسمبر 2020م 

تقديم جميع اإلقرارات التي كان يتوجب عليه 
تقديمها اعتبارا من 1 يناير 2018 م حتى تاريخ 
تسجيلها الفعلي حتى نهاية تاريخ 31 ديسمبر 

2020م 

وبذلك استفاد المكلف من هذه المبادرة
باإلعفاء من الغرامات التالية:

غرامة التأخر في 
السداد

من 5% إلى 25% من 
مبلغ الضريبة المستحقة

غرامة التأخر في 
تقديم اإلقرار

عشرة آالف ريال

غرامة التأخر في 
التسجيل

ولالطالع على تفاصيل نسب أو مبالغ 
الغرامات المعفى عنها، اضغط هنا

5% عن كل شهر تأخير أو 
جزء منه بداية من تاريخ 

االستحقاق األصلي للضريبة
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تفاصيل الغرامات التي يشملها اإلعفاء 
من خالل مبادرات الهيئة

مخالفات ضريبة القيمة المضافة

عدم التسجيل

غرامة مقدارها )10,000( عشرة آالف ريال.

تقديم إقرار خاطئ

غرامة تعادل 50% من قيمة الفرق بين الضريبة 
المحتسبة والمستحقة.

تأخر في تقديم اإلقرار

غرامة ال تقل عن 5% وال تزيد على 25% من قيمة 
الضريبة التي كان يتعين عليه اإلقرار بها.

التأخر في السداد

غرامة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة 
عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.

مخالفات ضريبة السلع االنتقائية

 عدم تقديم إقرار في نظام 
ضربية السلع االنتقائية

غرامة ال تقل عن )5%( وال تزيد على )25%( من 
قيمة الضريبة التي كان يتعين اإلقرار بها

 التأخر في السداد في 
نظام ضريبة السلع االنتقائية

غرامة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة 
عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة

تعّرف على نسب أو مبالغ الغرامات 
الُمعفى عنها خالل فترة المبادرة

ابتداًء من 18 مارس 2020م وحتى نهاية تاريخ 31 ديسمبر 2020م
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تفاصيل الغرامات

عدم التسجيل في ضريبة الدخل

ال تقل عن ألف )1،000( ريال وال تزيد على 
عشرة آالف )10،000( ريال

مخالفات ضريبة الدخل

التأخر في السداد

1% من الضريبة غير المسددة عن كل 
ثالثين يوم تأخير

عدم تقديم اإلقرار في ضريبة الدخل:

من اإليرادات على أال تتجاوز 
عشرين ألف )20,000( ريال %1

من الضريبة غير المسددة إذا لم 
يتجاوز التأخير ثالثين يومًا %5

من الضريبة غير المسددة إذا 
زاد التأخير على ثالثين يومًا ولم 

يتجاوز تسعين يومًا %10

من الضريبة غير المسددة إذا زاد 
التأخير على تسعين يومًا ولم يتجاوز 

ثالثمائة وخمسة وستين يومًا
%20

من الضريبة غير المسددة  إذا 
زاد التأخير على ثالثمائة وخمسة 

وستين يومًا
%25

تعّرف على نسب أو مبالغ الغرامات 
الُمعفى عنها خالل فترة المبادرة

ابتداًء من 18 مارس 2020م وحتى نهاية تاريخ 31 ديسمبر 2020م



فين من التسجيل حتى السداد #دليل_المكلَّ

gazt.gov.sa @GAZT_KSA 1999 3

مبادرة إلغاء الغرامات واإلعفاء من العقوبات 
المالية للمكلفين الذين لديـهم اعتراضـات أو 

دعاوى قائمة

 على قرارات الهيئة التي لم يصدر بشأنها قرار نهائي من 
الجهة القضائية المختصة

المـستحقة  الـضريبة  أصـل  بسـداد            

              طلب تقسيطها خالل فترة المبادرة 

إلغاء الغرامات واإلعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين 
الذين لديهم اعتراضات أو دعاوى قائمة 

والتنازل عن االعتراض القائم لدى الهيئة أو الدعوى المقيدة لدى الجهة 

القضائية المختصة

 حتى 31 ديسمبر 2020م.

وذلك شريطة أن يلتزم المكلف 

حتى تاريخ 30 سبتمبر 2020م
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أمثلة على الدعاوى المقيدة لدى األمانة العامة 
للجان الضريبية:

شركة )ص( لديها دعوى قائمة لم يصدر بشأنها قرار نهائي من اللجان 
الضريبية، تعترض بها على الضريبة المستحقة والغرامات المرتبطة 
التأخر  وغرامة  اإلقرار  الخطأ في  وغرامة  بالسداد  التأخر  غرامة  مثل 

بتقديم اإلقرار.

يجوز للهيئة إعفاء المكلف من الغرامات المرتبطة بشرط سداد أصل 
الضريبة المستحقة محل الدعوى وتوثيق التنازل عن الدعوى لدى 

األمانة العامة للجان الضريبية وفق اإلجراءات المعتمدة لذلك.
 

 يحق للمكلف طلب إعفائه من الغرامة وتوثيق التنازل عن الدعوى 
المعتمدة  اإلجراءات  الضريبية وفق  للجان  العامة  األمانة  لدى 

لذلك.

شركة )ص( لديها دعوى قائمة لم يصدر بشأنها قرار نهائي 
من اللجان الضريبية تعترض بها على غرامة التأخر بالتسجيل.

يجوز للهيئة إعفاء المكلف من الغرامات المرتبطة بشرط سداد أصل 
الضريبة المستحقة محل الدعوى وتوثيق التنازل عن الدعوى لدى 

األمانة العامة للجان الضريبية وفق اإلجراءات المعتمدة لذلك.

شركة )ص( لديها دعوى قائمة لم يصدر بشأنها قرار نهائي من اللجان 
الضريبية تعترض بها على إحدى أو كل الغرامات المرتبطة بالضريبة 
المستحقة مثل غرامة التأخر بالسداد وغرامة التأخر بتقديم اإلقرار 
وغرامة الخطأ باإلقرار دون وجود اعتراض على الضريبة المستحقة.

بناء على القرار الوزاري رقم 622 وتاريخ 9-2-1442هـ    

بناء على القرار الوزاري رقم 622 وتاريخ 9-2-1442هـ    

بناء على القرار الوزاري رقم 622 وتاريخ 9-2-1442هـ    
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أمثلة على االعتراضات القائمة لدى الهيئة العامة 
للزكاة والدخل:

شركة )ص( لديها اعتراض قائم لدى الهيئة، تعترض به على 
الضريبة المستحقة والغرامات المرتبطة مثل غرامة التأخر 
التأخر بتقديم  بالسداد وغرامة الخطأ في اإلقرار وغرامة 

اإلقرار.

بشرط سداد أصل الضريبة المستحقة المرتبطة 
بالغرامات المفروضة محل اإلعتراض وتوثيق 
التنازل عن اإلعتراض وفق اإلجراءات المعتمدة 

لذلك.
  

بناء علـى القرار الـوزاري رقم 622 وتـاريخ
9-2-1442هـ  يجوز للهيئة إعفاء المكلف 

من الغرامات المرتبطة
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أمثلة على االعتراضات القائمة لدى الهيئة العامة 
للزكاة والدخل:

يحق للمكلف طلب إعفائه من الغرامة وتوثيق 
التنازل عن اإلعتراض وفق اإلجراءات المعتمدة 

لذلك.

شركة )ص( لديها اعتراض قائم لدى الهيئة تعترض بها على 
غرامة التأخر بالتسجيل.

بناء على القرار الوزاري رقم 622 وتاريخ
 9-2-1442هـ    
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أمثلة على االعتراضات القائمة لدى الهيئة العامة 
للزكاة والدخل:

بشرط سداد أصل الضريبة المستحقة المرتبطة 
بالغرامات محل اإلعتراض وتوثيق التنازل عن 

اإلعتراض وفق اإلجراءات المعتمدة لذلك.

شركة )ص( لديها اعتراض قائم لدى الهيئة تعترض بها على 
إحدى أو جميع الغرامات المرتبطة بالضريبة المستحقة مثل 
وغرامة  اإلقرار  بتقديم  التأخر  وغرامة  بالسداد  التأخر  غرامة 

الخطأ باإلقرار دون وجود اعتراض على الضريبة المستحقة.

بناء على القرار الوزاري رقم 622 وتاريخ  
9-2-1442هـ يجوز للهيئة إعفاء المكلف

من الغرامات المرتبطة
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شركة )ص( لديها طلب تسوية قائم لدى اللجنة الداخلية، يطلب به 
إعادة النظر في قرار الهيئة بشأن الضريبة المستحقة أو الغرامات 

المرتبطة مثل :

مثال على طلبات التسوية لدى اللجنة الداخلية:

أمثلة على االعتراضات القائمة لدى الهيئة العامة 
للزكاة والدخل:

بناء على القرار الوزاري رقم 622 وتاريخ 9-2-1442هـ يجوز 
للهيئة إعفاء المكلف من الغرامات المرتبطة بشرط سداد 
المفروضة  بالغرامات  المرتبطة  المستحقة  الضريبة  أصل 
محل طلب التسوية وتوثيق موافقة المكلف على التسوية 

وفق اإلجراءات المعتمدة لذلك

غرامة التأخر بالسداد 

غرامة الخطأ في اإلقرار 

غرامة التأخر بقديم اإلقرار



اضغط هنا لالطالع على 
صفحة األسئلة الشائعة

https://gazt.gov.sa/ar/HelpCenter/FAQs/Pages/default.aspx

