المبسط
الدليل
ّ

لمبادرة “اإلعفاء من الغرامات”

ابتداء من  1يونيو 2022م
ً

“هذا الدليل لتوضيح القرار الصادر من معالي وزير المالية بشأن إعادة إطالق مبادرة

إلغاء الغرامات واإلعفاء من العقوبات المالية على المكلفين
التــي تأتــي كنــوع مــــن المبــــادرات التحفيزيــــة التــــي اتخذتهــــا الهيئــــة لتخفيــــف اآلثــار
الماليــة المترتبــة علــى المنشــآت ج ـ ّراء جائحــة كورونــا؛ وذلــك لمــدة ســتة أشــهر ،اعتبــا ًرا
مــن  1يونيــو 2022م”.

تقدمك لتصحيح أوضاع منشأتك
ّ

يعفيك من الغرامات

بادر باالستفادة من مبادرة اإلعفاء من الغرامات
خالل الفترة من
 1يونيو 2022م  30 -نوفمبر 2022م
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أبرز ما تناوله القرار
1.اإلعفاء من الغرامات المالية غير المسددة ،وتشمل اآلتي:
●اإلعفاء من غرامة التأخر في التسجيل في كافة األنظمة الضريبية.
●اإلعف ــاء م ــن غرام ــات التأخ ــر ف ــي الس ــداد ،والتأخ ــر ف ــي تقدي ــم اإلق ــرار ف ــي
كاف ــة األنظم ــة الضريبي ــة.
●اإلعفاء من غرامة تصحيح اإلقرار لضريبة القيمة المضافة.
●اإلعف ــاء م ــن غرام ــات مخالف ــات الضب ــط الميدان ــي لضريب ــة القيم ــة المضاف ــة
والفوت ــرة اإللكتروني ــة.
2.يتم اإلعفاء وفق شروط محددة ،أبرزها:
●التســـجيل في النظـــام الضريبي الـــذي كان يتوجب التســـجيل فيه بالنســـبة
لغير المســـجلين.
●تقديـــم كافـــة اإلقرارات واجبـــة التقديـــم للهيئة والتـــي لم يســـبق تقديمها
مـــن قبل و /أو اإلفصـــاح عن كافة الضرائـــب غير المفصح عنها بشـــكل صحيح،
وســـداد كامـــل أصل دين الضريبـــة المتعلق باإلقـــرارات التي ســـيتم تقديمها
أو تعديلهـــا لإلفصاح بشـــكل صحيح عـــن االلتزامات الضريبية المســـتحقة.
محددة ُمعتمـــدة من ِقبل
3.إمكانية تقســـيط كافة المســـتحقات وفق جدولـــة
ّ

الهيئـــة بحســـب الضوابـــط واإلجـــراءات المعمول بها فـــي الهيئة ،بشـــرط أن يتم
تقديم طلب التقســـيط للهيئة وتصـــدر موافقة الهيئة عليه خـــال فترة المبادرة
أي قبل نهايـــة  30نوفمبر 2022م.

4.ستة أشهر هي المدة المحددة لسريان هذا القرار.
5.يبدأ تطبيق هذا القرار اعتبا ًرا من  1يونيو 2022م ،وينتهي في  30نوفمبر2022م.

أنواع الضرائب المشمولة في المبادرة
 01ضريبة القيمة المضافة.

 04ضريبة الدخل.

 02ضريبة االستقطاع.

 05ضريبة التصرفات العقارية.

 03ضريبة السلع االنتقائية.
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ما ال تشمله المبادرة
●الغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.
●الغرامات المترتبة على مخالفات التهرب الضريبي.
المضمن ــة ف ــي خط ــة التقس ــيط
●غرام ــات التأخ ــر بالس ــداد المرتبط ــة بأص ــل الضريب ــة
ّ
المعتم ــدة م ــن الهيئ ــة والت ــي يح ــل موع ــد س ــدادها بع ــد انته ــاء فت ــرة المب ــادرة
ف ــي  30نوفمب ــر 2022م.

شروط االستفادة من المبادرة
ُيعفى المك ّلف
●من غرامة التأخر في التسجيل باألنظمة الضريبية ،وفق الشروط اآلتية:
1.التسجيل ،مع تحديد التاريخ الذي كان يتوجب التسجيل فيه.
2.تقديم كافة اإلقرارات واجبة التقديم.
3.تسديد كامل أصل دين الضريبة المستحقة الناتج عن اإلقرارات المقدمة.
●يعفـــى المك ّلف من غرامات التأخـــر بتقديم اإلقرار واجـــب التقديم للهيئة قبل
تاريخ ســـريان المبادرة على كافة األنظمة الضريبة ،وفق الشـــروط اآلتية:

1.تقدي ــم اإلق ــرارات غي ــر المقدم ــة وس ــداد كام ــل أص ــل دي ــن الضريب ــة المرتب ــط
بالغرام ــة النات ــج ع ــن التقدي ــم.

●يعفى المك ّلف من غرامات التأخر في الســـداد المرتبطـــة بإقرار ضريبي واجب
الســـداد للهيئـــة قبل تاريخ ســـريان المبـــادرة على كافـــة األنظمـــة الضريبة،

ســـواء نتج المبلغ غير المســـدد عـــن إفصاح مـــن المكلف أو من إعـــادة تقييم
من قبل الهيئة ،بشـــرط:

1.ســــداد كامــــل أصل ديـــن الضريبـــة المرتبـــط بالغرامة غيـــر المســـدد الناتج عن
التأخـــر فـــي التقديم أو عـــن اإلفصـــاح الذاتي أو عـــن تقييـــم الهيئة.
●يعفـــى المك ّلف من غرامة تصحيـــح اإلقرار لضريبة القيمة المضافة ســـواء تم
التعديـــل من قبـــل المكلف نتيجـــة إلفصاح من قبلـــه أو نتيجـــة لتعديل من
قبل الهيئة ،شـــريطة:

1.سداد كامل أصل دين الضريبة الناتج عن التصحيح.
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●يعفـــى المك ّلف من الغرامـــات المالية غير المســـددة نتيجـــة مخالفات الضبط
الميدانـــي لضريبة القيمـــة المضافة والفوترة اإللكترونية ،شـــريطة:

1.أال يكــون لــدى المكلــف أي إقــرارات غيــر مقدمــة للهيئــة ،أو أصــل ديــن ضريبــة
غيــر مســدد ،وفــي حــال كان لــدى المكلــف إقــرارات غيــر مقدمــة أو أصــل ديــن
ضريبــة غيــر مســدد فيمكــن للمكلــف االســتفادة مــن اإلعفــاء مــن خــال تقديم
كافــة اإلقــرارات غيــر المقدمــة.
2.سداد أي أصل دين ضريبي غير مسدد.

يمكن تقديم طلب تقســـيط للمســـتحقات وقبوله من الهيئة قبل تاريخ
انتهـــاء المبادرة مـــع االلتزام بخطة التقســـيط دون أن يتـــم إلغاءها
نتيجة لعدم االلتزام بســـداد األقســـاط في مواعيدهـــا المحددة.
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خطوات تقسيط المستحقات الضريبية
يقــدم المك ّلــف خطــة تقســيط المســتحقات الضريبيــة للهيئــة خــال فتــرة
1.
ّ
المبــادرة.

2.تتــم مراجعــة طلــب التقســيط مــن الفريــق المختــص بالهيئــة للتاكــد مــن
اســتحقاق المكلــف لجدولــة المدفوعــات.

3.ســتتم جدولــة المدفوعــات حســب أشــهر معينــة وفــق اإلجــراءات والضوابــط
الخاصــة بتقســيط المســتحقات الضريبيــة.

4.يجــب علــى المك ّلــف االلتــزام بالخطــة المعتمــدة وســداد كل قســط فــي تاريــخ
اســتحقاقه بحســب مــا هــو متفــق عليــه مــع الهيئــة.

5.فــي حــال قيــام الهيئــة بإلغــاء خطــة التقســيط كنتيجــة لعــدم التــزام المكلــف
بهــا ،فســتقوم الهيئــة باحتســاب كافــة الغرامــات المســتحقة علــى المبالــغ غيــر
ـداء مــن تاريــخ انتهــاء المبــادرة ،وبأثــر رجعــي مــن تاريخ اســتحقاق
المســددة ابتـ ً

ســـدادهـا األصـلي.

6.فــي حــال التــزام المك ّلــف بخطــة التقســيط مــع الهيئــة حتــى نهايتهــا فســيتم

إلغــاء كافــة الغرامــات الســابق احتســابها عليــه مــن تاريــخ اســتحقاقاها األصلي،
مــع التأكيــد أنــه ســيتم احتســاب غرامة التأخــر في الســداد وفق جميــع األنظمة
الضريبيــة علــى المبالــغ غيــر المســددة حتــى تاريــخ انتهــاء المبــادرة والتــي يقــع

تاريــخ ســداد قســطها بدايــة مــن تاريــخ  1ديســمبر 2022م ،وبدايــة فقــط مــن
ذلــك التاريــخ (تاريــخ اســتحقاق ســداد جديــد).

المضمنــة فــي خطــة الجدولــة للمك ّلــف ضمــن فتــرة
*ننصــح بــأن تكــون األشــهر
ّ
مبــادرة اإلعفــاء (ســتة أشــهر مــن بدايــة المبــادرة) حتــى ال تط ّبــق عليــه غرامــات
المجــدول
التأخــر فــي الســداد والتــي ســيتم احتســابها علــى المســتحقات ُ
ســدادها بعــد انتهــاء المبــادرة فــي  30نوفمبــر 2022م.
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مخالفات الضبط الميداني المشمولة في المبادرة
وتنقسم إلى:

مخالفات ضريبة القيمة المضافة ،وفق األحكام االعتيادية ،وتشمل:

عدم االلتزام بإصدار

عدم االلتزام بإضافة جميع عناصر
الفاتورة الضريبية في الفواتير

فاتورة ضريبية.

الضريبة أو اإلشعارات الدائنة

عدم حفظ الفواتير والسجالت

عدم االلتزام بإصدار اإلشعارات

والمدينة.

والمستندات المحاسبية طوال
مدة الحفظ المحددة في
الالئحة.

منع أو إعاقة موظفي الهيئة
من أداء مهامهم وواجباتهم
الوظيفية.

الدائنة أو المدينة أو عدم تزويد
العميل بهما.

احتساب الضريبة المستحقة
بشكل خاطئ.

مخالفة أي حكم آخر من أحكام نظام أو الئحة ضريبة القيمة المضافة.
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مخالفــات ضريبــة القيمــة المضافــة الخاصــة بأحــكام الفوتــرة اإللكترونيــة،
وتشــمل:

عدم إصدار وحفظ الفواتير
واإلشعارات بشكل

عدم االلتزام بحفظ الفواتير

واإلشعارات اإللكترونية وفق
الصيغة المنصوص عليها في

إلكتروني.

النظام.

عدم إبالغ الهيئة عن أي أعطال

عدم تضمين رمز االستجابة

واإلشعارات اإللكترونية.

اإللكترونية.

تعيق عملية إصدار الفواتير

تضمين أي من الوظائف

المحظورة في نظام الفوترة

اإللكترونية المستخدم إلصدار

السريعة في الفاتورة

حذف الفواتير أو اإلشعارات

اإللكترونية ،أو إجراء تعديالت

إلكترونيا.
وحفظ الفواتير
ً

عليها بعد اإلصدار.

مخالفة أي حكم آخر من أحكام الئحة الفوترة اإللكترونية والقرارات
التنفيذية ذات الصلة بها.
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أمثلة توضيحية للمبادرة
مثال 1
لـــدى سعد منشـــأة لبيـــع العطور ،وتأخـــر فـــي تقديم إقـــرار ضريبة القيمــــة المضافــــة

للربــــع الثالــــث مــــن عــام 2021م ،ويرغب ســــعد فــي االستفادة مــــن مبــادرة اإلعفاء

األخيــرة ،وقــام بتقديــــم إقراراتــه للهيئـــة وســـداد الضريبـــة المســـتحقة ،وذلـــك خــال
الفتـــرة الزمنيـــة المحــددة لالســتفادة مـــن اإلعفــاء والتـــي تنتهـــي فـــي  30نوفمبــر

2022م.

المستحقة على المنشأة
الغرامات ُ

●غرامـة التأخـر فـي تقديـم اإلقرار = تصل إلى  %25مـن الضريبـة التـي كان يتعيـن
علـى المنشـأة اإلقرار عنهـا.

●غرامــة التأخــر فــي ســداد الضريبــة المســتحقة =  %5مــن قيمــة الضريبــة غيــر
المســددة عــن كل شــهر أو جــزء منــه حتــى تاريــخ الســداد الفعلــي.
الشرح

ســـيتم إعفاء المنشـــأة من الغرامات الســـابقة؛ ألنه تم تقديم اإلقرار وســـداد كامل
المحددة لالســـتفادة من اإلعفاء.
أصل الضريبة المســـتحقة خالل الفتـــرة الزمنية
ّ

مثال 2
قامــــت شــــركة مشــــروبات غازيــــة بالتأخــــر عــن ســــداد الضريبــــة المســــتحقة إلقــرار

ضريبــ ــة الســ ــلع االنتقائي ــة عــ ــن الفتــ ــرة الضريبيــ ــة السادســ ــة مــ ــن عــ ــام 2021م

(نوفمبر/ديسمبر) ،والــــتي يفتــــرض ســـدادها بحـــد أقصـــى  15يناير 2022م ،وبعـــد
صـ ــدور قـ ــرار مبـ ــادرة اإلعف ــاء مـ ــن الغرام ــات فـ ــي  1يوني ــو 2022م ،أرادت الشـ ــركة
االســـتفادة مــــن المبــــادرة وســــداد الضريبــــة المســــتحقة خـــال شـــهر أغســـطس

المحـــددة لالســـتفادة مـــن اإلعفـــاء.
2022م ،فـــــي الفتـــــرة الزمنيـــة
ّ
المستحقة على المنشأة
الغرامات ُ

●غرامــة التأخــر فــي ســداد الضريبــة المســتحقة =  %5مــن قيمــة الضريبــة غيــر
المســددة عــن كل شــهر أو جــزء منــه حتــى تاريــخ الســداد الفعلــي.
الشرح

سـيـسـتـفـيـــد الـمـكـ ّلـــف مــن اإلعفــاء مــن غرامــة التأخــر فــي الســداد لقيامــه بســداد

ـددة لالس ــتفادة
كام ــل أص ــل دي ــن الضريب ــة المس ــتحق خ ــال الفت ــرة الزمني ــة المح ـ ّ
م ــن اإلعف ــاء.
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مثال 3
فهد صاحــــب محــــل لبيــع القهــــوة ،وهــو ملتــزم بإصــدار الفواتيــــر بطريقــة نظاميــة
صحيحــة إال أنــه ال يقــوم أحيانـًا بحفـظ الفواتيـر والمسـتندات التـي يقـوم بإصدارهـا،

حيـــث تعرضـــت بعـــض تلـــك الفواتيـــر إلـــى تلـــف بعض أجزائهـــا ،وقـــد تـــم تنبيهـه فـي

المـــرة األولى علـــى تلـــك المخالفـــات ،وبعـــد مضـــي  3أشـــهر لـــم يتـدارك ذلـــك الخطـأ
فتـــم تحريـــر مخالفـــة وغرامـــة بمقـــدار  1000ريـــال ،وقــام فهــد بســدادها قبــل تاريــخ

بدايــة المبــادرة وفـــي الزيـــارة الميدانيـــة الثالثـــة تبيـــن عـــدم معالجـــة تلـــك المخالفـــة
وقامــت الهيئــة بفــرض غرامــة عــدم التــزام عليــه مقدارهــا  5000ريــال قبــل تاريــخ
بدايــة المبــادرة.

المستحقة على المنشأة
الغرامات ُ

●تحـــرير مخالفــتي عدم التزام على فهد بـمبـــلغ  1000ريال و  5,000ريال ،نـــظــيـــر
اســـتمراره فـــي الوقـــوع بنفــس المخالفــة عــلى الــرغـــــم مـــن مــضــــي  6أشــهر
مــن تـــنبيهه عـــلى المخالفــة.
الشرح

يمكن أن يـسـتـفـيــــد الـمـكـ ّلــــف من فترة اإلعفاء (خالل الفترة من  1يونيو 2022م

حتـــى  30نوفمبـــر 2022م) بالنســـبة للغرامـــة غير المســـددة وقدرهـــا  5000ريال،
شـــريطة أن تكون جميع اإلقـــرارات الضريبيـــة الخاصة بالمك ّلف مقدمـــة للهيئة ،وأن
مســـددا للضريبة المســـتحقة بموجبهـــا ،وفي حال وجود إقـــرارات غير مقدمة
يكون
ً

ليعفى مـــن غرامة
أو أصـــل ضريبـــة غير مســـدد ،يجـــب تقديمها وســـدادها للهيئـــة ُ
مخالفة عـــدم االلتزام.

مثال 4

تبيـــن إلحـــدى المنشـــآت العاملـــة فـــي المملكة عـــدم إفصاحهـــا للهيئة عـــن عدد
مـــن التزاماتهـــا الضريبيـــة فيما يخـــص ضريبة االســـتقطاع وذلك عند قيـــام المراجع

الداخلـــي بأعمال المراجعـــة الداخلية االعتيادية ،وســـيترتب على عـــدم اإلفصاح عن

الضريبـــة المســـتحقة في الموعـــد الصحيح احتســـاب غرامـــة تأخر في الســـداد في
حـــال قامت الهيئة باكتشـــاف ذلـــك المبلغ أثناء أعمـــال التدقيق أو فـــي حال قامت

الشـــركة بالتعديل علـــى إقرار الفتـــرة ذي الصلة بذلـــك االلتزام.
المستحقة على المنشأة
الغرامات ُ
●فرض غرامة التأخر في السداد وفق نظام ضريبة الدخل.
الشرح

يمكن للمنشـــأة االســـتفادة من فترة اإلعفاء من الغرامة (خـــال الفترة من  1يونيو
2022م حتـــى  30نوفمبـــر 2022م) بشـــرط تعديـــل اإلقـــرار ذي الصلـــة ،واإلفصاح

عـــن الضريبة المســـتحقة وســـدادها للهيئة قبل تاريـــخ انتهاء المبـــادرة ،كما يمكن

للمنشـــأة التقـــدم بطلب تقســـيط أصل ديـــن الضريبة المســـتحقة للهيئـــة ،على أن

يتـــم تقديـــم الطلب ويتـــم قبوله من الهيئـــة خالل فتـــرة المبادرة وتلتزم المنشـــأة

بتواريـــخ الســـداد المتفق عليها مـــع الهيئة وفـــق خطة التقســـيط المعتمدة.
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مثال 5
لـــــدى علي ســوبر ماركـــــت ،وتأخــر فـــــي تقديـــــم عدد من إقرارات ضريبــة القيمــة
المضافـــــة خالل عام 2022م ،وبعـد صـدور قـرار مبــــادرة اإلعفاء مــن الغرامــات فــي

 1يونيو 2022م ،أراد االستفادة من تقديـــــم اإلقرارات وســــداد الضريبــــة المسـتحقة

بموجبــــها عن طريق طلب جدولة التقسيط تبدأ من شــــهر سبتمبر 2022م وتنتهي

بنهاية شـــهر فبراير 2023م.

المستحقة على المنشأة
الغرامات ُ

●غرامـة التأخـر فـي تقديـم اإلقرار = تصل إلى  %25مـن الضريبـة التـي كان يتعيـن
علـى المنشـأة اإلقرار عنهـا.

●غرامــة التأخــر فــي سـداد الضريبــة المسـتحقة =  %5مــن قيمــة الضريبــة غيــر
المسـددة عـــــن كل شــهر أو جــزء منــه حتــى تاريــخ الســـــداد الفعلــي لكل فترة
ضر يبية.

الشرح
ابتداء من
ســـيتم إعفاء الـمـكـ ّلــــف مـــن الغرامات المحتســـبة على منشـــأته ســـابقً ا
ً

تاريخ اســـتحقاقها ،حتـــى تاريخ انتهـــاء فترة المبـــادرة في ( 30نوفمبـــر 2022م)،

شـــريطة أن يقـــدم جميع اإلقرارات ،ويتقدم بطلب تقســـيط للهيئـــة ويتم الموافقة
عليـــه مـــع الهيئة قبـــل تاريخ انتهـــاء المبـــادرة ،كمـــا يجب علـــى المكلـــف االلتزام

علما أنه ســـيتم
بخطة التقســـيط لكافة مســـتحقاته المجدولة خالل فترة المبادرةً ،

احتســـاب غرامة التأخر في الســـداد علـــى المبالغ المجدولة التي تســـتحق الســـداد

بعد تاريخ انتهاء المبادرة ،وحتى إكمال ســـدادها بالكامل ،حســـب الجدولة المتفق
عليهـــا مع الهيئة ( %5عن كل شـــهر أو جـــزء منه).
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مستند خارجي
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