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1. المقدمة                
تم	البــدء	فــي	تطبيــق	ضريبــة	التصرفــات	العقاريــة	بنسبة	%5	ابتداًء	مــن	األحــد	الموافــق	4	أكتوبر	2020م،	وسيتم	

بموجب	هذه	الضريبة	إعفــاء	توريــد	)بيــع(	العقــارات	مــن	ضريبــة	القيمــة	المضافــة	بنسبة	15%. 

وضريبــة	التصرفــات	العقاريــة،	هــي	ضريبــة	يتــم	فرضهــا	بنســبة	%5	علــى	جميــع	المبيعات	العقارية	وما	في	حكمها،	
والتــي	تشــمل:

البيع. 	•
الوصية. 	•

التأجير	التمويلي. 	•
اإلجارة	المنتهية	بالتملك. 	•

عقود	االنتفاع	طويلة	األمد	التي	تزيد	مدتها	على	50	عامًا.	 	•

وتحتســب	ضريبة	التصرفات	العقارية	علــى	قيمــة	العقــار	وفقــا	لقيمته	المتفق	عليها	بيــن	البائــع	والمشــتري،	والتــي	
يجــب	أال	تقــل	عــن	القيمــة	السوقية	قبــل	أو	أثنــاء	وقــت	التصــرف،	ويتــم	ســدادها	إلزاميــا	قبل	اإلفــراغ	مــن	قبــل	

البائــع.

ويوضح	هذا	الدليل	آلية	استخدام	الخدمة	اإللكترونية	الخاصة	بدفع	الضريبة	قبل	اإلفراغ	وتوثيق	العقود،	حيث	تتألف	
الخدمة	الرئيسية	من	ثالثة	خدمات	فرعية،	وهي	طلب	تسجيل	عقار،	والتحقق	من	طلب	تسجيل	عقار،	وإلغاء	طلب	تسجيل	

عقار.	

2. طلب تسجيل عقار
يمكنك	من	خالل	هذه	الخدمة	تسجيل	عقارك	في	ضريبة	التصرفات	العقارية	قبل	إتمام	عملية	اإلفراغ	العقاري	أو	توثيق	

العقود،	حيث	توفر	الخدمة	معرفة	مدى	خضوع	العقار	الذي	تريد	بيعه	للضريبة،	مع	إمكانية	إصدار	فاتورة	سداد	بمبلغ	
الضريبة	المستحق.
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أوال:	الذهاب	لموقع	الهيئة	اإللكتروني	Gazt.gov.sa	واختيار	خدمة	ضريبة	التصرفات	العقارية	من	الخدمات	اإللكترونية.	

ثانيا:	اختيار	خدمة	طلب	تسجيل	عقار،	ومن	ثم	الضغط	على	رابط	الخدمة	بأسفل	الصفحة.	

ستظهر خدمتين األولى: )توثيق	العقار	في	وزارة	العدل(	وتتعلق	بأي	عملية	إفراغ	صك	عقار	لكافة	المعامالت	التي	
يتم	توثيقها	لدى	وزارة	العدل	من	أفراد	أو	شركات	أو	مؤسسات	أو	جهات	حكومية	أخرى	سواء	بالبيع	المباشر،	أو	وفق	

عملية	تمويلية	)مرابحة	أو	إجارة	أو	تأجير	تمويلي(.

والخدمة الثانية:	توثيق	العقار	في	الحاالت	األخرى	وتتعلق	بأي	إفراغات	أو	عقود	بيع	ال	توثق	لدى	وزارة	العدل،	مثل:	
اإلفراغ	في	المدن	االقتصادية	والعقود	العقارية	األخرى	بين	طرفين	كعقود	المنفعة	والبيع	على	الخارطة	وغيرها.

كيفية تسجيل العقار
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الخيار األول كتابة العدل

يتم	اختيار	صفة	مقدم	الطلب	)أفراد	–	قطاع	أعمال	–	جهات	حكومية/ورثة	وأخرى(
وإدخال	رقم	هوية	الفرد	أو	المنشأة	ورقم	الصك	ورمز	التحقق.
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أما الدخول كجهة حكومية أو وكيل لورثة 

فيكون	عن	طريق	إدخال	بيانات	هوية	مفوض	الجهة	
ويقدم	رقم	الصك	وتاريخه.
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بعدها يتم إدخال رقم التحقق المرسل للجوال

التأكد من قائمة مالك العقار للصك
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ثم اختيار نعم إذا كان العقار مستثنى من الضريبة واختيار االستثناء من 
القائمة. في حال لم يكن العقار مستثنى اختر "ال"

اختيار االستثناء مسؤولية المتصرف ويجب التحقق من حالة العقار بشكل صحيح 
وبدقة بعد قراءة وصف االستثناء.

عدم	صحة	االستثناء	تعرضك	لتطبيق	االجراءات	النظامية	ومنها	غرامة	التأخير	عن	
سداد	الضريبة	المستحقة		أو	تطبيق	عقوبات	التهرب	الضريبي	وفقًا	لتقييم	الحالة.
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إضافة مبلغ العقار إذا كان غير مستثنى من الضريبة

وإدخال	رقم	اآليبان	في	حال	إلغاء	الطلب	الحقًا	واسترداد	المبلغ

إصدار فاتورة سداد لمبلغ الضريبة
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كيفية االستفادة من تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية عن المسكن األول 
للمواطنين بما ال يزيد عن مليون ريال. 

بعد الدخول على خدمة ضريبة التصرفات العقارية عبر الموقع اإللكتروني واختيار خدمة "طلب 
تسجيل عقار"، يتم إدخال بيانات البائع، ثم اختيار "بيع عقار لمشتري مؤهل لالستفادة من 

المسكن األول" من قائمة االستثناءات 
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إدخال رقم هوية المشتري ونوع المسكن وقيمة العقار ثم التحقق من أحقية المشتري باإلعفاء 
من الضريبة بما ال يزيد عن مليون ريال. 

XXXXXXXX
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يتم إصدار تأكيد العملية وعدم فرض الضريبة إذا كان البيع ال يزيد على مليون ريال، وفي حال تجاوز البيع مليون ريال، 
يتم إصدار فاتورة سداد لمبلغ الضريبة المستحقة على المبلغ الزائد فقط على المليون ريال.  

XXXXXXXX
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فاتورة نظام املدفوعات (سداد)

نسبة امللكية اسم البائع رقم الهوية نوع الهوية
100.00 % عبدالرحمن بن ........... 10xxxxxxxx هوية وطنية

بيانات البائع / البائعني

قيمة العقار:   

317813000396 رقم الصك :          

1,500,00.00          ر.س

نسبة الرضيبة:

القيمة االجاملية شاملة الرضيبة:

 % 5

1,525,000.00           ر.س

  رقم املفوتر:

 رقم فاتورة سداد:  

25,000            ر.س مبلغ السداد:

 3980002532208015

(020) الهيئة العامة للزكاة والدخل

الرقم املرجعي للطلب: 344

التاريخ: 1442/02/24

 تم انهاء تسجيل طلبك بنجاح وميكنكم إنهاء اجراءات التـرصف العقاري وميكنكم كذلك سداد الرضيبة.

مع تحياتنا ،،،
الهيئة العامة للزكاة والدخل ،،،

 ملزيد من املعلومات، يرجى االتصال عىل الرقم املوحد 19993 
                                          هذه الوثيقة مرسلة من النظام اآليل وال تحتاج إىل توقيع                                                   

مبلغ الضريبة المحتسب على القيمة 
الزائدة عن مليون ريال 

قيمة	العقار	قبل	الضريبة		
 1,500,000 ريال 

المبلغ	الزائد	عن	مليون	ريال 
500,000 ريال 

مبلغ	ضريبة	التصرفات	العقارية
 5%% *  500,000 = 25,000 ريال 

قيمة	العقار	بعد	تطبيق	الضريبة	
1,525,000 ريال 

تصدر فاتورة سداد في حال كانت قيمة المسكن األول أكثر من مليون ريال، 
لشخص مؤهل لالستفادة من تحمل الدولة للضريبة. وترسل الفاتورة عن طريق 

البريد اإللكتروني.

ويمكن تحميل الفاتورة مرة أخرى عن طريق أيقونة التحقق من الطلب.
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إدخال هوية مقدم الطلب وتاريخ الميالد ورمز التحقق

وفي	حالة	المنشآت	والجهات	الحكومية	يكون	مقدم	الطلب	هو	
المفوض	من	الجهة.

الخيار الثاني: توثيق بيع العقار في الحاالت األخرى )غير موثقة لدى العدل(
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اختيار نوع التصرف 

إدخال رمز التحقق المرسل بالجوال
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كتابة رقم الصك أو العقد أو وثيقة البيع 

اسم الجهة المتصرفة: وهي	الشركة	أو	الفرد	البائع	للعقار.

رقم هوية المتصرف:	وهو	رقم	هوية	للفرد	البائع	ورقم	السجل	التجاري	أو	
رقم	700	الخاص	فيما	لو	كان	البائع	شركة	أو	مؤسسة.

واستكمال	باقي	اإلجراءات	باالستثناء	كما	في	خطوات	الصك،	واستكمال	
بيانات	العقار	بالطريقة	الموضحة	في	خطوات	اإلفراغ	في	وزارة	العدل.	
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تصدر فاتورة سداد في حال كان العقار خاضع للضريبة وترسل عن 
طريق البريد اإللكتروني

ويمكن تحميل الفاتورة مرة اخرى عن طريق ايقونة التحقق من الطلب.

فاتورة نظام املدفوعات (سداد)

نسبة امللكية اسم البائع رقم الهوية نوع الهوية
100.00 % تاال بنت ....... 10xxxxxxxx هوية وطنية

بيانات البائع / البائعني

قيمة العقار:   1,000,000.00           ر.س 

نسبة الرضيبة:420225006474 رقم الصك :          

القيمة االجاملية شاملة الرضيبة:

 % 5

1,050,000.00           ر.س

  رقم املفوتر:

 رقم فاتورة سداد:  

 مبلغ السداد:

(020) الهيئة العامة للزكاة والدخل

3980024825208001

50,000.00            ر.س

  الرقم املرجعي للطلب: 321

التاريخ: 1442/02/21

 تم انهاء تسجيل طلبك بنجاح وميكنكم إنهاء اجراءات التـرصف العقاري وميكنكم كذلك سداد الرضيبة.

مع تحياتنا ،،،
الهيئة العامة للزكاة والدخل ،،،

 ملزيد من املعلومات، يرجى االتصال عىل الرقم املوحد 19993 
                                          هذه الوثيقة مرسلة من النظام اآليل وال تحتاج إىل توقيع                                                   
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إفادة التسجيل لعقار خاضع لضريبة التصرفات العقارية
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إفادة التسجيل لعقار مستثنى
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الخدمة الثانية: التحقق من تسجيل عقار 

يمكنك من خالل هذه الخدمة التحقق من حالة طلب التسجيل في خدمة ضريبة التصرفات 
العقارية، ومعرفة حالة خضوع العقار للضريبة، وحالة السداد.

بعد الدخول إلى موقع الهيئة اإللكتروني

اذهب إلى الخدمات اإللكترونية ثم اختر خدمة ضريبة التصرفات العقارية واختيار خدمة طلب 
التحقق من تسجيل عقار 
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الخطوة األولى 

إضافة رقم الطلب المرسل على الجوال

الخطوة الثانية 

إدخال رمز التحقق المرسل على رقم جوال البائع الرئيسي
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الخطوة الثالثة 

حالة الطلب: إذا كان العقار خاضع وفي انتظار اإلفراغ أو توثيق العقد

أما إذا كان العقار غير خاضع وفي انتظار اإلفراغ أو توثيق العقد

XXXXXXXX
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الخدمة الثالثة: إلغاء الطلب

عند إلغاء عملية البيع أو تقديم بيانات خاطئة قبل اإلفراغ العقاري، يمكنك من خالل هذه الخدمة 
إلغاء طلب تسجيل العقار في خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات األفراد، واسترداد مبلغ 

الضريبة في حال تم السداد مسبقًا.

بعد الدخول إلى موقع الهيئة اإللكتروني

اذهب إلى الخدمات اإللكترونية ثم اختر خدمة ضريبة التصرفات العقارية واختيار إلغاء الطلب 
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يمكن إلغاء طلب دفع الضريبة في الحاالت التالية "على سبيل المثال":
إلغاء عملية البيع.  •

خطأ في بيانات الطلب.  •
خطأ في بيانات صفة اإلفراغ.  •

اختالف قيمة العقار.  •
اختالف البائع الرئيسي.  •

كما يمكن إلغاء العملية كليًا واسترداد المبلغ في حال تم الدفع مقدمًا.

الخطوة الثانية

إدخال رمز التحقق المرسل على رقم جوال البائع الرئيسي 

الخطوة األولى

إدخال رقم الطلب ورمز التحقق 
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الخطوة الثالثة

اختيار سبب اإللغاء من القائمة أو اختيار أخرى لكتابة سبب اإللغاء ثم إضافة رمز التحقق وإرسال 
الطلب.

في حال تم سداد مبلغ الضريبة وتم إلغاء عملية التصرف العقاري، يجب اختيار اسم البنك ورقم 
الحساب البنكي السترداد مبلغ الضريبة.




