
ابتداًء من 30 يناير 2022م

الدليل اإلرشادي المبسط 

لقرار إعادة تصنيف المخالفات

الميدانية لضريبة القيمة المضافة  

ضافة
م

مة ال
ضريبة القي



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

بمثابة  الدليل  هذا  محتوى  يعد  وال  إصداره،  تاريخ  في  السارية  النظامية  األحكام  بتطبيق  الصلة 

تعديل على أي من أحكام األنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة. 

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

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

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.



هذا الدليل لتوضيح القرار الصادر من مجلس إدارة هيئة الزكاة  والضريبة والجمارك 

بشأن إعادة تصنيف المخالفات الميدانية لضريبة القيمة المضافة، 

والذي يبدأ العمل به اعتباًرا من 30 يناير 2022م



أبرز ما تناوله القرار

ما ال يشمله القرار

تصنيف المخالفات وفًقا للقرار الجديد

أمثلة توضيحية على قرار إعادة تصنيف مخالفات ضريبة القيمة المضافة

أواًل: مخالفة عدم االلتزام بإصدار فاتورة ضريبية

ثانًيا: مخالفة عدم إصدار وحفظ الفواتير واإلشعارات بشكل إلكتروني

ثالًثا: مخالفة عدم حفظ الفواتير والسجالت والمستندات المحاسبية

رابًعا: مخالفة منع أو إعاقة موظفي الهيئة من أداء مهامهم وواجباتهم الوظيفية

خامًسا: مخالفة احتساب الضريبة المستحقة بشكل خاطئ

سادًسا: مخالفة عدم إبالغ الهيئة عن أية أعطال تعيق عملية إصدار الفواتير 

واإلشعارات اإللكترونية

سابًعا: مخالفة حذف الفواتير أو اإلشعارات اإللكترونية

ثامًنا: مخالفة عدم تضمين رمز االستجابة السريعة في الفاتورة اإللكترونية

تاسًعا: مخالفة تضمين أي من الوظائف المحظورة في نظام الفوترة اإللكترونية

ا المستخدم إلصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًّ

عاشًرا: مثال توضيحي لما ورد في القرار بشأن احتساب الغرامات على المخالفات

التي مر 12 شهًرا على تكرار ارتكابها من المكلف.
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أبرز ما تناوله القرار

إعادة تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات، لتبدأ بالتنبيه أوال وتوعية المكلف قبل إيقاع الغرامة. 	

منح المخالف مهلة زمنية مناسبة تصل إلى ثالثة أشهر من تاريخ إيقاع العقوبة لتصحيح المخالفة ما  	

عدا المخالفة الخاصة بمنع أو إعاقة موظفي الهيئة عن أداء واجباتهم ومهامهم والتي سيتم إيقاعها 

بشكل متتالي في حال إعادة تكرارها من المخالف.

12 شهًرا هي الحد الفاصل العتبار المخالفة غير متكررة من المكلف المخالف بشرط معالجة المخالفة  	

وعدم ارتكابها مرة أخرى خالل االثني عشر شهًرا.

يبدأ تطبيق هذا القرار اعتباًرا من 30 يناير 2022 م. 	

ما ال يشمله القرار

ال يدخل ضمن هذا القرار المخالفات غير الميدانية التي يتم ارتكابها من الملكف نتيجة لعدم االلتزام

التام بواجباته والتزاماته، ويشمل ذلك:

التهرب الضريبي. 	

عدم رفع اإلقرارات. 	

التأخر في رفع اإلقرارات. 	

عدم دفع المستحقات الضريبية. 	

التأخر في سداد المستحقات الضريبية. 	

التالعب في تعبئة اإلقرارات الضريبية. 	

ال يشمل هذا القرار المخالفات التي تم الوقوع فيها قبل 30 يناير 2022م
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تصنيف المخالفات وفًقا للقرار الجديد

وإعطائه  بشأنها،  وتوعيته  المخالفة  على  المكلف  بتنبيه  ارتكابها  عند  الميدانية  المخالفات  جميع  تبدأ 

موظفي إعاقة  أو  بمنع  الخاصة  المخالفة  عدا  ما  لمعالجتها  أشهر  ثالثة  إلى  تصل  مناسبة  زمنية  مهلة 

من  تكرارها  إعادة  حال  في  متتالي  بشكل  إيقاعها  سيتم  والتي  ومهامهم  واجباتهم  أداء  عن  الهيئة 

المخالف.

مخالفات ضريبة القيمة المضافة
 المخالفة

للمرة األولى

 المخالفة للمرة

 الثانية

 المخالفة للمرة

الثالثة

المخالفة للمرة

الرابعة

 أي مخالفة بعد

المرة الرابعة

عدم االلتزام بإصدار فاتورة ضريبية

40,000 ريال10,000 ريال5,000 ريال1,000 ريالتنبيه

 عدم االلتزام بإضافة جميع عناصر

 الفاتورة الضريبية في الفواتير الضريبة أو

اإلشعارات الدائنة والمدينة

 عدم حفظ الفواتير والسجالت

 والمستندات  طوال مدة الحفظ المحددة

في الالئحة المحاسبية

 عدم االلتزام بإصدار اإلشعارات الدائنة أو

المدينة  أو عدم تزويد العميل بهما

 منع أو إعاقة موظفي الهيئة من أداء

مهامهم وواجباتهم الوظيفية

 احتساب الضريبة المستحقة بشكل

خاطئ

 مخالفة أي حكم آخر من  أحكام نظام أو

الئحة ضريبة القيمة المضافة
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مخالفات الفوترة اإللكترونية

 عدم إصدار وحفظ الفواتير واإلشعارات

بشكل إلكتروني

40,000 ريال10,000 ريال5,000 ريال1,000 ريالتنبيه

عدم االلتزام بحفظ الفواتير اإللكترونية 

واإلشعارات اإللكترونية وفق الصيغة 

المنصوص عليها في النظام

عدم إبالغ الهيئة عن أية أعطال تعيق 

عملية إصدار الفواتير  واإلشعارات 

اإللكترونية

عدم تضمين رمز االستجابة السريعة في 

الفاتورة اإللكترونية

تضمين أي من الوظائف المحظورة في 

نظام الفوترة اإللكترونية المستخدم 

ا إلصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًّ

حذف الفواتير أو اإلشعارات اإللكترونية، 

أو إجراء تعديالت عليها بعد اإلصدار

مخالفة أي حكم آخر من أحكام الئحة 

الفوترة اإللكترونية  والقرارات التنفيذية 

ذات الصلة بها

للمرة الثانيةالمرة األولى

تكرار المخالفةتكرار المخالفةتكرار المخالفة

بعد المرة الرابعةللمرة الرابعةللمرة الثالثة

40,000 ريالتنبيه المكلف              10,000 ريال  5,000 ريال   1,000 ريال 
        وتوضيح المخالفة      

الحد الفاصل العتبار المخالفة متكررة هو عدم مضي 12 شهًرا من آخر مرة تم اكتشاف فيها المخالفة

إذا تكررت نفس المخالفة بعد مضي 12 شهر من اكتشافها تعد مخالفة جديدة وتبدأ بالتنبيه دون الغرامة
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أمثلة توضيحية على قرار إعادة تصنيف مخالفات ضريبة القيمة المضافة

أواًل: مخالفة عدم االلتزام بإصدار فاتورة ضريبية

المثال:

محمــد صاحــب منشــأة خاضعــة لضريبــة القيمــة المضافــة، وعنــد إصــداره الفواتيــر للمســتهلكين، ال يتقيــد 

فــي بعــض الفواتيــر بإصدارهــا وفــق العناصــر الضريبيــة األساســية للفاتــورة، وعنــد الزيــارة الميدانيــة 

ــة، تــم اكتشــاف هــذه المخالفــة التــي تعــد مخالفــة تــم ارتكابهــا للمــرة األولــى. لمفتشــي الهيئ

للمرة الثانيةالمرة األولى

تكرار المخالفةتكرار المخالفةتكرار المخالفة

بعد المرة الرابعةللمرة الرابعةللمرة الثالثة

40,000 ريال 10,000 ريال  5,000 ريال   1,000 ريال 

تنبيه محمد على تلك المخالفة 

وتوعيته بضرورة إصدار الفاتورة 

محتوية على العناصر الضريبية 

الموضحة في أحكام الالئحة
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أمثلة توضيحية على قرار إعادة تصنيف مخالفات ضريبة القيمة المضافة

ثانًيا: مخالفة عدم إصدار وحفظ الفواتير واإلشعارات بشكل إلكتروني

المثال:

تــم اكتشــاف عــدم امــت اك صاحــب مغســلة لنظــام فوتــرة إلكترونيــة يصــدر مــن خاللــه الفواتيــر بشــكل 

إلكترونــي، وجــرى تنبيهــه فــي المــرة األولــى علــى ارتكابــه تلــك المخالفــة، وبعــد مضــي 3 أشــهر علــى 

ــا مــرة أخــرى واتضــح اســتمرار المخالفــة وعــدم معالجتهــا مــن  إشــعاره بتلــك المخالفــة، تــم زيارتــه ميدانيًّ

صاحــب المنشــأة.

للمرة الثانيةالمرة األولى

تكرار المخالفةتكرار المخالفةتكرار المخالفة

بعد المرة الرابعةللمرة الرابعةللمرة الثالثة

40,000 ريال 10,000 ريال  5,000 ريال   1,000 ريال 

سيتم تحرير مخالفة على 

صاحب المنشأة نظير استمرار 

المخالفة بعد التنبيه وعدم

البدء في إصدار الفواتير 

واإلشعارات بشكل إلكتروني
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أمثلة توضيحية على قرار إعادة تصنيف مخالفات ضريبة القيمة المضافة

ثالًثا: مخالفة عدم حفظ الفواتير والسجالت والمستندات المحاسبية

المثال:

خالــد صاحــب محــل لبيــع القهــوة، وهــو ملتــزم بإصــدار الفواتيــر بطريقــة نظاميــة صحيحــة إال أنــه ال يقــوم 

أحيانــا بحفــظ الفواتيــر والمســتندات التــي يقــوم بإصدارهــا، حيــث تعرضــت بعــض تلــك الفواتيــر إلــى 

ــهر  ــي 3 أش ــد مض ــات، وبع ــك المخالف ــى تل ــى عل ــرة األول ــي الم ــه ف ــم تنبيه ــد ت ــا، وق ــض أجزائه ــف بع تل

لــم يتــدارك ذلــك الخطــأ فتــم تحريــر مخالفــة وغرامــة بمقــدار 1000 ريــال، وفــي الزيــارة الميدانيــة الثالثــة 

تبيــن عــدم معالجــة تلــك المخالفــة.

للمرة الثانيةالمرة األولى

تكرار المخالفةتكرار المخالفةتكرار المخالفة

بعد المرة الرابعةللمرة الرابعةللمرة الثالثة

40,000 ريال 10,000 ريال  5,000 ريال   1,000 ريال 

تحرير مخالفة على 

صاحب المنشأة بمبلغ 

1000 ريال

سيتم تحرير مخالفة

على خالد بمبلغ

5,000 ريال، نظير

استمراره في الوقوع

بنفس المخالفة على

الرغم من مضي

6 أشهر من تنبيهه

على المخالفة
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أمثلة توضيحية على قرار إعادة تصنيف مخالفات ضريبة القيمة المضافة

رابًعا: مخالفة منع أو إعاقة موظفي الهيئة من أداء مهامهم وواجباتهم الوظيفية

المثال:

ــؤال  ــم س ــمية، وت ــه الرس ــراز بطاقت ــام بإب ــة ق ــدى الهيئ ــمي ل ــف رس ــن موظ ــم م ــب مطع ــارة صاح ــم زي ت

صاحــب المطعــم عــن مســتندات تســجيله لــدى الهيئــة، فلــم يكــن هنــاك تفاعــل مــن صاحــب المطعــم 

وتقديــم المســتندات الالزمــة وذلــك بادعــاء أن الموظــف ليــس مــن موظفــي الهيئــة، علًمــا أن هــذه 

ــى. ــرة األول ــا للم ــم ارتكابه ــة ت المخالف

للمرة الثانيةالمرة األولى

تكرار المخالفةتكرار المخالفةتكرار المخالفة

بعد المرة الرابعةللمرة الرابعةللمرة الثالثة

40,000 ريال 10,000 ريال  5,000 ريال   1,000 ريال 

سيتم تنبيه المكلف

وتحرير مخالفة »منع

موظفي الهيئة من أداء 

مهامهم وواجباتهم 

الوظيفية« مع توعيته 

بعدم ارتكاب هذه 

المخالفة وسيتم إعادة 

زيارته خالل مدة ال تزيد 

عن عشر أيام وفي حال 

تكرار عدم تجاوبه سيتم 

فرض العقوبة المناسبة
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أمثلة توضيحية على قرار إعادة تصنيف مخالفات ضريبة القيمة المضافة

خامًسا: مخالفة احتساب الضريبة المستحقة بشكل خاطئ

المثال:

تبيــن تكــرار صاحــب منشــأة لمخالفــة احتســاب الضريبــة بشــكل خاطــئ مــن خ ال خفــض مبلــغ الضريبــة 

المســتحق، وذلــك للمــرة الرابعــة ودون مــرور 12 شــهًرا مــن ارتــكاب المخالفــة الســابقة )الثالثــة(.

للمرة الثانيةالمرة األولى

تكرار المخالفةتكرار المخالفةتكرار المخالفة

بعد المرة الرابعةللمرة الرابعةللمرة الثالثة

40,000 ريال 10,000 ريال  5,000 ريال   1,000 ريال 

سيتم تغريم صاحب 

المنشأة هنا مبلغ 

10,000 ريال نتيجة 

تكرار المخالفة للمرة

الرابعة
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أمثلة توضيحية على قرار إعادة تصنيف مخالفات ضريبة القيمة المضافة

ــر  ــدار الفواتي ــة إص ــق عملي ــال تعي ــة أعط ــن أي ــة ع ــالغ الهيئ ــدم إب ــة ع ــا: مخالف سادًس

اإللكترونيــة واإلشــعارات 

المثال:

ــا منــذ 4 ديســمبر 2021 م، لكــن نظامهــا اإللكترونــي  ســارة لديهــا متجــر مالبــس وتصــدر فواتيرهــا إلكترونيًّ

ــح  ــا اتض ــا ميدانّي ــد زيارته ــد، وعن ــط الي ــة بخ ــر مكتوب ــتخدم فواتي ــت تس ــل وأصبح ــر تعط ــدار الفواتي إلص

إصدارهــا للفواتيــر بخــط اليــد دون أن تبلــغ الهيئــة بالعطــل الــذي حصــل لهــا، علًمــا أن هــذه المخالفــة تــم 

ارتكابهــا مــن ســارة للمــرة األولــى.

للمرة الثانيةالمرة األولى

تكرار المخالفةتكرار المخالفةتكرار المخالفة

بعد المرة الرابعةللمرة الرابعةللمرة الثالثة

40,000 ريال 10,000 ريال  5,000 ريال   1,000 ريال 

سيتم تنبيه سارة

بعدم الوقوع في هذه

المخالفة مرة أخرى

وأن تقوم بإب اغ

الهيئة عند وجود أي

عطل وذلك عبر موقع

الهيئة اإللكتروني:

ZATCA.gov.sa
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أمثلة توضيحية على قرار إعادة تصنيف مخالفات ضريبة القيمة المضافة

سابًعا: مخالفة حذف الفواتير أو اإلشعارات اإللكترونية

المثال:

عبــدهللا لديــه ورشــة ســيارات، وأصــدر عــن طريــق الخطــأ فاتــورة إلكترونيــة قيمــة المنتــج فيهــا 1500 ريــال، 

لعميــل حســابه الحقيقــي 150 ريــال، ثــم أراد تعديــل ذلــك الخطــأ فقــام بحــذف الفاتــورة اإللكترونيــة دون

أن يقــوم بالتعديــل عليهــا وفــق اإلجــراءات النظاميــة مــن خ ال إصــدار دائــن للعميــل بفــارق القيمــة غيــر 

الصحيحــة، علمــا أن هــذا الخطــأ ســبق وتــم تكــراره مــن عبــدهللا وجــرى تنبيهــه خ ال 5 زيــارات ميدانيــة ولــم

يمــر 12 شــهر بيــن أي مخالفــة و المخالفــة التــي تليهــا، علمــًا أنــه فــي حــال كان قــد مــر 12 شــهر بيــن هــذه 

المخالفــة و آخــر مخالفــة ســابقة كانــت ســتعد هــذه المخالفــة بمثابــة مخالفــة للمــرة األولــى وبالتالــي 

كان ســيوجه تنبيــه فقــط للمخالــف.

للمرة الثانيةالمرة األولى

تكرار المخالفةتكرار المخالفةتكرار المخالفة

بعد المرة الرابعةللمرة الرابعةللمرة الثالثة

40,000 ريال 10,000 ريال  5,000 ريال   1,000 ريال 

تنبيه عبدهللا

وتوضيح المخالفة له

سيتم تحرير مخالفة

على عبدهللا بمبلغ

40,000 ريال نتيجة

تكرار ارتكابه للمخالفة

خالل 5 زيارات ميدانية
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أمثلة توضيحية على قرار إعادة تصنيف مخالفات ضريبة القيمة المضافة

ثامًنا: مخالفة عدم تضمين رمز االستجابة السريعة في الفاتورة اإللكترونية

المثال:

ــا، لكــن بعــض هــذه الفواتيــر  أحمــد لديــه مطعــم، ويقــوم بإصــدار فواتيــره الضريبيــة المبســطة إلكترونيًّ

ــا، وتــم اكتشــاف تلــك المخالفــة،  ال تتضمــن رمــز االســتجابة الســريعة )QR-CODE(، وتّمــت زيارتــه ميدانيًّ

علًمــا أنهــا هــي المــرة األولــى التــي يتــم فيهــا ارتــكاب تلــك المخالفــة.

للمرة الثانيةالمرة األولى

تكرار المخالفةتكرار المخالفةتكرار المخالفة

بعد المرة الرابعةللمرة الرابعةللمرة الثالثة

40,000 ريال 10,000 ريال  5,000 ريال   1,000 ريال 

سيتم تنبيه أحمد

على عدم ارتكاب

تلك المخالفة

وضرورة تضمين رمز

االستجابة السريعة

في جميع الفواتير

اإللكترونية الصادرة
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أمثلة توضيحية على قرار إعادة تصنيف مخالفات ضريبة القيمة المضافة

تاســًعا: مخالفــة تضميــن أي مــن الوظائــف المحظــورة فــي نظــام الفوتــرة اإللكترونية 

ا المســتخدم إلصــدار وحفــظ الفواتيــر إلكترونيًّ

المثال:

ــكل  ــره بش ــظ فواتي ــدار وحف ــوم بإص ــة، ويق ــرة اإللكتروني ــام للفوت ــه نظ ــاث ولدي ــل أث ــب مح ــالم صاح س

إلكترونــي، وفــي إحــدى الزيــارات الميدانيــة تــم االط اع علــى نظــام الفوتــرة المســتخدم لديــه وتبيــن أن

النظــام يحجــب االتصــال باإلنترنــت، وقــد جــرى تنبيــه ســالم علــى تلــك المخالفــة إال انــه فــي الزيــارة 

الميدانيــة الثانيــة بعــد 4 أشــهر اتضــح عــدم إلغــاء خاصيــة حجــب اإلنترنــت.

للمرة الثانيةالمرة األولى

تكرار المخالفةتكرار المخالفةتكرار المخالفة

بعد المرة الرابعةللمرة الرابعةللمرة الثالثة

40,000 ريال 10,000 ريال  5,000 ريال   1,000 ريال 

سيتم تنبيه

سالم على

تلك المخالفة

سيتم تحرير مخالفة 

على سالم بمبلغ 1,000 

ريال نظير عدم إلغاء 

خاصية حجب اإلنترنت 

من نظام الفوترة 

اإللكترونية مع تنبيهه 

على ضرورة معالجة 

هذه المخالفة
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أمثلة توضيحية على قرار إعادة تصنيف مخالفات ضريبة القيمة المضافة

عاشــًرا: مثــال توضيحــي لمــا ورد فــي القــرار بشــأن احتســاب الغرامــات علــى المخالفــات 

التــي مــر 12 شــهًرا علــى تكــرار ارتكابهــا مــن المكلــف.

المثال:

عبــدهللا صاحــب مطعــم تــم رصــد مخالفــة عليــه، وتنبيهه على تلــك المخالفــة للمــرة األولــى دون تغريمه، 

وبعــد أربعــة أشــهر تــم زيارتــه مــرة أخــرى واكتشــاف تكــرار ارتــكاب نفــس المخالفــة، فتــم تغريمــه بألــف 

ريــال، وفــي الزيــارة الثالثــة تبيــن معالجــة نفــس المخالفــة.

ماذا لو تم ارتكاب نفس المخالفة بعد 12 شهر من عدم ارتكابها؟

للمرة الثانيةالمرة األولى

تكرار المخالفةتكرار المخالفةتكرار المخالفة

بعد المرة الرابعةللمرة الرابعةللمرة الثالثة

40,000 ريال 10,000 ريال  5,000 ريال   1,000 ريال 

تنبيه سيتم اعتبار 

المخالفة في هذه 

الحالة مخالفة مرتكبة 

للمرة األولى وتنبيه 

المكلف بعدم تكرارها، 

حيث لن تعتبر هذه 

المخالفة مرتكبة للمرة 

الثالثة نظًرا لمرور 12 

شهر من التزام المكلف 

بتصحيح المخالفة.
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