الدليل اإلرشادي المبسط

لقرار إعادة تصنيف المخالفات
الميدانية لضريبة القيمة المضافة

ابتداء من  30يناير 2022م
ً

هذا الدليل لتوضيح القرار الصادر من مجلس إدارة هيئة الزكاة
والضريبة والجمارك بشأن إعادة تصنيف المخالفات الميدانية
اعتبارا
لضريبة القيمة المضافة ،والذي يبدأ العمل به
ً
من  30يناير 2022م

المحتويات

أبرز ما تناوله القرار

4

ما ال يشمله القرار

4

تصنيف المخالفات

5

أمثلة توضيحية

6

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.

شهرا هي الحد الفاصل العتبار المخالفة غير متكررة من المكلف المخالف بشرط معالجة المخالفة
•12
ً
شهرا.
وعدم ارتكابها مرة أخرى خالل االثني عشر
ً

اعتبارا من  30يناير 2022م.
•يبدأ تطبيق هذا القرار
ً

ما ال يشمله القرار
ال يدخــل ضمــن هــذا القــرار المخالفــات غيــر الميدانيــة التــي يتــم ارتكابهــا مــن الملكــف نتيجــة لعــدم االلتــزام
التــام بواجباتــه والتزاماتــه ،ويشــمل ذلــك:
•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  30يناير 2022م
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وفقا للقرار الجديد
تصنيف المخالفات
ً
تبــدأ جميــع المخالفــات الميدانيــة عنــد ارتكابهــا بتنبيــه المكلــف علــى المخالفــة وتوعيتــه بشــأنها ،وإعطائــه

مهلــة زمنيــة مناســبة تصــل إلــى ثالثــة أشــهر لمعالجتهــا مــا عــدا المخالفــة الخاصــة بمنــع أو إعاقــة موظفــي
الهيئــة عــن أداء واجباتهــم ومهامهــم والتــي ســيتم إيقاعهــا بشــكل متتالــي فــي حــال إعــادة تكرارهــا مــن
المخالــف.

المخالفة للمرة

مخالفات ضريبة القيمة المضافة

المخالفة للمرة

الثانية

األولى

المخالفة للمرة

المخالفة للمرة

الرابعة

الثالثة

أي مخالفة بعد المرة

الرابعة

عدم االلتزام بإصدار فاتورة ضريبية
عدم االلتزام بإضافة جميع عناصر الفاتورة الضريبية في
الفواتير الضريبة أو اإلشعارات الدائنة والمدينة
عدم حفظ الفواتير والسجالت والمستندات المحاسبية
طوال مدة الحفظ المحددة في الالئحة
عدم االلتزام بإصدار اإلشعارات الدائنة أو المدينة أو عدم
تزويد العميل بهما

 1,000ريال

تنبيه

 5,000ريال

 10,000ريال

 40,000ريال

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

مخالفات الفوترة اإللكترونية
عدم إصدار وحفظ الفواتير واإلشعارات بشكل إلكتروني
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

 1,000ريال

تنبيه

 5,000ريال

 10,000ريال

تضمين أي من الوظائف المحظورة في نظام الفوترة
اإللكترونية المستخدم إلصدار وحفظ الفواتير إلكترون ًّيا

 40,000ريال

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

تكرار المخالفة

المرة األولى

للمرة الثانية

تنبيه المكلف
وتوضيح المخالفة

1,000

ريال

تكرار المخالفة

للمرة الثالثة

5,000

ريال

تكرار المخالفة

للمرة الرابعة

10,000

ريال

بعد المرة الرابعة

40,000

ريال

شهرا من آخر مرة تم اكتشاف فيها المخالفة
الحد الفاصل العتبار المخالفة متكررة هو عدم مضي 12
ً
إذا تكررت نفس المخالفة بعد مضي  12شهر من اكتشافها تعد مخالفة جديدة وتبدأ بالتنبيه دون الغرامة
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أمثلة توضيحية على قرار إعادة تصنيف مخالفات ضريبة القيمة المضافة
أوال :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 لمفتشــي
الهيئــة ،تــم اكتشــاف هــذه المخالفــة التــي تعــد مخالفــة تــم ارتكابهــا للمــرة األولــى.

تكرار المخالفة

المرة األولى

للمرة الثانية

تـنـبـيـه

1,000

ريال

تكرار المخالفة

للمرة الثالثة

5,000

ريال

تكرار المخالفة

للمرة الرابعة

10,000

ريال

بعد المرة الرابعة

40,000

ريال

تنبيــه محمــد على تـــلــــك
الـمـخـالـفــــة وتـــوعـيــتـــه
بضــرورة إصـــدار الفاتــورة
محتويــة عـلـــى العناصــر
الضـريـبـيـــة الـــمــوضـحـــة
فـــــي أحـكـــام الـالئـحـــة
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أمثلة توضيحية على قرار إعادة تصنيف مخالفات ضريبة القيمة المضافة
ثانيا :مخالفة عدم إصدار وحفظ الفواتير واإلشعارات بشكل إلكتروني
ً
المثال:
تــم اكتشــاف عــدم امتــاك صاحــب مغســلة لنظــام فوتــرة إلكترونيــة يصــدر مــن خاللــه الفواتيــر
بشــكل إلكترونــي ،وجــرى تنبيهــه فــي المــرة األولــى علــى ارتكابــه تلــك المخالفــة ،وبعــد مضــي
 3أشــهر علــى إشــعاره بتلــك المخالفــة ،تــم زيارتــه ميدان ًّيــا مــرة أخــرى واتضــح اســتمرار المخالفــة وعــدم
معالجتهــا مــن صاحــب المنشــأة.

تكرار المخالفة

المرة األولى

للمرة الثانية

تـنـبـيـه

1,000

ريال

تكرار المخالفة

للمرة الثالثة

5,000

ريال

تكرار المخالفة

للمرة الرابعة

10,000

ريال

بعد المرة الرابعة

40,000

ريال

ســيتم تحريــر مخالفــة
علــى صاحــب المنشــأة
نظيــر اســتمرار المخالفــة
بــــعـــد الـتـنبـيـــه وعــدم
الـــبـــــدء فـــــي إصـــــدار
الــــفواتـيـــر واإلشــعارات
بـــشكل إلكترونــي
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أمثلة توضيحية على قرار إعادة تصنيف مخالفات ضريبة القيمة المضافة
ثالثً ا :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 تلــف بعض

أجزائهــا ،وقــد تــم تنبيهــه فــي المــرة األولــى علــى تلــك المخالفــات ،وبعــد مضــي  3أشــهر لــم يتــدارك ذلــك
الخطــأ فتــم تحريــر مخالفــة وغرامــة بمقــدار  1000ريــال ،وفــي الزيــارة الميدانيــة الثالثــة تبيــن عــدم معالجــة
تلــك المخالفــة.

تكرار المخالفة

المرة األولى

للمرة الثانية

تـنـبـيـه

1,000

ريال

تحريــــر مخالفــة
عـلــــى صــــاحب
المنشــأة بمبلــغ
 1000ريــال

تكرار المخالفة

للمرة الثالثة

5,000

ريال

تكرار المخالفة

للمرة الرابعة

10,000

ريال

بعد المرة الرابعة

40,000

ريال

سيتـــم تحـــرير مخالفــة
عــلــــى خــالـــد بـمبـــلغ
 5,000ريــال ،نـــظــيـــر
اســتمراره فــي الوقــوع
بنفــس المخالفــة عـــلى
الــرغــــم مــــن مــضـــي
 6أشــهر مــن تـــنبيهه
عـــلى المخالفــة
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أمثلة توضيحية على قرار إعادة تصنيف مخالفات ضريبة القيمة المضافة
رابعا :مخالفة منع أو إعاقة موظفي الهيئة من أداء مهامهم وواجباتهم الوظيفية
ً
المثال:
تــم زيــارة صاحــب مطعــم مــن موظــف رســمي لــدى الهيئــة قــام بإبــراز بطاقتــه الرســمية ،وتــم ســؤال صاحــب
المطعــم عــن مســتندات تســجيله لــدى الهيئــة ،فلــم يكــن هنــاك تفاعــل مــن صاحــب المطعــم وتقديــم
علمــا أن هــذه المخالفــة تــم
المســتندات الالزمــة وذلــك بادعــاء أن الموظــف ليــس مــن موظفــي الهيئــةً ،
ارتكابهــا للمــرة األولــى.

تكرار المخالفة

المرة األولى

للمرة الثانية

تـنـبـيـه

1,000

ريال

تكرار المخالفة

للمرة الثالثة

5,000

ريال

تكرار المخالفة

للمرة الرابعة

10,000

ريال

بعد المرة الرابعة

40,000

ريال

ســيـتـــم تـنــبــيـــه الـــمـكـــلف
وتــــحـريـــــــر مـخـالـــفـــة «منــع
موظــفـــي الــهـيـئـــة مـــن أداء
مــهــامـهـــم وواجـــبـاتـــهـــم
الوظيفية» مـــع توعـــيته بـعــدم
ارتـــكـــــاب هـــــــذه الـمــخـالـفـــة
وسيتـــم إعـــــادة زيـــــارته خــال
مــدة ال تزيــد عــن عشــر أيــام
وفــي حــال تكــرار عــدم تجاوبــه
ســيتم فــرض العقوبــة المناســبة
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أمثلة توضيحية على قرار إعادة تصنيف مخالفات ضريبة القيمة المضافة
خامسا :مخالفة احتساب الضريبة المستحقة بشكل خاطئ
ً
المثال:
تبيــن تكــرار صاحــب منشــأة لمخالفــة احتســاب الضريبــة بشــكل خاطــئ مــن خــال خفــض مبلــغ الضريبــة
شــهرا مــن ارتــكاب المخالفــة الســابقة (الثالثــة).
المســتحق ،وذلــك للمــرة الرابعــة ودون مــرور 12
ً

تكرار المخالفة

المرة األولى

للمرة الثانية

تـنـبـيـه

1,000

ريال

تكرار المخالفة

للمرة الثالثة

5,000

ريال

تكرار المخالفة

للمرة الرابعة

10,000

ريال

بعد المرة الرابعة

40,000

ريال

سـيـتـــم تـغــــريم
صـاحب المـنـشـأة
هــنـــــا مـــبــــلـــغ
 10,000ريــــــــال
نـتـيـجـــة تــكــــرار
المخـــالفة لـــلمرة
الـــرابعة
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أمثلة توضيحية على قرار إعادة تصنيف مخالفات ضريبة القيمة المضافة
سادسا :مخالفة عدم إبالغ الهيئة عن أية أعطال تعيق عملية إصدار الفواتير واإلشعارات
ً
اإللكترونية
المثال:
ســارة لديهــا متجــر مالبــس وتصــدر فواتيرهــا إلكترون ًّيــا منــذ  4ديســمبر 2021م ،لكــن نظامهــا اإللكترونــي
إلصــدار الفواتيــر تعطــل وأصبحــت تســتخدم فواتيــر مكتوبــة بخــط اليــد ،وعنــد زيارتهــا ميدان ّيــا اتضــح إصدارهــا

علمــا أن هــذه المخالفــة تــم ارتكابهــا مــن
للفواتيــر بخــط اليــد دون أن تبلــغ الهيئــة بالعطــل الــذي حصــل لهــاً ،
ســارة للمــرة األولــى.

تكرار المخالفة

المرة األولى

للمرة الثانية

تـنـبـيـه

1,000

ريال

تكرار المخالفة

للمرة الثالثة

5,000

ريال

تكرار المخالفة

للمرة الرابعة

10,000

ريال

بعد المرة الرابعة

40,000

ريال

ســـيـــتـــم تـــنـبـيـــه ســـــارة
بـعـــدم الوقوع فـــي هـــذه
المخالــــفة مـــــرة أخــــرى
وأن تـــقـــــوم بــــــإبــــــاغ
الهـيـــئة عــنـــد وجــود أي
عطــل وذلـــك عبـــر موقــع
الـــهـــيــئــــة اإللـكـــتروني:
Zatca.gov.sa
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أمثلة توضيحية على قرار إعادة تصنيف مخالفات ضريبة القيمة المضافة
سابعا :مخالفة حذف الفواتير أو اإلشعارات اإللكترونية
ً
المثال:
عبــدهللا لديــه ورشــة ســيارات ،وأصــدر عــن طريــق الخطــأ فاتــورة إلكترونيــة قيمــة المنتــج فيهــا  1500ريــال،

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

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

الصحيحــة ،علمــا أن هــذا الخطــأ ســبق وتــم تكــراره مــن عبــدهللا وجــرى تنبيهــه خــال  5زيــارات ميدانيــة ولــم
يمــر  12شــهر بيــن أي مخالفــة و المخالفــة التــي تليهــا ،علم ـ ًا أنــه فــي حــال كان قــد مــر  12شــهر بيــن هــذه

المخالفــة و آخــر مخالفــة ســابقة كانــت ســتعد هــذه المخالفــة بمثابــة مخالفــة للمــرة األولــى وبالتالــي كان
ســيوجه تنبيــه فقــط للمخالــف.

تكرار المخالفة

المرة األولى

للمرة الثانية

تـنـبـيـه

1,000

تـــنــــبــيـــه عــــبـــــدهللا
وتوضيــح المخالفــة لــه

ريال

تكرار المخالفة

للمرة الثالثة

5,000

ريال

تكرار المخالفة

للمرة الرابعة

10,000

ريال

بعد المرة الرابعة

40,000

ريال

سيتم تحرير مخالفة
على عبدهللا بمبلغ
 40,000ريال نتيجة
تكرار ارتكابه للمخالفة
خالل  5زيارات ميدانية
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أمثلة توضيحية على قرار إعادة تصنيف مخالفات ضريبة القيمة المضافة
ثام ًنا :مخالفة عدم تضمين رمز االستجابة السريعة في الفاتورة اإللكترونية
المثال:
أحمــد لديــه مطعــم ،ويقــوم بإصــدار فواتيــره الضريبيــة المبســطة إلكترون ًّيــا ،لكــن بعــض هــذه الفواتيــر ال

علمــا
تتضمــن رمــز االســتجابة الســريعة (ّ ،)QR-CODE
وتمــت زيارتــه ميدان ًّيــا ،وتــم اكتشــاف تلــك المخالفــةً ،

أنهــا هــي المــرة األولــى التــي يتــم فيهــا ارتــكاب تلــك المخالفــة.

تكرار المخالفة

المرة األولى

للمرة الثانية

تـنـبـيـه

1,000

ريال

تكرار المخالفة

للمرة الثالثة

5,000

ريال

تكرار المخالفة

للمرة الرابعة

10,000

ريال

بعد المرة الرابعة

40,000

ريال

سـيـتـــم تـنـبـيـــه أحـــمد
عـلـــى عـــدم ارتــــكاب
تــــلـــك الـــمــخــالـفــــة
وضــرورة تضميــن رمـــز
االستجابـــة الــسريعـــة
فــي جميــع الـفـواتـيـــر
اإللـكـترونـيـــة الصــادرة
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أمثلة توضيحية على قرار إعادة تصنيف مخالفات ضريبة القيمة المضافة
تاسعا :مخالفة تضمين أي من الوظائف المحظورة في نظام الفوترة اإللكترونية
ً
إلكترونيا
المستخدم إلصدار وحفظ الفواتير
ًّ
المثال:
ســالم صاحــب محــل أثــاث ولديــه نظــام للفوتــرة اإللكترونيــة ،ويقــوم بإصــدار وحفــظ فواتيــره بشــكل

إلكترونــي ،وفــي إحــدى الزيــارات الميدانيــة تــم االطــاع 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  4أشــهر اتضــح عــدم إلغــاء خاصيــة حجــب اإلنترنــت.

تكرار المخالفة

المرة األولى

للمرة الثانية

تـنـبـيـه

1,000

ســيتم تنبيــه
ســالــــم عـلـــى
تلــك المخالفــة

ريال

تكرار المخالفة

للمرة الثالثة

5,000

ريال

تكرار المخالفة

للمرة الرابعة

10,000

ريال

بعد المرة الرابعة

40,000

ريال

سيتـــم تحريــر مخالفــة على
ســالم بمبلــغ  1,000ريــال
نظيــر عــدم إلغــاء خاصيــة
حجــب اإلنترنــت مـــن نـظـــام
الــفــوتـــــرة اإللـكـتـرونـيــــة
مــع تنبيهــه علــى ضــرورة
معالجــة هــذه المخالفــة

14

أمثلة توضيحية على قرار إعادة تصنيف مخالفات ضريبة القيمة المضافة
عاشرا :مثال توضيحي لما ورد في القرار بشأن احتساب الغرامات على المخالفات التي
ً
شهرا على تكرار ارتكابها من المكلف.
مر 12
ً
المثال:
عبــدهللا صاحــب مطعــم تــم رصــد مخالفــة عليــه ،وتنبيهــه علــى تلــك المخالفــة للمــرة األولــى دون تغريمــه،

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  12شهر من عدم ارتكابها؟

تكرار المخالفة

المرة األولى

للمرة الثانية

تـنـبـيـه

1,000

ريال

تكرار المخالفة

للمرة الثالثة

5,000

ريال

تكرار المخالفة

للمرة الرابعة

10,000

ريال

بعد المرة الرابعة

40,000

ريال

ســيتم اعتبــار المخالفــة فــي
هــذه الحالــة مخالفــة مرتكبــة
للمــرة األولــى وتنبيــه المكلــف
بعــدم تكرارهــا ،حيــث لــن تعتبــر
هــذه المخالفــة مرتكبــة للمــرة
نظــرا لمــرور  12شــهر
الثالثــة
ً
مــن التــزام المكلــف بتصحيــح
المخالفــة.
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مستند خارجي
تم إعداد هذا الدليل اإلرشادي ألغراض التوعية والتثقيف فحسب ،ومحتواه
ملزما لهيئة
قابل للتعديل في أي وقت ،وهو ال يعتبر بأي حال من األحوال
ً
الزكاة والضريبة والجمارك وال يعتبر بأي شكل من األشكال استشارة قانونية.
وال يمكن االعتماد عليه كمرجع قانوني بحد ذاته ،وال بد دائما من الرجوع إلى
نصوص القوانين الواردة في الالئحة المعمول بها في هذا الشأن .ويتوجب على
كل شخص خاضع لقوانين الزكاة والضرائب والجمارك أن يتحقق من واجباته
والتزاماته القانونية ،وهو وحده مسؤول عن االنضباط وااللتزام بهذه القوانين
والتعليمات .ولن تكون هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مسؤولة بأي شكل من
األشكال عن أي ضرر أو خسارة يتعرض لها المكلف وتكون ناجمة عن عدم التزامه
بالتعليمات والقوانين السارية.
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