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االفتتاحيــــــة

ــدء التطبيــق اإللزامــي  ــة أشــهر لب تبقــى نحــو ثماني

الخاضعيــن  المكلفيــن  علــى  اإللكترونيــة  للفوتــرة 

لهــا إلصــدار وحفــظ الفواتيــر، وذلــك بعــد موافقــة 

مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل علــى 

الئحــة الفوتــرة اإللكترونيــة، والتــي تــم نشــرها فــي 

ديســمبر مــن العــام الماضــي.

ــا لالئحــة الُمجــازة مــن مجلــس اإلدارة ُتعــّرف  ـً وطبقـ

ــة ُتصــَدر  ــورة ضريبي ــة بأنهــا فات ــورة اإللكتروني الفات

ــة، ويقــوم  ــر وســيلة إلكتروني ــي عب بشــكٍل إلكترون

ــة القيمــة  ــع لضـريبـ ــف خـاضـ ــل مكـلـ ــا كـ بـإصـدارهـ

المضافــة فــي المملكــة.

الفوتــرة اإللكترونيــة علــى ســبع  وتحتــوي الئحــة 

وحفــظ  إصــدار  آليــة  تنظيــم  علــى  تعمــل  مــواد، 

الفواتيــر اإللكترونيــة لــدى المكلفيــن، كمــا توضــح 

األحــكام واإلجــراءات واألشــخاص الخاضعيــن لهــا  

باإلضافــة إلــى القواعــد اإلجرائيــة والُمَهــل الزمنيــة.

وهنــا ُنذّكــر بــأن علــى المكـلفيـــن الـذيـــن يتطلــب 

مـنـهــــم تـطـبـيـــق نـظـــام الـفـوتـــرة اإللكـترونـــية 

االســتعداد تقنيــًا لألمــر مــن خــالل توفيــر وســيلة 

اتصــال باإلنترنــت لمــكان إصــدار الفاتــورة وااللتــزام 

باشــتراطات وضوابــط أمــن المعلومــات والبيانــات 

وأنظمــة األمــن الســيبراني.

الفوترة اإللكترونية..

نحو حوكمة المجتمع الضريبي
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إن تطبيــق نظــام الفوتــرة اإللكترونيــة المقــرر 

فــي الرابــع مــن ديســمبر لعام 2021م، سيســهم 

فــي حوكمــة المجتمــع الضريبــي بشــكل أكثــر 

الضـريـبـيـــة   الـعـدالـــة  لـدعـائـــم  دقــة، وإرســـاء 

والتيســير علــى المموليــن، كمــا يهــدف نظــام 

الـفـوتـــرة اإللكـتـرونـــية إلــى الـحـــد مــن حـجـــم 

تعـامـــالت االقتـصـــاد الخـفـــي، باإلضـافـــة إلــى 

مكافحــة التســتر التجــاري، والحــد مــن التهــرب 

الضريبــي.

ومؤخــًرا قمنــا بطــرح المســودة الخاصــة بقــرار 

الفنيــة  والمواصفــات  والمتطلبــات  الضوابــط 

ــكام  ــذ أح ــة الالزمــة لتنـفـيـ ــد اإلجـرائـيـ والـقـواعـ

الئـحـــة الـفـوتـــرة اإللكـتـرونيـــة، والتــي تتـضمـــن 

)9( بـنـــود، تـوضـــح نـطـــاق تـطـبـيـــق الفـوتـــرة 

ــات إصــدار  ــا، ومتطلب ــة وتفصـيـالتهـ اإللكـتـرونيـ

الفواتيــر اإللكترونيــة مــن قبــل المكلــف، والتــي 

ــورة الُمصــَدرة ومــا  ــغ الخاصــة بالفات تحــدد الصَي

ــى طــرق حفــظ  ــًة إل ــه مــن عناصــر، إضاف تتضمن

الســجالت والفواتيــر اإللكترونيــة واإلشــعارات 

اإللكترونيــة والبيانــات المتعلقــة بهــا.

ــا مـنـــا لـســــمـــاع آراء المـهـتـمـــين مــن  ـً وحـرصـ

المكلفيــن وأصحــاب العالقــة والعمــوم، فقــد 

أتحـنـــا عبــر منـصـــة اســتطالع إمكانيــة تقديــم 

الضـوابـــط  بـشـــأن  ومـرئـيـاتـهـــم  مقـتـرحـاتهـــم 

والمتطلبــات والمواصفــات الفنيــة والقواعــد 

اإلجرائيــة الالزمــة، وذلــك منــذ الثامــن عشــر مــن 

مــارس وحتــى الســابع عشــر مــن أبريــل 2021م.

ــا، يطيــب لــي القــول إن مشــروع الفوتــرة  وختامـً

وبرامــج  لمبــادرات  مكمــاًل  ُيعــد  اإللكترونيــة 

قامــت بهــا الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل مــن 

واقــع مســؤولياتها وواجباتهــا فــي تنويع مصادر 

اقتصــاد  بنــاء  فــي  ودورهــا  الوطنــي،  الدخــل 

متطــور، إذ تعتبــر الفوتــرة اإللكترونيــة صّمــام 

أمــان للتعامــالت التجاريــة بحفــظ حقــوق البائــع 

المنافســة  تعزيــز  فــي  وتســاهم  والمشــتري 

القتصــاد مســتدام.

محـافــظ الهيئـة العـامـة للـزكـاة والـدخـل

المهندس سهيل بن محمد أبانمي
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أخبــار  الهيئـــة

معالي محافظ »الزكاة والدخل« ُيدّشن مركز عمليات الرقابة 
والتفتيش في الهيئة

للــزكاة  العامــة  الهيئــة  محافــظ  معالــي  َدّشــن 
أبانمــي  محمــد  بــن  ســهيل  المهنــدس  والدخــل، 
الريــاض  بمدينــة  للهيئــة  الرئيســي  المبنــى  فــي 
مركــز عمليــات الرقابــة والتفتيــش، والــذي ســيعمل 
الميدانيــة  الرقابــة  منظومــة  كفــاءة  رفــع  علــى 
فــي الهيئــة، وتحســين فاعليــة الزيــارات التفتيشــية 
والضرائــب  الــزكاة  بأنظمــة  المكلفيــن  لمنشــآت 

المملكــة.  فــي 

ويضــم مركــز العمليــات تقنيــات متقدمة ومتطورة 
عاليــة الكفــاءة لرصــد حالــة البالغــات عــن مخالفــات 
أنظمــة الــزكاة والضرائــب أواًل بــأول، والمتابعــة 
ــات  ــارات التفتيشــية ومســار المخالف ــة للزي اللحظي
الموظفيــن   وأداء  المنشــآت  علــى  المفروضــة 

ــات  ــع مركب ــات لتتبُّ ــه علــى تقني ــى احتوائ إضافــًة إل
التفتيــش لحظيــًا، وشاشــة مركز العمليــات اللحظي 
لمتابعــة اإلنجــاز اليومــي، وتقنيــة المحادثــة الحيــة 
لتمريــر المعلومــات الالزمــة إلــى ِفــرق التفتيــش 

بالســرعة القصــوى وعلــى نحــو ســري. 

الــذي  العمليــات  أن مركــز  علــى  الهيئــة  وأّكــدت 
ــل ومتابعــة  ــرًا، يســاعد فــي تحلي ــم تدشــينه مؤخ ت
المهــام الُمســَندة إلــى ِفــرق التفتيــش الميدانــي 
األمــر  العمليــات،  بمركــز  إلكترونيــًا  ربطهــا  مــع 
الــذي يرفــع مــن فاعليــة الزيــارات التفتيشــية ورصــد 
المخالفــات آليــًا، مــع تمثيلهــا بيانيــًا علــى شاشــات 

المركــز بالمؤشــرات التشــغيلية اللحظيــة. 
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 أبانمي يستقبل وفدًا من ديوان الزكاة السوداني
يتقدمهم سفير السودان لدى المملكة

اســتقبل معالــي محافــظ الهيئــة العامــة للــزكاة 
ــن محمــد أبانمــي  ــدس ســهيل ب والدخــل المهن
فــي مكتبــه  2021م،  مــارس   3 األربعــاء  يــوم 
بمقــر الهيئــة فــي مدينــة الريــاض، ســعادة ســفير 
األســتاذ  المملكــة  لــدى  الســودان  جمهوريــة 
عــادل بشــير حســن بشــير، يرافقــه ســعادة أميــن 
عــام ديــوان الــزكاة بالســودان األســتاذ أحمــد 

ــه. ــه عثمــان عبدالل عبدالل

وجــرى خــالل اللقــاء تقديــم عــرض موجــز عــن 
الهيئــة وأبــرز المهــام التــي تقــوم بهــا، باإلضافــة 
ــى إنجازاتهــا فــي تســهيل الخدمــات لدافعــي  إل
الــزكاة بعــد تطبيــق آليــات جديــدة فــي الهيئــة، 
كمــا جــرت مشــاركة أبــرز مســؤوليات العمــل 
المشــتركة بيــن الطرفيــن، واالتفــاق علــى توقيع 
الــزكاة  وديــوان  الهيئــة  بيــن  تعــاون  مذكــرة 
ــا  ـً الســوداني فــي مجــال الــزكاة، تتضمــن تعاونــ
ــزكاة  ــوان ال ــزكاة والدخــل ودي ــة ال ــن أكاديمي بي
فــي مجــال تبــادل الخبــرات والتدريــب التعاونــي.
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أخبــار  الهيئـــة

تعاون بين »الزكاة والدخل« و »منشآت« لخدمة المكلفين 
من رواد األعمال

مؤخــًرا  والدخــل،  للــزكاة  العامــة  الهيئــة  وّقعــت 
للمنشــآت  العامــة  الهيئــة  مــع  تفاهــم  مذكــرة 
الصغيــرة والمتوســطة »منشــآت«، بهــدف تعزيــز 
الهيئـتيـــن، وتـوظيـــف  بيـــن  التــعـــاون المشـــترك 
إمكانياتهمــا في تحســين جــودة الخدمات المقدمة 

ــاة  ــة الـزكـ ــام أنظمـ ــن بأحـكـ ــى المكـلفيـ إلـ
األعمــال والمنشــآت  رواد  والضريبــة مــن 

الصغيــرة والمتـوســـطة فــي المملكــة. 

ــزكاة  ــرف »ال ــن طــ ــم مـ ــرة الـتـفـاهــ ــع مـذكــ ووّقــ
والـدخـــل« معـالـــي محـافـــظ الهيـئـــة المهـنـــدس 
ســهيل بــن محمــد أبانمــي، فيمــا وقــع المذكــرة 
مــن طــرف »منشــآت« ســعادة محـافـــظ الهيئــة 

الرشــيد.  إبراهيــم  بــن  المهنــدس صالــح 

وتقضــي المذكــرة بنــاء التكامــل اإللكترونــي بيــن 
»الــزكاة والدخــل« و«منشــآت«، بمــا يســاعد علــى 

معرفــة واقــع المكلفيــن مــن أصحــاب المنشــآت 
الصغيــرة والمتوســطة، وتيســير االســتعالم عــن 
أعـــداد المكـلفـيـــن واإليـــرادات وحـجـــم الـنـشـــاط 

ونوعــه.

ــى تشــكيل فــرق  كمــا تهــدف المذكــرة إل
العمــل المشــتركة بيــن الهيئتيــن، وذلــك 
مــن أجــل إعــداد الدراســات ذات االهتمــام 
المشــترك، والتعاون في توعية المكلفين 
ــطة  ــرة والمتـوسـ ــآت الصغي ــاب المنـشـ ــن أصـحـ مـ
لزيــادة امتثالهــم الضريبــي وتطويــر البرامــج فــي 
ــا لآلليــات  ـً مركــز »ذكاء« التابــع لـــ »منشــآت« طبقـ
المعتمــدة مــن ِكال الطرفيــن، باإلضافــة إلــى عقــد 
ورش عمـــل وفعـاليـــات لتـوعيـــة المكلفيــن مــن 

أصحــاب المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة.
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12,161
زيارة تفتيشية خالل 
فبـرايـر يـنـتــج عـنـهــا 
2,098 مـخــــالــفــــة

بالهيئــة  والتفتيشــية  الرقابيــة  الِفــرق  نّفــذت 
ــارة تفتيشــية  ــزكاة والدخــل 12,161 زي العامــة لل
فــي األســواق والمحــالت التجارية بمختلف مدن 
ومحافظــات المملكــة فــي فبرايــر الماضــي، تــم 
خاللهــا ضبــط 2,098 مخالفــة ألحــكام األنظمــة 

الضريبيــة فــي المملكــة.

ــارات التفتيشــية عــدة قطاعــات  وشــملت الزي
ــارة العامــة  ــة، والتج ــع بالتجزئ مــن ضمنهــا: البي
ــة، إذ  ــار، والخدمــات البترولي والســيارات، والعق
بيــن تحصيــل  المضبوطــة  المخالفــات  تنوعــت 
ضريبــة أعلــى مــن النســبة األساســية، وعــدم 
الضريبيــة  والفواتيــر  بالمســتندات  االحتفــاظ 
وعــدم وجــود الرقــم الضريبــي علــى الفاتــورة 
باإلضافــة إلــى وجــود خطــأ فــي الرقــم الضريبــي 

علــى الفاتــورة.

وأوضحــت الهيئــة بــأن جزًءا كبيًرا مــن المخالفات 
المضبوطــة كان بفضــل بالغــات المســتهلكين 
المخالفــات  مــن  العديــد  حــول  إليهــا  الــواردة 
الضريبيــة فــي المحــالت التجاريــة، حيــث ورد إلــى 
ــا  ـً قســم الرقابــة والتفتيــش في الهيئة 212 بالغـ

فــي نفــس الفتــرة. 

وتـدعـــو الـهـيـئــــة الـعــامــــة لـلـزكـــاة والـدخـــل 
المســتهلكين إلــى التبليــغ عــن أي منشــأة لــم 
تطبــق ضريبــة القيمــة المضافــة بنســبة %15  

وذلــك عبــر:

حـيـــث تــقــــدم الهـيـئـــة مكـافـــآت تشـجـيعـــية 
 %2.5 بـــ  الضريبيــة  المخالفــات  عــن  للمبلغيــن 
مــن قيمــة المخالفــات والغرامــات، وذلــك بحــد 
أقصــى مليــون ريــال أو ألــف ريــال كحــد أدنــى.

تطبيق ضريبة 
القيمة المضافة
للهواتف الذكية

الموقع 
اإللكتروني للهيئة
gazt.gov.sa
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أّكــدت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل أن الجهــود التوعويــة التــي نفذتهــا بغــرض إشــراك الجمهــور العــام 
ــَي  ــة؛ أثمــرت تفاعــاًل عال ــة المخالفــة فــي األســواق والمحــالت التجاري فــي الحــد مــن الممارســات الضريبي
ــا لعــدد البالغــات الــواردة  ـً المســتوى مــن المكلفيــن والمســتهلكين بالمملكــة علــى حــدٍّ ســواء، وذلــك وفقـ

إلــى الهيئــة خــالل أربعــة أشــهر.

ــا فــي أربعــة أشــهر فقــط عــن عــدٍد مــن المخالفــات الضريبيــة، إذ  ـً وبينــت الهيئــة أنهــا قــد تلقــت 12,424 بالغـ
ورد إلــى قســم التحقيقــات الزكويــة والضريبيــة فــي الهيئــة:

وأشــارت الهيئــة بــأن جهــود التوعيــة بالممارســات الضريبيــة وقنــوات اإلبــالغ عــن المخالفــات الضريبيــة 
ــة.  ــة المخالف ــب الممارســات الضريبي ــن فــي تجنُّ ــد المكلفي ــوظ عن ــٍي ملح ــن وع أســفرت ع

ــا فــي الفتــرة مــن شــهر ســبتمبر الماضي  ـً غـ وكشــفت الهيئــة عــن أنهــا صرفــت مكافــآٍت تشــجيعية لـــ 529 ُمبلِّ
وحتــى تاريخــه، وذلــك بعــد التأكــد مــن صحــة البالغــات التــي قدموهــا حــول عــدٍد مــن المخالفــات الضريبيــة 

وانطبــاق شــروط اســتحقاق المكافــأة.

أخبــار  الهيئـــة

غ في أربعة أشهر مكافآت تشجيعية ألكثر من 500 ُمبلِّ

تفاعٌل عاٍل مع حملة توعية المستهلكين والمكلفين بالمخالفات الضريبية

3,776 
ا في  ـً بالغـ

شهر سبتمبر

3,150 
ا في  ـً بالغـ
شهر أكتوبر

2,910 
ا في  ـً بالغـ
شهر نوفمبر

2,558 
ا في  ـً بالغـ

شهر ديسمبر
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 »الزكاة والدخل«: أكثر من 162 ألف طلب
تسجيل مبايعة عقارية

تلّقــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل 162,869 
مختلــف  فــي  عقاريــة  مبايعــة  تســجيل  طلــب 
مناطــق ومــدن المملكــة حتــى ينايــر الماضــي 
الـتـصـرفـــات  ضـريـبـــة  خـدمــــة  ضـمـــن  وذلـــك 
العقاريــة، منــذ تطبيقهــا فــي الرابــع مــن أكتوبــر 
لعــام 2020م بموجــب األمــر الملكــي الكريــم 

رقــم )أ/84( وتاريــخ 2/14/ 1442هـــ. 

عــدد  فــي  األعلــى  الريــاض  منطقــة  وجــاءت 
الـطـلـبـــات، وذلــك بـــ 47,857 طـلـبـــًا، تـلـتـهـــا 
منطقــة مكــة المكرمــة بـــ 26,750 طلبــًا، وبلــغ 
عــدد طلبــات تســجيل المبايعــة العقاريــة فــي 
المنطقــة الشــرقية 21,518 طلبــًا، فيمــا بلغــت 

الطلبــات بمنطقــة القصيــم 11,477 طلبــًا.

وأوضحــت الهيئــة أن منطقــة عســير 
طــلـــب   9,895 تســجـــيل  شــهــــدت 

مبـايـعـــة عـقـاريـــة، ومنـطقـــة حائــل 
6,932 طلبــًا، وســجلت منطقــة 

 6,445 المنــورة  المدينــة 
ــا، وأخـيـــًرا  ـً طلبـ

ا  ـً 3,254 طلبـ
فــي منطقــة 

ــازان. ج

العقاريــة  التصرفــات  ضريبــة  خدمــة  وُتمّكــن 
المكلفيــن مــن تســجيل عقاراتهــم قبــل إتمــام 
العقــد  توثيــق  أو  العقــاري  اإلفــراغ  عمليــة 
المكلــف مــن معرفــة  إلــى تمكيــن  باإلضافــة 
مــدى خضــوع عقــاره للضريبــة، مــع إصــدار فاتورة 

المســتحق. الضريبــة  بمبلــغ  الســداد 

الرياض
47,857

القصيم
11,477

حائل
6,932

عسير
9,895

جازان
3,254

مكة المكرمة
26,750

المدينة المنورة
6,445

المنطقة الشرقية
21,518
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أخبــار  الهيئـــة

أعداد الموظفات تضاعف ست مرات في ثالث سنوات

المرأة السعودية...
دور فاعل في نجاح الهيئة

ــَب  ــة الســعودية 2030م نْص ــذ أن وضعــت رؤي من
ســوق  فــي  المــرأة  مشــاركة  تمكيــن  عينيهــا 

ــة العامــة  ــت الهيئ ــا رئيســًيا، أْوَل ـً العمــل هدفـ
للـزكـــاة والـدخـــل اســتقـطـــاب الـكـفـــاءات 

النســائية وتوظيفهــّن عنايــة بالغــة وفائقــة 
رؤيــة  أهــداف  تحقيــق  فــي  ســعيًا منهــا 
ــت فــي ســبيل  ــة، وعمل الوطــن الطموح
ذلــك علــى بنــاء بيئــة عمــل جاذبــة للمــرأة 
وطــرح العديــد مــن األدوات والوســائل 
الوظيفــي  اســتقرارها  علــى  المســاعدة 
والمحفــزة علــى تطورهــا المهنــي، بمــا 
فــي  الفاعلــة  المشــاركـــة  مــن  يمّكنهــا 

ــا  ــة وأهـدافهـ ــية الهيئ ــق اســتـراتيجـ تحـقـيـ
التشــغيلية.

وبــدًءا مــن 82 موظفــة ســعودية عملــت لــدى 
الهيئــة فــي عــام 2017م، َتضاعــف هــذا الرقــم 

ســت مــرات فــي غضــون ثــالث ســنوات، ليصــل إلــى 
519 موظفــة يعملــن فــي وكاالت الهيئــة وإداراتهــا 
المتعــددة، وتصــل نســبة القياديــات منهــن إلــى %7.
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ــة كواحــدٍة مــن ثمــرات اســتراتيجية التحــول  ــي هــذا االرتفــاع فــي نســب توظيــف المــرأة العامل ويأت
)2018م – 2020م( التــي طبقتهــا الهيئــة، إثــر تحويلهــا مــن مصلحــة إلــى هيئــة عامــة، لتكــون »الــزكاة 
والدخــل« بذلــك فــي المراتــب األولــى بيــن الجهــات الحكوميــة الجاذبــة للمــرأة العاملــة خاصــًة فــي 

المســتويات القياديــة.

ويتســق هــذا المســعى مــن الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل مــع اســتراتيجيتها التشــغيلية 
إلــى خلــق منظومــة فّعالــة تتســم  2022م(، والهادفــة  )2020م –  لألعــوام 
بالكفــاءة، وتمّكــن الموظــف مــن التطــور المهنــي فــي بيئــة عمــل جذابــة. 

كمــا ينتظــم هــذا الجهــد فــي إطــار تحقيــق أهــداف رؤيــة الســعودية 
2030م وبرنامــج التحــول الوطنــي فــي رفــع نســبة مشــاركة 
المــرأة فــي ســوق العمــل مــن 22% إلــى 30%، وذلــك مــن 
خــالل تعزيــز ثقافــة مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل  
وتوفيــر األدوات والوســائل الُمَمّكنــة لهــا، بما يجعل بيئة 
العمــل جاذبــة للمــرأة وداعمــة الســتقرارها الوظيفــي.
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إنفوجرافيك
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إنفوجرافيك

 تعرف على خطوات تحديث بيانات التواصل
مع الهيئة العامة للزكاة والدخل

gazt.gov.sa الدخول إلى بوابة الهيئة اإللكترونية 

فوائد تحديث بيانات التواصل مع الهيئة للمنشآت

1234

تسجيل 
الدخول

االطالع على 
اإلشعارات

تحديث/ إيقاف 
التسجيل

القدرة على االستفادة 
من الخدمات اإللكترونية

الدخول إلى 
الملف الشخصي 

للمكلف

السهولة في التواصل 
مع الهيئة العامة 

للزكاة والدخل

عرض تفاصيل 
المعلومات 

الشخصية
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قنوات التواصل مع الهيئة

للتأكد من صحة البيانات قم بتحديث

تحديث بيانات التواصل ضمانًا لـ:

وصول اإلشعارات الزكوية والضريبية

البوابة اإللكترونية 
 gazt.gov.sa

رقم الجوال

الرقم الموحد
19993

زيارة أحد الفروع

البريد اإللكتروني
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رحلة الُمبّلغ 

إنفوجرافيك

رفع مخالفات أنظمة ولوائح الهيئة 
ومنح المكافآت

تقديم بالغ من خالل القنوات المختصة
أ - الموقع اإللكتروني

ب- تطبيق ضريبة القيمة المضافة

رسالة استالم البالغ 
 يستلم الُمبّلغ رسالة نصية

تفيد بأنه تم البالغ.

1

2
تطبيق ضريبة

القيمة المضافة
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المكافآت

 1,000,000

 1,000

* استحقاق المكافأة
بعد ثبوت المخالفة وتحصيل المبلغ.

ريال حد أعلى

ريال حد أدنى

قيمة المكافأة المالية
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أدلة إرشادية
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أدلة إرشادية

عرض الشهادة الضريبة في المتاجر اإللكترونية..
خطوة نحو تنظيم سوق التجارة اإللكترونية

مؤخــًرا  والدخــل  للــزكاة  العامــة  الهيئــة  أطلقــت 
للمتـاجـــر  المضـافـــة  القيـمـــة  ضـريـبـــة  »دلـيـــل 
اإللكترونيــة«، لتمكيــن أصحاب المتاجر اإللكترونية 
مــن االلتــزام بواجباتهــم المتعلقــة بضريبــة القيمــة 
التســجيل  كيفيــة  إلــى  وإرشــادهم  المضافــة، 

المســتحقة. الضريبــة  وتقديــم اإلقــرار وســداد 

    المتاجر اإللكترونية

هــي منصــات رقميــة يتــم مــن خاللهــا ممارســة 
أي نشــاط تجــاري مثــل بيــع منتجــات أو خدمــات 
عبــر حســابات  أو  إلكترونيــة،  عبــر مواقــع  وذلــك 
علــى وســائل التواصــل االجتماعــي، أو تطبيقــات 
الهواتــف الذكيــة، أو تطبيقــات المحادثــة الفوريــة  

وذلــك يشــمل جميــع تطبيقــات المراســلة.

الـتـزامـــات صـاحـــب المـتجـــر اإللكـتـرونـــي الــذي 
ــا تتجــاوز مبيعاتــه الســنوية 375 ألــف ريــال سنويـً

التسجيل في ضريبة القيمة المضافة

عرض الشهادة الضريبية في المتجر اإللكتروني

رفع اإلقرارات الضريبية

سداد االلتزامات الضريبية
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يهــدف الدليــل اإلرشــادي إلــى تمكيــن أصحــاب المتاجــر اإللكترونيــة مــن االلتــزام بواجباتهــم 
المتعلقــة بضريبــة القيمــة المضافــة مــن خــالل كيفيــة التســجيل وتقديــم اإلقــرارات والســداد.

     خطوات تسجيل المتاجر اإللكترونية

التسجيل في وزارة التجارة.

إصــدار ســجل تجــاري جديــد، أو إصــدار رخصــة 
مــن وزارة االســتثمار. 

مــن  الجــوال  عبــر  نصيــة  رســالة  اســتقبال 
الهيئــة تتضمــن الرقــم المميــز لمنشــأتك.

البوابــة  زيــارة  خــالل  مــن  التســجيل  إتمــام 
اإللكترونيــة للهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل 
LOGIN.GAZT.GOV.SA ثــم إدخــال الرقــم 

المميــز.

ضــرورة أن يعــرض المتجــر اإللكترونــي شــهادة 
التســجيل فــي ضريبــة القيمــة المضافــة علــى 
نحــٍو واضــح أمــام الـمـســـتـهلـكـــين، مهمــا 
كانــت منصــة البيــع اإللكترونيــة التــي يعمــل 
ببقيــة  أســوًة  وذلــك  التاجــر،  مــن خاللهــا 
ــة  ــة والعامل فة أمــام الهيئ ــُمكلَّ ــر الـ المتاج
يتجنــب  حتــى  األخــرى؛  البيــع  منافــذ  عبــر 

ــى المتجــر. ــة عل فــرض غرامــاٍت مالي
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قضايا
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قـضـايــا

من أجل بيئة تجارية متطورة..

تصحيح أوضاع المتسترين

أعلنــت وزارة التجــارة والبرنامــج الوطنــي لمكافحــة 
التســتر والجهــات المســاندة ومنهــم الهيئة العامة 
للــزكاة والدخــل بــدء العمــل بالئحــة تصحيــح أوضــاع 
مخالفــي نظــام مكافحــة التســتر، والتــي تتزامــن 

مــع ســريان نظــام مكافحــة التســتر الجديــد.

وتتضمــن الالئحــة فتــرة تصحيحيــة تســتمر حتــى: 
لعـــام  أغســـطـــس   23 المـوافـــق  1443/1/15هـــ 
2021م، يمكــن مــن خاللهــا تصحيح أوضاع المخالف 
التــي  ألحــكام النظــام، واالســتفادة مــن المزايــا 

نصــت عليهــا الالئحــة.

وال ُيعفــى مــن تــم ضبطــه مــن الــوزارة الرتكابــه 
جريمــة أو مخالفــة للنظــام قبــل التقــدم بطلــب 
ــة العامــة  ــى النياب ــل إل ــح وضعــه، أو مــن أحي تصحي

المختصــة. المحكمــة  أو 

الحـكـوميـــة المشـاركـــة فـــي  الجـهــــات  وأكـــدت 
ــا  ــة التســتر جـاهـزيتهـ ــي لمكـافـحـ ــج الـوطنـ البـرنـامـ
الـتـامـــة لمســانـــدة كـافـــة المتقـدميـــن لطـلـــب 
التصحـيـــح ليكـونـــوا مسـتثمـريـــن نظامييــن وفــق 
الخيــارات التــي نصــت عليهــا الئحــة تصحيــح أوضــاع 
مخالفــي نظــام مكافحــة التســتر، وأنــه ال تهــاون 
فــي تطبيــق العقوبــات المغّلظــة التــي نــص عليهــا 

النظــام بعــد انتهــاء الفتــرة التصحيحيــة.

     مزايا تصحيح أوضاع مخالفي نظام التستر

استمرار النشاط التجاري

اإلعفاء من العقوبات المقررة في النظام

اإلعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي

حرية مزاولة األنشطة التجارية األخرى

نظامية التصرف باألموال التجارية

االستقرار والتوسع في النشاط



31

خل
لد

وا
ة 

كا
الز

خيارات تصحيح أوضاع المخالفين

خطوات تصحيح أوضاع المخالفين

 السعودي
وغير السعودي

السعودي

غير السعودي

الشراكة في المنشأة.

تسجيل ملكية المنشأة )لغير السعودي(.

1

2

االستمرار في النشاط بإدخال شريك.

التصرف في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حلها.

1

2

الحصول على اإلقامة المميزة.

التقديم على الخروج النهائي.

1

2

تسجيل 
الدخول في 
موقع وزارة 

التجارة

اختيار تقديم 
طلب تصحيح

ثم الضغط 
على خيار 
التصحيح

إدخال بيانات 
»المنشأة - 

األطراف«

المصادقة 
على اتفاقية 

التصحيح

1345 2
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ملف العدد
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ملف العدد

الفوترة اإللكترونية
خطوة نحو الحّد من حجم تعامالت االقتصاد الخفّي
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ــة العامــة  ــاالت، قامــت الهيئ ــف المج ــذي تشــهده المملكــة فــي مختل ــًة للتحــول الرقمــي ال مواكب
للــزكاة والدخــل بإصــدار نظــام الفوتــرة اإللكترونية، تســهياًل للتعامالت بين شــرائح المجتمــع المكلفين 

بدفــع الــزكاة.

   نماذج فواتير خاطئة

الفاتورة المكتوبة بخط اليد

الفاتورة المصورة بماسح ضوئي

الفاتورة المصورة بالجوال

الفاتورة المكتوبة في دفتر سندات

الـفــاتـورة الـمـخــزنــة في مـلـفـات 
جهاز الكـمبيـوتـر

الفاتورة المحررة ببرنامج نصوص

   الفاتورة اإللكترونية
فاتــورة يتــم إصدارهــا وحفظهــا وتعديلها بصيغة 
إلكترونية منظمة عبر نظام إلكتروني، وتحتـوي 
علــى جميــع متطلبــات الفاتــورة الضريبيــة، وال 
تعتبــر الفاتــورة المكتوبــة بخــط اليــد أو المصــورة 

بماســح ضوئــي فاتــورة إلكترونيــة.

   منظومة الفوترة اإللكترونية
إجـــراء يهـــدف إلـــى تحويـــل عمليـــة إصـــدار الفواتيـــر 
المثـــال  ســـبيل  علـــى  الورقيـــة  واإلشـــعارات 
بماســـح  المصـــورة  أو  اليـــد  بخـــط  المكتوبـــة 
ضوئـــي إلـــى عمليـــة إلكترونيـــة، تســـمح بتبـــادل 
الـفـواتـيــــر واإلشـــعــــارات الـمـديـنــــة والـدائـنــــة 
ومعـالجـتهــــا بصيـغــــة إلكـترونيــــة منظمـــة بيـــن 
البائـــع والمشـــتري بتنســـيق إلكترونـــي متكامـــل.
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ملف العدد

المتطلبات األساسية إلصدار وحفظ الفاتورة اإللكترونية

الوســيلة اإللكترونيــة الــوارد ذكرهــا فــي تعريــف 
الـفـاتــــورة اإللـكــتـرونـيـــة فـــي الئـحــــة الـفـوتـــــرة 
اإللكترونيــة هــي أي جهــاز أو نظــام إلكترونــي أو 
تطبيــق يســتخدم فــي إصــدار الفواتيــر واإلشــعارات 
ــزم  ــة شــريطة أن يلت ــة اإللكتروني ــة والدائن المدين

بالحــد األدنــى مــن المتطلبــات التاليــة:

االتصال باإلنترنت.

أن يـكـــون الـحـــل الـتـقـنـــي قـــادر عـلـــى الـربـــط 
مــع أنظمـــة خارجيــة باســتخدام واجهــة برمجة 

.API التطبيقــات

مـتـوافـــق مـــع أنـظـمــــة األمــن الـســـيـبـرانـــي 
والمعلومــات فــي المملكــة.

غير قـابـــل للتـالعـــب وأن يتضمن آلية لكشف 
حــاالت التالعب.

    ويشمل الحل التقني

1

2

3

4

أهداف تطبيق الفوترة اإللكترونية

الحد من تعامالت االقتصاد الخفي

زيادة نسبة االلتزام في تقديم 
اإلقرارات الضريبية

الحد من التستر التجاري

 المواءمة مع الممارسات
العالمية الرائدة

تحسين تصنيف المملكة في 
المؤشرات الدولية

تعزيز المنافسة العادلة وحماية 
المستهلك

الشبكات البرامج األجهزة 

وسائل حفظ وتبادل وسائل الربط
المعلومات
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مراحل تطبيق منظومة الفوترة اإللكترونيةبــدء التطــبيق

إجراءات رحلة الفوترة اإللكترونية

ــى إلصــدار  ــة األول ــق إلزامــي فــي المرحل التطبي
وحفــظ الفواتيــر واإلشــعارات المدينــة والدائنــة 

اإللكترونيــة، والــذي ســيكون بتاريــخ

4 ديسمبر 2021م.

المرحلة األولى:

»مرحلــة اإلصــدار«: ســتتطلب مــن المكلفيــن 
إصــدار  المضافــة  القيمــة  لضريبــة  الخاضعيــن 
وحفــظ الفواتيــر واإلشــعارات المدينــة والدائنــة 
عبــر  منظمــة  إلكترونيــة  بصيغــة  اإللكترونيــة 
نظــام إلكترونــي وتحتــوي علــى جميــع متطلبــات 

الفاتــورة الضريبيــة.

المرحلة الثانية:

»مـرحلـــة التكـامـــل والـربـــط«: ربــط أنـظمـــة 
ــة  ــة والدائن ــر واإلشــعارات المدين إصــدار الفواتي
اإللكـترونيـــة لــدى المكـلفيـــن بأنظمــة الهيئــة 
بـهـــدف مـشـاركـــة  للـزكـــاة والـدخـــل  العـامـــة 

والمعلومــات. البـيـانـــات 

الـتـحـقــــق مـــن الـخـضـــوع لالئـحـــة الـفـوتـــرة 
اإللكترونيــة.

تقـييـــم الجـاهزيـــة إلصــدار وحـفـــظ الفـواتيـــر 
اإللكترونيــة. والدائنــة  المدينــة  واإلشــعارات 

ــة  ــة لمواكب ــوات الرســمية للهيئ متابعــة القن
ــة. ــة إضافي ــة / تقني ــل فني أي تفاصي

* ســٌتطبق العـقـــوبات المتعلقــة 
ــعارات  ــة واإلشـ ــر الضـريبيـ بالفـواتيـ
المدينــة والدائنــة بحســب مــا ورد 
فــي نظام ضريبة القيمة المضافة 
ــد  ــة وذلــك بـعـ ــه التنـفيـذيـ والئحـتـ
بــدء التطـبيـــق اإللـزامـــي إلصـــدار  
الـفــواتــــير واإلشـعـــارات  وحـفـــظ 
 المدينــة والدائنــة اإللكترونيــة فــي

4 ديسمبر 2021م.
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حــــوار

المهندس صالح الرشيد محافظ »منشآت«:

تكامل إلكتروني مع »الزكاة والدخل« 
لخدمة المكلفين من رواد األعمال

تعزز الهيئة العامة للزكاة والدخل التعاون مع الهيئات والجهات 
الحكومية فيما يتعلق باختصاصات الزكاة والضريبة، وتعمل على 
تنظيم اللقاءات الدورية وغيرها من الفعاليات المتعلقة بنشاط 

الهيئة للمساهمة في تنمية االقتصاد الوطني.

 مجلة »الزكاة والدخل« في عددها الحالي تستضيف معالي
 محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس

صالح بن إبراهيم الرشيد، من أجل تسليط الضوء على عمل وإنجازات 
 »منشآت« إلى جانب مجاالت التعاون بين الهيئتين

فإلى محاور اللقاء
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التــي  المبــادرات  علــى  نقــف  أن  نــود  بدايــة 
أطلقتهــا )منشــآت( دعمــًا ألصحــاب المنشــآت 

األعمــال؟ ورواد  والمتوســطة  الصغيــرة 

أطلقنــا فــي »منشــآت« سلســلة مبــادرات 
ــن  ــية لدعــم وتمكي ــات نـوعـ ــج وخـدمـ وبـرامـ
والصـغـــيرة  الصـغـــر  متنـاهـــية  الـمـنــشــــآت 
والمتـوسطـــة، فاستهـدفــــنا تـحـفـــيز بـيـئـــة 
ــرة  ــز إقــراض المنشــآت الصغي ــل لتعزي التموي
التمـويليـــة  الفـجـــوة  وســد  والمتـوســـطة، 
للمنشــآت وتشــجيعها علــى النمــو واالزدهــار 
الماليــة، كمــا  التقنيــة  الحلــول  جانــب  إلــى 
قـدمنـــا مـبـــادرات تـدعـــم تخـفيـــف األعبــاء 
الماليــة علــى الشــركات الناشــئة، ومســاعدة 
فــي  والمـتـوســـطة  الصـغـيـــرة  المـنـشــــآت 
ــد  ــة وتحدي فهــم قدراتهــا وإمكانياتهــا الحالي

المجــاالت التــي يمكــن تحســينها.

مــاذا عــن البرامــج التدريبيــة الموجهــة لــرواد 
علــى  وتحفيزهــم  قدراتهــم  لرفــع  األعمــال 

االســتمرارية؟

أصدرنــا رخــص حاضنــات األعمــال، ومســاحات 
الجاذبــة  البيئــة  لتوفيــر  المشــتركة  العمــل 
لــرواد األعمــال والمناســبة لمزاولــة األعمــال 
ــا على مراجعــة واقتراح األنظمة  ـً ونعمــل أيضـ
واللوائــح والسياســات الخاصــة بتنميــة ودعم 
المنشــآت، ومتابعــة تطبيقها بعــد اعتمادها.

ــا بـرامـــج تـدريـبـيــــة مـتـنـوعـــة  ـً وقـدمـنــــا أيـضـ
تســتـهـــدف مـــالك وقـيــــادات الـمـنـشــــآت 
والمتـوســـطة  والصغيــرة  الصغــر  متنـاهيـــة 
ورواد األعــمـــــال، وأطـلـقـنــــا بـرامــــج نـمــــو 
الـمــنـشــــآت والـتــــي تـهـــدف إلـــى إطــــالق 
وزيــــادة قـــــدرات الـنـمـــو وتـقـديـــم الدعـــم 
حســـب احـتـيـاجـــات الـمـنـشـــــأة، وتـمـكـيـــن 
ومتنـاهيـــة  النـاشـــئة  الشـركـــات  وتـحـفـيــــز 
الصغــر الســتخدام القنــوات اإللكترونيــة فــي 

التجاريــة. العمـليـــات 

لفتــح  التجــاري  كمــا أسســنا مركــز االمتيــاز 
آفــاق واســعة عبــر تشــجيع العالمــات التجارية 
الســعودية ذات القــدرة علــى تصنيــع منتجات 
وطنيــة للتوســع علــى مســتوى العالم، ونشــر 
بــدء  التجــاري فــي تســهيل  ثقافــة االمتيــاز 
وتشــغيل األنشــطة التجـاريـــة فــي الممـلكـــة 
االمتيــاز  لصناعــة  البيئــي  النظــام  وتطويــر 
فعالــة  اســتثمارّية  قــوة  وجعلــه  التجــاري 

للشــركات الســعودية.

ا في ذات السياق قمنا بتأسيس مراكز  وأيضـً
ــبل الدعــم  ــر كافــة ُس دعــم المنشــآت لتوفي
ألصحــاب المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة 
ورواد األعمــال مــن خــالل تقديــم خدمــات 
ودعــم  والتدريــب  واإلرشــاد  االستشــارات 
األعمــال، ودّشــنا مجمعــات ريــادة األعمــال 
لتكــون نقطــة انطالقــة لتحفيــز رواد األعمــال 

بالمملكــة.
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مــاذا عــن معالجــة التحديات التي تواجه المنشــآت 
الصغيرة والمتوسطة؟

يواجــه قطــاع المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة 
ورواد ورائــدات األعمــال صعوبــات فــي عــدة 
التمويــل  خيــارات  فــي  التنــوع  منهــا  مجــاالت 
لذلــك تعمــل الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغيرة 
بنــك  إطــالق  علــى  »منشــآت«  والمتوســطة 
المنشــآت بهــدف تعزيــز وصولهــم إلــى حلــول 
تمويليــة منوعــة ومناســبة مــن خــالل تمكيــن 
ــة  ــة الرئيســية مــن خــالل إتـاحـ ــات المـاليـ الـجـهـ
وجــود  إلــى  إضافــة  أوســع،  تمويليــة  خيــارات 
برامــج حاليــة للتمويــل منهــا مبــادرة اإلقــراض 
واالســتثمار  كفالــة،  وبرنامــج  المباشــر،  غيــر 
ــات  الجــريء، إضافــة إلــى معالجــة جميــع التحدي
األخــرى بالتنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة 
الصغيــرة  المنشــآت  قطــاع  أعمــال  لتســهيل 

والمتوســطة.

 

وهيئــة  بينكــم  التنســيقية  الجهــود  عــن  حدثنــا 
الــزكاة والدخــل لتســهيل التــزام أصحــاب األعمــال؟

الهيـئـــة  مـــع  »منـشــــآت«  شـــراكــــة  تسـتـــمر 
العــامـــة للـزكـــاة وذلــك مــن خــالل االتفاقيــة 
ــا لـعـــدة أهـــداف  ـً المـبــرمــــة مـؤخـــًرا تـحـقـيـقـــ
ــز التعــاون المشــترك بيــن الهيئتيــن  أهمهــا تعزي
ــين جــودة  ــما فــي تحـسـ ــف إمـكـانيـاتهـ وتـوظـيـ
الخـدمـــات المقـدمـــة إلــى المكلفيــن بأحــكام 
أنظمــة الزكـــاة والضـريبـــة مــن رواد األعمــال 
فــي  والـمـتـوســـطة  الـصـغـيـــرة  والـمـنـشــــآت 

المملكــة.

حيــث عملــت »منشــآت« مــن خــالل االتفاقيــة 
الــزكاة  هيئــة  مــع  اإللكترونــي  التكامــل  علــى 
ــة واقــع  ــى معـرفـ ــد عـلـ ــا يـســاعـ ــل، بـمـ والــدخـ
ــرة  ــاب المنشــآت الصـغـيـ ــن مــن أصـحـ المكـلفيـ
والمتوســطة، وتيســير االســتعالم عــن أعــداد 
ونوعــه. النشــاط  وحجــم  واإليــرادات  المكلفيــن 

هــل ثمــة مشــاريع مســتقبلية تجمــع »منشــآت« 
والهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل خدمــة ألصحــاب 

األعمــال؟

ــن  ــرك بي ــل مـشـــتـ ــق عـمـ ــيل فـريـ ــم تشـكـ سـيتـ
الدراســات  إعــداد  أجــل  مــن  الهيئتيــن، وذلــك 
ذات االهتمــام المشــترك، والتعــاون فــي توعية 
الصغيــرة  المنشــآت  أصحــاب  مــن  المكلفيــن 
والمتوســطة لزيــادة امتثالهــم الضريبــي وتطوير 
ــات المعتمــدة مــن  ــا لآللي ـً برامــج مبتكــرة طبقــ
ــى عقــد ورش عمــل  ــن، باإلضافــة إل كال الطرفي
وفـعـاليـــات لتـوعيـــة المكـلفيـــن مــن أصحــاب 

المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة.

رؤيــة  لتحقيــق  »منشــآت«  مبــادرات  عــن  مــاذا 
2030م؟

ــم قطــاع  ــآت« بتنظـيـ ــداف »منـشـ ــص أهـ تتـلخـ
المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي المملكــة 
ودعـمــــه وتـنـمـيـتـــه ورعـايـتـــه وفـقـــًا ألفضــل 
إنتاجيــة هــذه  لـرفـــع  العـالميـــة،  الممـارســـات 
المـنـشـــآت وزيـــادة مسـاهـمـتـــها فــي النـاتـــج 
المـحـلـــي اإلجـمـالـــي إلــى 35% بحـلـــول عـــام 

2030م.

حــــوار
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 أبرز أهداف التعاون بين
»الزكاة والدخل« و»منشآت«

تعزيز التعاون المشترك بين الهيئتين.

جــودة  تحســين  فــي  إمكانياتهمــا  توظيــف 
المكلفيــن. إلــى  المقدمــة  الخدمــات 

 التكامل اإللكتروني بين الهيئتين
يساعد على:

معرفة واقع المكلفين.

تيسير االستعالم عن أعداد المكلفين.

معرفة اإليرادات وحجم النشاط ونوعه.

   أبرز برامج ومبادرات »منشآت«

إصدار رخص حاضنات األعمال.

الحلول التقنية المالية.

الماليــة  األعبــاء  تخفيــف  فــي  المســاهمة 
الناشــئة. الشــركات  علــى 

التحفيز الستخدام القنوات اإللكترونية.

إطالق برامج نمو المنشآت.

تأسيس مركز االمتياز التجاري.

تأســيس مراكــز دعــم المنشــآت لتوفيــر كافــة 
ُســبل الدعــم.

لتكــون  األعمــال  ريــادة  مجمعــات  تدشــين 
انطالقــة. نقطــة 

كمـــا نعمـــل علـــى إعـــداد وتنفيـــذ ودعـــم 
برامـــج ومبـــادرات ومشـــاريع لنشـــر ثقافـــة 
وفكـــر العمـــل الحـــر وروح ريـــادة األعمـــال 
مصـــادر  وتنويـــع  واالبتـــكار،  والمبـــادرة 
ــز  ــآت، وتحـفيــ ــي للـمـنـشــ ــم الـمـالــ الـدعــ
الجـــريء   المـــال  رأس  مبـــادرات قطـــاع 
ـــر  إلـــى جانـــب وضـــع السياســـات والمعايي
ــى  ــف علـ ــي تصنـ ــاريع التـ ــل المشـ لتمويـ
أنـهــــا مشــاريــــع صغيـــرة ومتوســـطة 
وتـقــديـــــم الــدعـــــم اإلداري والـفـنــــي 
تنميـــة  فـــي  ومســـاندتها  للمنشـــآت 
قدراتهـــا اإلداريـــة والفنيـــة والماليـــة 
ــة  ــوارد الـبـشـريــ ــة والـمــ والـتـســويـقـيــ

وغيرهـــا.

درجــتــــم بشــكـــل ســنوي علــى تنـظيـــم 
ــرؤى  ــار وال ــان« مــا األفــكـ ــى »بيب مـلـتـقـ

المقبلــة؟ للنســخة  الجديــدة 

بعــد النـجـاحـــات الـتـــي القـتـهـــا نســخ 
»بـيـبـــان« العـامـيـــن المـاضـــية والتــي 
ٌأقيمـــت فــي عــدة منـاطـــق، نـهـــدف 
إلقامــة نســخ جديــدة مــن ملتقــى بيبــان 
ا أكثر للملتقى  بحلة جديدة، تتضمن أيامـً
وعلــى مســاحات أوســع الســتيعاب أكبــر 
عــدد ممكــن مــن رواد األعمــال والجهــات 
الحكوميــة والخاصــة، والمهتميــن بريــادة 
ــآت الصغيــرة  ــاب المنـشـ ــال وأصـحـ األعـمـ
والمتوســطة، ونطمــح أن يكــون الملتقــى 
األعـمـــال  رواد  ليـحـفـــز  دولـــي  طـابـــع  ذو 
ــراز  العالمييــن لنقــل أعمالهــم للمملكــة وإب

ــة دخــول الســوق الســعودي. أهمي
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أضواء
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أضـــواء

»بناء الكفاءات«.. برنامج لصقل مهارات الكوادر الشابة

برنامــج  للــزكاة والدخــل  العامــة  الهيئــة  أطلقــت 
ُيعَنــى  تدريبــي  برنامــج  وهــو  الكفــاءات«،  »بنــاء 
بتـدريـــب الـكـــوادر الـوطـــنية حـديثـــة التخــرج مــن 
احترافيــة  بيئــة عمليــة  المتميــزة فــي  الجامعــات 
تَمّكنهــا مــن اكتســاب المعرفــة المهنيــة والمهــارة 
العمليــة، بمــا يعــزز مــن فرصهــا التنافســية فــي 

بالمملكــة.  العمــل  ســوق 

ــذ برنامــج »بنــاء الكفــاءات« والــذي يمتــد لعــام كامــل، مــن خــالل »أكاديميــة الــزكاة والدخــل«، التــي  وُينفَّ
ُتعنــى ببنــاء المعــارف والمهــارات فــي مجــال إدارة وتنظيــم الــزكاة والضريبــة.

نسخ تم إطالقها من البرنامج

3

متدربًا ومتدربة

170
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االلتزام والمتابعة

بنــاء طــرق وأســاليب المراجعــة والتدقيــق 
المتعلقــة بالــزكاة والضرائــب.

تـطـويـــر تشــريـعـات وســيـاسـات المراجعة 
والتـدقـيـــق والتحـصيـــل للـزكـــاة والضرائب 
والعـمـــل علــى تحـســـين مســتوى الجودة.

مراجعــة وتطويــر مســتوى جــودة عمليــات 
التدقيــق والمراجعــة.

الشؤون القانونية

بـنـــاء وتـطـويـــر ومـراجـعـــة الـتـشـريعـــات 
واإلجراءات الـقـانـونـيـــة الـخـاصـــة بـالـزكـاة 

والضـرائـــب.

ــان  ــع فــي الـلـجـ ــل الـتـرافـ ــراءات وسـبـ إجــ
والقضـائيـــة. الضريبيــة 

تحـقـيـــق االلـتـــزام باألنـظـمـــة واللـوائـــح 
الداخـليـــة والخـــارجية.

1

2

3

1

2

3

المسارات التدريبية
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أضـــواء

العمليات

مــراجـــعـــة وتــدقـيـــق بـيــانــــات الـتـســجـيـــل 
التراخيــص  المنشـــآت وإصـــدار  ومســتندات 

والشــهادات.

تنظيــم عمليــة االلتــزام بالتســجيل للمنشــآت 
وتصنيفاتهــا.

ــل  ــراءات تحـصـيـ ــة وإج ــل وفــق أنـظـمـ العـمـ
والضرائــب. الــزكاة 

تجربة العمالء والجودة

المنشــآت  بيانــات خدمــات أصحــاب  تحليــل 
وتطويــر الخدمــة بنــاء عليهــا.

تـطـــويــــر مـسـتـــوى الـخـدمـــات المـقـدمـــة 
المـنـشـــآت. ألصـحـــاب 

التوعيــة والتثقيــف لرفــع مســتوى االلتــزام 
واألنظمــة. باإلجــراءات 

المراجعة والتدقيق

تـنـظـيــم عـمـلــيـات الـمـراجـــعــة والـتــدقـيـق 
للضـرائب والـزكــاة وفق المعايير المعتمدة.

ــة  ــدات الـمـالـيـ ــق الـمـسـتـنـ ــص وتـدقـيـ فــحــ
واإلقـــرارات الضـريـبـيـــة.

ــة  ــق وفــق األنـظــمـ ــة والـتـــدقـيــ الـمـراجــعــ
والـتـشـريعـــات الخاصــة بالــزكاة والضرائــب.

التحليل والمخاطر

إدارة المخاطر المتعلقة بالزكاة والضرائب.

تطويــر النظــم لتحديــد واكتشــاف المخاطــر 
المتعلقــة بالــزكاة والضرائــب.

توظيــف أكثــر الســبل نجاحــًا لتحليــل البيانــات 
لتحقيــق  منهــا  االســتفادة  ورفــع مســتوى 

الحوكمــة وااللتــزام.

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3
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يوفر البرنامج العديد من الحوافز التدريبية والمالية للمتدربين الملتحقين به:

مزايا البرنامج

مكافأة 
مالية شهرية 

للمتدرب

إجازة 
سنوية

تأمين طبي 
للمتدرب 
وأفراد 
أسرته

التسجيل 
في 

التأمينات 
االجتماعية

حضور دورات 
تدريبية 

داخل الهيئة 
وخارجها



هـل تـود التعـّرف أكثر
عن الزكاة والضرائب؟

امسح الكود لبدء
رحلتك التعليمية.



هـل تـود التعـّرف أكثر
عن الزكاة والضرائب؟

امسح الكود لبدء
رحلتك التعليمية.
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تقارير
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تـقـاريـــر

سياسة االقتصاد الرقمي.. نمو اقتصادي متنوع ومستدام

أطلقــت اللجنــة الوطنيــة للتحــول الرقمــي »سياســة االقتصــاد الرقمــي« التــي تســاهم فــي تنميــة االقتصــاد 
ــي بتوجهــات المملكــة فــي  ــن العــام والخــاص والمجتمــع الدول الرقمــي فــي المملكــة، وتعريــف القطاعي
الملفــات ذات العالقــة باالقتصــاد الرقمــي، وضمــان مواءمــة توجهــات الجهــات الحكوميــة فــي ســبيل 

تحقيــق نمــو اقتصــادي متنــوع ومســتدام وإيجــاد ميــزات تنافســية للمملكــة.

أهداف سياسة االقتصاد الرقمي

• 

•

تمهيــد وضــع خارطــة طريــق للجهــات الحكوميــة والخاصــة فــي المملكــة 
لتســهيل االســتثمار فــي االقتصــاد الرقمــي.

إعالن توجه المملكة دولًيا نحو االقتصاد الرقمي.
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مبادئ سياسة االقتصاد الرقمي إليجاد بيئة رقمية 
استثمارية جاذبة

ترتكز سياسة االقتصاد الرقمي على
إعالن وجود بيئة محفزة لالستثمار في القطاع الرقمي.

تشجيع القطاع الخاص على رفع نسبة االستثمار في األعمال الرقمية.

تعريف األفراد بالفرص والتحسينات التي ستوفرها سياسة االقتصاد الرقمي.

ــالءم مــع  ــة وشــمولية بمــا يت ــة جاذب ــة اســتثمارية رقمي ــر بيئ ــى توفي ترســيخ حــرص المملكــة عل
أهــداف التنميــة المســتدامة.

المساهمة في رفع تقييم المملكة في المؤشرات الدولية.

تعريــف المســتثمر األجنبــي بالرغبــة الجــادة للمملكــة فــي توفيــر بيئــة اســتثمارية جاذبــة لألعمــال 
الرقميــة لرفــع نســبة االســتثمار األجنبــي الرقمــي.

•

•

•

• 

•

•

الوصول والتقنيات

رأس المال البشري

الثقة في البيئة الرقمية 

االبتكار

الرخاء االجتماعي 

الشمولية

انفتاح السوق
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نافذة ضريبية
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نافذة ضريبية

 شهادة أخصائي ضريبة القيمة المضافة..
ضمان الكفاءة المهنية

القيمــة المضافــة  تعــد شــهادة أخصائــي ضريبــة 
ــا  ـً ــدرة، وتســهم إيجابــ ــاءة والمق ــى الكف ــة عل دالل
مجــال  فــي  المحاســبية  الوظائــف  توطيــن  فــي 
الضريبــة بالمملكــة، األمــر الــذي دعــا الهيئــة العامة 
حــث شــركائها فــي قطــاع  إلــى  للــزكاة والدخــل 
األعمــال لتوفيــر كــوادر وطنيــة مؤهلــة فــي مجــال 

المحاســبة لتســهيل تعامالتهــا مــع الهيئــة.

وضـمـــن شـراكـــة نـوعيـــة مــع الهـيئـــة الســعوديـــة 
للمـحـاســـبين القـانـونييـــن، ُنِظـمـــت العـديـــد مــن 
البـــرامج التـدريبـيـــة وامـتـحـانـــات الحـصـــول علــى 
شــهادة أخصائــي ضريبــة القيمــة المضافــة بهــدف 
فــي  يرغبــون  الذيــن  المتقدميــن  كفــاءة  قيــاس 
الحصــول عليهــا ومدى إلمامهــم بالمعرفة النظرية 
ــى  ــة لديهــم والقــدرة عل ــر المهــارات العملي وتوفي
ــة  ــا، ومــدى إدراكهــم للمســؤولية المهني تطبيقه
ــا فــي  ــذ به ــن عليهــم األخ ــي يتعي ــات الت والمتطلب
أداء مهامهــم فــي كل مــا لــه عالقــة بتطبيقهــا.
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تعريف المشاركين بأهمية فرض الضريبة على القيمة المضافة، وآثارها على السياسات 
المالية واالقتصادية وأهميتها كمصدر هام لتنوع إيرادات الدولة.

إكساب المشاركين مهارة تحديد وعاء الضريبة وكيفية ربطها وتحصيلها.

اكتساب مهارات تحديد وحساب الضريبة من خالل فحص الدفاتر والسجالت 
للمؤسسات المسجلة لتحصيل الضريبة.

التعرف على اآلثار المتوقعة ألسعار السلع والخدمات جّراء تطبيق الضريبة وكيفية 
الرقابة عليها.

اكتساب مهارات تطبيق الضريبة على مختلف أنواع المؤسسات والمهن والسلع 
والخدمات من خالل ورش عمل وحاالت عملية واقعية وتطبيقية.

أهداف البرنامج



المحاور التدريبية

مبادئ المحاسبة 
المالية

ما يستجد من 
أنظمة ولوائح 
متعلقة بضريبة 
القيمة المضافة

اإلطار العام 
للضريبة في 

المملكة

أهم القطاعات 
المشمولة 

بضريبة القيمة 
المضافة

اإلطار النظري 
والتطبيقي لضريبة 

القيمة المضافة

الحقوق وااللتزامات 
والعقوبات وإدارة 

الضريبة على القيمة 
المضافة

السياسات 
الضريبية ونطاق 

تطبيقها في 
مجال الضريبة على 

القيمة المضافة

المعالجة المحاسبية 
والضريبية لضريبة 
القيمة المضافة 

ومتطلباتها

محتويات البرنامج
ماهية ضريبة القيمة المضافة

نافذة ضريبية

نشأة فكرة الضريبة 
على القيمة المضافة

مدى حاجة الدول العربية 
إلى تطبيق ضريبة على 

القيمة المضافة

هل تفرض الضريبة على 
الُمصّنع أم المستهلك؟ 

إيجابيات وسلبيات 
تطبيق الضريبة

الفرق بين ضريبة القيمة 
المضافة وضريبة المبيعات

تجارب بعض الدول 
في تطبيق ضريبة على 

القيمة المضافة
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ربط وتحصيل ضريبة القيمة المضافة

 مداخل تحديد
وعاء الضريبة

فرض الضريبة 
واستحقاقها

المنتجات 
والخدمات 
التي تخضع 

للضريبة

اإلعفاءات من 
الضريبة وأنواعها المؤسسات 

الواجب تسجيلها 
لتحصيل وسداد 

الضريبة

اإلعفاءات من 
الضريبة وأنواعها

إجراءات 
تحصيل الضريبة 

وتوريدها 
للحكومة

حاالت وإجراءات 
الطعن على 

الضريبة

61
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الركن الثالث

منصة البنود الزكوية
أداة إلكترونية للتسهيل على المحاسبين

المحاســبين  علــى  للتســهيل  الزكويــة  البنــود  منصــة  الهيئــة  أطلقــت 
والمختصيــن فــي حســاب زكاة المنشــآت التجاريــة؛ حيــث تتيــح المنصــة 
البحــث والفــرز باســم البنــد الظاهــر فــي القوائــم الماليــة، أو بالبحــث مــن 
المعالجــة  إلــى  للوصــول  التوضيحــي  وبيانــه  المحاســبي  تصنيفــه  خــالل 

الزكويــة الخاصــة بــه. 

الــزكاة  البنــود الزكويــة علــى الالئحــة التنفيذيــة لجبايــة  وتســتند منصــة 
وقواعــد  1440/7/7هـــ،  وتاريــخ   ،)2216( رقــم  الــوزاري  بالقــرار  الصــادرة 
ــة رقــم  ــر المالي ــي وزي ــرار معال ــل، الصــادرة بق حســاب زكاة أنشــطة التموي

1440/7/7هـــ. وتاريــخ   ،)2215(



خل
لد

وا
ة 

كا
الز

أداة تتيــح البحــث والفــرز باســم البنــد أو تصنيفــه 
الزكويــة  المعالجــة  إلــى  للوصــول  المحاســبي 

ــي. بشــكلها النهائ

اسم البند

تصنيف البند المحاسبي

بيان البند التوضيحي

المعالجة الزكوية للبند

ولمزيــد مــن المعلومات يمكنكم 
ــارة منصــة البنــود الزكويــة عبــر  زي

الموقــع اإللكترونــي

Gazt.gov.sa

وتتيــح الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل إمكانيــة إضافــة البنــود الزكوية مــن قبل المهتميــن والمختصين 
بالمجــال المحاســبي بعــد تحليلهــا ودراســتها، لتكــون البنود شــاملة ووافية.

البنود الزكوية وفق الالئحة التنفيذية لجباية الزكاة، ومنها:

قروض - أوراق دفع - مخصص نهاية الخدمة.

البنود الزكوية وفق قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل، ومنها:

نقد في الصندوق - حسابات جارية - ودائع تحت الطلب.

لتمكيــن  خدمــة  هــي  الزكويــة  البنــود  منصــة 
المحـاســـبين والمخـتصيـــن فــي حـســـاب زكـــاة 
المنشــآت التجاريــة مــن التعرف علــى المعالجات 
الزكـويـــة للبـنـــود المحـاســـبية الظـاهـــرة فــي 

التجاريــة. للمنشــآت  الماليــة  القوائــم 

عن األداة

الحقول الموجودة في المنصة

هناك نوعان للبنود الزكوية

الهدف من المنصة

النوع 
األول

النوع 
الثاني
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ورش عمل

حساب الزكاة للمكلفين العاملين في الزراعة والتغذية والفندقة

الموافــق  األربعــاء  يــوم  والدخــل،  للــزكاة  العامــة  الهيئــة  نظمــت 
الــزكاة  )حســاب  بعنــوان  ُبعــد  عــن  عمــل  ورشــة  2021م،  فبرايــر   17
للمكلفيــن العامليــن فــي الزراعــة والتغذيــة والفندقــة(، وبمتابعــة عــدد 
مــن المختصيــن والمهنييــن فــي مجــال الــزكاة والدخــل والمحاســبة 
والفندقــة.  والتغذيــة  الزراعــة  مجــاالت  فــي  والعامليــن  والمراجعــة 
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 وتناولت الورشة
المـحـاور التـاليـة

المتحدث

 األستاذ عبد الحكيم العجاجي
طريقة حساب وعاء الزكاةمستشار الدراسات الزكوية.

مرتكزات طريقة الهيئة

قضايا تخص القطاع

الجمهور

أكثر من 500 مكلف.

الجهة المستهدفة

منشآت القطاع الخاص.

الهدف  

توعية المكلفين بعمل حساب 
الزكاة للعاملين في الزراعة 

والتغذية والفندقة.

 حساب الزكاة للمكلفين العاملين
فـي الـزراعـة والتغـذية والفنـدقــة
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ورش عمل

قطاع الزراعة والحراجة وصيد األسماك

يعــرف هــذا القطــاع بأنــه اســتغالل المــوارد الطبيعيــة النباتيــة والحيوانيــة، ويتألــف مــن أنشــطة 
زراعــة المحاصيــل وتربيــة الحيوانــات وجمــع األخشــاب والنباتــات األخــرى والحيوانــات أو منتجــات 

الحيوانــات مــن مزرعــة أو موائلهــا )مصدرهــا( الطبيعيــة.

الالئحة التنفيذية لنظام جباية الزكاة

استعمال التاريخ الهجري في كافة اإلجراءات الرسمية.

تسجيل النشاط الجديد.

مسك الحسابات النظامية باللغة العربية.
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المــواد األوليــة كالبــذور  الزراعــي مــن  بأنهــا مســتلزمات اإلنتــاج  ُتعــرف  الزراعيــة:  المدخــالت 
واألســمدة والمبيــدات، المخزنــة، والمشــتراة لغــرض االســتعمال فــي اإلنتــاج للمكلــف الــذي 

الزراعــي. يمــارس النشــاط 

األصــول الحيويــة: تشــتمل علــى أصــول حيويــة زراعيــة وأصــول حيويــة حيوانيــة باإلضافــة إلــى تربيــة 
ــاء المائية. األحي

ويشتمل هذا القطاع على األنشطة التالية

ويشتمل هذا القطاع على األنشطة التالية

أنشطة زراعة المحاصيل واإلنتاج الحيواني والصيد والخدمات المتصلة

الحراجة )التحطيب( وقطع األخشاب.

صيد األسماك وتربية المائيات.
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عالقات الشركاء

»الزكاة والدخل« توقع مذكرتي تفاهم مع
)تقييم( ومعهد إدارة المشاريع

 أهداف مذكرة التفاهم مع »تقييم«

الســعودية للمقّيميــن  الهيئــة  للــزكاة والدخــل، مذكرتــي تفاهــم مــع كاًل مــن  العامــة  الهيئــة  وّقعــت 
المعتَمديــن )تقييــم( و»معهــد إدارة المشــاريع« فــرع المملكــة، وذلــك فــي ديســمبر لعــام 2020م، وذلــك 
ــاالت ذات  ــاص فــي المج ــن الحكومــي والخ ــة وشــركائها فــي القطاعي ــن الهيئ ضمــن برامــج الشــراكات بي

االهتمــام المشــترك. 

تقديم االستشارات في مجال تقييم العقارات.

تقديم الدورات التدريبية المتخصصة في مجال التقييم العقاري.

ــارات  ــة العق ــزع ملكي ــة فــي ن ــراءات العملي ــي فــي اإلج ــم البرنامــج التدريب تقدي
للمنفعــة العامــة.
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أهداف مذكرة التفاهم مع إدارة المشاريع

النهوض بكفاءة وقدرات منسوبي الهيئة العاملين.

تبادل المعرفة والخبرات المتعلقة بإدارة المشاريع.

ممارســة العمــل االحترافــي بيــن العامليــن بــإدارة المشــاريع علــى مســتوى 
المملكــة.

ربــط مــدراء المشــاريع فــي الهيئــة بقنــوات التطوير المهني على المســتوى 
المحلي والدولي. 

أوجه التعاون

تعاون ُتوّفره المذكرة

تبادل المعلومات والبيانات بما ال يتعارض مع األنظمة واللوائح السارية عند كل طرف.

التعاون في الجهود اإلعالمية.

مجاالت أخرى ُتحقق األهداف التنظيمية لكلتا الهيئتين. 

توفيــر سلســلة مــن برامــج التطويــر المهنــي 
لمنســوبي الهيئــة.

ــر والدراســات  ــات والتقـاريـ ــادل المعلـومـ تبـ
ذات العالقــة بيــن الطرفيــن.

دعــم الجهــود لخلق بيئة احترافية لممارســة 
مهنة إدارة المشاريع.

المـســاهـمـــة فــي دعـــم جـهـــود تـوطـيـــن 
المهنــة.

إتـاحـــة مـرافـــق إلجـــراء اخـتبـــارات المعهــد 
وبـرامـجـــه التـدريبيـــة. 

ووّقــع المذكرتيــن مــن طــرف الهيئــة 
العامــة للــزكاة والدخــل، ســعادة وكيــل 
والتطويــر  لالستـراتـيـجـــية  الـمـحــافــــظ 
فـيـمـــا  بـاســــودان،  مـهـنــــد  األســتـــاذ 
َمّثـــل الهـيـئـــة السـعـوديـــة للمقّيميــن 
المعتـَمـدـــين )تقييــم( ســعادة األميــن 
الجـريـــس   المهنــدس ســـلطان  الـعـــام 
ومــن طـــرف مـعـهـــد إدارة المـشـــاريع  
ــادة الرئـيـــس التنـفـيـــذي للمعهــد   ســـعـ

بورشــيد. بــدر  المهنــدس 
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 الهيئة تمدد مبادرة اإلعفاء
مـن الغـرامـات والمخـالفات
 الهيئة تمدد مبادرة اإلعفاء
6 أشهر إضافيةمـن الغـرامـات والمخـالفات

مبـادرات

ــاة والدخــل  ــة للزكـ ــة العـامـ ــادرة الهـيئـ ــاءت مـبــ جــ
نتيـجـــة  والمخـالفـــات  الـغـرامـــات  مـــن  لإلعـفـــاء 
فيــروس  انتشــار  لمواجهــة  المتخــذة  اإلجــراءات 
ــي   ــز االقتصــاد الوطن ــد- 19( ولتحفي ــا )كوفي كورون
والتخفيــف مــن األثــر المالــي علــى القطــاع الخــاص 
ودعمــه فــي االحتفــاظ بالســيولة النقديــة، وبالتالي 

تمكينــه مــن ممارســة أنشــطته التجاريــة.

ضريبة القيمة 
المضافة

ضريبة السلع 
االنتقائية

 ضريبة
الدخل

 ضريبة
االستقطاع

إلغــاء  بمبــادرة  العمــل  تمديــد  الهيئــة  وأعلنــت 
الغرامــات واإلعفــاء مــن العقوبــات الماليــة علــى 
المكلفيــن لمــدة ســتة أشــهر إضافيــة تنتهــي بتاريــخ 
30 يونيــو 2021م، وذلــك إلحاقــًا للمبــادرات التــي 
تســتهدف تخفيــف األثــر المالــي واالقتصــادي علــى 

القطــاع الخــاص.

الضرائب المشمولة بالمبادرة
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التأخــر فــي تقديــم اإلقــرارات الضريبيــة 
)لجميــع أنــواع الضرائــب(.

غرامــات التأخــر فــي الســداد )لجميــع 
الضرائــب(. أنــواع 

ــل اإلقــرارات وتصحيحهــا  غرامــات تعدي
)فقــط ضريبــة القيمــة المضافــة(.

اإلعفــاء مــن الغرامــات بنســبة 100% إذا تــم ســداد أصــل ديــن الضريبــة المســتحقة 
قبــل نهايــة مــارس 2021م.

اإلعفــاء مــن الغرامــات بنســبة 75% إذا تــم ســداد أصــل ديــن الضريبــة المســتحقة 
ــو 2021م. ــة ماي قبــل نهاي

اإلعفــاء مــن الغرامــات بنســبة 50% إذا تــم ســداد أصــل ديــن الضريبــة المســتحقة 
قبــل نهايــة يونيــو 2021م.

اإلعفــاء بنســبة 100% مــن الغرامــات غيــر المســددة عــن أصــل ديــن ضريبة اســتحقت 
وتــم ســدادها بالكامــل قبــل تاريــخ تمديد المبــادرة )21 ينايــر 2021م(. 

غرامات التهرب الضريبي.

ــل صــدور  ــم ســدادها قب أي غرامــات ت
قــرار التمديــد )فــي 21 ينايــر 2021م(.

غرامات الضبط الميداني. 

التأخـــر فـــي تقديـــم اإلقرارات أو التأخـــر 
فـــي سـداد الضريبـة أو تعديـل إقـرارات 
يـتــوجــــب تـقـديـمـهــــا للـهـيـئـــــة )بعــد 

21 ينايــر 2021م(.

الغرامات المشمولة بالمبادرة

%100

%75

%50

%100

الغرامات غير المشمولة بالمبادرة

نسب تطبيق اإلعفاء من الغرامات
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ال تشتمل المبادرة علىتشتمل المبادرة على

إعـفـــاء المكـّلفـيـــن مــن غـرامـــات التـأخـــر فـــي 
الســداد.

اإلعفــاء مــن غرامــات التأخر في تقديــم اإلقرارات 
المنصــوص عليها في جميــع األنظمة الضريبية.

اإلعفــاء مــن غرامة تصحيح اإلقــرارات المنصوص 
المضافــة   القيمــة  ضريبــة  نظــام  فــي  عليهــا 
التـقـديـــم و/أو  بإقــرارات واجـبـــة  والمـرتبطـــة 

الســداد للهيئــة قبــل تاريــخ العمــل بالقــرار.

بخــالف  الهيئــة  مــن  إيقاعهــا  تــم  غرامــات  أي 
غرامــات التأخــر فــي الســداد والتأخــر فــي تقديــم 

اإلقــرار وتصحيــح اإلقــرار.

الغرامــات التــي تــم إيقاعهــا بنــاًء علــى مخالفــات 
التهــرب الضريبــي.

الغرامــات التــي تــم ســدادها قبــل تاريــخ العمــل 
بهــذه المبــادرة )8/ 6/ 1442هـــ(.

مبادرات
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كيفية االستفادة من المبادرة

دعــت الهيئــة جميــع األشــخاص الراغبيــن فــي معرفــة المزيــد مــن التفاصيــل حــول المبــادرات إلــى 
االطــالع علــى الدليــل اإلرشــادي الخــاص بهــا، وذلــك مــن خــالل:

زيارة الموقع اإللكتروني 
 للهيئة

gazt.gov.sa

حساب العناية بالعمالء 
 على تويتر

@Gazt_Care

التواصل مع مركز االتصال 
 على الرقم الموحد

19993

 من خالل البريد اإللكتروني
info@gazt.gov.sa

gazt.gov.sa المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة
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تجارب دولية

ضريبة الخدمات الرقمية.. تجربة فرنسية رائدة

فرضــت فرنســا ضرائــب علــى الخدمــات الرقميــة، وذلــك بموجــب القانــون رقــم 
759 2019 الصــادر فــي 24 يوليــو 2019م، والضريبــة مســتوحاة إلــى حــد كبيــر 
مــن اقتــراح المفوضيــة األوروبيــة للتوجيــه بشــأن النظــام الموحــد للضريبــة 
توريــد  مــن  المشــتقة  المنتجــات  علــى  المطبقــة  الرقميــة  الخدمــات  علــى 

ــة. ــة معين خدمــات رقمي

إشــراك الشــركات التــي تحصــل علــى جــزء كبيــر مــن دخلهــا مــن مشــاركة 
الوطنيــة. األراضــي  علــى  الموجوديــن  اإلنترنــت  مســتخدمي 

الهدف من الضريبة
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تــفــــرض نـســبـــة 3% عـلـــى إيـــرادات عـمـالقـــة 
ــة المكتســبة  ــا مــن الخدمــات الرقمي التكنولوجي

فــي فرنســا.

التجارة اإللكترونية

خدمات االتصاالت.

خدمات الدفع.

الخدمات المالية.

نسبة ضريبة الخدمات الرقمية

األنشطة المعفاة

ضريبة الخدمات الرقمية 
تستهدف

اإلعالنات التي تعتمد على بيانات 
مستخدمي اإلنترنت.

خدمــات الشــبكات بيــن مســتخدمي 
اإلنترنــت.

األسواق اإللكترونية.
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تجارب دولية

إحصائيات عن الخدمات الرقمية

نسب ضريبة القيمة المضافة

750

25

مــن الخدمــات الرقميــة خاضعــة للضريبــة 
فــي جميــع أنحـــاء العالم

توجــد فــي فرنســا أربــع نســب لضريبــة القيمــة المضافــة 
)VAT( بحســـب الخدمــات أو الســلع المعنيــة، وهــي:

من الخـدمات الرقمية خاضعة
للضريبة على المسـتوى الفرنسي

مليون يورو 

مليون يورو 

وتشمل: األدوية المغّطاة بالضمان االجتماعي 
بعض الصحف والمجالت والبث التلفزيوني  

وغيرهـا.

وتشمل: بعض األطعمة والمشروبات غير 
الكحولية والوقود والكهرباء ومعدات ذوي 

اإلعاقة، واألعمال الفنية وتذاكر السينما 
وغيرها.

األطعمــة  مــن  آخــر  قســمًا  وتشــمل 
وبعــض  الكحوليــة  غيــر  والمشــروبات 

الرحــالت  وتذاكــر  الصيـــدالنية  الـســلـــع 
الـداخـليـــة، وغيرهــا. الجـويـــة 

وهي النسـبة العادية وتطّبق على غالبية السلع والخدمات. 

%2.1

%5.5

%10

%20
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الحاالت التي تفرض على 
الشــركـات للحـصول على 
رقـــم ضــريـبـــي فـرنـســـي 

تنظيم المؤتمرات واألحداث في فرنسا.

بيــع الســلع إلــى الشــركات أو األفــراد مــن 
ضريبــي. رقــم  دون 

تخزيــن البضائــع فــي مخــازن علــى األراضــي 
الفرنســية لمــدة تزيــد عــن 3 أشــهر.

مــن غيرهــا  إلــى  فرنســا  مــن  الســلع   بيــع 
دول االتحاد األوروبي.

بيــع الســلع عبــر اإلنترنــت إلــى أفــراد فرنســيين 
)إذا تخطــى 35,000 يورو ســنويًا(.

العمــل فــي إصــالح أو صيانــة المبانــي داخــل 
فرنســا.
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تـواصــل

ف يسأل والهيئة تجيب الُمَكلَّ
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أفــردت »الــزكاة والدخــل« مســاحة ألبــرز االستفســارات التــي تــرد إلــى الهيئــة مــن 
فيــن وأصحــاب المصلحــة عبــر نافــذة خدمــة العمــالء، ومــن خــالل  العمــالء والُمَكلَّ

العــدد الحالــي ُنــوِرد بعــض األســئلة مــن خدمــة العمــالء واإلجابــة عليهــا:

ماهي طريقة إيقاف الرقم المميز؟

ــى الحســاب الشــخصي فــي موقــع  ــك مــن خــالل الدخــول إل ــم ذل يت
الهيئــة واختيــار أيقونــة تحديــث/ إيقــاف التســجيل من قســم الخدمات 
ــات  ــة البيان ــم تعبئ ــز ومــن ث ــار إيقــاف الرقــم الممي ــم اختي العامــة، ث

ــة وإرفــاق شــهادة شــطب الســجل. المطلوب

ا؟ ا ضريبيـً هل يعتبر التعديل على اإلقرارات السابقة تهربـً

ــا  ـً ال يعتبــر التعديــل علــى اإلقــرارات الضريبيــة الســابقة تهربــ
ــا، وإنمــا يعتبــر تصحيــح وضــع، وســيتم إلغــاء جميــع  ـً ضريبيــ
الغرامــات المترتبــة علــى التعديــل فــي حــال تــم ســداد أصــل 

الضريبــة.



تـواصــل

مــا الفــرق بيــن ضريبــة الدخــل وضريبــة القيمــة 
المضافــة؟

ضريبــة الدخــل هــي ضريبــة مباشــرة تطبــق علــى 
شــركات األمــوال المقيمــة عــن حصــص الشــركاء 
ــاج  ــى مــن يعمــل فــي إنت ــر الســعوديين، وعل غي
ــال  ــة، ومج ــواد الـهـيـدروكـربـونيـ ــت والـمــ الــزيـــ
اســتـثـــمار الغــاز الطبيعــي، وعلــى األشــخاص غيــر 
المقيميــن ممــن يمارســون نشــاطًا اقتصادًيــا 
أو يحققــون دخــاًل مــن نشــاط اقتصــادي فــي 

المملكــة.

أمــا ضريبــة القيمــة المضافــة فهــي ضريبــة غيــر 
مباشــرة ُتفــرض علــى جميــع الســلع والخدمــات 
التــي يتــم شــراؤها وبيعهــا مــن قبــل المنشــآت 

المســجلة فــي النظــام.

القيمــة  لضريبــة  خاضــع  المســترد  التأميــن  هــل 
المضافــة؟

القيمــة  لضريبــة  المســترد  التأميــن  يخضــع  ال 
المضافــة، علمــًا بأنــه فــي حــاالت التوريــدات 
المســتمرة، تخضــع إجمالــي قيمــة التوريــدات 
قبــل خصــم التأميــن المحتجــز، وبالتالــي فــإن هذا 
التأميــن ال يخضــع مــرة أخــرى عنــد اســترداده.

هــل يمكــن اســتخدام نفــس بيانــات االتصــال ألكثر 
مــن حســاب لــدى الهيئــة العامــة للــزكاة والدخل؟

نعم، يمكن أن تربط بيانات االتصال بأكثر من 
رقم مميز.

القيمــة  ضريبــة  فــرض  للمنشــأة  يحــق  متــى 
؟ فــة لمضا ا

يحــق للمنشــأة فــرض الضريبــة بدايــًة مــن تاريــخ 
نفــاذ التســجيل الموضــح فــي شــهادة التســجيل 

فــي ضريبــة القيمــة المضافــة.

المضافــة؟  القيمــة  ضريبــة  تحصيــل  يتــم  كيــف 
يتحملهــا؟ ومــن 

المضافــة  القيمــة  ضريبــة  المشــتري  يتحمــل 
بنســبة 15% ويتــم تحصيلهــا وتوريدهــا للهيئــة 

العامــة للــزكاة والدخــل مــن ِقبــل البائــع.
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مــا هــي ضريبــة الســلع االنتقائيــة؟ وكيــف يتــم 
تطبيقهــا؟

ــرض بنســب  ــرة تـفـ ــر مـبـاشـ ــة غـيـ هــي ضـريـبـ
مــتــفـــــاوتــــة عــلــــى الـســلــــع ذات األضـــرار 
علــى الصحــة العـامـــة أو البـيئـــة، وتـشـــمل 
المشــروبـــات الغازيــة ومشروبـــات الطاقــة 
ة، وأجـهـــزة وأدوات  والمـشـروبـــات المـحـــالَّ
التدخيــن اإللكترونيــة ومــا يماثلها، والســوائل 
المســتخدمة فــي تلــك األجهــزة اإللكترونيــة 

ومــا يماثلهــا، والتبــغ ومشــتقاته.

والجامعــات  المــدارس  رســوم  تخضــع  هــل 
المضافــة؟ القيمــة  لضريبــة  األهليــة 

قطــاع التعليــم األهلــي الخاص خاضــع لضريبة 
القيمــة المضافــة، وبنــاء علــى األمــر الملكــي 
الكـريـــم ســتتحـــمل الدولــة ضريبــة القيمــة 
المـضـافـــة عــن المـواطنيـــن المسـتفيـديـــن  

ــة. ويشــمل ذلــك الجامعــات األهلي

الغرامــات  مــن  اإلعفــاء  مبــادرة  تشــمل  هــل 
الميدانــي؟ الضبــط  غرامــات 

الـمـبــــادرة ال تـشـــمــــل غــرامــــات الـضـبــــط 
الـتـهـــرب الضريبــي. الـمـيـدانـــي، وغـرامــــات 

تــم تعديــل إقــرار أغســطس 2020م، هل يمكن 
االســتفادة من المبــادرة بإلغاء الغرامات؟

نعــم، يمكــن ذلــك بشــرط ســداد فروقــات 
الضريبــة.

النشــاط  لتشــغيل  ُتســتخدم  نقــل  شــاحنة 
ــد هــل تحســمها مــن  والنقــل والتخزيــن والتبري

الزكــوي؟ الوعــاء 

نعــم، ُتعــد شــاحنة النقــل مــن الموجــودات 
التــي تحســم مــن الوعــاء الزكــوي
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ضريبة التصرفات العقارية.. تفاصيل وإرشادات
أطلقــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، الدليــل التفصيلــي الخــاص بضريبــة 
التصرفــات العقاريــة، فــي خطــوة إرشــادية تهــدف إلــى توضيــح آليــة المعاملة 
الضريبيــة لتلــك التصرفــات، وتحقيــق أعلــى درجــات االمتثــال ألحــكام الالئحــة 

التنفيذيــة لضريبــة التصرفــات العقاريــة.


