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يهدف برنامج التحول الوطني ،لتطوير العمل الحكومي ،وت�أ�سي�س البنية التحتية
الالزمة ،لتحقيق ر�ؤية ال�سعودية  ،2030على �أن تتم مراجعة مبادرات البرنامج،
وتقييم �أدائها دوريا ،ولتحقيـق التـوازن المالي الذي هو �أحد البرامج الأ�سا�سـية للعام
 ،2020كما يهـدف برنامج التوازن المالي واالقت�صادي �إلـى تعزيـز الإدارة المالية،
و�إعادة هيكلة الو�ضع المالي للمملكة وا�سـتحداث �آليـات مختلفة لمراجعة الإيـرادات
والنفقـات والم�شـاريع المختلفـة ،و�آليـة اعتمادهـا.
إيرادات غير ريعية لأي دولة في العالم ،هي ال�ضرائب والر�سوم،
ومن المعلوم �أن �أهم � ٍ
لذلك ف�إن توفير زياد ٍة هائل ٍة في الإيرادات غير النفطية للحكومة ،ي�ستلزم بال�ضرورة
�ضرائب جديد ٍة ،بغ�ض النظر عن م�سماها� ،أو �شكلها� ،أو �آثارها الإيجابية �أو
فر�ض
َ
ال�سلبية على النمو� ،أو على القطاع الخا�ص ،وهذا بدوره ي�ستلزم �إ�صالحات �ضريبية
وت�شريعية ،وه��و ما يحدث فعال الآن ،حيث تقوم الهيئة العامة للزكاة والدخل،
بالتحول �أي�ضا �إلى �إدارة �ضريبية حديثة ،تطبق المعايي َر الدولية للإدارات ال�ضريبية
الحديثة ،كما �أننا طبقنا ال�ضريب ــة االنتق ــائية ب�شكل ج ــيد ،و�سنطب ــق في عام
� 2018ضريبة القيمة الم�ضافة ـ �إن �شاء اهلل تعالى ،كل هذا يحتاج �إلى تطوير العمل
الإداري ،وتح�سين بيئة العمل وتحديثه ،ليتفق مع ر�ؤية  ،2030ويحقق طموحاتها.
كما �ست�ست�ضيف ال�سعودية قمة مجموعة الع�شرين عام  ،2020حيث قال وزير الدولة
ـ ـ ع�ضو مجل�س ال��وزراء الدكتور �إبراهيم بن عبد العزيز الع�ساف ـ رئي�س الوفد
ال�سعودي �إلى قمة ال��ـ 20في هامبورغ الألمانية� ،إن قادة ال��دول الأع�ضاء في قمة
مجموعة الع�شرين ،رحبوا با�ست�ضافة المملكة العربية ال�سعودية للقمة ،و�أن ا�ستجابة
الأع�ضاء لعقد قمة الع�شرين �سنة  2020بالعا�صمة ال�سعودية الريا�ض ،دليل على تميز
المملكة بين دول المجموعة ،و�أننا بد�أنا فعليا ً الإعداد ال�ست�ضافة هذه القمة ،مع
�إ�صالحات اقت�صادية وهيكلية طموحة ،تت�ضــح معالمها في العام � 2020إن �شاء اهلل.
ونحن متفائلون بالخير ،وذلك بف�ضل اهلل ونعمه العظيمة على هذه البالد ،ثم
بف�ضل حكومتنا الر�شيدة ،بقيادة خادم الحرمين ال�شريفين الملك �سلمان بن
عبد العزيز �آل �سعود حفظه اهلل ،وولي عهده الأمين الأمير محمد بن �سلمان بن
عبد العزيز �آل �سعود حفظه اهلل ،وجميع العاملين المخل�صين ،لتر�سيخ نه�ضة هذا
الوطن الغالي.
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سمو األمير

محمد بن سلمان

ولي ًا للعهد ونائب ًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع
تعديل النظام األساسي للحكم

أص��در خ��ادم احلرمني الشريفني ع��دداً من األوام��ر
امللكية ،وك��ان ُ
أول تلك األوام���ر إعفاء صاحب السمو
امللكي األمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود
من والية العهد ،ومن منصب نائب رئيس جملس الوزراء
ومنصب وزير الداخلية واختيار صاحب السمو امللكي
األم�ير حممد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ًا
للعهد ،وتعيني سموه نائب ًا لرئيس جملس ال��وزراء مع
استمراره وزيراً للدفاع ،واستمراره فيما كلف به من مهام
أخرى ،فبنا ًء على ما اطلع عليه أعضاء هيئة البيعة من
مربرات وتأييد أعضاء هيئة البيعة باألغلبية العظمى
ً
وعمال بتعاليم الشريعة
وذلك بأغلبية ( )31من ( .)34
اإلسالمية فيما تقضي به من وجوب االعتصام بحبل
اهلل والتعاون على هداه  ،واحلرص على األخذ باألسباب
الشرعية والنظامية  ،لتحقيق الوحدة واللحمة الوطنية
وال��ت��آزر على اخل�ير  ،وان��ط�لاق� ًا م��ن امل��ب��ادئ الشرعية
التي استقر عليها نظام احلكم يف اململكة العربية
السعودية  ،ورعاي ًة لكيان الدولة ومستقبلها وضمان ًا -
بعون اهلل تعاىل  -الستمرارها على األسس التي قامت
عليها خلدمة الدين ثم البالد والعباد  ،ومافيه اخلري
لشعبها الويف .وبعد االطالع على النظام األساسي
للحكم  ،الصادر باألمر امللكي رقم ( أ  ) 90 /بتاريخ 27
1412 / 8 /هـ  .وبعد االطالع على نظام هيئة البيعة
الصادر باألمر امللكي رقم ( أ  ) 135 /بتاريخ / 9 / 26
1427ه���ـ .وبعد االط�لاع على األم��ر امللكي رق��م ( أ /
 ) 52بتاريخ 1436 / 4 / 3ه��ـ .وبعد االطالع على األمر
امللكي رقم ( أ  ) 160 /بتاريخ 1436 / 6 / 10هـ  ،واملؤ َّيد
من األغلبية العظمى من أعضاء هيئة البيعة الختيار
صاحب السمو امللكي األم�ير حممد ب��ن سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود ليكون ولي ًا لويل العهد.
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بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للحكم ،ال�صادر بالأمر الملكي رقم (�أ)90/
بتاريخ 1412 / 8 / 27ه��ـ .وبعد االط�لاع على نظام هيئة البيعة ال�صادر بالأمر
الملكي رقم ( �أ  ) 135 /بتاريخ 1427 / 9 / 26هـ .وبنا ًء على ما تقت�ضيه الم�صلحة
العامة .تم تعديل الفقرة ( ب ) من المادة الخام�سة من النظام الأ�سا�سي للحكم
لتكون بالن�ص الآت��ي " :يكون الحكم في �أبناء الملك الم�ؤ�س�س عبدالعزيز بن
عبدالرحمن الفي�صل �آل �سعود و�أبناء الأبناء  ،ويبايَع الأ�صلح منهم للحكم على
كتاب اهلل تعالى و�سنة ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم .وال يكون من بعد �أبناء الملك
الم�ؤ�س�س ملكاً وولياً للعهد من فرع واحد من ذرية الملك الم�ؤ�س�س".
إعادة جميع البدالت والمكافآت والمزايا المالية
لموظفي الدولة

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للحكم ،ال�صادر بالأمر الملكي رقم (�أ)90/
بتاريخ 1412 / 8 / 27ه���ـ .وبعد االط�ل�اع على نظام مجل�س ال����وزراء ،ال�صادر
بالأمر الملكي رقم ( �أ  ) 13 /بتاريخ 1414/3/3ه���ـ .وبعد االط�لاع على قرار
مجل�س الوزراء رقم (  ) 551بتاريخ 1437 / 12 / 25هـ الم�شار فيه �إلى ما ورد من
وزارة الخدمة المدنية ب�ش�أن تعديل �أو �إلغاء �أو �إيقاف بع�ض البدالت والمكاف�آت
والمزايا المالية .وبعد االط�لاع على الأم��ر رقم ( �أ  ) 158 /بتاريخ / 7 / 25
1438ه��ـ القا�ضي في البند (�أو ًال) ب���إع��ادة جميع البدالت والمكاف�آت والمزايا
المالية لموظفي الدولة من مدنيين وع�سكريين الم�شار �إليها في قرار مجل�س
ال��وزراء رقم (  ) 551بتاريخ 1437 / 12 / 25ه��ـ التي تم �إلغا�ؤها �أو تعديلها �أو
�إيقافها �إلى ما كانت عليه .وفي البند ( ثانياً ) ي�سري العمل بهذا الأمر اعتباراً
من تاريخه .وحر�صاً منا على راح��ة �أبنائنا وبناتنا مواطني المملكة وتوفير
�أ�سباب الحياة الكريمة لهم .وبنا ًء على مقت�ضيات الم�صلحة العامة .
�أو ًال  :يعدل البند ( ثانياً ) من الأمر رقم ( �أ  ) 158 /بتاريخ 1438 / 7 / 25هـ
الم�شار �إليه لي�صبح بالن�ص الآتي  " :ي�سري العمل ب�أمرنا هذا من تاريخ �صدور
قرار مجل�س الوزراء رقم ( ) 551بتاريخ 1437 / 12 / 25هـ
سمو األمير عبدالعزيز بن سعود وزيراً للداخلية

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للحكم ،ال�صادر بالأمر الملكي رقم (�أ)90/
بتاريخ 1412/8/27هـ  .وبعد االطالع على نظام مجل�س الوزراء  ،ال�صادر بالأمر
الملكي رقم ( �أ  ) 13 /بتاريخ 1414 / 3 / 3هـ .وبعد االطالع على الأمر الملكي
رقم ( �أ  ) 68 /بتاريخ 1436 / 4 / 9هـ .وبعد االطالع على الأمر الملكي رقم ( �أ
 ) 14 /بتاريخ 1414 / 3 / 3هـ .يعين �صاحب ال�سمو الملكي الأمير عبدالعزيز
بن �سعود بن نايف بن عبدالعزيز �آل �سعود وزيراً للداخلية.

العدد ( - )53شوال 1438هـ

5

أخبار

إعفاء نائب وزير الداخلية

بعد االط�ل�اع على النظام الأ�سا�سي للحكم ،ال�����ص��ادر ب��الأم��ر الملكي رقم
(�أ )90/بتاريخ 1412 / 8 / 27ه��ـ .وبعد االط�لاع على نظام ال��وزراء ونواب
ال����وزراء وموظفي المرتبة الممتازة  ،ال�����ص��ادر بالمر�سوم الملكي رق��م (
م  ) 10 /بتاريخ 1391/3/18ه����ـ .وبعد االط�لاع على الأم��ر الملكي رقم ( �أ
 ) 63 /بتاريخ 1436/4/9ه���ـ .وبنا ًء على الأم��ر الملكي رقم (�أ )14/بتاريخ
1414/3/3هـ �.إعفاء معالي الأ�ستاذ عبدالرحمن بن علي الربيعان نائب وزير
الداخلية من من�صبه وتعيين معالي الدكتور �أحمد بن محمد ال�سالم نائباً
لوزير الداخلية بمرتبة وزير.
الدكتور ناصر الداود وكي ً
ال لوزارة الداخلية

1414/3/3ه������ـ .يعين �صاحب ال�سمو الملكي الأم��ي��ر في�صل ب��ن �سطام بن
عبدالعزيز �آل �سعود �سفيراً للمملكة لدى الجمهورية الإيطالية بمرتبة وزير.
األمير بندر بن خالد مستشاراً بالديوان الملكي

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للحكم  ،ال�صادر بالأمر الملكي رقم (�أ)90/
بتاريخ 1412 / 8 / 27ه����ـ .وب��ع��د االط�ل�اع على ن��ظ��ام ال����وزراء ون���واب ال���وزراء
وموظفي المرتبة الممتازة  ،ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم ( م  ) 10 /بتاريخ
1391 / 3 / 18ه��ـ.وب��ع��د االط�ل�اع على الأم���ر الملكي رق��م ( �أ  ) 14 /بتاريخ
1414/3/3هـ.يعين �صاحب ال�سمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن في�صل بن
عبدالعزيز �آل �سعود م�ست�شاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
األمير تركي بن محمد مستشاراً بالديوان الملكي

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للحكم ،ال�صادر بالأمر الملكي رقم (�أ)90/
ب��ت��اري��خ 1412 / 8 / 27ه��ـ.وب��ع��د االط�ل�اع على ن��ظ��ام ال����وزراء ون���واب ال���وزراء
وموظفي المرتبة الممتازة ،ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم ( م  ) 10 /بتاريخ
1391 / 3 / 18هـ.وبعد االطالع على الأمر الملكي رقم ( �أ  ) 183 /بتاريخ 25
1438 / 7 /هـ .وبنا ًء على الأمر الملكي رقم ( �أ  ) 14 /بتاريخ 1414 / 3 / 3هـ
يعفى معالي الدكتور نا�صر بن عبدالعزيز الداود الم�ست�شار بالديوان الملكي
من من�صبه ،ويعين وكي ًال لوزارة الداخلية بمرتبة وزير.

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للحكم ،ال�صادر بالأمر الملكي رقم (�أ)90/
ب��ت��اري��خ 1412 / 8 / 27ه��ـ.وب��ع��د االط�ل�اع على ن��ظ��ام ال����وزراء ون���واب ال���وزراء
وموظفي المرتبة الممتازة  ،ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم ( م  ) 10 /بتاريخ
1391 / 3 / 18ه��ـ.وب��ع��د االط�ل�اع على الأم���ر الملكي رق��م ( �أ  ) 14 /بتاريخ
1414/3/3هـ .يعين �صاحب ال�سمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن
عبدالعزيز �آل �سعود م�ست�شاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

األمير فيصل بن سطام سفيراً للمملكة في إيطاليا

األمير بندر بن فيصل مساعداً لرئيس االستخبارات العامة

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للحكم ،ال�صادر بالأمر الملكي رقم (�أ)90/
ب��ت��اري��خ 1412 / 8 / 27ه��ـ.وب��ع��د االط�ل�اع على ن��ظ��ام ال����وزراء ون���واب ال���وزراء
وموظفي المرتبة الممتازة  ،ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم ( م  ) 10 /بتاريخ
1391 / 3 / 18ه���ـ .وبعد االط�ل�اع على الأم���ر الملكي رق��م ( �أ  ) 14 /بتاريخ

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للحكم  ،ال�صادر بالأمر الملكي رقم
(�أ )90/بتاريخ 1412 / 8 / 27هـ .وبعد االطالع على نظام الوزراء ونواب
ال���وزراء وموظفي المرتبة الممتازة  ،ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم
(م )10/بتاريخ 1391/3/18ه��ـ.وب��ع��د االط�لاع على الأم��ر الملكي رقم
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(�أ )14/بتاريخ 1414 / 3 / 3هـ.يعين �صاحب ال�سمو الملكي الأمير بندر
بن في�صل بن بندر بن عبدالعزيز �آل �سعود م�ساعداً لرئي�س اال�ستخبارات
العامة بالمرتبة الممتازة.
األمير خالد بن بندر سفيراً للمملكة في ألمانيا

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للحكم  ،ال�صادر بالأمر الملكي رقم
( �أ  ) 90 /بتاريخ 1412 / 8 / 27ه��ـ .وبعد االط�لاع على نظام ال��وزراء
ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة  ،ال�صادر بالمر�سوم الملكي
رق��م ( م  ) 10 /بتاريخ 1391 / 3 / 18ه��ـ.وب��ع��د االط�ل�اع على الأم��ر
الملكي رقم ( �أ  ) 14 /بتاريخ 1414 / 3 / 3ه��ـ  ،يعين �صاحب ال�سمو
الملكي الأمير خالد بن بندر بن �سلطان بن عبدالعزيز �آل �سعود �سفيراً
للمملكة لدى جمهورية �ألمانيا االتحادية بالمرتبة الممتازة.
األمير عبدالعزيز بن تركي نائب ًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة
العامة للرياضة

بعد االط�لاع على النظام الأ�سا�سي للحكم ،ال�صادر ب��الأم��ر الملكي رقم
(�أ )90/بتاريخ 1412/8/27ه����ـ .وبعد االط�لاع على نظام ال���وزراء ون��واب
ال����وزراء وم��وظ��ف��ي المرتبة ال��م��م��ت��ازة ،ال�����ص��ادر بالمر�سوم الملكي رقم
(م )10/بتاريخ 1391/3/18ه��ـ  .وبعد االطالع على الترتيبات التنظيمية
للهيئة العامة للريا�ضة ،ال�صادر بقرار مجل�س الوزراء رقم ( )206بتاريخ
1438/4/4ه�������ـ .وب��ع��د االط��ل�اع ع��ل��ى الأم����ر الملكي رق���م (�أ )14/بتاريخ
1414/3/3هـ .يعين �صاحب ال�سمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن
في�صل بن عبدالعزيز �آل �سعود نائباً لرئي�س مجل�س �إدارة الهيئة العامة
للريا�ضة بالمرتبة الممتازة .

األمير عبدالعزيز بن فهد نائب ًا ألمير الجوف

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للحكم ،ال�صادر بالأمر الملكي رقم (�أ )90 /
بتاريخ 1412 / 8 / 27ه���ـ .وبعد االط�لاع على نظام المناطق ،ال�صادر بالأمر
الملكي رقم (�أ  )92 /بتاريخ 1412 / 8 / 27هـ .وبعد االطالع على نظام الوزراء
ون���واب ال����وزراء وموظفي المرتبة الممتازة ،ال�����ص��ادر بالمر�سوم الملكي رقم
(م )10/بتاريخ 1391 / 3 / 18هـ .وبعد االطالع على الأمر الملكي رقم (�أ )14/
بتاريخ 1414 / 3 / 3هـ .يعين �صاحب ال�سمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد
بن تركي بن عبدالعزيز �آل �سعود نائباً لأمير منطقة الجوف بالمرتبة الممتازة .
األمير عبداهلل بن خالد مستشاراً بالديوان الملكي

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للحكم ،ال�صادر بالأمر الملكي رقم (�أ)90/
بتاريخ 1412 / 8 / 27ه���ـ .وب��ع��د االط�ل�اع على ن��ظ��ام ال����وزراء ون���واب ال���وزراء
وموظفي المرتبة الممتازة ،ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم ( م  ) 10 /بتاريخ
1391 / 3 / 18هـ .وبعد االطالع على الأمر الملكي رقم ( �أ  ) 14 /بتاريخ 3 / 3
1414 /هـ .يعين �صاحب ال�سمو الملكي الأمير عبداهلل بن خالد بن �سلطان بن
عبدالعزيز �آل �سعود م�ست�شاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة .
فيصل بن عبدالعزيز السديري مستشاراً بالديوان الملكي

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للحكم ،ال�صادر بالأمر الملكي رقم (�أ)90/
بتاريخ 1412 / 8 / 27ه���ـ  .وبعد االط�ل�اع على نظام ال���وزراء ون���واب ال���وزراء
وموظفي المرتبة الممتازة ،ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم ( م  ) 10 /بتاريخ
1391 / 3 / 18هـ .وبناً على الأمر الملكي رقم ( �أ  ) 14 /بتاريخ 1414 / 3 / 3هـ
.يعين الأ�ستاذ في�صل بن عبدالعزيز بن عبداهلل ال�سديري م�ست�شاراً بالديوان
الملكي بالمرتبة الممتازة.
العدد ( - )53شوال 1438هـ
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خادم الحرمين الشريفين
يصدر مرسوم ًا ملكي ًا خاص ًا بضريبة القيمة المضافة
�أ�صدر خادم الحرمين ال�شريفين الملك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود
المر�سوم الملكي رقم (م )113/وتاريخ 2/11/1438الخا�ص ب�ضريبة
القيمة الم�ضافة والذي جاء فيه :
بنا ًء على المادة (ال�سبعين) من النظام الأ�سا�سي للحكم  ،ال�صادر
بالأمر الملكي رقم (�أ )90 /بتاريخ 1412-8-27ه��ـ .وبنا ًء على المادة
(الع�شرين) من نظام مجل�س الوزراء ،ال�صادر بالأمر الملكي رقم (�أ/
 )13بتاريخ 1414-3-3هـ .وبنا ًء على المادة (الثامنة ع�شرة) من نظام
مجل�س ال�شورى ،ال�صادر بالأمر الملكي رقم (�أ )91 /بتاريخ -8-27
1412هـ .وبعد االطالع على قرار مجل�س ال�شورى رقم ()45-128بتاريخ
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1438-10-18هـ .
وبنا ًء على الأم��ر الملكي رقم (�أ )97 /وتاريخ 1418-3-17ه���ـ .وبعد
االطالع على قرار مجل�س الوزراء رقم ( )654بتاريخ 1438-11-1هـ .
ر�سمنا بما هو �آت:
�أو ًال :الموافقة على نظام �ضريبة القيمة الم�ضافة ،بال�صيغة المرافقة.
ثاني ًا :تكون (الجهة الق�ضائية المخت�صة) التي ن�ص عليها النظام هي
اللجان االبتدائية واال�ستئنافية ،التي ن�ص عليها نظام �ضريبة الدخل،
ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم (م )1 /وتاريخ 1425-1-15هـ.
ثالث ًا :الموافقة على تعديل نظام �ضريبة الدخل ،ال�صادر بالمر�سوم

الملكي رقم (م )1 /وتاريخ 1425-1-15هـ  ،وفق ًا لما ي�أتي:
 -1تعديل المادة (ال�ساد�سة والخم�سين) ،لتكون بالن�ص الآتي:
«�أ -الهيئة هي الجهة الم�س�ؤولة عن �أعمال الإدارة والفح�ص والربط
والتح�صيل ل�ضريبة الدخل ،و�إيقاع العقوبات المن�صو�ص عليها في هذا
النظام.
ب -يكون �إيقاع العقوبة بقرار من المحافظ �أو من يفو�ضه مجل�س �إدارة
الهيئة بذلك».
 -2تعديل الفقرة (�أ) من المادة (ال�ساد�سة وال�ستين) ،لتكون بالن�ص
الآتي:
«�أ -يجوز لمن �صدر �ضده قرار بالعقوبة ،التظلم منه �أمام لجنة الف�صل
في المخالفات والمنازعات ال�ضريبية خالل ثالثين يوم ًا من تاريخ العلم
به ،و�إال ُع َّد نهائي ًا غير قابل للطعن �أمام �أي جهة ق�ضائية �أخرى».
 -3تعديل الفقرة (ب) من المادة (ال�ساد�سة وال�ستين) ،لتكون بالن�ص
الآتي:
«ب� -إذا كان مو�ضوع التظلم يتعلق بقرار خا�ص بالربط ،ف�إن التظلم ال
ي�ؤثر على التزام المكلف ب�سداد مبلغ ال�ضريبة الم�ستحقة بموجب �أحكام
النظام غير المعتر�ض عليه».
 -4حذف الفقرات (ج) ،و(د) ،و(ه��ـ) ،و(و) من المادة (ال�ساد�سة
وال�ستين).
 -5تعديل المادة (ال�سابعة وال�ستين) ،لتكون بالن�ص الآتي:
« -1ت�شكل لجنة با�سم (لجنة الف�صل ف��ي المخالفات والمنازعات
ال�ضريبية) ،تخت�ص بما ي�أتي:
�أ -الف�صل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الح َّق ْين العام والخا�ص،
النا�شئة عن تطبيق �أحكام الأنظمة ال�ضريبية ولوائحها ،والقرارات
والتعليمات ال�صادرة بنا ًء عليها.
ب -الف�صل في اعترا�ضات ذوي ال�ش�أن على ال��ق��رارات ال�صادرة من
الهيئة تطبيق ًا لأحكام الأنظمة ال�ضريبية ولوائحها ،والقرارات والتعليمات
ال�صادرة بنا ًء عليها.
وللجنة الف�صل ،جميع ال�صالحيات ال�ضرورية للتحقيق والف�صل في
ال��دع��اوى التي تدخل في اخت�صا�صها ،بما في ذل��ك �سلطة ا�ستدعاء
ال�شهود ،والأم��ر بتقديم الأدل��ة والوثائق ،و�إ���ص��دار ال��ق��رارات وفر�ض
العقوبات.
 -2تتكون اللجنة من عدد من الدوائر ،على �أن يكون اخت�صا�ص كل دائرة
منح�صر ًا في �أحد الأنظمة ال�ضريبية.
 -3تتكون كل دائرة من (ثالثة) �أع�ضاء �أ�صيلين وع�ضو رابع احتياطي
من ذوي الخبرة والت�أهيل النظامي �أو المحا�سبي ،على �أن يكون رئي�س
ال��دائ��رة و�أح��د �أع�ضائها  -على الأق��ل  -من ذوي الت�أهيل النظامي،
ويراعى �أال يكون من بين الأع�ضاء � ٌّأي من من�سوبي الجهات ذات العالقة
بالإ�شراف على الأعمال ال�ضريبية.
و ُي َعين رئي�س كل دائرة و�أع�ضا�ؤها ب�أمر ملكي لمدة �أربع �سنوات قابلة
للتجديد ،وعند انتهاء ه��ذه ال��م��دة دون �إع���ادة الت�شكيل �أو التجديد
للأع�ضاء ،ي�ستمرون في �أداء عملهم حتى �صدور �أمر ملكي بذلك.
 -4ت�صدُر قرارات لجنة الف�صل بالأغلبية ،ويجوز االعترا�ض على القرار
�أمام اللجنة الم�شار �إليها في الفقرة ( )5من هذه المادة خالل ثالثين

يوم ًا من تاريخ العلم به ،و�إال ُع َّد نهائي ًا.
 -5ت َُ�شكل لجنة با�سم اللجنة اال�ستئنافية للمخالفات والمنازعات
ال�ضريبية ،تخت�ص بالف�صل في االعترا�ضات المقدمة �ضد قرارات لجنة
الف�صل في المخالفات والمنازعات ال�ضريبية.
 -6تتكون اللجنة اال�ستئنافية من عدد من الدوائر المتخ�ص�صة ،وتتكون
كل دائرة من (ثالثة) �أع�ضاء �أ�صليين وع�ضو رابع احتياطي من ذوي
الخبرة والت�أهيل العالي في المجال النظامي �أو المحا�سبي ،على �أن يكون
رئي�س الدائرة و�أحد �أع�ضائها  -على الأقل  -من ذوي الت�أهيل النظامي،
ويراعى �أال يكون من بين الأع�ضاء �أي من من�سوبي الجهات ذات العالقة
بالإ�شراف على الأعمال ال�ضريبية.
ويعين رئي�س كل دائرة و�أع�ضا�ؤها ب�أمر ملكي لمدة �أربع �سنوات قابلة
للتجديد ،وعند انتهاء ه��ذه ال��م��دة دون �إع���ادة الت�شكيل �أو التجديد
للأع�ضاء ،ي�ستمرون في �أداء عملهم حتى �صدور �أمر ملكي بذلك.
7ـ ـ ـ تَ�صدُر قرارات اللجنة اال�ستئنافية بالأغلبية ،وتكون نهائية وغير قابلة
لالعترا�ض عليها �أمام �أي جهة ق�ضائية �أخرى.
 -8ال تُ�س َمع الدعاوى في المنازعات ال�ضريبية بعد م�ضي خم�س �سنوات
من تاريخ ا�ستحقاق المبلغ محل المطالبة �أو من تاريخ العلم بالواقعة
حال وجود عذر تقبله اللجنة.
محل النزاع� ،إال في ِ
ُ -9ت ِع ُّد اللجنة اال�ستئنافية  -خالل �ستين يوم ًا من تاريخ ت�سمية �أع�ضائها
 قواعد عمل اللجنتين الم�شار �إليهما في الفقرتين ( )1و( )5من هذهالمادة ،ويرفعها رئي�س مجل�س �إدارة الهيئة ،وتَ�صدُر ب�أمر ملكي.
 -10يحدد مجل�س �إدارة الهيئة مكاف�آت �أع�ضاء اللجنتين والم�ست�شارين
والموظفين وال�سكرتارية.
 -11تتولى الهيئة توفير الموارد الب�شرية والمالية الالزمة لقيام اللجنتين
ب�أعمالهما ،وفق ًا لما تحدده القواعد الم�شار �إليها في الفقرة ( )9من
هذه المادة.
رابع ًا :ت�ستمر اللجان االبتدائية واال�ستئنافية ،المن�صو�ص عليها في نظام
�ضريبة الدخل ،ال�صادربالمر�سوم الملكي رقم (م )1 /بتاريخ -1-15
1425هـ ،في ممار�سة مهماتها وفق ًا لت�شكيالتها الحالية ،وذلك �إلى حين
�إعادة ت�شكيلها وفق ًا لن�ص المادة (ال�سابعة وال�ستين) من النظام بعد
تعديلها.
خام�س ًا :الموافقة على تعديل نظام ال�ضريبة االنتقائية ،ال�صادر
بالمر�سوم الملكي رقم (م )86 /وتاريخ 1438-8-27هـ  ،وفق ًا لما ي�أتي:
 -1تعديل المادة (الخام�سة والع�شرين)  ،لتكون بالن�ص الآتي:
حال تكرار المخالفة نف�سها خالل ثالث �سنوات من تاريخ �صيرورة
«في ِ
قرار العقوبة ال�سابقة نهائي ًا ،تجوز م�ضاعفة الغرامة المقررة في حق
المخالف بموجب ذلك القرار � ،أو تعليق الترخي�ص لمدة ال تزيد على
�ستة �أ�شهر».
 -2تعديل المادة (ال�سابعة والع�شرين)  ،لتكون بالن�ص الآتي:
«يجوز لمن �صدر �ضده قرار بالعقوبة التظلم منه �أمام الجهة الق�ضائية
المخت�صة خالل ثالثين يوم ًا من تاريخ العلم به ،و�إال ُع َّد نهائي ًا غير قابل
للطعن �أمام �أي جهة ق�ضائية �أخرى».
�ساد�س ًا :على �سمو نائب رئي�س مجل�س الوزراء ،والوزراء ،ور�ؤ�ساء الأجهزة
المعنية الم�ستقلة – كل فيما يخ�صه – تنفيذ مر�سومنا هذا.
العدد ( - )53شوال 1438هـ
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صدور أمر ملكي بتعيين األستاذ سهيل بن محمد بن عبد العزيز
ً
محافظا للهيئة العامة للزكاة والدخل بالمرتبة الممتازة
أبانمي

�أ���ص��در خ��ادم الحرمين ال�شريفين
الملك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود
�أمر ًا ملكي ًا بتعيين الأ�ستاذ �سهيل ابن
ً
محافظا
محمد بن عبدالعزيز �أبانمي
للهيئة العامة للزكاة والدخل بالمرتبة
ال��م��م��ت��ازة  ،ع��ق��ب االط���ل��اع على
النظام الأ�سا�سي للحكم ،ال�صادر
بالأمر الملكي رقم (�أ )90/بتاريخ
1412/8/27ه���ـ .وبعد االط�لاع على
نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي
المرتبة الممتازة ،ال�صادر بالمر�سوم
ال��م��ل��ك��ي رق����م (م )10/ب��ت��اري��خ
1391/3/18ه���ـ .وبعد االط�لاع على
تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل،
ال�صادر بقرار مجل�س ال��وزراء رقم
( )465ب��ت��اري��خ 1438/7/20ه�������ـ.
وبعد االطالع على الأمر الملكي رقم
(�أ )14/بتاريخ 1414/3/3هـ.

محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل
يبايع ويهنئ سمو ولي العهد
رفع محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل معالي المهند�س
�سهيل بن محمد �أبانمي التهنئة والبيعة ل�صاحب ال�سمو
الملكي الأمير محمد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود،
على الثقة الملكية باختياره ولي ًا للعهد ،وتعيينه نائب ًا لرئي�س
مجل�س الوزراء وا�ستمراره وزير ًا للدفاع.
وقال �أبانمي في برقية رفعها ل�سمو ولي العهد بهذه المنا�سبة":
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با�سمي وبا�سم جميع من�سوبي الهيئة العامة للزكاة والدخل
نهنئ �صاحب ال�سمو الملكي الأمير محمد بن �سلمان بن
عبدالعزيز بالثقة الملكية باختياره ولي ًا للعهد ،وتعيينه نائب ًا
لرئي�س مجل�س ال���وزراء ،ونبايعه على ال�سمع والطاعة في
الع�سر والي�سر ،ون�س�أل اهلل عز وجل �أن يوفقه لخدمة دينه،
ثم ملكه ووطنه".

مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل يقر الالئحة التنفيذية
لنظام الضريبة االنتقائية
�أقر مجل�س �إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل في اجتماعه الأول الذي عقد بمقر
الهيئة في الخام�س من رم�ضان لعام 1438هـ الالئحة التنفيذية لنظام ال�ضريبة
االنتقائية برئا�سة معالي رئي�س مجل�س الإدارة وزير المالية محمد بن عبداهلل
الجدعان و�أ�صحاب ال�سعادة �أع�ضاء المجل�س.
ي�أتي �إقرار الالئحة التنفيذية في �إطار ا�ستعدادات الهيئة العامة للزكاة والدخل
لتطبيق نظام ال�ضريبة االنتقائية الذي �صدر بموجب المر�سوم الملكي الكريم
رقم م 86/وتاريخ 1438 /8/27هـ ون�شر في �صحيفة �أم القرى يوم الجمعة 30
�شعبان 1438هـ الموافق  26مايو 2017م على �أن يتم تطبيقها بعد  15يوم ًا من
تاريخ الن�شر في يوم الأحد 1438/9/16هـ الموافق  11يونيو 2017م .
نظمت الهيئة العامة للزكاة والدخل حملة تعريفية و�إر�شادية للجهات المكلفة
بال�ضريبة االنتقائية من م�ستوردين وم�صنعين لل�سلع االنتقائية وهي (التبغ
وم�شتقاته  ،الم�شروبات الغازية ،وم�شروبات الطاقة) ورافقت هذه الحملة ،حملة
�إعالمية ،و�إعالنية ،ومحا�ضرات ،وور�ش عمل �أقيمت بالتعاون مع الغرف التجارية
واطلع المكلفون الملزمون بال�ضريبة االنتقائية على تفا�صيل نظام ال�ضريبة،
و�أب���دوا مالحظاتهم على م��واد الالئحة ،عُ ِ��دل بع�ضها ا�ستجابة لمالحظات
المكلفين  ،فالهيئة ت�سعى للمحافظة على مرونة �أعمال المكلفين ،وعدم الت�أثير
�سلب ًا على �أن�شطتهم لجهة الت�صنيع والتخزين والنقل والتوزيع والتح�صيل.
و�ستوا�صل الهيئة العامة للزكاة والدخل التعريف بالالئحة التنفيذية من خالل
عدة �أن�شطة ات�صالية منها موقع الهيئة حيث ن�شرت الالئحة التنفيذية على
الموقع االلكتروني ،كما ُن ِ�شر على ذات الموقع عدد من اال�سئلة والأجوبة ال�شائعة
التي �سيتم تحديثها بمرور الوقت بما يتنا�سب وت�سا�ؤالت المكلفين� ،إ�ضافة
لإمكانية التوا�صل مع الهيئة من خالل الرقم " "199099للإجابة على ت�سا�ؤالت
خالل
المكلفين الأخرى ،كما �ستقوم الهيئة بن�شر ر�سائل �إر�شادية للمكلفين من ِ
ح�ساباتها على من�صات الإعالم االجتماعي.

وبح�سب الالئحة التنفيذية لأحكام ال�ضريبة االنتقائية ف�إن الملزمين ب�سداد
ال�ضريبة الم�ستحقة هم كل من يطرح �سلع ًا انتقائية لال�ستهالك لم ت�سدد
ال�ضريبة الم�ستحقة عليها �سواء كانوا من الم�ستوردين �أو الم�صنعين ،والمرخ�ص
لهم نقل ال�سلع االنتقائية خالف ًا لحاالت التعليق ،والمرخ�ص لهم عند التلف الكلي
�أو الفقد النهائي لل�سلع االنتقائية بدون �أن يثبت �أن ذلك قد تم لأ�سباب خارجة
عن �إرادت��ه ،والمرخ�ص له عند الإف��راج عن ال�سلع االنتقائية من و�ضع (معلق
لل�ضريبة) ،و�أي �شخ�ص يحوز �سلع ًا انتقائية خارج و�ضع معلق لل�ضريبة لم ت�سدد
ال�ضريبة الم�ستحقة عليها؛ دون �أن يثبت عدم علمه ب�أن ال�ضريبة الم�ستحقة على
تلك ال�سلع لم ت�سدد ،و�أي �شخ�ص �آخر يطرح �سلع ًا انتقائية لال�ستهالك.
وبينت الالئحة فيما يتعلق بالمرحلة االنتقالية لل�ضريبة االنتقائية والتي تمتد
لـ  45يوم ًا من تاريخ التطبيق �أن ال�سلع االنتقائية الم�شمولة بال�ضريبة التي يتم
حيازتها في تاريخ �سريان النظام ،والموجودة داخل المملكة من تاريخ دخول
النظام حيز النفاذ ت�ستحق ال�ضريبة االنتقائية فور ًا� ،شريطة �أن تكون تلك ال�سلع
االنتقائية مخ�ص�صة لأغرا�ض تجارية ،وتجاوز قيمة وعائها ال�ضريبي �ستين �ألف
( )60,000ريال �سعودي وفق ًا للمادة الثامنة من الالئحة ،و�شريطة �أن تكون غير
مملوكة لأي جهة حكومية وغير مو�ضوعة تحت و�ضع (معلق للر�سوم الجمركية)
ما لم تو�ضع بر�سم المملكة ،وعلى الأ�شخا�ص الحائزين لها احت�ساب ال�ضريبة
الم�ستحقة عن ال�سلع االنتقائية التي بحوزتهم وفق ًا لأحكام النظام والالئحة
والإقرار عنها و�سدادها بوا�سطة �إقرار انتقالي واحد �إلى الهيئة خالل  45يوم ًا
من تاريخ نفاذ الالئحة.
وتهيب الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمكلفين الكرام االطالع على نظام ال�ضريبة
االنتقائية ،والالئحة التنفيذية لها والعمل على ا�ستيعابها ،واال�ستف�سار عما لم
يت�ضح لهم من م�ضمون هذه الالئحة التنفيذية ،وااللتزام بتطبيقها دون �إخالل،
ل�ضمان حقوق الدولة ،وحقوقهم ولمنع تعر�ضهم للعقوبات المن�صو�ص عليها.
العدد ( - )53شوال 1438هـ
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الهيئة العامة للزكاة والدخل توقع مذكرة تفاهــــــ
للمحاسبين القانونيين لتأهيل المتخصصين في الــــــــ

و ّقعت الهيئة العامة للزكاة والدخل مذكرة تفاهم مع الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين لت�أهيل المتخ�ص�صين
في القطاع المحا�سبي ال�ضريبي ،في القطاعين العام والخا�ص والتعاون في مجال التدريب المنتهي بالتوظيف بغر�ض
�إعدادهم للعمل في الهيئة العامة للزكاة والدخل .
وقع االتفاقية من جانب الهيئة العامة للزكاة والدخل معالي محافظ الهيئة المهند�س �سهيل بن محمد �أبانمي ،ومن جانب
الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين �أمين عام الهيئة الدكتور �أحمد بن عبد اهلل المغام�س ،وتم التوقيع خالل حفل
�أقيم في مقر وزارة التجارة واال�ستثمار .
بموجب االتفاقية �ستنفذ هيئة المحا�سبين اختبارات مهنية لقيا�س القدرات لدى الراغبين من من�سوبي الهيئة العامة
للزكاة والدخل وغيرهم ممن يرغبون في ممار�سة مهنة محا�سبة الزكاة وال�ضريبة ،و�ستقوم ب�إعداد اللوائح لتنظيم
هذه االختبارات من �شروط ومتطلبات التقدم لها ،و�ضوابط عقد االختبارات واجتيازها.كما تت�ضمن االتفاقية التعاون
في مجال اال�ست�شارات والبحوث والدرا�سات المهنية ذات العالقة بمهنة محا�سبة الزكاة وال�ضريبة وتنظيم الم�ؤتمرات
واللقاءات وحلقات النقا�ش وور�ش العمل ،لمناق�شة وبحث المو�ضوعات ذات العالقة بمهنة محا�سبة الزكاة وال�ضريبة
واالطالع على �آخر الم�ستجدات المهنية .
�أعرب محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل ،المهند�س �سهيل بن محمد �أبانمي عن �سعادته بتوقيع االتفاقية الهامة
والحيوية مع الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين والتي تعد من �أهم �شركاء الهيئة في رفع جودة خدمة المكلفين
الذين ي�شكلون م�صدر الإي��رادات الزكوية وال�ضريبية بهدف تحقيق ر�ضاهم الذي يتمحور حول تحقيق مبد�أ العدالة
في الربط الزكوي �أو ال�ضريبي ،وال�سهولة والمرونة في ال�سداد ،و�سرعة �إنهاء �إجراءاتهم بكل �سهولة وي�سر .فالهيئة
تعد الكادر الب�شري الأ�صل الأ�سا�سي في تحقيق ر�ضا المكلفين والنهو�ض بجميع المهمات في ظل تو�سع الأن�شطة
االقت�صادية في كل المجاالت وتطور المعامالت المالية والتجارية المعا�صرة ،التي تتطلب م�ؤ�س�سة حديثة قوية ومتينة
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ــــــم مع الهيئة السـعـوديـــة
ــــــقطاع المحاسبي الضريبي

ذات �صالحيات مو�سعة ،وقدرات ب�شرية م�ؤهلة ت�أهي ًال عالي ًا ،و�أنظمة تقنية حديثة ،ومرونة كافية في التعامل وبناء
المواقف واتخاذ القرارات ،فت�أهيل الكوادر الحالية وا�ستقطاب الكفاءات ال�شابة وت�أهيلها بالتعاون مع الهيئة ال�سعودية
للمحا�سبين القانونيين �سيمكن من رفع كفاءتنا الإنتاجية وجودة العمل وتحقيق ر�ضا المكلفين و الأطراف ذات ال�صلة .
و�سي�صب بالمح�صلة في زيادة �إيرادات الهيئة ،التي تُو َّرد لخزانة الدولة للإنفاق العام �أو لح�ساب ال�ضمان االجتماعي
وتدعم اال�ستدامة المالية التي ت�ستهدفها الدولة رعاها اهلل ،م�ؤكدا العمل على تحقيق ر�ضاهم وتمكينهم من ح�ساب
الكفاءات الب�شري َة الم�ؤهلة
الزكاة ال�شرعية وال�ضريبة النظامية و�سدادها ب�سهولة وي�سر من دون ت�أخير ،م�شيرا �إلى �أن
ِ
والمدربة والمدعومة بالأنظمة الإلكترونية �ست�سهم في خدمتهم لإنجاز معامالتهم ب�سرعة وكفاءة وبروح عالية من
االحترام والثقة.
ومن جانبه �أعرب �أمين عام الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين ،الدكتور �أحمد بن عبداهلل المغام�س عن �أمله في �أن
تتكلل الجهود التي تبذلها الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين عبر التعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل بالنجاح
لما فيه م�صلحة المهنة والعاملين فيها بالمملكة ،م�ؤكد ًا �ضرورة �إقامة عالقات مهنية متينة مع الجهات الحكومية تتيح
لكل طرف اال�ستفادة مما لدى الطرف الآخر ،متطلع ًا �إلى التوفيق بين ر�ؤى الطرفين في �سبيل تبادل الخبرات .
و�أكد المغام�س �أن الهيئة �ستلتزم بتوجيه مكاتب المحا�سبين والمراجعين القانونيين بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة
والدخل وتزويدها بكل ما تحتاج �إليه من معلومات �أو بيانات تتطلبها �أعمال الفح�ص الذي تقوم به الهيئة عند درا�سة ملف
�أحد المكلفين الم�سجلين لديها ،وتمكين من�سوبيها من االطالع على ملفات العمالء لدى مكاتب المحا�سبين القانونيين
حتى يمكن الربط بين ملفات العمل التي قام بها المكتب وبين الدفاتر والح�سابات المراد فح�صها لدى المكلف،
بالإ�ضافة �إلى التن�سيق بين الطرفين في حال ظهور �أي مالحظات على � ٍّأي من مكاتب المحا�سبة ،والم�شاركة مع ًا في
�إجراء الفح�ص الالزم لهذا المكتب.
العدد ( - )53شوال 1438هـ
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محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل يزور فرع جدة
زار معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهند�س �سهيل بن محمد �أبانمي فرع الهيئة
في جدة وكان في ا�ستقبال معاليه �سعادة مدير عام فرع الهيئة بجدة الأ�ستاذ�أحمد بن عبيد
الطائفي.
بد�أ برنامج الزيارة باجتماع معاليه مع مدير عام فرع الهيئة للوقوف على �سير ونتائج الأعمال
و�أبرز معوقات العمل التي تواجه الفرع ،وتم بعد ذلك عقد اجتماع مع مديري الإدارات والأق�سام
وا�ستمع معاليه �إلى �شرح موجز عن مهام كل �إدارة و�إجراءات العمل بها وال�صعوبات التي تواجه
�أداء عملها.
�أكد المهند�س �سهيل �أبانمي خالل اجتماعه مع قادة فرع جدة على �ضرورة �أتمتة الإجراءات كا ّفةً
و�صوال �إلى االرتقاء في �أداء الخدمة المقدمة للمكلفين وتحقيق مبادئ التعامالت الإلكترونية
الحكومية بمفهومها ال�شامل.
كما قام معاليه بزيارة �إدارات و�أق�سام الفرع ولقاء من�سوبيها وحثهم على بذل المزيد من الجهود
بما يحقق �أهداف الهيئة وتطلعات الم�سئولين.

محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل
يزور فرع الهيئة بالرياض
قام معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهند�س �سهيل بن محمد �أبانمي
بزيارة مقر فرع الهيئة بالريا�ض يوم الثالثاء الموافق � 17شوال 1438ه��ـ وك��ان في
ا�ستقباله �سعادة مدير عام الفرع الأ�ستاذ خالد الظاهري.
ا�ستهل معاليه الزيارة بعقد اجتماع مع �سعادة مدير عام الفرع لبحث ومناق�شة �سير
و�إج��راءات العمل .عقب ذلك قام معاليه بجولة على �إدارات ومكاتب الفرع والتقى
خاللها بمديري وموظفي الإدارات والأق�سام واطلع على �سير الأعمال كما ا�ستمع لبع�ض
وجهات نظر المكلفين الذين �أثنوا على تطوير العمل.

الهيئة تعقد ورشة عمل لمديري الفحص والمراجعة
ا�ستمرار ًا للجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للزكاة والدخل
لتطوير وتب�سيط �إجراءاتها ،ومن �أهم تلك الإجراءات عمليات
الفح�ص والمراجعة لإق��رارات المكلفين  ،عقدت الهيئة ور�شة
عمل لجميع مديري الفح�ص والمراجعة بفروع الهيئة من �أجل
مناق�شة الم�سائل المتعلقة ب�أعمال الفح�ص ومعالجة ال�صعوبات
التي تعتر�ض �أعمال الفح�ص واقتراح �سبل تب�سيطها وتح�سينها.
و�أ�صدرت الهيئة تعميم ًا لجميع فروعها من �أجل تر�شيد خطابات
المناق�شة للتركيز على البنود ذات الأهمية.
علم ًا ب�أن الهيئة تعتمد �أ�سلوب الربط الذاتي بحيث يتولى المكلف
تحديد الم�ستحقات الزكوية �أو ال�ضريبية الم�ستحقة عليه من
واقع ن�شاطه وبعد ذلك تقوم الهيئة باختيار عينة من �إقرارات
المكلفين لإخ�ضاعها للفح�ص للت�أكد من �صحة المعلومات
الواردة في �إقرار المكلف.

14

العدد ( - )53شوال 1438هـ

أمير القصيم يستقبل
مدير فرع هيئة الزكاة والدخل بالقصيم

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو الملكي الأمير الدكتور في�صل بن م�شعل بن �سعود بن عبد العزيز �أمير منطقة الق�صيم
في مكتبه بمقر الإمارة م�ؤخر ًا مدير عام فرع هيئة الزكاة والدخل بمنطقة الق�صيم عبد اهلل المطلق ،الذي
َق ِدم لل�سالم على �سموه ،بمنا�سبة تكليفه مدير ًا عام ًا للهيئة بالمنطقة.
رحب �سمو �أمير منطقة الق�صيم بالمطلق ،متمني ًا له التوفيق في مجال عمله الجديد ،و�أ�شاد �سموه بالدور
البارز الذي تقوم به الهيئة العامة للزكاة والدخل من جهود لإزالة العوائق في تحديد الم�ستحقات الزكوية
وال�ضريبية الم�ستحقة على الجهات المعنية بالمنطقة.
رفع المطلق �شكره وتقديره ل�صاحب ال�سمو الملكي الأمير الدكتور في�صل بن م�شعل بن �سعود ابن عبد العزيز
على متابعته واهتمامه بعمل هيئة الزكاة والدخل بمنطقة الق�صيم ،م�شيد ًا بما تلقاه من �سموه من توجيهات
كمدير لهيئة الزكاة والدخل بمنطقة الق�صيم ،وتهيء له الطريق لخدمة الدين والوطن،
تعينه في مجال عمله
ٍ
داعي ًا اهلل �أن يكون عند ح�سن ظن الجميع.
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الالئحة الزكوية (الجزء الثاني)

الالئحة الزكوية المنظمة لجباية الزكاة
( الجزء الثاني )
ن�شر الجزء الأول من الالئحة الزكوية الجديدة في العدد ال�سابق ون�ستكمل
في العدد الحالي ن�شر الجزء الثاني فقد �أ�صدر معالي وزير المالية الأ�ستاذ
محمد بن عبد اهلل الجدعان قرارات تنفيذ المر�سوم الملكي رقم (م)40/
وتاريخ  1405 /7/2هـ المتعلق بجباية الزكاة من المكلفين الخا�ضعين لها،
وبناء على قرار مجل�س الوزراء رقم ( )126وتاريخ  1436/2/30هـ ،الذي
ن�ص البند (ثانيا) منه على قيام وزير المالية ب�إ�صدار القرارات الأزمة
لتنفيذ المر�سوم الملكي رقم (م )40/وتاريخ  1405 /7/2هـ وبناء على
موافقة المقام ال�سامي على المح�ضر رقم ( )755وتاريخ  1437/8/2هـ
المتخذ بهيئة الخبراء بمجل�س ال��وزراء بهذا الخ�صو�ص والمبلغة بخطاب
رئي�س الديوان الملكي رقم ( )42138وتاريخ  1437/8/29هـ ،وبالرجوع �إلى
ما �سبق �إ�صداره من قرارات وتعليمات منظمة لجباية الزكاة ،تقرر ما يلي:
�أوال :تتولى الهيئة العامة للزكاة وال��دخ��ل جباية ال��زك��اة وفقا للقواعد
والإجراءات الواردة في الالئحة الجديدة.
ثانيا :تحل القواعد والإجراءات التي تت�ضمنها الالئحة الجديدة محل جميع
القرارات والتعليمات والتعاميم ال�سابقة المتعلقة بجباية الزكاة.
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ثالثا :تطبق الالئحة على جميع المكلفين الخا�ضعين لجباية الزكاة من تاريخ
�صدور القرار.
رابعا :تورد ح�صيلة الزكاة �أوال ب�أول �إلى ح�ساب الزكاة المخ�ص�ص لذلك في
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
المادة الثانية ع�شرة
ن�شاط الت�أمين
 -1يتم تحديد الوعاء الزكوي ل�شركات الت�أمين العامة الخليجية التي تزاول
الن�شاط داخ��ل المملكة �أو داخلها وخارجها� ،إذا ات�ضح �أن �إدارت��ه��ا
الرئي�سة في المملكة ،وفقا للقواعد المطبقة على ال�شركات ال�سعودية
بموجب ح�ساباتها العالمية.
 -2يحدد الوعاء الزكوي ل�شركة الت�أمين المقيمة التي تمار�س ن�شاط الت�أمين
االدخ��اري في المملكة وفقا للقواعد المطبقة على ال�شركات الأخرى
با�ستثناء تحديد الربح حيث يمثل دخل ال�شركة من اال�ستثمار ناق�صا
م�صاريف الإدارة المرتبطة بدخل اال�ستثمار.
 -3يق�صد بالت�أمين االدخاري �إ�صدار وثائق الت�أمين التي ت�ستحق عوائدها
الت�سديد عند نهاية العقد �أو عند وفاة ال�شخ�ص الم�ؤمن عليه.
الف�صل الرابع :محا�سبة المكلفين ممن ال يم�سكون ح�سابات نظامية
المادة الثالثة ع�شرة
تحديد وعاء الزكاة لمن ال يم�سكون ح�سابات نظامية
� -1صغار المكلفين ممن ال يتطلب ن�شاطهم م�سك دفاتر و�سجالت نظامية
يجوز محا�سبتهم بالأ�سلوب التقديري.
 -2يتم ت�صنيف المكلف �ضمن �صغار المكلفين �إذا توافرت فيه ال�ضوابط
التالية:
�أ� -أال يكون لديه �أية ا�ستيرادات �أو عقود.
ب� -أال يتجاوز عدد ال�سجالت التجارية التي يزاول المكلف العمل من
خاللها خم�سة.
ج� -أال يتجاوز عدد العاملين لدى المكلف ( )10عمال وموظفين �إذا

كان ن�شاطه تجاريا فقط ،و( )30عامال وموظفا للأن�شطة الأخرى
المختلفة (مقاوالت ،خدمات ،حرف).
 -3ال يندرج �ضمن فئة �صغار المكلفين حتى في حالة انطباق المعايير �أعاله
�أ�صحاب الأن�شطة التالية:
##تجار البيع بالجملة.
##تجار الذهب والمجوهرات.
##معار�ض ال�سيارات.
##الم�صانع.
##الم�ؤ�س�سات المالية و�أعمال ال�صرافة.
##خدمات التعليم.
##الفنادق وال�شقق المفرو�شة.
##الوكاالت التجارية.
##الأن�شطة والمراكز ال�صحية.
� -4إذا خرج مكلف من ت�صنيف �صغار المكلفين تتوقف معاملته �ضمن فئة
�صغار المكلفين.
 -5يحق للهيئة محا�سبة المكلفين بالأ�سلوب التقديري من �أجل �إلزامهم
بالتقيد بالمتطلبات النظامية في الحاالت التالية:
�أ -عدم تقديم المكلف �إق��راره الزكوي الم�ستند �إلى دفاتر و�سجالت
نظامية في الموعد النظامي.
ب -ع��دم م�سك دفاتر و�سجالت نظامية دقيقة تعك�س حقيقة وواق��ع
ن�شاط المكلف.
ج -م�سك الدفاتر وال�سجالت بغير اللغة العربية في حالة �إخطار المكلف
كتابيا بترجمتها للعربية خالل مهلة تحددها الهيئة بما ال يتجاوز
ثالثة �أ�شهر وعدم تقيده بذلك.
د -عدم التقيد بال�شكل والنموذج والطريقة المطلوبة في دفاتر و�سجالت
المكلف وفقا لما ق�ضى به نظام الدفاتر التجارية.
هـ -عدم تمكن المكلف من �إثبات �صحة المعلومات المدونة في �إقراره
بموجب م�ستندات ثبوتية.
و� -إخفاء معلومات �أ�سا�سية في الإق���رار ك�إخفاء �إي���رادات �أو �إدراج
م�صروفات غير حقيقية �أو ت�سجيل �أ�صول ال تعود ملكيتها للمكلف.
 -6يتكون الوعاء الزكوي بالأ�سلوب التقديري من الآتي ما لم يظهر �إقرار
المكلف وعاء �أكبر:
�أ -ر�أ�س المال العامل ،ويتم تحديده ب�أي من الطرق الممكنة �سواء من
ال�سجل التجاري �أو عقود ال�شركة ونظامها� ،أو �أي م�ستند �آخر ي�ؤيد
ذلك ،و�إذا ظهر �أن حقيقة ر�أ�س المال العامل تغاير ذلك ف�إن للهيئة
تحديده بما يتنا�سب مع حجم الن�شاط وع��دد دورات ر�أ���س المال
بح�سب العرف في كل �صناعة �أو تجارة �أو �أعمال.
ب -الأرب��اح ال�صافية المحققة خالل العام التي يتم تقديرها بن�سبة
 15كحد �أدنى من �إجمالي الإيرادات فيما عدا الفئات الآتية فتكون
الن�سبة على النحو الآتي:

العدد ( - )53شوال 1438هـ
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الفئة

الن�شاط /المهنة

ن�سبة
الأرب ــاح

1

�أ�صحاب المهن الحرة كالأطباء والمحامين
والمحا�سبين والمهند�سين
مكاتب الخدمات اال�ست�شارية والخدمات
العامة
م�ستوردو الأرزاق (القمح ،ال��ذرة ،الفول،
ال�سكر ،الدقيق ،الدخن ،العد�س ،ال�سمن،
الأرز ،ال�شعير ،البن ،الزيوت

%20

2
3

%20
%7

4
5
6

م�ستوردو الموا�شي والفواكه والخ�ضار
المقاولون
محطات بيع المحروقات

%3.5
%10.5
%10

 -7التعاقدات التي تتم وفقا لطريقة التكلفة  +هام�ش ربح ي�ؤخذ بن�سبة الربح
المحددة بالعقد.
 -8عند تحديد الوعاء الزكوي بالأ�سلوب التقديري تقوم الهيئة بتجميع
المعلومات التي تمكنها من احت�ساب الوعاء الزكوي الذي يعك�س بطريقة
عادلة حقيقة ن�شاط المكلف في �ضوء الظروف والحقائق المرتبطة
بالحالة والمعلومات المتوافرة عن المكلف لدى الهيئة من خالل ما
يقدمه المكلف من دالئل وقرائن موثقة ،ومن خالل المعاينة الميدانية
والفح�ص الذي تقوم به الهيئة ،ومن خالل �أية معلومات تح�صل عليها
من �أطراف �أخرى مثل حجم ا�ستيراداته ،وعقوده ،وعمالته ،والقرو�ض
والإعانات الحا�صل عليها.
 -9عند تحديد وعاء زكوي بالأ�سلوب التقديري لمكلف �سبق اعتماده �إقراره
الم�ستند �إلى دفاتر و�سجالت نظامية في ال�سنة ال�سابقة يجب الأخذ
بعنا�صر الوعاء الظاهرة في ذلك الإق��رار بخالف الربح ال��ذي يقدر
بن�سبة  %15من �إجمالي �إي���رادات الن�شاط الم�صرح به ما لم تتوافر
معلومات تفيد خالف ذلك.
 -10مع مراعاة ما ورد بالفقرة (� )6أع�لاه يجوز تحديد الوعاء الزكوي
بالأ�سلوب التقديري للفئات التالية من غير �صغار المكلفين على النحو
الآتي:
أوال :المستوردون

يتم ح�ساب الزكاة على الم�ستوردين الذين لي�ست لديهم دفاتر و�سجالت
نظامية وفق �إقراراتهم ،و�إذا كانت هناك معلومات �أو قرائن لدى الهيئة تزيد
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على ما ورد في �إقراراتهم ف�إن الهيئة تلج�أ للتقدير ،وعند لجوء الهيئة للتقدير
يطلب من المكلف تقديم �إقرار بم�شترياته الداخلية والخارجية (اال�ستيراد)
وتطبق القاعدة الآتية متى ما �أظهرت وعاء �أكبر من �إقرار المكلف:
 -1يحدد ر�أ�س المال للم�ستورد خالل ال�سنوات الخم�س الأولى ح�سب الآتي:
�أ -يق�سم �إجمالي م�شتريات المكلف الداخلية والخارجية في ال�سنة
الأولى على ثمانية لتحديد ر�أ�سماله في ال�سنة الأولى.
ب -في ال�سنة الثانية ت�ضم م�شترياته الداخلية والخارجية في هذه
ال�سنة �إلى م�شترياته في ال�سنة الأولى ويق�سم المجموع على اثنين
ال�ستخراج متو�سط الم�شتريات ،ثم يق�سم المتو�سط على ثمانية
ال�ستخراج ر�أ�س المال في �سنة المحا�سبة الثانية.
ج -تطبق الطريقة نف�سها لتحديد ر�أ�س مال المكلف لل�سنوات الثالثة
والرابعة والخام�سة.
 -2يحدد ر�أ�س المال لل�سنوات التي تتلو ال�سنوات الخم�س الأولى ح�سب الآتي:
يتم جمع م�شتريات المكلف الداخلية والخارجية عن ال�سنوات الخم�س
الأخيرة التي �آخرها �سنة المحا�سبة ثم يق�سم الناتج على خم�سة ال�ستخراج
متو�سط اال�ستيراد ،ثم يق�سم متو�سط اال�ستيراد على ثمانية ال�ستخراج ر�أ�س
المال في �سنة المحا�سبة.
 -3يقدر �صافي ربح اال�ستيراد للعام ب�ضرب �إجمالي ا�ستيراد العام في
الن�سبة المحددة لكل فئة من فئات اال�ستيراد وهي ثالثة ون�صف في
المائة ( )%3,5لم�ستوردي الموا�شي والأ�سماك الطازجة والخ�ضار
والفاكهة ،و�سبعة في المائة ( )%7ل�ل��أرزاق (القمح ،ال���ذرة ،البن،
الزيوت) ،وع�شرة في المائة ( )%10لما عدا ذلك ،كما يقدر �صافي ربح
بواقع  %15للم�شتريات الداخلية.
� -4إذا ات�ضح عدم وج��ود م�شتريات داخلية وخارجية للمكلف في �أي من
ال�سنوات ،تعتبر م�شتريات تلك ال�سنة �صفرا وت�ؤخذ في الح�سبان عند
ا�ستخراج المتو�سط.
 -5يكون الوعاء الزكوي للمكلف الم�ستورد هو حا�صل جمع ر�أ�س المال مع
�صافي الربح الذين تم تحديدهما في هذه المادة.
عند احت�ساب الوعاء الزكوي للمكلف الم�ستورد ،يراعي الآتي:
�أ� -إذا كان اال�ستيراد مقابل عمولة محددة ،تتم المحا�سبة عن هذه
العمولة ،ويحا�سب �صاحب الب�ضاعة الذي تم اال�ستيراد له عن هذه
اال�ستيرادات ب�ضمها لم�شترياته و�أخذها في االعتبار عند تقدير
ر�أ�س ماله و�أرباحه.
ب -المكلفون الذين لديهم عقود توريد مع الدولة ،تقدر زكاتهم ب�إ�ضافة
�أرباح عقود التوريد �أو �أرباح الم�شتريات – �أيهما �أكبر – �إلى ر�أ�س

مال المكلف في �سنة المحا�سبة.
ج -ال يخ�ضع لهذه القاعدة من يقت�صر ا�ستيراده على مواد خام �أو �أو�صل
ثابتة �أو قطع غيارها ال�ستخدامها في ن�شاطه ،حيث يحا�سب عن
منتجه النهائي وفق القواعد المطبقة على الن�شاط ال�صناعي ،كما
ال تطبق هذه القاعدة على اال�ستيراد العار�ض لمرة واحدة ،حيث
تتم المحا�سبة عن �أرباح المكلف فقط طبقا لن�سبة ربح كل فئة من
فئات اال�ستيراد.
د -ال يخ�ضع لهذه القاعدة م�ستوردو العمالت وال�سبائك الذهبية ،و�إنما
تتم محا�سبتهم على �أ�سا�س ر�أ�سمالهم المثبت لدى م�ؤ�س�سة النقد
العربي ال�سعودي ،وتقدر الأرب��اح باال�ستر�شاد بحاالت المثل ممن
لديهم دفاتر و�سجالت نظامية.
ثانيا :المقاولون

 -1يقدر ر�أ���س المال العامل للمقاولين بن�سبة ال تقل عن  %5من حجم
المقاوالت التي نفذها المكلف �سنويا.
 -2يقدر �صافي ربح الن�شاط بما ال يقل عن  %10.5من �إجمالي المقاوالت.
 -3ال يعتد ب�أي ح�سومات من �إجمالي الإيرادات كمقاولي الباطن وغيرها عند
الربط التقديري.
ثالثا :المصانع

 -1الم�صانع التي تم�سك دفاتر و�سجالت نظامية يجب �أال يقل التمويل
المدفوع عن خم�سة وع�شرين في المائة من �إجمالي التمويل المو�ضح
في الترخي�ص ،وي�شمل التمويل المدفوع ر�أ�س المال ،والح�ساب الجاري
الدائن لل�شركاء والمالك وقرو�ضهم والأرباح المرحلة ،و�إذا كان التمويل
المدفوع �أقل من خم�سة وع�شرين في المائة من �إجمالي التمويل المو�ضح
في الترخي�ص فيتم الأخ��ذ بما ورد في الترخي�ص ما لم يقدم المكلف
�شهادة من الجهة التي �أ�صدرت الترخي�ص تو�ضح حقيقة �إجمالي التمويل.
 -2الم�صانع التي لي�س لديها دفاتر و�سجالت نظامية يقدر ر�أ�سمالها العامل
بما ال يقل عن خم�سة وع�شرين في المائة من ر�أ�س المال المدفوع بموجب
قرار ترخي�ص �إن�شاء الم�صنع ،م�ضافا �إليه �صافي ربح تقديري بن�سبة
خم�سة ع�شر في المائة من �إجمالي �إيرادات الم�صنع ما لم يثبت المكلف
�أن جميع ر�أ�س ماله ا�ستخدم في �أ�صول ثابتة.
وتبد�أ محا�سبة �أ�صحاب الم�صانع من تاريخ بدء الإنتاج ما لم يثبت للهيئة
توافر ر�أ�سمال عامل خا�ضع خالل فترة ما قبل الإنتاج.
رابعا :المشاريع الزراعية

 -1المن�ش�أة الزراعية التي تزاول ن�شاطا خا�ضعا لزكاة الثمار والحبوب ،وفي
الوقت نف�سه ت��زاول ن�شاطا �آخر يخ�ضع لزكاة عرو�ض التجارة ،يجب
عليها �أن تقدم ح�سابات منف�صلة وم�ستقلة لن�شاطها الخا�ص بزكاة
عرو�ض التجارة للهيئة ،و�إذا لم تقدم ح�سابات منف�صلة لكل ن�شاط يتم
ح�ساب وعاء عرو�ض التجارة للمن�ش�أة وفقا لإقرار المكلف على �أال يقل
الوعاء الزكوي عن ناتج المعادلة الآتية:
�إيراد ن�شاط عرو�ض التجارة
وعاء الزكاة الكلي للمكلف X
الإيراد الكلي
العدد ( - )53شوال 1438هـ
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 -2يقدر الوعاء الزكوي لأ�صحاب الم�شاريع الزراعية الفردية على النحو
التالي:
�أ -ر�أ�س المال العامل الذي يحدد بـ  %10من قيمة القر�ض (بعد مرور
�سنة من تاريخ الح�صول على القر�ض �إ�ضافة �إلى ك�سور ال�سنة التي
ح�صل فيها على القر�ض).
ب -الأرباح ال�صافية بواقع  %15من �إيرادات الم�شروع.
ج -يق�صد ب�أ�صحاب الم�شاريع الزراعية الفردية جميع الأفراد الذين
يمار�سون ن�شاطا زراعيا مثل الم�شاريع الزراعية لإنتاج الخ�ضار
وال��ف��واك��ه وم���زارع ال��دواج��ن وم���زارع الأ���س��م��اك ومنتجي البي�ض
والألبان ممن يحق لهم الح�صول على قرو�ض زراعية من �صندوق
التنمية الزراعية.

خامسا :الفنادق والوحدات السكنية المفروشة

يتم ح�ساب الزكاة على �أ�صحاب الفنادق والوحدات ال�سكنية المفرو�شة الذين
ال يم�سكون دفاتر و�سجالت نظامية وفق الآتي:
 -1يتم تحديد الفئة الم�صنف بها كل فندق �أو وحدة �سكنية ،و�سعر الإقامة
في كل منها ،ون�سبة الإ�شغال فيها عن طريق مخاطبة الهيئة العامة
لل�سياحة والآث����ار لهذا الغر�ض بالن�سبة للفنادق ،وح�سب م�صادر
المعلومات المتاحة بالن�سبة للأن�شطة الأخرى ،مع مراعاة رفع الأ�سعار
في الموا�سم ح�سب الت�سعيرة المعتمدة من الجهة المخت�صة �أو ح�سب
م�صادر المعلومات المتاحة.
 -2تحدد ن�سبة الربح بخم�سة ع�شر في المائة للفنادق والوحدات ال�سكنية
الم�ست�أجرة ،وع�شرين في المائة للفنادق والوحدات ال�سكنية المملوكة
وذلك من �إجمالي الإيرادات التي يتم ح�سابها وفق الآتي:
�إجمالي الإي��رادات = عدد الوحدات �أو الغرف × (�سعر �إيجار الوحدة +
الخدمة) × ن�سبة الإ�شغال × عدد �أيام ال�سنة.
ثم يح�سب وعاء الزكاة ب�ضرب �إجمالي الإيرادات في ن�سبة الربح التقديري،
ويراعى مطالبة المكلف بتقديم عقد �إيجار المبنى �أو �صك الملكية عند
المحا�سبة.
 -3يتم تطبيق هذه المادة على �أ�صحاب الأن�شطة المماثلة كالمدن ال�سياحية،
و�أ�صحاب ال�شاليهات ،و���ص��االت الأف���راح ،واال���س��ت��راح��ات ،والمراكز
الترفيهية بما يتالءم مع طبيعة هذه الأن�شطة.
سادسا :نشاط تأجير السيارات

تتم محا�سبة �أ�صحاب هذا الن�شاط الذين ال يم�سكون دفاتر و�سجالت نظامية
وفقا للآتي:
 -1يتم تقدير �صافي الدخل لهذا الن�شاط وفقا للمعادلة الآتية:
(ع��دد ال�سيارات × قيمة الإيجار اليومي ×  354يوما × متو�سط ن�سبة
الت�شغيل ×  %20ك�صافي �إيراد).
 -2يراعى تقدير ن�سبة الت�شغيل لكل مكلف ح�سب �إق��راره بحيث ال تقل عن
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 %50كحد �أدن��ى التي يمكن زيادتها عن هذا الحد في المدن الكبيرة
والمدن التي ت�شهد موا�سم �سياحية �أو منا�سبات دينية.
 -3يتم التحقق من عدد ال�سيارات من الجهات المخت�صة ك�إدارة المرور �أو
وزارة النقل.
الف�صل الخام�س :قواعد المحا�سبة الزكوية
المادة الرابعة ع�شرة
تاريخ بدء المحا�سبة الزكوية
 -1يبد�أ الحول الأول للن�شاط لأغرا�ض الزكاة لجميع المكلفين با�ستثناء
�شركات الأموال من تاريخ ال�سجل التجاري �أو تاريخ الترخي�ص ،و�إذا كان
الن�شاط يتطلبهما معا فيبد�أ الحول من تاريخ �آخرهما.
 -2يبد�أ الحول في �شركات الأموال من تاريخ �إيداع ر�أ�س المال.
� -3إذا حدد المكلف تاريخا مغايرا لما �سبق في الفقرتين ( )2 ,1ف�إن كان
�سابقا �أخذ به ،و�إن كان مت�أخرا عنه فعلى المكلف �إثبات ذلك.
المادة الخام�سة ع�شرة
ال�سنة المالية للمكلف الزكوي
 -1ال�سنة المالية للمكلف الزكوي هي مدة اثني ع�شر �شهرا قمريا ،ويجوز
للمكلف ا�ستخدام �سنة مالية ميالدية.
 -2تبد�أ ال�سنة المالية للمكلف من تاريخ بداية ممار�سة الن�شاط الذي يتم
تحديده بعدة طرق منها تاريخ ال�سجل التجاري �أو الترخي�ص �أو تاريخ
�إيداع ر�أ�س المال في البنك �أيهما �أبعد ما لم تظهر قوائن تثبت خالف
ذلك.
 -3عند تعديل المكلف – ال��ذي يم�سك �سجالت ودفاتر نظامية – �سنته
المالية لت�صبح �سنة طويلة �أو ق�صيرة يتم ح�ساب الزكاة عن كامل الفترة
بالأخذ في االعتبار المدة التي تزيد �أو تنق�ص عن �سنته المالية وذلك
ب�ضرب الوعاء الزكوي في عدد �أيام ال�سنة المالية الطويلة �أو الق�صيرة
للمكلف من�سوبا �إلى  354يوما لل�سنة القمرية و 365يوما لل�سنة ال�شم�سية
(بعد ا�ستبعاد �صافي الدخل) ثم �إعادة �صافي الدخل للوعاء للو�صول �إلى
وعاء ال�سنة المالية الطويلة �أو الق�صيرة.
 -4ال تجب الزكاة عن ال�سنة المالية الق�صيرة �سواء في بداية الن�شاط �أو في
نهايته لعدم حوالن الحول ما لم يثبت �أن ر�أ�س المال حال عليه الحول في
بداية الن�شاط ،فيتم �إخ�ضاعه للزكاة.

المادة ال�ساد�سة ع�شرة
الدفاتر وال�سجالت
 -1يجب على كل مكلف – با�ستثناء �صغار المكلفين – الم�شار لهم في المادة
الثالثة ع�شرة االحتفاظ بالدفاتر التجارية وال�سجالت ال�ضرورية لتحديد
الوعاء الزكوي ب�شكل دقيق داخل المملكة وباللغة العربية مع االحتفاظ
بالم�ستندات التي تثبت �صحتها والبيانات والإي�ضاحات التي ت�ؤيدها.
 -2يق�صد بالدفاتر وال�سجالت ال��واج��ب على المكلف م�سكها مجموعة
الدفاتر التجارية التي يحتفظ بها المكلف التي ت�سجل بها جميع
المعامالت التجارية ،والمو�صوفة بالمر�سوم الملكي رق��م (م)61/
وتاريخ 1409/12/17ه��ـ والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار الوزاري
رق��م  )699وت��اري��خ 1410/7/29ه����ـ والمعدلة بالقرار ال���وزاري رقم
( )1110وتاريخ 1410/12/24هـ ،و�أي تعديالت الحقة عليها وهي على
الأقل :دفتر اليومية العامة ،دفتر الأ�ستاذ العام ،ودفتر الجرد.
 -3على �أ�صحاب الأن�شطة المهنية م�سك الدفاتر المحا�سبية وبحد �أدنى دفتر
اليومية العامة مع ال�سجالت التي تتطلبها المهنة.
 -4يجوز للمكلف تكليف جهة مهنية متخ�ص�صة للقيام بم�سك دفاتره
و�سجالته مع بقائه م�س�ؤوال م�س�ؤولية مبا�شرة عنها ،مع �ضرورة التقيد
بال�شروط وال�ضوابط الواردة في نظام الدفاتر التجارية.
 -5يتم م�سك الدفاتر عن طريق الحا�سب الآلي وفقا لل�ضوابط التالية:
�أ� -أن يكون مقر الحا�سب الآلي بالمملكة.
ب� -أن يكون تدوين البيانات الخا�صة بهذه الدفاتر عن طريق الحا�سب
الآلي باللغة العربية ،و�أن تعك�س ال�صورة نف�سها التي تعطيها الدفاتر
المن�صو�ص عليها في نظام الدفاتر التجارية.
ج -حفظ كافة الم�ستندات الأ�صلية الم�ؤيدة لجميع القيود المدونة
بالدفاتر المحا�سبية.
د� -أن ت�ستخرج الح�سابات الختامية والميزانية العمومية من الحا�سب
الآل���ي مبا�شرة ،وف��ي حالة ا�ستخدام الح�سابات التقليدية مع
اال�ستعانة بالحا�سب الآل��ي في بع�ض بنود الح�سابات ،ف�إنه يتعين
�إرفاق قيود الت�سوية كافة و�أن تكون باللغة العربية.
هـ -يجب ا�ستخراج بيانات مطبوعة في الحا�سب الآل��ي (مخرجات)
ب�شكل دوري (ربع �سنوي) تت�ضمن جميع المعلومات.
و� -أن توثق المن�ش�أة نظام �إدخال وتوجيه المعلومات (القيود المحا�سبية)
في الحا�سب الآلي وذلك للرجوع �إليها عند الحاجة.
ز� -أن تتوافر لدى المن�ش�أة و�سائل الأمان الالزمة وال�ضوابط الكافية التي
تحول دون التالعب في المعلومات التي يمكن فح�صها ومراجعتها.
ح -للهيئة الحق في المراجعة الآلية للنظم والبرامج المطبقة من قبل
المكلف في �إعداد ح�ساباته على الحا�سب الآلي.
الف�صل ال�ساد�س� :أحكام عامة
المادة ال�سابعة ع�شرة
الت�سجيل بالهيئة
 -1يجب على كل مكلف �أن ي�سجل ل��دى الهيئة بعد ح�صوله على ال�سجل
التجاري �أو الترخي�ص قبل نهاية �سنته المالية الأول��ى بمن في ذلك
العدد ( - )53شوال 1438هـ
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الالئحة الزكوية (الجزء الثاني)
المكلفين الذين يبد�أ حولهم من تاريخ �إيداع ر�أ�س المال في البنك ،وال
يمنع ذلك من تقديم �إق��رارات زكوية والت�سديد من واقعها عند نهاية
الحول من تاريخ �إيداع ر�أ�س المال في البنك.
ب -على من يمار�س الن�شاط دون �سجالت �أو تراخي�ص ممن يخ�ضعون للزكاة
بموجب هذا النظام الت�سجيل في الهيئة من تاريخ ممار�ستهم الن�شاط
وقبل انتهاء �سنتهم المالية الأولى.
المادة الثامنة ع�شرة
حق الهيئة في المعلومات
 -1يجب على كل �شخ�ص بما في ذل��ك الجهات الحكومية تزويد الهيئة
بالمعلومات التي تطلبها والمتعلقة بتطبيق تعليمات جباية الزكاة بما في

ذلك �أحكام االتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها ،كما يتعين
تزويد الهيئة بمعلومات عن عقود الم�شاريع والخدمات والتوريدات �أو �أي
عقود �أخرى و�أي تعديالت تطر�أ عليها خالل ثالثة �أ�شهر من تاريخ توقيع
العقد ،كما يجب �إبالغ الهيئة بتاريخ التوقف عن تنفيذ العقد لظروف
القوة القاهرة �أو لأي �سبب �آخر ،وما يترتب لكل من طرفي العقد من
حقوق لدى الطرف الآخر نتيجة التوقف وذلك خالل ثالثين يوما من
تاريخ التوقف ،ويحق للهيئة عند الحاجة طلب ن�سخة من العقد.
 -2يجب على كل �شخ�ص له تعامالت تجارية عادية �أو دوري��ة مع القطاع
الخا�ص دون تعاقد كتابي �أن يبلغ الهيئة خالل �شهر من نهاية ال�سنة
المالية ببيان تف�صيلي عن ال�صفقات التجارية والخدمية والمقاوالت
ومعامالت الت�أمين و�إع��ادة الت�أمين و�أي معامالت �أخرى بما في ذلك
مبالغ اال�ستحقاق وتواريخها.
 -3طبقا لقرار مجل�س ال��وزراء رقم ( )278وتاريخ 1391/4/14ه���ـ ،يعد
مديرو الإدارات المالية ومديرو �إدارات الم�شاريع في الم�صالح الحكومية
والم�ؤ�س�سات العامة م�س�ؤولين عن �إبالغ الهيئة بالمعلومات المطلوبة عن
العقود المبرمة في الموعد المحدد.
 -4ي�سري هذا االلتزام ب�صرف النظر عن مدة العقد ،وي�ستثنى من ذلك
الآتي:
�أ -العقود التي تقل قيمة كل منها عن مائة �ألف ريال.
ب -التعامالت التجارية والخدمية التي تتم دون عقود م�سبقة والتي تقل
عن خم�سمائة �ألف ريال في ال�سنة لل�شخ�ص الواحد.
ج -عقود ت�أجير الأرا�ضي والمباني المبرمة مع �أ�شخا�ص طبيعيين.
المادة التا�سعة ع�شرة
�سرية المعلومات
تحافظ الهيئة وجميع الأ�شخا�ص العاملين فيها على �سرية المعلومات المتعلقة
بالمكلفين ممن �أطلعوا عليها بحكم وظائفهم ،وا�ستثناء من ذلك يجوز لهم
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الك�شف عن المعلومات للجهات الآتية فقط:
 -1م�صلحة الجمارك لغر�ض تنفيذ واجباتها وفقا للنظام �أو لتطبيق النظام
الجمركي.
 -2ديوان المراقبة العامة لأغرا�ض التدقيق والمراجعة.
 -3ال�سلطات ال�ضريبية للدول الأجنبية وفقا للمعاهدات التي تكون المملكة
طرفا فيها.
 -4الأج��ه��زة الم�س�ؤولة ع��ن تطبيق النظام لغر�ض المالحقة الجنائية
للمخالفات ال�ضريبية.
� -5أي جهة ق�ضائية في المملكة في ق�ضية منظورة.
الف�صل ال�سابع :تقديم الإقرارات و�إجراءات الفح�ص والربط
المادة الع�شرون
الإقرارات
 -1ت�صدر الهيئة ن��م��اذج الإق����رارات الزكوية ال�ضرورية و�أي بيانات �أو
�إي�ضاحات ت�ساعد المكلف على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بتعبئة الإقرار
ال��زك��وي وتقديمه للهيئة ،وعلى المكلف التقيد با�ستخدام النماذج
المحددة ،ويجوز له ا�ستخدام نماذج م�ستخرجة من الحا�سب الآلي �إذا
كانت متطابقة ب�شكل كامل مع النماذج المعتمدة.
 -2يجب على المكلف تقديم الإقرار ومرفقاته بعد تعبئة حقوله كافة ،و�سداد
الزكاة الواجبة عليه بموجب الإقرار فور انتهاء �سنته المالية ،ولي�س له
�أن يت�أخر عن ذلك �إال في حدود ما تقت�ضيه �إجراءاته المحا�سبية على
�أال يتجاوز ذلك ( )120يوما ،وعليه الإف�صاح عن جميع عنا�صر وعائه
الزكوي خالل فترة الإقرار ،ويعد الإقرار مقدما في تاريخ ت�سلمه بموجب
�إ�شعار ر�سمي من قبل الهيئة �أو �أي جهة �أخرى مخولة بذلك ،وعند انتهاء
الموعد النظامي لتقديم الإقرار خالل الإجازة الر�سمية يكون الإقرار
مقبوال �إذا �سلم وتم ال�سداد بموجبه في �أول يوم عمل يلي الإجازة.
 -3يقع عبء �إثبات �صحة ما ورد في �إق��رار المكلف الزكوي من بنود و�أي
بيانات �أخرى على المكلف ،وفي حالة عدم تمكنه من �إثبات �صحة ما ورد
في �إقراره ،يجوز للهيئة عدم �إجازة البند الذي ال يتم �إثبات �صحته من
قبل المكلف �أو القيام بربط تقديري وفقا لوجهة نظر الهيئة في �ضوء
الظروف والحقائق المرتبطة بالحالة والمعلومات المتاحة لها.
المادة الحادية والع�شرون
�إجراءات الفح�ص والربط
 -1يحق للهيئة �إجراء الفح�ص الميداني لدفاتر و�سجالت المكلف للتحقق

من وفائه بااللتزامات المفرو�ضة عليه والت�أكد من �صحة المعلومات
المقدمة للهيئة ،كما يحق لها القيام بفح�ص ميداني لمكلف بهدف
تجميع معلومات عن مكلف �آخر.
ويتم القيام بالفح�ص الميداني �أثناء �ساعات العمل الخا�صة بال�شخ�ص
الخا�ضع للفح�ص ،والمكلف ملزم نظاما بتقديم المعلومات التي تطلبها
الهيئة ،كما يحق للهيئة �إج��راء الفح�ص الميداني لدفاتر و�سجالت
المكلف كافة دون �إ�شعار م�سبق.
 -2يتم الفح�ص الميداني في موقع المكلف �أو في مكاتب الهيئة ،بموجب
خطاب ر�سمي م��ن الهيئة ،وف��ي ح��ال نقل �أي دف��ات��ر �أو �سجالت �أو
م�ستندات من موقع المكلف يعطى �سندا بها ،ويجوز لفاح�ص الهيئة
ال�شخو�ص لموقع المكلف بهدف التحقق من طبيعة عمل المكلف.
� -3إذا م�سك المكلف دفاتره و�سجالته على و�سائط �إلكترونية ،يجب عليه
تزويد فاح�صي الهيئة بالمعلومات التي يطلبونها على ن�سخ ورقية عند
طلبهم ذلك.
 -4يتم تحرير مح�ضر يثبت به وقائع عملية الفح�ص الميداني والبيانات
المطلوبة كافة ،ويتم التوقيع عليه من قبل لجنة الفح�ص من قبل المكلف
�أو من يمثله ،و�إذا رف�ض المكلف �أو من يمثله التوقيع ي�شار �إلى ذلك في
المح�ضر ويعتبر المح�ضر حجة على المكلف فيما يتعلق بوقائع الفح�ص،
وال يعد النق�ص ال�شكلي في المح�ضر �سببا لبطالنه.
� -5إذا لم يتعاون المكلف الخا�ضع للفح�ص في ت�أمين المعلومات المطلوبة،
ف�إنه يحق للهيئة اال�ستعانة بالأجهزة التنفيذية المخت�صة لإلزام المكلف
على تقديم ه��ذه المعلومات ،كما يحق للهيئة التحفظ على �سجالت
وم�ستندات المكلف م�ؤقتا �إذا كان هناك �سبب يجعلها تعتقد �أن المكلف
قد يحاول �إخفاءها �أو �إتالفها �أو التالعب بها.
 -6عند االنتهاء من الفح�ص ،تعاد الم�ستندات �إلى �صاحبها خالل خم�سة
ع�شر يوما من انتهاء الفح�ص ،وللهيئة �أن تحتفظ ب�صورة عن �أي م�ستندات
�أو قيود عند الحاجة.
� -7إذا ر�أت الهيئة التعديل على �إق��رار المكلف ،ت�شعره بالتعديالت التي
�أجرتها على �إق��راره الزكوي ،و�أ�سباب التعديل ،ومقدار الزكاة الواجبة،
وحقه في االعترا�ض ،والمدة النظامية المحددة لالعترا�ض ،ويكون الإ�شعار
بالبريد الم�سجل �أو ب���أي و�سيلة �أخ��رى تثبت ت�سلمه للإ�شعار بما في ذلك
الإ�شعار عن طريق الخدمات الإلكترونية الر�سمية.
 -8يحق للهيئة �إج��راء الربط �أو تعديله في �أي وقت دون التقيد بمدة في
الحاالت الآتية:
�أ� -إذا وافق المكلف كتابيا على �إجراء الربط �أو تعديله.
ب� -إذا لم يقدم المكلف �إقراره.
ج� -إذا تبين �أن الإقرار يحتوي على معلومات غير �صحيحة.
 -9يجوز للهيئة ت�صحيح الأخطاء الح�سابية والمادية خالل ع�شر �سنوات من
نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الزكوي عن ال�سنة الزكوية بناء على
طلب المكلف� ،أو �إذا تم اكت�شافها من الهيئة �أو الجهات الرقابية.
ويق�صد بالأخطاء الح�سابية والمادية ،الأخطاء الناتجة عن �إحدى العمليات
الح�سابية مثل (الجمع ،الطرح ،ال�ضرب ،والق�سمة)� ،أو الناتجة عن و�ضع
رقم خط�أ مكان الرقم ال�صحيح� ،أو ما �شابه ذلك.
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 -10يجوز للهيئة ت�صحيح الخط�أ في تطبيق النظام والتعليمات خالل خم�س
�سنوات من نهاية الأج��ل المحدد لتقديم الإق���رار الزكوي عن ال�سنة
الزكوية بناء على طلب المكلف� ،أو �إذا تم اكت�شاف الخط�أ من الهيئة �أو
من الجهات الرقابية.
� -11إذا اكت�شفت الهيئة �أي خط�أ بزكاة المكلف بعد انتهاء المدة ال�سابقة يتم
�إ�شعار المكلف بذلك ليقوم ب�إبراء ذمته مما يلزمه �شرعا.
الف�صل الثامن :لجان االعترا�ض واال�ستئناف
المادة الثانية والع�شرون
�إجراءات االعترا�ض
 -1يحق للمكلف االعترا�ض على ربط الهيئة خالل �ستين يوما من تاريخ
ت�سلمه خطاب الربط ،ويجب �أن يكون اعترا�ضه بموجب مذكرة مكتوبة
وم�سببة يقدمها �إل��ى الجهة التي �أبلغته بالربط ،وعند انتهاء مدة
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االعترا�ض خالل الإجازة الر�سمية يكون االعترا�ض مقبوال �إذا �سلم في
�أول يوم عمل يلي الإجازة مبا�شرة.
 -2يجب �أن يكون االعترا�ض م�صحوبا بوكالة �شرعية �أو تفوي�ض ر�سمي من
المكلف �إذا كان مقدم االعترا�ض �شخ�صا غير المكلف.
 -3تدر�س الهيئة االعترا�ض ،و�إذا اقتنعت ب�صحته وفقا لما قدم لها من
مبررات وم�ستندات فلها �أن تقبل االعترا�ض �أو جزءا منه وت�شعر المكلف
بالتعديل على هذا الأ�سا�س ،وفي حال ا�ستمرار الخالف بين المكلف
والهيئة ف�إن الهيئة ترفع االعترا�ض �إلى اللجنة االبتدائية.
 -4ال يعد االعترا�ض مقبوال من الناحية ال�شكلية في الحاالت الآتية:
�أ� -إذا قدم االعترا�ض بعد م�ضي المدة المقررة� ،أو كان غير م�سبب.
ب� -إذا كان مقدم االعترا�ض �شخ�صا غير مفو�ض ر�سميا من المكلف.
ج -في حال عدم قبول االعترا�ض �شكال ف���إن ذلك ال يمنع من �إحالة
االعترا�ض للجنة االبتدائية.
د -على الهيئة فور �إحالة االعترا�ض للجنة االبتدائية �إ�شعار المكلف
بذلك.
المادة الثالثة والع�شرون
�إجراءات اال�ستئناف
 -1يجوز للمكلف وللهيئة ا�ستئناف القرار االبتدائي �أمام اللجنة اال�ستئنافية
خالل �ستين يوما من تاريخ ت�سلمه القرار ،وعند انتهاء مدة اال�ستئناف
خالل الإجازة الر�سمية يكون اال�ستئناف مقبوال �إذا �سلم في �أول يوم عمل
يلي الإجازة مبا�شرة.
 -2يجب �أن يكون اال�ستئناف م�صحوبا بوكالة �شرعية �أو تفوي�ض ر�سمي من
المكلف �إذا كان مقدم اال�ستئناف �شخ�صا غير المكلف.
 -3يعد ا�ستئناف المكلف على قرار اللجنة االبتدائية مقبوال من الناحية
ال�شكلية �إذا توافر فيه ما ي�أتي:
�أ� -أن يقدم خالل المدة النظامية لال�ستئناف.
ب� -أن يقدمه المكلف �أو المفو�ض الر�سمي له.

ج� -أن ي�سدد المكلف عن جميع البنود غير الم�ست�أنفة.
د� -أن ي�سدد المكلف عن البنود الم�ست�أنفة� ،أو يقدم �ضمانا بنكيا عنها
للهيئة ويكون هذا ال�ضمان �ساري المفعول لمدة ال تقل عن �سنة
وقابال للتجديد تلقائيا ،كما يكون قابال للم�صادرة بناء على طلب
الهيئة دون حاجة �إلى موافقة �أي طرف �آخر ،و�أن يكون وفقا لل�صيغة
المعتمدة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
هـ� -أن يقدم المكلف عري�ضة م�سببة مرفق بها �أي م�ستندات �إ�ضافية
و�صورة من �إي�صال الت�سديد �أو �صورة ال�ضمان البنكي �إلى اللجنة
اال�ستئنافية المقدم �أ�صله للهيئة لقيد اال�ستئناف في �سجل اللجنة
خالل الموعد المحدد لال�ستئناف ،وال يتم الإفراج عن هذا ال�ضمان
�أو رد المبالغ الم�سددة نقدا �إال بعد �صدور قرار نهائي في الخالف.
المادة الرابعة والع�شرون
تكوين لجان االعترا�ض االبتدائية واخت�صا�صاتها
 -1تكون لجان اعترا�ض ابتدائية بقرار من الوزير للف�صل في الخالفات
الزكوية التي تن�ش�أ بين الهيئة والمكلفين ،وتتكون كل لجنة من رئي�س
وثالثة �أع�ضاء على الأقل ويجب �أن يكون �أع�ضاء اللجنة من المخت�صين
في مجال ال�شريعة ،والمحا�سبة ،والأنظمة� ،أحدهم من موظفي الهيئة،
وال تقل مرتبة �أي منهم عن العا�شرة �أو ما يعادلها ح�سب نظام الخدمة
المدنية.
 -2يعاد تكوين اللجنة االبتدائية كل �أربع �سنوات ،مع مراعاة ا�ستمرار واحد
�أو �أكثر من الأع�ضاء في اللجنة لفترة �أو لفترات �أخرى.
 -3يبلغ رئي�س اللجنة كال من الهيئة والمكلف بالتاريخ الذي تحدده اللجنة
ل�سماع مبرراتهما وحججهما وتقديم ما لديهما من م�ستندات ،على
�أن يرفق مع �إب�لاغ المكلف ن�سخة من مذكرة الهيئة المرفوعة ب�ش�أن
اعترا�ضه وقبل موعد انعقاد الجل�سة بخم�سة ع�شر يوما على الأقل.
� -4إذا تخلف �أح��د الطرفين �أو كالهما عن الح�ضور ،فللجنة �أن ت�صدر
قرارها وفق الوقائع والأوراق المعرو�ضة عليها ،ويجوز ت�أجيل الجل�سة
لأ�سباب تقتنع بها اللجنة لمرتين بحد �أق�صى.
 -5ال يعد انعقاد اللجنة �صحيحا �إال بح�ضور الأغلبية من �أع�ضائها ،على �أن
يكون من بينهم الرئي�س �أو نائبه.
6ـ -تنظر اللجنة بداية في �سالمة االعترا�ض من الناحية ال�شكلية.
 -7يجب �أن يكون قرار اللجنة متفقا مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية وبما جاء
في هذا القرار وبما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات ذات العالقة وفي
�ضوء ما يتبين للجنة من وقائع م�ؤيدة بم�ستندات ثبوتية.

 -8ت�صدر لجنة االع��ت��را���ض االبتدائية ق��راره��ا ف��ي االع��ت��را���ض ب�أغلبية
الأ�صوات ،و�إذا ت�ساوت الأ�صوات يغلب الر�أي الذي ي�صوت معه الرئي�س.
 -9تبلغ اللجنة كال من الطرفين بالقرار بخطاب ر�سمي �أو ب�أي طريقة �أخرى
تثبت ت�سلمه له ،ويعتبر قرار اللجنة االبتدائية نهائيا ما لم يتم ا�ستئنافه
من �أحد الطرفين خالل �ستين يوما من تاريخ ت�سلمه.
 -10على الهيئة تنفيذ القرار االبتدائي وتعديل الربط بموجبه و�إ�شعار
المكلف حتى لو تم ا�ستئنافه.
المادة الخام�سة والع�شرون
تكوين اللجنة اال�ستئنافية واخت�صا�صاتها
 -1تتولى اللجنة اال�ستئنافية المكلفة بالنظر في قرارات لجان االعترا�ض
االبتدائية ال�ضريبية الم�ست�أنفة من قبل المكلف �أو الهيئة الم�شكلة بقرار
مجل�س الوزراء رقم  196وتاريخ 1426/7/24ه��ـ وتعديالته ،النظر في
قرارات لجان االعترا�ض االبتدائية الزكوية الم�ست�أنفة من قبل المكلف
�أو الهيئة.
 -2ال يعد انعقاد اللجنة �صحيحا �إال بح�ضور الأغلبية من �أع�ضائها على �أن
يكون من بينهم الرئي�س �أو نائبه.
 -3تنظر اللجنة بداية في �سالمة االعترا�ض من الناحية ال�شكلية.
 -4ت�صدر اللجنة ق��راره��ا بعد �سماع �آراء الطرفين ودرا���س��ة حججهما
و�أ�سانيدهما ،وفي حالة اختالف �آراء �أع�ضاء اللجنة ي�صدر القرار
ب�أغلبية الأ�صوات ،و�إذا ت�ساوت الأ�صوات يعتبر �صوت الرئي�س مرجحا.
 -5يجب �أن يكون قرار اللجنة متفقا مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية وبما
يتوافق مع الأنظمة والتعليمات ذات العالقة وفي �ضوء ما يتبين للجنة
من وقائع م�ؤيدة بم�ستندات ثبوتية.
 -6يجوز للجنة عند الحاجة �أن ت�ستعين بمن ت��راه من �أ�صحاب الخبرة
والم�ست�شارين بمقابل يحدد ح�سب الحالة ،على �أن يتم تحديد المقابل
في خطاب التكليف.
 -7تبلغ اللجنة كال من الطرفين بالقرار بخطاب ر�سمي �أو ب�أي طريقة �أخرى
تثبت ت�سلمه له.
 -8على الهيئة تنفيذ قرار اللجنة اال�ستئنافية وتعديل الربط بموجبه و�إ�شعار
المكلف بذلك.
 -9ي�صدر ق��رار وزاري يحدد مكاف�آت رئي�س و�أع�ضاء اللجان االبتدائية
واال�ستئنافية ومعاونيهم.
الف�صل التا�سع� :إجراءات التح�صيل
المادة ال�ساد�سة والع�شرون
التق�سيط
 -1يجوز للمكلف طلب تق�سيط المبالغ الم�ستحقة عليه وفق ال�ضوابط الآتية:
�أ -تقديم طلب خطي من المكلف �إلى الهيئة مو�ضحا به فترة �أو فترات
التق�سيط ،وقيمة االلتزام الزكوي ،ومبررات عدم �سداد االلتزام
الزكوي في مواعيد ا�ستحقاقه ،و�إثبات عدم القدرة على �سداد
المبلغ دفعة واحدة بتقديم الم�ستندات الم�ؤيدة لذلك.
ب -يجب �أال تزيد مدة التق�سيط عن عدد ال�سنوات الم�ستحق عنها المبلغ.
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ج -يلغى قرار التق�سيط �إذا توقف المكلف عن �سداد ق�سطين متتالين،
ويبلغ المكلف ب�إلغاء التق�سيط بخطاب ر�سمي ،وعليه �سداد المبلغ
الم�ستحق فورا.
 -2لمدير عام الهيئة �صالحية تق�سيط المبالغ الم�ستحقة التي ال تزيد على
مليون ريال� ،أما ما زاد على ذلك فيتم العر�ض عنه ل�صاحب ال�صالحية.
المادة ال�سابعة والع�شرون
�إجراءات الحجز والتح�صيل الإلزامي
 -1للهيئة البدء في اتخاذ �إجراءات التح�صيل الإلزامي في الحاالت الآتية:
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�أ -مرور الموعد النظامي لل�سداد دون قيام المكلف ب�سداد الم�ستحق
عليه بموجب �إقراره.
ب -انتهاء الموعد النظامي لالعترا�ض على الربط الذي تجريه الهيئة.
ج -ان��ت��ه��اء ال��م��وع��د النظامي ال�ستئناف ق����رارات ل��ج��ان االع��ت��را���ض
االبتدائية.
 -2تطالب الهيئة المكلف كتابيا ب�سداد ما عليه من م�ستحقات خالل ثالثين
يوما من تاريخ تبليغه بتلك المطالبة ،وتكرر المطالبة كتابيا للمكلف
لل�سداد خالل ثالثين يوما �أخرى.
� -3إذا لم يتجاوب المكلف مع المطالبات ال�سابقة ،يبلغ بموجب خطاب
ر�سمي بنية الحجز على �أمواله المنقولة وغير المنقولة �إذا لم يقم
ب�سداد خالل ع�شرين يوما من تاريخ هذا الإبالغ ،وتزود م�ؤ�س�سة النقد
العربي ال�سعودي بن�سخة من هذا الإبالغ لإيقاف �أي �سحوبات من �أر�صدة
المكلف البنكية.
 -4تقوم الهيئة بالتن�سيق مع الجهات الر�سمية المخت�صة بالحجز على
ممتلكات المكلف المنقولة وغير المنقولة وفق الإجراءات الآتية:
�أ -الكتابة لم�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي للحجز على �أموال المكلف
بالبنوك المحلية ف��ي ح���دود القيمة الم�ستحقة عليه م��ن زك��اة
وتوريدها لح�ساب الهيئة عند الطلب.
ب -الكتابة لم�صلحة الجمارك للحجز على ا�ستيرادات المكلف في
حدود القيمة الم�ستحقة عليه من زكاة.
ج -الكتابة لوزارة المالية للحجز على �أوامر الدفع التي تخ�ص المكلف
في حدود القيمة الم�ستحقة عليه من زكاة.
د -الكتابة لوزارة العدل لإيقاف �أي ت�صرف بالممتلكات غير المنقولة
للمكلف.
 -5يتعين على كل من قام بالحجز المطلوب ت�سليم الأ�صل المحجوز لديه �إلى
الهيئة عندما تطلب منه ذلك ،وي�شمل هذا االلتزام �أي مبالغ يكون طرف
ثالث مدينا بها للمكلف بتاريخ ت�سلم �إ�شعار الحجز �أو بعده.

� -6إذا كان المكلف المدين �شخ�صا طبيعيا ،يتم الحجز على �أمواله المنقولة
وغير المنقولة ال�شخ�صية المتعلقة بن�شاطه في حدود المديونية ،وينطبق
ذلك على المكلف �إذا كان �شريكا مت�ضامنا في �شركة �أ�شخا�ص �أو في
�شركة تو�صية بالأ�سهم� ،أما �إذا كان المدين �شريكا في �شركة �أموال
فيطالب في حدود ح�صته في ر�أ�س مال ال�شركة.
 -7بعد انتهاء �إجراءات الحجز وانتهاء مدد الإنذار يتم التنفيذ على �أموال
المكلف المنقولة وغير المنقولة وبيع ما يكفي منها لت�سديد الدين وفقا
للإجراءات النظامية النافذة.
 -8ال يقع الحجز على قيمة النفقة ال�شهرية الملزم بها المكلف وال م�صاريفه
المعي�شية التي تق�ضي بها �أحكام �أنظمة �أخرى نافذة.
 -9ي�سدد من ح�صيلة البيع م�صاريف الحجز والبيع ،ثم دين الزكاة و�أي
م�ستحقات �أخرى على المكلف للهيئة ،ويعاد �أي مبلغ يزيد على ذلك �إلى
المكلف.
 -10تبلغ الهيئة – فور تح�صيلها جميع المبالغ الم�ستحقة على المكلف –
الجهات المعنية بذلك لتتولى �إيقاف جميع الإجراءات المتخذة بحقه.
 -11عند وفاة المكلف �صاحب الم�ؤ�س�سة الفردية الذي عليه م�ستحقات للهيئة
لم ت�سدد ،تح�صل تلك الم�ستحقات من تركته قبل ق�سمتها ،ف�إن ق�سمت
التركة طولب بها الورثة كل بقدر ن�صيبه من تلك الم�ستحقات.
المادة الثامنة والع�شرون
دعم الجهات الحكومية لأعمال الهيئة
 -1طبقا للأمر ال�سامي رقم  7027وتاريخ 1434/2/24هـ ف�إنه يتعين على
الجهات الحكومية التعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لتمكينها
من تح�صيل م�ستحقاتها تنفيذا لما ورد في المادة الرابعة والأربعين
من النظام الأ�سا�سي للحكم ،كما �أنه طبقا للأمر ال�سامي رقم 16145
وتاريخ 1437/4/1هـ ف�إنه يتعين على الجهات الحكومية وال�شركات التي
ت�ساهم فيها الدولة والهيئات المهنية التعاون مع الهيئة العامة للزكاة
والدخل بما يخدم رفع كفاءة وفاعلية جباية الزكاة ال�شرعية وتوجيهها
�إلى م�صارفها المعتبرة.
 -2يحق للهيئة في �أي وقت التن�سيق مع الجهات الحكومية والم�ؤ�س�سات
العامة �أو �أي جهة �أخرى للتعاون معها من �أجل عدم منح �أي ت�سهيالت
�أو خدمات للمكلف الذي ال يقدم �إقراره الزكوي �أو لم ي�سدد التزامات
م�ستحقة عليه.

المادة التا�سعة والع�شرون
رد المبالغ الزائدة
� -1إذا تبين �أن المكلف دفع للهيئة مبلغا زائدا على زكاته الم�ستحقة عليه
فيعد ذلك المبلغ تعجيال منه لزكاة الحقة ،وحينئذ يرحل ذلك المبلغ
�إلى ح�ساب المكلف للأعوام التالية ما لم يطالب المكلف با�سترداده
خالل خم�س �سنوات من تاريخ دفعه لذلك المبلغ.
 -2على الهيئة درا�سة طلب المكلف باال�سترداد والت�أكد من �أحقيته بالرد
و�إنهاء �إج��راءات رد المبالغ الم�سددة بالزيادة خالل ثالثين يوما من
تاريخ �إ�شعاره بذلك.
 -3ال ينظر �إل��ى �أي مطالبات ب��رد مبالغ زائ��دة في ح��االت االعترا�ض �أو
اال�ستئناف �إال بعد �صدور حكم نهائي ي�ؤكد ا�ستحقاق المكلف لهذه
المبالغ ،وت��رد المبالغ ال��زائ��دة للمكلف بعد ���ص��دور الحكم النهائي
لم�صلحته.
المادة الثالثون
التوقف عن الن�شاط
 -1عند التوقف عن الن�شاط ،يتعين على المكلف �أن يقدم �إ�شعارا للهيئة
خالل �ستين يوما من تاريخ التوقف عن الن�شاط ،ويقع عليه عبء �إثبات
التوقف.
 -2تعد ال�شركة متوقفة عن الن�شاط بمجرد اتخاذ ال�شركاء �أو الجمعية العامة
قرارا بت�صفيتها و�صدور قرار بذلك ،وتدخل في دور الت�صفية ،وعلى
ال�شركة تقديم �إقراراتها خالل �سنوات الت�صفية وتحا�سب بموجبها.
 -3تتم ت�سوية الموقف الزكوي لل�شركة �إلى تاريخ انتهاء الت�صفية وتقديم
ح�ساب ختامي الت�صفية.
 -4يقع على المكلف ،عند التوقف االختياري �أو الإجباري عبء الإثبات،
وللهيئة حق الت�أكد من ذلك ب�أي طرق تراها مالئمة.
 -5على كل �شخ�ص يعهد �إليه بم�س�ؤولية ت�صفية �شركة� ،أو تركة� ،أو حالة
�إفال�س� ،أو �إع�سار� ،أن ي�شعر الهيئة خطيا ببدء �إج��راءات الت�صفية،
وتقديم الإق����رارات ال��زك��وي��ة ف��ي مواعيدها النظامية لحين انتهاء
الت�صفية ،وتزويد الهيئة بن�سخة من القوائم المالية النهائية (الح�ساب
الختامي للت�صفية) ،وت�سديد المبالغ الزكوية الم�ستحقة للهيئة في مدة
ال تتجاوز �ستين يوما من تاريخ انتهاء الت�صفية ،وفي حالة التخلف عن
ذل��ك يعد م�س�ؤوال عن �سداد تلك المبالغ بالت�ضامن مع المالك �إذا
وق�صر في توريد
ثبت توافر مبالغ لدى الم�صفي خالل فترة الت�صفية ّ
الم�ستحق للهيئة.
المادة الحادية والثالثون
�أحكام ختامية
يتم تطبيق ما ورد في المادة الثانية وال�سبعين من الالئحة التنفيذية لنظام
�ضريبة الدخل ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ( )1535وتاريخ 1425/6/1هـ
�أو �أي تعديالت عليها فيما يتعلق بالمكاف�آت الت�شجيعية على المطبقين لهذه
الالئحة.

العدد ( - )53شوال 1438هـ

27

المملكة

قمة العـشـرين

تستضيف قمة قادة مجموعة العشرين في 2020

ت�ستعد المملكة العربية ال�سعودية ال�ست�ضافة قمة قادة مجموعة الع�شرين
في ، 2020فقد �أعلن معالي وزير الدولة ع�ضو مجل�س ال��وزراء الدكتور
�إب��راه��ي��م ب��ن عبدالعزيز الع�ساف ع��زم المملكة العربية ال�سعودية
ا�ست�ضافة قمة قادة مجموعة الع�شرين في عام  2020وفق ًا لتوجيهات
خادم الحرمين ال�شريفين الملك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود.
�إعالن معالي الدكتور الع�ساف جاء عقب تر�ؤ�سه نيابة عن خادم الحرمين
ال�شريفين الملك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،وفد المملكة في �أعمال
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قمة قادة مجموعة الع�شرين التي اختتمت �أعمالها في مدينة هامبورج
الألمانية م�ؤخر ًا.
وقال معاليه �إن قادة الدول الأع�ضاء في قمة مجموعة الع�شرين رحبوا
با�ست�ضافة المملكة العربية ال�سعودية لأعمال القمة خالل عام .2020
وك�شف معاليه �أن المملكة بد�أت العمل لتنظيم اجتماع قمة الع�شرين في
المملكة ب�إذن اهلل ،بمتابعة من �صاحب ال�سمو الملكي الأمير محمد بن
�سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود ولي العهد نائب رئي�س مجل�س الوزراء

وزير الدفاع رئي�س مجل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية.
وقال معالي وزير الدولة ع�ضو مجل�س الوزراء الدكتور �إبراهيم بن عبد
العزيز الع�ساف ،في جل�سة " ال�شراكة مع �أفريقيا والهجرة وال�صحة"
التي ناق�شها قادة مجموعة الع�شرين في قمتهم التي اختتمت �أعمالها
في مدينة هامبورج الألمانية م�ؤخر ًا� " :إن المملكة العربية ال�سعودية
لديها عالقة قوية وقديمة مع �أفريقيا في مختلف الجوانب االقت�صادية
والتنموية ،و�أن�ش�أنا في �سبعينيات القرن الما�ضي م�ؤ�س�سات مالية ،منها
ماهو لتمويل التنمية في �أفريقيا ،ومنها ما ير ِّكز على �أفريقيا ب�شكل
خا�ص ،مثل ال�صندوق ال�سعودي للتنمية ،والم�صرف العربي للتنمية في
�أفريقيا ،والبنك الإ�سالمي للتنمية ،و�صندوق �أوبك ،وقبل �أيام �أعلنت
المملكة عن ا�ست�ضافتها لقمة �سعودية �أفريقية في الريا�ض خالل الأ�شهر
المقبلة.
و�أك��د معاليه حر�ص المملكة على دور مجموعة الع�شرين وتعاونها في
الت�صدي للمخاطر والأزمات ال�صحية العالمية ،م�شيرا �إلى الدعم الذي
قدمته المملكة لمنظمة ال�صحة العالمية (  7ر  66مليون دوالر) لدعم
المنظمة في جهودها لمواجهة مر�ض الكوليرا في اليمن ،داعيا الدول
المانحة �إلى الإ�سهام في الت�صدي لهذا المر�ض و�ضرورة دعم النظام

ال�صحي اليمني.
و�شدد معاليه على �أن المملكة تدعم جهود منظمة ال�صحة العالمية
للت�صدي للمخاطر ال�صحية وتف�شي الأمرا�ض ،متطلعا �إلى �سرعة االنتهاء
من �إ�صالحاتها المتعلقة ب�إدارة الطوارئ ال�صحية ،وتوفير الدعم المالي
للمنظمة لتم�ضي في م�سيرتها الإن�سانية.
ودعا معاليه با�سم المملكة �إلى زيادة التن�سيق الدولي لتبادل المعرفة
والتعاون في مجال البحوث والتطوير ،كما دعا الأم��م المتحدة لو�ضع
ال�صحة العالمية ومكافحة الأوبئة �ضمن �أولوياتها  ،وال�سعي لتعزيز النظم
ال�صحية في جميع �أنحاء العالم ،ودعم الدور المحوري لمنظمة ال�صحة
العالمية.
وفي جل�سة التحول الرقمي وتمكين المر�أة والتوظيف� ،أكد معالي الدكتور
�إبراهيم الع�ساف في مداخلة له على �أهمية التعاون الدولي ل�سد الفجوات
الرقمية ،ودعم الم�شروعات ال�صغيرة والمتو�سطة ،وتعزيز المناف�سة في
االقت�صاد الرقمي ،وتحفيز اال�ستثمار وت�شجيع االبتكار ،مع تعزيز حماية
الم�ستهلك والموثوقية ،و�أمن المعلومات واحترام الخ�صو�صية.
وحذر معاليه من المخاطر المحتملة للآثار ال�سلبية للرقمنة على العمالة
التقليدية ،مهيبا بدول العالم للعمل على �إ�صالح �سوق العمل  ،وتعزيز
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الم�ساعدة للقوى العاملة للتكيف مع الرقمية
التدريب ،وتنمية المهارات
ِ
وفر�ص العمل الجديدة.
و�أع��رب معاليه عن تطلع المملكة �إل��ى التعاون مع دول العالم لتعزيز
التبادل للتجارب الناجحة في مختلف المجاالت ،وتطوير التعاون بين
القطاعين العام والخا�ص لجعل القوى العاملة �أكثر تواف ًقا مع متطلبات
�سوق العمل.
وفيما يتعلق بم�شاركة ال��م��ر�أة االقت�صادية� ،أك��د معاليه �أن م�شاركة
المر�أة في الأن�شطة االقت�صادية �أمر �ضروري وحيوي لبناء اقت�صاد قوي
ومتوازن ،مع �أهمية تعزيز �سبل الو�صول �إلى �سوق العمل ،وتح�سين جودة
الوظائف للمر�أة.
ورحب معاليه ب�إطالق مبادرة المهارات للفتيات لتعزيز م�شاركة المر�أة
في وظائف االقت�صاد الرقمي ،وتح�سين البنية التحتية والخدمات
الداعمة ال�سيما في الدول النامية والنا�شئة ،وتقديم الخدمات المالية
لهم.
ولفت معاليه نظ َر المجتمعين �إلى �أن ر�ؤية المملكة  2030ركزت على دعم
المر�أة ال�سعودية بو�صفها �أحد العنا�صر المهمة لبناء الوطن ،وذلك عبر
تنمية مواهبها وا�ستثمار طاقاتها وتمكينها من الح�صول على الفر�ص
المنا�سبة لها في �سوق العمل.
و�أفاد معاليه �أن المملكة التزمت بتنفيذ جدول �أعمال التنمية الم�ستدامة
 2030حيث تهدف ر�ؤية المملكة � 2030إلى تح�سين حياة المواطن وتعزيز
النمو االقت�صادي ،مبي ًنا �أن ر�ؤي��ة المملكة توفر الأ�س�س التي ت�ضمن
ب�إذن اهلل �إدماج �أهداف التنمية الم�ستدامة بنجاح في عملية التخطيط
الوطني� ،إ�ضافة �إلى ا�ستمرار المملكة في دعم جهود التنمية االقت�صادية
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واالجتماعية في الدول النامية.
و�أ�ضاف معاليه ان م�شاركة المملكة العربية ال�سعودية خالل �أعمال القمة
كانت موفقة وهلل الحمد  ،و�أكدنا فيها على موقف المملكة تجاه عدد من
المو�ضوعات ومنها المو�ضوعات االقت�صادية التي تهم المملكة وتعود
بالنفع على م�صالح الدول الأع�ضاء .
و�أ�شار معالي الدكتور الع�ساف �إلى �أن قادة دول مجموعة الع�شرين ناق�شوا
في جل�ساتهم المغلقة خالل �أعمال القمة ملف الإره��اب ،وث َّمن الجميع
جهود المملكة العربية ال�سعودية بقيادة خادم الحرمين ال�شريفين الملك
�سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود تجاه هذا الملف ،وفي مقدمتهم فخامة
الرئي�س دونالد ترامب رئي�س الواليات المتحدة الأمريكية ،و�سوف يكون
هناك تعاون دولي مكثف ومحدد و�أكبر مما كان يتم بال�سابق .
ولفت معاليه النظر �إلى �أن قمة الع�شرين تميزت بمناق�شة مو�ضوعية
لمو�ضوع العالقة بين الطاقة والبيئة ،مبي ًنا �أن ذلك يعد ت�أييدً ا لمواقف
المملكة الدائمة التي تدعو �إلى التوازن في التعامل مع م�صادر الطاقة
المختلفة.
و�أعرب معاليه عن �شكره وامتنانه لجمهورية �ألمانيا االتحادية ممثلة في
دولة الم�ست�شارة الألمانية الدكتورة �أنجيال ميركل على ح�سن التنظيم
و�إدارة العمل في قمة قادة مجموعة الع�شرين.
ومن جهة �أخرى �أو�ضح معالي وزير المالية محمد بن عبداهلل الجدعان،
�أن المملكة العربية ال�سعودية بذلت جهود ًا كبيرة قادها �صاحب ال�سمو
الملكي الأمير محمد بن �سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئي�س
مجل�س الوزراء وزير الدفاع بالتوا�صل مع دول المجموعة لت�أييد طلبها
با�ست�ضافة اجتماعات قمة قادة مجموعة الع�شرين في عام 2020م .

و�أكد معاليه �أن نجاح المملكة في ا�ست�ضافة اجتماعات المجموعة يعك�س
ثقلها ال�سيا�سي واالقت�صادي الدولي  ،وتثمي ًنا لدورها ،وثق ًة بقدرتها على
تنظيم مثل هذه االجتماعات المهمة  ،فالمجموعة تعد المنتدى الرئي�س
للتعاون االقت�صادي بين دولها الأع�ضاء التي تمثل  90بالمئة من الناتج
الإجمالي العالمي وثلثي �سكان العالم .
و�أكد معاليه على تطلع المملكة خالل رئا�ستها لأعمال القمة للخروج
بنتائج ملمو�سة ،ت�سهم في دعم النمو االقت�صادي العالمي وتعزيز التنمية
الم�ستدامة ،و�أنها ترى ا�ست�ضافتها لأعمال المجموعة فر�صة لإبراز دور
المملكة في هذه المجموعة العالمية ،وفي موا�صلتها �سيا�ستها بالتعاون
مع المجتمع الدولي في الت�صدي للتحديات التي تواجه االقت�صاد العالمي
وتح ُّد من نموه ،و�إب��راز الق�ضايا المهمة لتحقيق نمو اقت�صادي عالمي
قوي ومتوازن وم�ستدام ،كما �أنها تمثل فر�صة �أي� ًضا لعر�ض هذه الق�ضايا
والتحديات ومعالجتها من منظور ُي��راع��ي �سيا�سة المملكة ال�شاملة
والمتوازنة ،وي��راع��ي حاجات ومتطلبات دول مجل�س التعاون وال��دول
العربية والإ�سالمية ,بالإ�ضافة �إلى الدول النامية.
و�أك��د معاليه حر�ص الم�س�ؤولين الم�شاركين في �أعمال قمة مجموعة
الع�شرين التي اختتمت �أعمالها في مدينة هامبورج الألمانية على العمل
مع المملكة العربية ال�سعودية وفق ر�ؤيتها التنموية  2030والتي لها ت�أثير
في تحقيق النمو واال�ستقرار للمملكة ،وللمنطقة.
وق��ال معاليه �إن ج��زءا من نقا�شات ق��ادة دول المجموعة تحدثت عن
برنامج التنمية الم�ستدامة العالمي  ،2030فر�ؤية المملكة  2030تتواكب
مع هذا البرنامج ،و�أ�شار معاليه �إلى �أن قادة قمة مجموعة الع�شرين
والم�س�ؤولين االقت�صاديين الذين التقى بهم على هام�ش �أعمال القمة

�أبدوا حما�سا وت�أييدا لمبادرات ر�ؤية  ،2030والجميع ينظر �إلى الر�ؤية
لي�س فقط لمجرد تحقيق النمو االقت�صادي في المملكة بل لتحقيق النمو
واال�ستقرار في المنطقة .
و�أو�ضح معالي الأ�ستاذ محمد الجدعان �أن المملكة العربية ال�سعودية
تتنتهج في م�شاركتها باجتماعات مجموعة الع�شرين الدور المتوازن الذي
يحفظ م�صالح الدول النامية ،و ُينظر لها كممثل كبير وم�ؤثر في المنطقة
حيث ي�شارك ممثلو المملكة في �صياغة ال�سيا�سات والبيانات التي ت�صدر
عن المجموعة وبخا�صة االقت�صادية منها.
و�أ�شاد معاليه بالمو�ضوعات التي ناق�شها قادة قمة مجموعة الع�شرين
ومنها الت�أكد من ا�ستقرار عوامل النمو ،والو�صول الرقمي ،والتوازن في
ا�ستخدام الطاقة و�أهمية تعامل �شعوب العالم مع التقنيات الجديدة ،كما
�أ�شاد القادة بدعم �صندوق رائدات الأعمال في الدول النامية الذي يدار
من قبل البنك الدولي.
و�أع��رب��ت المملكة العربية ال�سعودية عن ترحيبها بالعمل ال��ذي تم
�إنجازه خالل الرئا�سة الألمانية لقمة قادة مجموعة الع�شرين في �إطار
جدول �أعمال التنمية الم�ستدامة  ،2030داعية ال��دول �إلى اال�ضطالع
بم�س�ؤولياتها ل�ضمان التنفيذ الفاعل ،وم�ساعدة الدول النامية والأقل نم ًوا
لتحقيق �أهداف التنمية الم�ستدامة ،ومواجهة التحديات المتعددة التي
تعتريها.
كما رحبت المملكة ب�إطالق مبادرة ميثاق مجموعة الع�شرين مع �أفريقيا،
و�أك��دت على ال��دور الفاعل للدول الأفريقية والمنظمات والم�ؤ�س�سات
المالية الإقليمية والدولية في التنفيذ ،مبينة �أن التزام دول المجموعة
بال�شراكة مع �أفريقيا يعد دعما �أ�سا�س ًيا ومحور ًيا للتنمية الم�ستدامة.
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نظام

ضريبة القيمة المضافة
ُن ِشر نظام ضريبة القيمة املضافة بجريدة أم القرى العدد  4681وتاريخ 1438/11/5ه��ـ
امل��واف��ق  28يولية 2017م عقب ص���دور ك��ل م��ن امل��رس��وم امللكي رق��م (م )113/وت��اري��خ
1438/11/2هـ وقرار جملس الوزراء رقم  654وتاريخ 1438/11/1هـ .
الفصل األول:

�أحكام تمهيدية
المادة الأولى:
يقت�ض ال�سياق خالف ذلك:
لم
ما
منها،
كل
أمام
�
المبينة
المعاني
النظام
في
وردت
أينما
�
آتية
ل
ا
والعبارات
ألفاظ
 -1يُق�صد بال
ِ
الهيئة :الهيئة العامة للزكاة والدخل.
النظام :نظام �ضريبة القيمة الم�ضافة.
االتفاقية :االتفاقية الموحدة ل�ضريبة القيمة الم�ضافة لدول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية.
المملكة� :إقليم المملكة العربية ال�سعودية ،وي�شمل ذلك المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمار�س المملكة العربية
ال�سعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق ال�سيادة والوالية بمقت�ضى
نظامها والقانون الدولي.
الالئحة� :أي الئحة تنفيذية للنظام.
مجل�س الإدارة :مجل�س �إدارة الهيئة.
�ضريبة المخرجات :ال�ضريبة الم�ستحقة والمفرو�ضة على �أي توريد خا�ضع لل�ضريبة ل�سلع �أو خدمات ،يقوم به �شخ�ص خا�ضع
لل�ضريبة.
الفاتورة ال�ضريبية :فاتورة يتم �إ�صدارها في �ش�أن توريدات خا�ضعة لل�ضريبة ،وفق ًا للمتطلبات المن�صو�ص عليها في النظام
والالئحة.
 -2فيما عدا ما ن�صت عليه الفقرة ( )1من هذه المادة ،تكون للألفاظ والعبارات الواردة في النظام ،المعاني المحددة لها في
االتفاقية.
المادة الثانية:
ُتف َر�ض ال�ضريبة على ا�ستيراد وتوريد ال�سلع والخدمات ،وفق ًا للأحكام المن�صو�ص عليها في االتفاقية والنظام والالئحة.
الفصل الثاني:

الت�سجيل لأغرا�ض ال�ضريبة
المادة الثالثة:
 -1يكون الخا�ضع لل�ضريبة ملزم ًا بالت�سجيل تبع ًا لأن�شطته االقت�صادية التي يمار�سها في المملكة ،وذلك بما يتوافق مع
الأحكام المن�صو�ص عليها في االتفاقية.
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 -2لل�شخ�ص الذي يمار�س ن�شاط ًا اقت�صادي ًا وهو غير ملزم بالت�سجيل وفق ًا للأحكام المن�صو�ص
عليها في االتفاقية ،الت�سجيل ب�شكل اختياري� ،شريطة �أن ي�ستوفي ال�شروط وال�ضوابط المن�صو�ص
عليها في الالئحة.
 -3ت�صدر الهيئة �شهادة ت�سجيل لكل �شخ�ص م�سجل ،وتحدد الالئحة البيانات الواجب ت�ضمينها في ال�شهادة.
 -4تن�شئ الهيئة �سج ًال يحتوي على البيانات ذات ال�صلة بكل �شخ�ص م�سجل.
 -5تحدِّد الالئحة ما ي�أتي:
�أ -ال�شروط وال�ضوابط والإج��راءات الالزمة للت�سجيل ،والمهل المحددة له ،وحاالت رف�ض طلب الت�سجيل،
الم�سجل بالقرارات ال�صادرة عن الهيئة في هذا ال�ش�أن.
و�آليات �إبالغ َّ
ب -ال�شروط وال�ضوابط الالزمة ال�ستثناء الخا�ضع لل�ضريبة ،الذي يقوم فقط بتوريدات خا�ضعة لل�ضريبة
بن�سبة ال�صفر بالمائة ،من وجوب الت�سجيل.
المادة الرابعة:
 - 1تحدِّد الالئحة ال�ضوابط وال�شروط التي يمكن بموجبها ت�سجيل مجموعة �ضريبية� ،أو تعديل ت�سجيلها� ،أو �إلغائها.
 -2يعا َمل �أع�ضاء المجموعة ال�ضريبية ك�شخ�ص واحد خا�ضع لل�ضريبة.
 -3يكون جميع �أع�ضاء المجموعة ال�ضريبية م�س�ؤولين  -منفردين ومت�ضامنين  -عن االلتزامات ال�ضريبية الخا�صة
بتلك المجموعة ،والنا�شئة خالل فترة ع�ضويتهم فيها.
المادة الخام�سة:
 -1على ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة التقدم بطلب �إلغاء ت�سجيله في �أي من الحاالت الآتية:
�أ  -الحاالت المن�صو�ص عليها في االتفاقية.
ب� -إذا كان ال�شخ�ص مقيم ًا ولم يتجاوز مجموع رقم �أعماله ال�سنوي حد الت�سجيل االختياري خالل المدة
التي تحددها الالئحة.
ج � -إذا كان ال�شخ�ص غير مقيم ولم ي ُقم ب�أي توريد خا�ضع لل�ضريبة خالل المدة التي تحددها الالئحة.
 -2تح ِّدد الالئحة المدد والإجراءات التي يجب على الم�سجل التقيد بها قبل �إلغاء الت�سجيل ،وال�شروط وال�ضوابط
الالزمة لرف�ض طلب �إلغاء الت�سجيل ،والحاالت الإ�ضافية لإلغاء الت�سجيل.
 -3يتحمل الخا�ضع لل�ضريبة الذي �ألغي ت�سجيله جميع االلتزامات المترتبة عليه بموجب �أحكام النظام ،النا�شئة
خالل فترة �سريان ت�سجيله.
الفصل الثالث:

توريدات ال�سلع والخدمات
المادة ال�ساد�سة:
تح ِّدد الالئحة ال�شروط وال�ضوابط الالزمة لتطبيق الأحكام ذات ال�صلة بالتوريد المفتر�ض التي تن�ص عليها
االتفاقية.
المادة ال�سابعة:
ً
ً
تح ِّدد الالئحة ال�شروط وال�ضوابط المتعلقة بنقل الخا�ضع لل�ضريبة �سلعا ت�شكل جزءا من �أ�صوله من
المملكة �إلى �أي دولة ع�ضو �أو العك�س.
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المادة الثامنة:
تحدِّد الالئحة المعامالت التي يكون فيها توريد ال�سلع والخدمات خارج نطاق ال�ضريبة.
المادة التا�سعة:
في حال قيام الخا�ضع لل�ضريبة  -با�سمه الخا�ص  -بتوريد �أو تلقي �سلع �أو خدمات نيابة عن �شخ�ص �آخر ،ف�إنه يعا َمل  -لأغرا�ض تطبيق
النظام والالئحة  -باعتباره قد قام بتوريد �أو تلقي تلك ال�سلع �أو الخدمات لنف�سه.
المادة العا�شرة:
تحدِّد الالئحة التوريدات المعفاة من ال�ضريبة ،والتوريدات الخا�ضة لل�ضريبة بن�سبة ال�صفر في المائة ،وال�شروط وال�ضوابط الالزمة لذلك.
المادة الحادية ع�شرة:
تحدِّد الالئحة المعايير والفترة الزمنية الالزمة لح�ساب قيمة التوريدات ال�سنوية المتوقع �أن يحققها الخا�ضع لل�ضريبة.
المادة الثانية ع�شرة:
تحدِّد الالئحة ال�شروط وال�ضوابط الالزمة لتجميع رقم �أعمال الأ�شخا�ص المرتبطين الذين يزاولون �أن�شطة مت�شابهة �أو مترابطة ،وت�سجيل كل منهم
�أو ت�سجيلهم �إلزامي ًا على �أ�سا�س رقم الأعمال الإجمالي.
الفصل الرابع:

مكان التوريد
المادة الثالثة ع�شرة:
تحدِّد الالئحة ال�شروط وال�ضوابط الالزمة لتعيين مكان توريد ال�سلع والخدمات ،وفق ًا لأحكام االتفاقية.
المادة الرابعة ع�شرة:
يجوز �أن تحدِّد الالئحة ال�شروط والأحكام المتعلقة بتحديد محل �إقامة ال�شخ�ص.
الفصل الخامس:

القيمة الخا�ضعة لل�ضريبة
المادة الخام�سة ع�شرة:
 -1تحدَّد قيمة ال�سلع الم�ستوردة وفق ًا للأحكام المن�صو�ص عليها في نظام (قانون) الجمارك الموحد.
 -2تح ِّدد الالئحة ال�شروط التناف�سية الالزمة لتحديد القيمة ال�سوقية العادلة لل�سلع والخدمات ،وال�شروط وال�ضوابط الالزمة لتعديل قيمة التوريد
بين �أ�شخا�ص مرتبطين ،وكذلك قيمة التوريد لحاالت التوريد غير المن�صو�ص عليها في االتفاقية.
الفصل السادس:

اال�ستيراد
المادة ال�ساد�سة ع�شرة:
ً
ُ -1ت ْ�س َتحق ال�ضريبة عند اال�ستيراد �إلى المملكة ،وفقا للأحكام المن�صو�ص عليها في االتفاقية.
 -2في حالة تعليق ال�ضريبة على ا�ستيراد ال�سلع وفق ًا لنظام (قانون) الجمارك الموحد ،فيجب على الم�ستورد تقديم ت�أمين يغطي قيمة ال�ضريبة،
وفق ًا لما تحدده الالئحة.
المادة ال�سابعة ع�شرة:
تحدِّد الالئحة ال�شروط وال�ضوابط الالزمة لإعفاء الأمتعة ال�شخ�صية والهدايا التي ترد ب�صحبة الم�سافرين ،وم�ستلزمات ذوي االحتياجات الخا�صة،
من ال�ضريبة ،وذلك بما يتوافق مع نظام (قانون) الجمارك الموحد.
الفصل السابع:

احت�ساب ال�ضريبة
المادة الثامنة ع�شرة:
الم�ستحقة هي الن�سبة المطبقة في تاريخ التوريد� ،أو في تاريخ اال�ستيراد.
تكون ن�سبة ال�ضريبة
َ
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المادة التا�سعة ع�شرة:
تحدِّد الالئحة تاريخ ا�ستحقاق ال�ضريبة بالن�سبة �إلى التوريدات غير المن�صو�ص عليها في االتفاقية.
المادة الع�شرون:
تحدِّد الالئحة مدد احت�ساب ال�ضريبة و�شروطها و�ضوابطها.
المادة الحادية والع�شرون:
 -1في حال تم �إ�صدار فاتورة �أو �سداد مقابل ال�سلعة �أو الخدمة قبل تاريخ نفاذ النظام �أو قبل تاريخ الت�سجيل ،وتم
التوريد بعد هذا التاريخ ،ف�إن تاريخ ا�ستحقاق ال�ضريبة يكون بتاريخ التوريد.
 -2ي�سري حكم الفقرة ( )1من هذه المادة على التوريدات البينية التي تتم بين مورد خا�ضع لل�ضريبة مقيم في
المملكة وعميل في دولة ع�ضو �أخرى� ،أو العك�س.
 -3فيما يتعلق بالتوريدات الم�ستمرة التي يتم تنفيذها جزئي ًا قبل تاريخ نفاذ النظام �أو قبل تاريخ الت�سجيل ،وجزئي ًا
بعد هذا التاريخ ،ف�إن ال�ضريبة ال ت�س َتحق على الجزء الذي ينفذ قبل تاريخ النفاذ �أو الت�سجيل.
الفصل الثامن:

خ�صم ال�ضريبة
المادة الثانية والع�شرون:
تحدِّد الالئحة ما ي�أتي:
� -1شروط و�ضوابط خ�صم ال�ضريبة ،وطرق احت�ساب ن�سبة الخ�صم ،و�شروط اعتبار قيمة �ضريبة المدخالت غير
القابلة للخ�صم على �أنها تعادل �صفر ًا.
� -2ضريبة المدخالت التي تم تحملها لغير غايات الن�شاط االقت�صادي.
 -3ال�شروط وال�ضوابط الالزمة لإثبات الخا�ضع لل�ضريبة خ�سارة ال�سلع المو َّردة له� ،أو تلفها� ،أو �سرقتها.
 -4الفترة الزمنية التي تخوِّل الخا�ضع لل�ضريبة حق خ�صم �ضريبة المدخالت عن الخدمات التي تلقاها قبل تاريخ
الت�سجيل.
� -5شروط و�ضوابط خ�صم �ضريبة المدخالت على الأ�صول الر�أ�سمالية وفق ًا للقيمة الدفترية ال�صافية للأ�صول
بتاريخ الت�سجيل.
 -6و�سائل �إثبات الخا�ضع لل�ضريبة لقيمة ال�ضريبة الم�ستحقة في حال عدم توافر الفاتورة ال�ضريبية� ،أو عدم
ا�ستيفائها لل�شروط المن�صو�ص عليها في االتفاقية والنظام والالئحة.
الفصل التاسع:

الفواتير ال�ضريبية
المادة الثالثة والع�شرون:
تحدِّد الالئحة ما ي�أتي:
 -1محتويات و�شكل الفواتير ال�ضريبية ،و ُمهَل �إ�صدارها.
 -2ال�شروط وال�ضوابط الالزمة لإ�صدار فواتير �ضريبية ملخ�صة �أو مب�سطة.
� -3شروط و�ضوابط ا�ستثناء الخا�ضع لل�ضريبة من �إ�صدار الفواتير ال�ضريبية بالن�سبة �إلى
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التوريدات المعفاة من ال�ضريبة.
� -4شروط و�إجراءات قبول الفواتير من حيث ال�شكل.
 -5ال�شروط الالزمة للموافقة للخا�ضع لل�ضريبة على اال�ستعانة بغيره لإ�صدار الفواتير ال�ضريبية نيابة عنه.
الفصل العاشر:

الإقرار ال�ضريبي
المادة الرابعة والع�شرون:
 -1تحدِّد الالئحة الفترة ال�ضريبية التي يلتزم الخا�ضع لل�ضريبة بتقديم �إقرار عنها.
 -2على ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة �أن يقدم �إلى الهيئة �إقرار ًا �ضريبي ًا عن الفترة ال�ضريبية خالل المدة ووفق ًا لل�شروط وال�ضوابط التي تحددها
الالئحة.
ً
 -3على ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة الذي و�صل �إلى علمه وجود خط�أ في �إقرار �ضريبي قدمه �إلى الهيئة� ،إبالغ الهيئة بهذا الخط�أ وفقا للإجراءات
التي تحددها الالئحة.
المادة الخام�سة والع�شرون:
تحدِّد الالئحة ال�ضوابط وال�شروط الالزمة لتعديل مقابل التوريد في الفواتير ال�ضريبية الأ�صلية� ،أو تعديل الإقرار ال�ضريبي.
المادة ال�ساد�سة والع�شرون:
 -1للهيئة �إجراء تقييم �ضريبي للخا�ضع لل�ضريبة ب�صرف النظر عن الإقرار ال�ضريبي المقدم منه.
 -2للهيئة �إجراء تقييم �ضريبي جديد يعدل تقييم ًا �سابق ًا لها.
ً
 -3على الهيئة �إبالغ الخا�ضع لل�ضريبة بالتقييم ال�ضريبي ال�صادر عنها وفقا لهذه المادة.
 -4تحدد الالئحة المدد والإجراءات الالزمة لإجراء التقييم ال�ضريبي ،و�إجراءات االعترا�ض عليه ،وو�سائل �إبالغ الخا�ضع لل�ضريبة به ،و�آليات تقدمه
بطلب ت�صحيحه.
الفصل الحادي عشر:

�سداد ال�ضريبة
المادة ال�سابعة والع�شرون:
الم�ستحقة ال�سداد من قبل الخا�ضع لل�ضريبة.
ال�صافية
ال�ضريبة
�سداد
و�ضوابط
و�شروط
 -1تحدِّد الالئحة مدد
َ
ً
 -2للهيئة �أن ت�سمح للخا�ضع لل�ضريبة بتغيير فترته ال�ضريبية بموجب طلب يقدمه �إلى الهيئة ،وفقا لل�شروط وال�ضوابط التي تحددها الالئحة.
 -3للهيئة  -بقرار م�سبب � -إلزام الخا�ضع لل�ضريبة بتغيير فترته ال�ضريبية.
 -4على الهيئة �إبالغ الخا�ضع لل�ضريبة ب�أي تغيير يطر�أ على فترته ال�ضريبية ،وفق ًا للمواعيد والو�سائل التي تحددها الالئحة.
المادة الثامنة والع�شرون:
ً
 -1تتولى م�صلحة الجمارك العامة تح�صيل ال�ضريبة الم�ستحقة عند اال�ستيراد ،وفقا للإجراءات المتبعة لديها ،وتحويلها �إلى الح�ساب الذي يُحدَّد
باالتفاق بين وزارة المالية والهيئة.
الم�ستحقة على ال�سلع الم�ستوردة لغايات
 -2ا�ستثنا ًء من الفقرة ( )1من هذه المادة ،للهيئة ال�سماح للخا�ضع لل�ضريبة بت�أجيل �سداد ال�ضريبة
َ
الن�شاط االقت�صادي ،وفق ًا لل�شروط وال�ضوابط التي تحددها الالئحة ،وفي جميع الأحوال ،يجب على الخا�ضع لل�ضريبة �أن ي�صرح عنها في �إقراره
ال�ضريبي.
المادة التا�سعة والع�شرون:
الم�ستحقة في الحاالت التي يقع فيها مكان توريد ال�سلع �أو الخدمات في المملكة دون �أن يكون المورد مقيم ًا فيها.
تحدد الالئحة �آلية �سداد ال�ضريبة
َ
المادة الثالثون:
تحدِّد الالئحة ال�شروط وال�ضوابط الالزمة لفر�ض ال�ضريبة على توريد ال�سلع الم�ستعملة من قبل الخا�ضع لل�ضريبة ،على �أ�سا�س هام�ش الربح.
الفصل الثاني عشر:

ا�سترداد ال�ضريبة
المادة الحادية والثالثون:
للهيئة ا�ستثناء الفئات المن�صو�ص عليها في االتفاقية من دفع ال�ضريبة عند تلقي ال�سلع والخدمات في المملكة ،وال�سماح
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لها با�سترداد ال�ضريبة التي تكبدتها على ال�سلع والخدمات ،وذلك وفق ًا لل�شروط وال�ضوابط التي
تحددها الالئحة.
المادة الثانية والثالثون:
تحدِّد الالئحة �شروط و�ضوابط منح الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوما�سية
والقن�صلية والع�سكرية حق طلب ا�سترداد ال�ضريبة التي تكبدتها على ال�سلع والخدمات في المملكة ،وال�شروط
وال�ضوابط الالزمة لتطبيق ال�ضريبة بن�سبة ال�صفر بالمائة على توريدات ال�سلع والخدمات لهذه الجهات.
المادة الثالثة والثالثون:
 -1تحدِّد الالئحة الإجراءات الالزمة ال�سترداد الأ�شخا�ص غير المقيمين في �إقليم دول المجل�س لل�ضريبة الم�سددة
في المملكة.
 -2تحدِّد الالئحة ال�شروط وال�ضوابط الالزمة لتطبيق نظام ا�سترداد ال�سياح لل�ضريبة.
المادة الرابعة والثالثون:
تحدِّد الالئحة �شروط و�ضوابط ال�سماح للخا�ضع لل�ضريبة بطلب ا�سترداد ال�ضريبة ال�صافية القابلة للخ�صم �أو
اال�سترداد� ،أو ترحيلها لفترات �ضريبية قادمة.
الفصل الثالث عشر:

�سرية المعلومات وتبادلها
المادة الخام�سة والثالثون:
 -1على موظفي الهيئة وجميع العاملين لديها �أو لم�صلحتها المحافظة على �سرية المعلومات ال�ضريبية التي تلقوها
بحكم عملهم ،وال يجوز لهم الك�شف عن تلك المعلومات �إال في الحاالت المن�صو�ص عليها في الالئحة ،ووفق ًا
لل�ضوابط وال�شروط التي تحددها ،وذلك دون �إخالل بالأنظمة ال�سارية في المملكة.
 -2على كل من يتلقى المعلومات  -وفق ًا للفقرة ( )1من هذه المادة  -ا�ستخدامها فقط للأغرا�ض التي ُم ِنح
بموجبها حق االطالع عليها ،وعليه المحافظة على �سرية هذه المعلومات وفق ًا للفقرة ( )1من هذه المادة.
 -3با�ستثناء الحاالت المن�صو�ص عليها في الالئحة ،ال يجوز لل�شخ�ص الذي تلقى واطلع على المعلومات ال�ضريبية
�إعادة الإف�صاح عنها لأي �شخ�ص �آخر ،وعليه �إعادة الم�ستندات المتعلقة بهذه المعلومات �إلى الهيئة.
الفصل الرابع عشر:

حفظ الم�ستندات والم�س�ؤولية الت�ضامنية
المادة ال�ساد�سة والثالثون:
تحدِّد الالئحة المدة الالزمة لحفظ الفواتير ال�ضريبية والدفاتر وال�سجالت والم�ستندات المحا�سبية.
المادة ال�سابعة والثالثون:
دون �إخالل بحاالت الم�س�ؤولية الت�ضامنية المن�صو�ص عليها في االتفاقية والنظام ،تحدِّد الالئحة الحاالت الأخرى
التي تتقرر فيها الم�س�ؤولية الت�ضامنية مع ال�شخ�ص الخا�ضع لل�ضريبة ،والإجراءات التي ُت َّتخذ في حق �أي
�شخ�ص تتقرر م�س�ؤوليته الت�ضامنية.
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الفصل الخامس عشر:

التفتي�ش وال�ضبط
المادة الثامنة والثالثون:
يتولى موظفون  -ي�صدر بت�سميتهم قرار من مجل�س �إدارة الهيئة  -الرقابة والتفتي�ش و�ضبط مخالفات �أحكام النظام ،ولهم جميع
ال�صالحيات الالزمة لأداء مهماتهم .وتحدِّد الالئحة �إجراءات قيامهم ب�أعمالهم.
الفصل السادس عشر:
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التهرب ال�ضريبي والعقوبات
المادة التا�سعة والثالثون:
يعد ما ي�أتي تهرب ًا �ضريبي ًا:
 -1تقديم م�ستندات �أو �إقرارات �أو �سجالت �أو معلومات غير �صحيحة �أو مزورة �أو م�صطنعة بق�صد التهرب من ت�أدية ال�ضريبة الم�ستحقة� ،أو تخفي�ض
قيمتها� ،أو ا�ستردادها دون وجه حق ،ويقع على عاتق الخا�ضع لل�ضريبة عبء �إثبات انتفاء الق�صد.
� -2إدخال �أو محاولة �إدخال �سلع �أو خدمات �إلى المملكة �أو �إخراجها �أو محاولة �إخراجها منها ،بالمخالفة للأنظمة ال�سارية ،دون �سداد ال�ضريبة كلياً
�أو جزئي ًا� ،أو بالمخالفة لأحكام المنع والتقييد المن�صو�ص عليها في النظام �أو �أي نظام �آخر.
المادة الأربعون:
يعا َقب على التهرب ال�ضريبي بغرامة ال تقل عن قيمة ال�ضريبة الم�ستحقة ،وال تزيد على ثالثة �أمثال قيمة ال�سلع �أو الخدمات محل التهرب.
المادة الحادية والأربعون:
يعا َقب كل من لم يتقدم بطلب الت�سجيل خالل المدد المحددة في الالئحة بغرامة مقدارها ( )10٫000ع�شرة �آالف ريال.
المادة الثانية والأربعون:
ً
ً
ً
 -1يعا َقب كل من قدم �إلى الهيئة �إقرارا �ضريبيا خاطئا� ،أو قام بتعديل �إقرار �ضريبي بعد تقديمه� ،أو قدم �أي م�ستند �إلى الهيئة يخ�ص ال�ضريبة
الم�ستحقه عليه ونتج عن ذلك خط�أ في احت�ساب مبلغ ال�ضريبة �أقل من الم�ستحق ،بغرامة تعادل ( )٪50من قيمة الفرق بين ال�ضريبة المحت�سبة
والم�ستحقة.
 -2يجوز للهيئة  -وفق �ضوابط يحددها مجل�س �إدارتها  -الإعفاء من العقوبة الواردة في الفقرة ( )1من هذه المادة� ،أو تخفي�ضها.
 -3يعا َقب كل من لم يقدم الإقرار ال�ضريبي خالل المدة التي تحددها الالئحة بغرامة ال تقل عن ( )٪5وال تزيد على ( )٪25من قيمة ال�ضريبة التي
كان يتعين عليه الإقرار بها.
المادة الثالثة والأربعون:
الم�ستحقة خالل المدة التي تحددها الالئحة بغرامة تعادل ( )٪5من قيمة ال�ضريبة غير الم�سددة ،عن كل �شهر �أو
ال�ضريبة
يعا َقب كل من لم ي�سدد
َ
جزء منه لم ت�سدَّد عنه ال�ضريبة.
المادة الرابعة والأربعون:
يعا َقب غير الم�سجل في حال قيامه ب�إ�صدار فاتورة �ضريبية بغرامة ال تتجاوز ( )100٫000مائة �ألف ريال ،وذلك دون الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص
عليها �أي نظام �آخر.
المادة الخام�سة والأربعون:
يعا َقب بغرامة ال تزيد على ( )50٫000خم�سين �ألف ريال ،كل من:
 -1لم يلتزم بحفظ الفواتير ال�ضريبية والدفاتر وال�سجالت والم�ستندات المحا�سبية خالل الفترة المن�صو�ص عليها في الالئحة ،وتكون الغرامة عن
كل فترة �ضريبية.
ً
 -2م َن َع �أو �أعاق موظفي الهيئة �أو �أيا من العاملين لديها من �أداء واجباتهم الوظيفية.
 -3خالف �أي حكم �آخر من �أحكام النظام �أو الالئحة.
المادة ال�ساد�سة والأربعون:
 -1ال ي ُِخل �إيقاع �أي من الغرامات المن�صو�ص عليها في النظام با�ستيفاء ال�ضريبة الم�ستحقة.
 -2ال ي ُِخل تطبيق �أي من العقوبات المن�صو�ص عليها في النظام ب�أي عقوبة �أخرى ين�ص عليها �أي نظام �آخر.
المادة ال�سابعة والأربعون:
ً
في حال تكرار المخالفة نف�سها خالل ثالث �سنوات من تاريخ �صيرورة قرار العقوبة ال�سابقة نهائيا ،تجوز م�ضاعفة الغرامة في
حق المخالف بموجب ذلك القرار.
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الفصل السابع عشر:

�إيقاع العقوبات والنظر في المخالفات
المادة الثامنة والأربعون:
ً
 -1تتولى الهيئة �إيقاع العقوبات المن�صو�ص عليها في النظام وفقا لت�صنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات يَ�صدُر به
قرار من مجل�س الإدارة ،ويراعى فيه التنا�سب بين المخالفة والعقوبة.
 -2يكون �إيقاع العقوبة بقرار من محافظ الهيئة� ،أو من يفو�ضه مجل�س الإدارة بذلك.
 -3يجوز ت�ضمين القرار ال�صادر بالعقوبة الن�ص على ن�شر منطوقه على نفقة المخالف في �صحيفة محلية َت�صدُر
في مقر �إقامته ،ف�إن لم تكن في مقره �صحيفة ففي �أقرب منطقة �إليه� ،أو ن�شره في �أي و�سيلة �أخرى منا�سبة،
وذلك بح�سب نوع المخالفة المرتكبة وج�سامتها و�آثارها ،وبعد اكت�ساب القرار ال�صفة القطعية.
المادة التا�سعة والأربعون:
ً
يجوز لمن �صدر �ضده قرار بالعقوبة ،التظلم منه �أمام الجهة الق�ضائية المخت�صة خالل ثالثين يوما من تاريخ العلم
به ،و�إال عُ ّد نهائي ًا غير قابل للطعن �أمام �أي جهة ق�ضائية �أخرى.
الفصل الثامن عشر:

�أحكام ختامية
المادة الخم�سون:
مع مراعاة ما تق�ضي به المادة (الثامنة والع�شرون) من النظام ،تتولى الهيئة م�س�ؤولية �إدارة وفح�ص وتقييم
وتح�صيل ال�ضريبة ،ولها في �سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من �إجراءات.
المادة الحادية والخم�سون:
 -1للهيئة التن�سيق مع الجهات الحكومية في كل ما له عالقة بتنفيذ �أحكام االتفاقية والنظام والالئحة.
 -2على جميع الجهات الحكومية والأ�شخا�ص تزويد الهيئة بالمعلومات التي تطلبها لأغرا�ض ال�ضريبة.
المادة الثانية والخم�سون:
ي�صدر مجل�س �إدارة الهيئة الالئحة خالل ثالثين يوم ًا من تاريخ �صدور النظام ،ويُع َمل بها من تاريخ نفاذه .وي�صدر
ِ
كذلك القرارات والتعليمات الالزمة لتنفيذ �أحكام النظام والالئحة.
المادة الثالثة والخم�سون:
 -1يُعمل بالنظام اعتبار ًا من بداية ال�سنة المالية التالية لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�سمية.
 -2ا�ستثنا ًء من الفقرة ( )1من هذه المادة ،على الأ�شخا�ص الملزمين بالت�سجيل لأغرا�ض ال�ضريبة الت�سجيل لدى
الهيئة خالل ثالثين يوم ًا من تاريخ ن�شر النظام.
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الهيكل التنظيمي القائم على
الوظائف في إدارات الضرائب
إعداد :حسين عبدالرحيم الشيخ

إدارة العمليات والشؤون الدولية

إن جناح تطبيق أنظمة الضرائب يعتمد على توفر عدة عوامل :النظام الضريبي من
ناحية وضوح أحكامه وقابليته للتطبيق العملي ،توفر املوارد البشرية واملادية الضرورية
للتطبيق ،واإلدارة الضريبية ذاتها .املقصود باإلدارة الضريبية الهيئة أو املؤسسة املناط
بها تطبيق النظام الضريبي ،من ناحية هيكلها التنظيمي ،وخطوط املسئولية والتبعية
فيها ،وعالقات اإلدارات فيما بينها ،ومدى وضوح كل ذلك للمدراء يف املؤسسة وحسن
تطبيقهم لها .كثري من كبار األخصائيني يف اإلدارة الضريبية يف العامل يعدون عامل اإلدارة
الضريبية األهم واحلاسم يف جناح تطبيق األنظمة الضريبية.
�سنتطرق في هذا المقال �إلى نموذج الهيكل التنظيمي الأكثر
�شيوع ًا في �إدارات ال�ضرائب في العالم (المطبق في المملكة)،
وهو نموذج الإدارة ال�ضريبية القائم على الوظائف .لإعداد هذا
المقال تم الرجوع �إل��ى عدة �أبحاث من�شورة من �إع��داد كبار
الخبراء في الإدارة ال�ضريبية في �صندوق النقد الدولي ومنظمة
التعاون االقت�صادي والتنمية.
�سنناق�ش في هذا المقال الهيكل التنظيمي لإدارات ال�ضرائب
القائم على الوظائف في الجوانب التالية :لماذا تت�أتى الأهمية
الق�صوى الختيار الهيكل التنظيمي ،وتعريف بالهيكل التنظيمي
القائم على ال��وظ��ائ��ف ،والعنا�صر الأ�سا�سية ل��ه��ذا الهيكل
التنظيمي ،والمزايا الرئي�سة لتطبيق هذا النموذج ،وكيفية
عمله ،و�أخير ًا كيف تتم التوجيهات الإدارية في الهيكل التنظيمي
القائم على الوظائف.
أو ً
ال :لماذا تتأتى األهمية القصوى الختيار
نموذج الهيكل التنظيمي؟

�أ�صبحت الهياكل التنظيمية ،في ال�سنوات الأخيرة ،تتمتع ب�أهمية
متزايدة في القطاعين الخا�ص والعام؛ وقد تم �إث��ارة م�سائل
ذات �أهمية تتعلق بالمحا�سبة ،والم�س�ؤولية ،وال�شفافية �ضمن

الم�ؤ�س�سة – مثال ،ما هي ال�صالحيات المتوفرة للم�ؤ�س�سة؟
�آليات الإ�شراف الموجودة� ،أوجه المرونة المتوفرة للتعامل مع
م�سائل �إدارية حديثة .وت�سعى الحكومات لتطبيق طرق لتح�سين
النتائج الت�شغيلية مع زيادة درجة ال�شفافية والمحا�سبة في
الم�صالح والهيئات الحكومة؛ ويمثل الهيكل التنظيمي لإدارة
ال�ضرائب عن�صر ًا رئي�س ًا في تلك الجهود.
لقد تطور الهيكل التنظيمي لإدارات ال�ضرائب مع مرور الوقت
من هياكل تنظيمية تعتمد على نوع ال�ضرائب� ،إلى نموذج يعتمد
على وظائف الإدارة ال�ضريبية� ،إلى نموذج يعتمد على حجم
المكلف (�صغير ،و�سط ،وكبير) .وقد جربت الدول في مختلف
مراحل التنمية تطبيق �أوج��ه مختلفة من الإ�صالحات .هناك
م�صالح �ضريبة عديدة هي في الحقيقة مزيج من هذه النماذج
التنظيمية.
وتت�أتى �أهمية الهيكل التنظيمي الفعال في �إدارة ال�ضرائب
كونه المن�صة الأ�سا�سية التي يتم منها �إط�لاق و�إدام��ة جميع
الإ�صالحات الإجرائية والت�شغيلية الأخ��رى؛ في غياب الهيكل
التنظيمي ال�صحيح ،ال ت�ستطيع �إدارة ال�ضرائب العمل
بفاعلية ،و�ستكون جهودها لتح�صيل الإيرادات ناق�صة .و�إذا لم
يتم تطبيق هيكل تنظيمي قائم على الوظائف من المحتمل جد ًا

كبار األخصائيني يف اإلدارة الضريبية يف العامل
يعدون عامل اإلدارة الضريبية األهم واحلاسم يف
جناح تطبيق األنظمة الضريبية
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من��وذج اإلدارة الضريبية القائم على الوظائف هو
األكرث شيوع ًا يف إدارات الضرائب يف العامل
�أن تكون الإ�صالحات الإجرائية والت�شغيلية المطلوبة للتحديث عديمة الفاعلية.
ثاني ًا :ما هو الهيكل التنظيمي القائم على الوظائف

يجب �أن يكون وا�ضح ًا �أن الهدف الرئي�س لجميع وظائف �إدارات ال�ضرائب دائم ًا هو
تح�سين االلتزام الطوعي للمكلفين .والوظائف اال�سا�سية لإدارات ال�ضرائب الحديثة
هي :خدمات وتوعية المكلفين؛ ت�سجيل المكلفين ومعالجة �إقراراتهم وت�سديداتهم؛
الفح�ص؛ التح�صيل الإلزامي؛ التعامل مع اعترا�ضات المكلفين والم�سائل النظامية؛
كما �أن هناك �أعمال م�ساندة تزداد �أهميتها مع الوقت كتقنية المعلومات؛ وتوفير
وتدريب الموارد الب�شرية لهذه المهام.
الهيكل التنظيمي الوظيفي هو الهيكل الذي يتمحور حول الوظائف المبينة �أعاله.
ويعتمد هذا النموذج على نظرية �أن تجميع الأعمال المت�شابهة التي تحتاج �إلى
مهارات �أو تخ�ص�صات مت�شابهة يحقق مكا�سب فعلية للإدارة من خالل زيادة درجة
التخ�ص�ص في الوظائف الأ�سا�سية.
يتم تر�سيخ وتثبيت الهيكل التنظيمي القائم على الوظائف بوجود �إدارة عامة قوية
ت�ضع ال�سيا�سات وبرامج العمل وتوفر التوجيه والأدلة للفروع .وتتلخ�ص الم�س�ؤوليات
الرئي�سة للإدارة العامة بالآتي:
�##إعداد خطة عمل وطنية �سنوية تحدد �أحجام العمل المطلوب تحقيقها ،والخدمات
و�أعمال �إنفاذ النظام المطلوب تطبيقها ،و�أع��داد الموظفين ،والم�صاريف.
وت�شتمل الخطة الوطنية على مقايي�س �أداء تت�ضمن الكمية ،والجودة والوقت.
##المراقبة المنتظمة والإبالغ عن الأداء الوطني (في جميع الفروع) مقارن ًة بخطة
العمل ،تف�سير التباين والتو�صية ب�إجراءات ت�صحيحية.
##ت�صميم و�إدامة �إجراءات عمل و�سيا�سات موحدة ،و�إعداد الم�ستندات المطلوبة
(كتيبات ،تعاميم ،وما �شابه) ،وهي المالك لجميع �إجراءات العمل (المعالجات)
المطبقة ومتطلبات تقنية المعلومات المتعلقة بهذه الإجراءات.
##تقديم الإ�ست�شارة والتوجيه للفروع ح�سب الطلب.
يت�ضمن الهيكل التنظيمي المبني على الوظائف وجود فروع تقوم بالأعمال التنفيذية،
ويتبع مدير الفرع مبا�شرة �إلى رئي�س �إدارة ال�ضراب .ووفق ًا للتوجيهات والإر�شادات
ال�صادرة للفرع من الإدارة العامة يكون الفرع م�س�ؤو ًال مبا�شر ًة عن تنفيذ خطط
الأعمال المعدة من قبل الإدارة العامة.
المطلوب هو �أن يكون موظفو الإدارة العامة مف�صولين مكاني ًا عن الفروع (االعمال
التنفيذية) لتجنب عدم و�ضوح المهام� ،أو الميل في الإدارة العامة للقيام بالأعمال
التنفيذية (الخا�صة بالفروع) والذي قد ين�ش�أ عند بداية ت�أ�سي�س �إدارة عامة فاعلة.
يالحظ �أن بع�ض �صفات ما ي�سمى ب�إدارة الم�صفوفة ()matrix management
موجودة كلي ًا �أو جزئي ًا في الهيكل الإداري القائم على الوظائف .الم�ؤ�س�سات القائم
تنظيمها على نموذج الم�صفوفة تت�سم بالآتي:
1-1وجود هياكل �أفقية وعمودية في نف�س الوقت.
2-2المدراء في نموذج الم�صفوفة لي�س لهم �سيطرة كاملة على موظفيهم.
 3-3للموظف في هذا النموذج رئي�سين وعليه �أن يحافظ على عالقة فعالة مع كليهما.
4-4المدراء في الإدارة العامة يتبعون من خالل الهيكل الهرمي رئي�س الم�ؤ�س�سة
لكنهم �إلى جانب ذلك مكلفون بم�س�ؤولية وظيفية تخ�ص�صية تتمثل في نقل
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تخ�ص�صهم �إلى الفروع .وبهذه الطريقة ،يكون المدير
في الإدارة العامة م�س�ؤو ًال عن الإ�شراف المبا�شر
على ال��وح��دات ال��ت��ي تتبعه مبا�شر ًة عمودي ًا
(في الإدارة العامة) وكذلك عن الإ�شراف
الوظيفي/التخ�ص�صي (�أفقي ًا في الفروع)
فيما يتعلق بالخطط والأه���داف ونتائج
�أع��م��ال ال��ف��روع ف��ي م��ج��ال تخ�ص�صه.
وب�شكل م�ساو ،ف���إن م���دراء الإدارات
في الفرع يتبعون مبا�شرة �إل��ى مدير
الفرع لكنهم يتلقون التعليمات فيما
يتعلق بتخ�ص�صهم من مجموعة من
المدراء ب��الإدارة العامة في جميع
الوظائف والتخ�ص�صات التي يتم
تنفيذها في الفرع.
ثالث ًا :ما هي العناصر
األساسية في الهيكل
التنظيمي القائم على
الوظائف في إدارة الضرائب؟

تطبق دول كثيرة مباديء الهيكل التنظيمي
القائم على الوظائف على الوظائف الرئي�سة
لإدارة ال�ضرائب .في الجوهر ،تنظم الإدارة
ال�ضريبية �أعمالها ف��ي مجموعات منطقية
للوظائف الأ�سا�سية التي تغطي جميع ال�ضرائب
التي تقع تحت م�سئولية الإدارة ،وبما ي�سمح بتوحيد
الأع��م��ال الم�شتركة ،وتب�سيط العالقة بين الإدارة
ال�ضريبية والمكلف� ،أي �أن المكلف يتعامل مع مكان
واحد لتلقي الخدمة بخ�صو�ص جميع ال�ضرائب المكلف
بها ،نقطة واح��دة لجميع ت�سديداته ،وم��ا �شابه .وف��ي هذا
النموذج الوظيفي هناك �أعمال م�شتركة تخدم جميع ال�ضرائب
وهي:
##خدمات المكلفين وتوعيتهم :اال�ستراتيجيات ،ال��م��واد ،القنوات
لتقديم التوعية الموجهة لفئات محددة من المكلفين؛
##معالجة الإق��رارات بجميع �أنواعها والت�سديدات :معالجة في وقتها لجميع
الإق��رارات والت�سديدات ،التجارة الإلكترونية ،وجميع �أنظمة المحا�سبة ذات
العالقة؛
##الفح�ص والتحقيق :ا�ستراتيجية وطنية للفح�ص ،الإج���راءات لجميع �أن��واع
الفح�ص ،بما فيه فح�ص م�س�ألة واحدة  ،ومعايير الفح�ص ،ومعدالت التغطية،
وما �شابه.
##التح�صيل الإلزامي� :إجراءات التح�صيل وم�سائل نظامية؛ و

تطور الهيكل التنظيمي إلدارات الضرائب مع مرور
الوقت من هياكل تنظيمية تعتمد على نوع الضرائب
إىل منوذج يعتمد على وظائف اإلدارة الضريبية

##الجوانب النظامية :االعترا�ض ،والأح��ك��ام ،ومراجعة الأنظمة ال�ضريبية،
والأعمال الدولية واتفاقيات االزدواج ال�ضريبي ،وم�سائل �أخرى متبقية.
كل واحدة من هذه الوظائف الأ�سا�سية يجب �أن يكون لها مو�ضع وا�ضح (�إدارة) في
الإدارة العامة .وكما ذكرنا �أعاله ،ف�إن الإدارة العامة م�س�ؤولة عن التخطيط على
الم�ستوى الوطني ،وعن ت�صميم و�إدامة �إجراءات و�سيا�سات موحدة ،وعن المراقبة
والإبالغ عن الأداء على الم�ستوى الوطني ،وعن تقديم الم�شورة والتوجيه فيما يتعلق
ب�أعمال جميع الفروع.
ً
وكما يالحظ �أعاله �أي�ضا ،تقوم الإدارة العامة ب�إعداد وت�صميم برامج و�إجراءات

ال��ع��م��ل ف��ي التخ�ص�صات /ال��وظ��ائ��ف
الرئي�سة ،وتت�أكد من التطبيق الموحد لهذه
البرامج والإجراءات من قبل جميع الفروع ،وتقوم
بتخ�صي�ص وتعيين الموارد للفروع ،وتحديد �أهداف الأداء
المطلوب منها تحقيقها ،وتراقب �أدائها.
وبب�ساطة ،الإدارة العامة م�س�ؤولة عن ت�صميم برامج و�إجراءات العمل ومراقبة
تنفيذها من قبل الفروع .في ح��االت كثيرة ،تتم �أعمال الت�صميم والمراقبة في
نف�س الوحدة في الإدارة العامة ،حيث يعد الأخ�صائيون في الوحدة هم الأعلم في
تخ�ص�صهم ،والأقدر على تقييم تنفيذ الإجراءات التي يعدونها و�إجراء التعديالت
المطلوبة عليها بال�سرعة الممكنة .لكن في بع�ض الوحدات في الإدارة العامة يتم
ف�صل �أعمال الت�صميم عن �أعمال المراقبة ( من يراقب عمل البرامج والإجراءات
يكون م�ستق ًال ع��ن م��ن ي�صمم تلك ال��ب��رام��ج والإج�����راءات) لتوفير درج��ة من
المو�ضوعية والحيادية في تقييم البرامج والإجراءات.
(المراقبة في هذا المعنى ،ت�شير �إلى الرقابة الم�ستمرة على عمليات الهيئة (على
تنفيذ الفروع لجميع برامج العمل التي تعدها الإدارة العامة ولي�ست التدقيق والرقابة
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الداخلية).
من الوا�ضح بالرغم من ذلك �أنه بالن�سبة �إلى �إدارات ال�ضرائب ال�صغيرة والمتو�سطة
�سيكون من ال�صعب عليها ف�صل �أعمال الت�صميم عن �أعمال المراقبة على �ضوء
الأع���داد المحدودة من الموظفين والرغبة في ع��دم �إره���اق الهيكل التنظيمي
بم�ضاعفة عدد الوحدات الإدارية/الإدارات.
يوجد �أي� ًضا في الإدارة العامة عد ٌد من وظائف الإ�سناد تقدم خدماتها لكامل الإدارة
ال�ضريبية .وهي ت�شمل:
 الموارد الب�شرية� :إدارة وظيفة الموارد الب�شرية لكامل الإدارة وت�شمل الموظفينوالتوظيف والتعوي�ضات وعالقات الموظفين.
 المالية والميزانية :الإدارة والإ�شراف على الميزانية المعتمدة لإدارة ال�ضرائبوتوزيعها على الإدارة العامة والفروع.
 التخطيط للم�ؤ�س�سة� :إع���داد ا�ستراتيجية محدثة بانتظاموالإ�شراف على �إعداد خطط عمل وت�شغيل من قبل مختلف
الوحدات الإدارية ب�إدارة ال�ضرائب.
 تقنية المعلومات� :إدارة تقنية المعلوماتل�ل��إدارة ال�ضريبية (بما فيه الأجهزة
والبرامج والأنظمة والتطبيقات).
 -ال����رق����اب����ة وال���ت���دق���ي���ق
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الداخلي :تتبع رئي�س الإدارة ال�ضريبية مبا�شرة ،وتقوم ب�أعمال تدقيق وتحقيق
داخلية.
اعتماد ًا على حجم الم�ؤ�س�سة ،يتم �أحيان ًا تجميع وظائف الإ�سناد الموجودة في
الإدارة العامة في مجموعة واح��دة تتبع رئي�س الإدارة ال�ضريبية .توفر وظائف
الإ�سناد في الإدارة العامة الإ�شراف والتوجيه الوظيفي كل منها للوحدة النظيرة في
الفروع وبنف�س الطريقة التي توفر فيها الإدارات المتخ�ص�صة الإ�شراف والتوجيه
الوظيفي لوحداتها النظيرة بالفروع.
ً
يكون تنظيم فروع الإدارة ال�ضريبية انعكا�سا لتنظيم الإدارة العامة لكنها تركز
ب�شكل رئي�سي على تنفيذ البرامج والخطط الت�شغيلية المكلفة بها� .إن طبيعة وحجم

الهيكل التنظيمي الفعال يف إدارة الضرائب يعد
املنصة األساسية التي يتم منها إط�لاق وإدام��ة
جميع اإلصالحات اإلجرائية والتشغيلية األخرى؟
الفروع تت�أثر بعدة عوامل  ،بما فيه المنطقة الجغرافية ،وع��دد ال�ضرائب التي
تديرها .اختارت بع�ض �إدارات ال�ضرائب تنظيم فروعاها على �أ�سا�س فئات محددة
من مكلفيها :كبار المكلفين� ،أوا�سط المكلفين� ،صغار المكلفين .الفروع المنظمة
بهذه الطريقة ت�ستطيع �أداء مجموعة كاملة من وظائف الإدارة ال�ضريبية لكنها
تركز ب�شكل محدد على احتياجات وتحديات االلتزام لفئة المكلفين المعنية .هناك
بع�ض الوظائف تنطبق على جميع فئات المكلفين لأغرا�ض الجدوى االقت�صادية
والكفاءة (مثل معالجة الإقرارات والت�سديدات)� ،أو يمكن في الدول الكبيرة �إحداث
مراكز �إقليمية لها �أو تركيزها في المواقع حيث تتوفر �أعداد كبيرة جد ًا.
لقد طر ًا تغيير على هيكل و�شكل الهيكل التنظيمي لفروع الإدارة ال�ضريبية
في ال�سنوات الأخ��ي��رة .ال�ضغوط الحكومية لتحقيق درج��ات �أعلى من
الكفاءة في العمل �أوجبت في بع�ض الأحيان �إعادة النظر في �أعداد
الفروع ونتج عن ذلك تقلي�ص �أع��داد الفروع الكبيرة .وبدرجة
مت�ساوية ف�إن الح�ضور المتنامي لتقنية المعلومات وقوتها
ك�أداة للإدارة ال�ضريبية �أدت �إلى تغيير في طبيعة تقديم
الخدمات للمكلفين ( �أعمال �أكثر �أ�صبحت تعتمد ب�شكل
اكبر على االنترنت والهاتف وتراجع اعتمادها على
الح�ضور الفعلي) .لكن م�س�ألة الفروع تظل تحظى
باهتمام دول عديدة –وخا�صة الدول النامية-
من حيث �أن ال��ق��رارات ح��ول ال��ف��روع تتحدد
على �ضوء �ضرورة التواجد الفعلي في جميع
مناطق الدولة.
رابع ًا :المزايا الرئيسة للتنظيم
القائم على الوظائف

تتحقق مزايا عديدة من التنظيم القائم
على الوظائف مقارنة بالتنظيم القائم
على نوع ال�ضريبة على الوجه الآتي:
درج��ة �أكبر من التوحيد والتخ�ص�ص
ف���ي ج��م��ي��ع �أج�����زاء ال��م���ؤ���س�����س��ة .يتم
تجميع جميع الوظائف الرئي�سة مع ًا،
وتحت �إ���ش��راف �أح��د كبار ال��م��دراء في
الإدارة ال��ع��ام��ة ،ويتم بنف�س الطريقة
ت�صميم �إج���راءات العمل (المعالجات)
وتنفيذها -ب�صرف النظر عن مكان وجود
المكلف .وت�ستطيع الم�ؤ�س�سة بهذه الطريقة
الإ�ستفادة من هذا الهيكل التنظيمي بالبناء
على المعارف والخبرات التي يتم تجميعها في
مجموعات مت�شابهة .يتم �إ�صدار تعليمات واحدة
�إلى جميع الفروع ب�ش�أن خدمة معينة� ،أومعالجة� ،أو
ت�سديد� ،أو فح�ص؛ ومن ثم يتم مراقبة تنفيذ الفروع

لهذه التعليمات.
تح�سين التزام المكلفين .ت�ستفيد �إدارة ال�ضرائب من هذا الهيكل التنظيمي من
حيث �أنه تتوفر �صورة كاملة عن �سلوك المكلف في جميع ال�ضرائب التي يخ�ضع
لها .وت�ستطيع الإدارة تحديد االتجاهات في المخالفات/عدم االلتزام ومعالجة
هذه االتجاهات بطريقة �أ�سرع ،كما �أنه ي�صبح من الأ�سهل مراقبة �سلوك المكلفين
الأفراد.
�إجراءات (معالجات) �أ�سهل للمكلف والإدارة� .إن الإج��راءات الم�شتركة للوظائف
الرئي�سة ( ولي�س �إجراءات مختلفة ح�سب نوع ال�ضريبة) ينتج عنها تعام ًال �أ�سهل
و�أب�سط مع المكلف .وجود نقطة دخول واحدة للت�سجيل والخدمة ( قد تكون قنوات
متعددة) ،نقطة واحد للت�سديد و�أخرى في حالة فح�ص المكلف ،يجعل المكلف غير
ملزم بالتعامل مع جهات مختلفة لكل �ضريبة .وينتج عن ذلك �إدارة �ضريبية �أب�سط.
مراكز تميز� .إحدى نقاط القوة في الإدارة ال�ضريبية القائمة على الوظائف هي
القدرة على تطوير التخ�ص�صات في الإدارة .مثال :جميع الأعمال المتعلقة بت�سجيل
المكلفين تكون في مكان واحد في الإدارة العامة بحيث ي�ستطيع موظفو الإدارة
درا�سة و�إجراء البحوث وتطوير و�إعداد �أ�ساليب مثالية جديدة بما ي�ضمن �أن �سجل
المكلفين كامل ودقيق على �أف�ضل �صورة؛ وينطبق نف�س الأمر على التخ�ص�صات
الأخرى.
�إدارة الموارد ب�شكل اف�ضل .تتح�سن �إدارة الموارد ب�شكل �أف�ضل؛ وتنخف�ض تكلفة
الإدارة نتيجة الغاء التكرار في الإجراءات (المعالجات) .مثال ،الإدارة ال�ضريبية
القائمة على الوظائف تحتاج �إلى نظام تقنية معلومات واحد وفريق �إ�سناد واحد،
ولي�س �أنظمة وف��رق متكررة لكل نوع من ال�ضرائب .كما �أن الإنتاجية �ستتح�سن
بما يعني �أن �إنتاج الإدارة �سيكون �أكثر بنف�س الموارد .كما �أن الإدارة �ستكون في
موقع �أف�ضل لتحديد كيفية توزيع الموارد ،وتقييم حاجات الفروع واتخاذ قرارات
اال�ستثمار بنا ًء على المعرفة ال�صحيحة� .إن الهيكل القائم على الوظائف يجعل من
الأ�سهل اال�ستجابة للإرتفاع المو�سمي في حجم الأعمال (مثال ،معالجة الإقرارات)
عندما تكون �أجزاء �أخرى من الم�ؤ�س�سة ال تواجه �أعباء م�شابهة.
تعزيز النزاهة .في الإدارة ال�ضريبية القائمة على الوظائف تكون الم�س�ؤولية عن
ال�ضرائب الخا�ضع لها المكلف م�شتركة بين عدة �إدارات ،وحيث ال توجد �إدارة
واحدة م�س�ؤولة بالكامل عن �أية �ضريبة ف�إن فر�ص الخروج عن جادة ال�صواب وعن
النزاهة في العمل من قبل البع�ض تتراجع .
خامس ًا :كيف تعمل اإلدارة الضريبيية
القائمة على الوظائف

في التنظيم القائم على الوظائف يتبع جميع م��دراء الإدارات في الإدارة العامة
مبا�شرة رئي�س الم�ؤ�س�سة �أو يتم ذلك من خالل �أحد كبراء المدراء لجعل ال�سيطرة
قابلة للإدارة.
ويقوم هذا الهيكل التنظيمي على ركنين �أ�سا�سين )1( :يتوجب �أن يكون توجيه
�سيا�سات العمل والإ�شراف في الإدارة العامة ومف�صو ًال عن �أعمال الفروع التنفيذية،
و( )2يتوجب �أن يكون توجيه �سيا�سات العمل منظم ًا على �أ�سا�س التخ�ص�ص
الوظيفي ،بما يعني خدمات المكلفين و الت�سجيل ،المعالجة والت�سديد ،التح�صيل
الإلزامي ،الفح�ص ،و�سيا�سة العمليات.

يف غياب الهيكل التنظيمي الصحيح ال تستطيع
إدارة الضرائب العمل بفاعلية وستكون جهودها
لتحصيل اإليرادات ناقصة
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دراسة
يتطلب التنظيم القائم على الوظائف �أن ت�ضم الإدارة العامة عدد ًا من الموظفين
الم�ؤهلين يكون كافي ًا لمراقبة ال�صحة العامة لنظام �إدارة ال�ضريبة ،و�إع��داد
اال�ستراتيجيات الوطنية لتحقيق تح�سين الأداء العام ،وت�صميم مبادرات �إ�صالحية
وعمل الترتيبات لتطبيقها ،ومن ثم تقييم مثل هذه الإ�صالحات .وفي نف�س الوقت،
الإدارة العامة م�س�ؤولة اي� ًضا عن مراقبة الأداء الت�شغيلي الكت�شاف �أية اتجاهات
�سلبية قد تتطلب اتخاذ �إجراءات دون ت�أخير وفي جميع مواقع الإدارة.
بينما يتبع م��دراء الفروع رئي�س الم�ؤ�س�سة اال �أنهم يتلقون التوجيه من الإدارات
المتخ�ص�صة في الإدارة العامة كل في مجال تخ�ص�صه .يكون الهيكل التنظيمي
في ال��ف��روع ع��اد ًة ���ص��ور ًة �أو انعكا�س ًا عن الهيكل التنظيمي في الإدارة العامة.
وبهذه الطريقة يتم تقديم الخدمات للمكلفين ب�شكل �صحيح ،ويمكن تعظيم كفاءة
الموظفين ،ويكون التوجيه الوظيفي وا�ضح ًا .وعلى �ضوء حجم الإدارة ال�ضريبية قد
تختار بع�ض �إدارات ال�ضرائب �أن يتبع جميع مدراء الفروع �إلى الرئي�س مبا�شر ًة بينما
تختار �أخرى �أن يتبع مدراء الفروع �إلى مدير يتبع بدوره مبا�شرة �إلى الرئي�س� .إدارات
ال�ضرائب الكبيرة قد تختار هيك ًال تنظيمي ًا يت�ضمن عدد ًا من المراكز الإقليمية
التي تتبع مبا�شرة الرئي�س .وكما نوهنا �سابق ًا ،بع�ض �إدارات �ضرائب �أن�ش�أت فروع ًا
لكبار المكلفين حتى اي� ًضا لأوا�سط المكلفين كعنا�صر �أ�سا�سية في فروعها.
المثال التالي عن الفح�ص يو�ضح كيف يعمل التنظيم القائم على الوظائف في
التطبيق العملي:
تقرر �إدارة الفح�ص بالإدارة العامة اال�ستراتيجية الوطنية العامة للفح�ص وخطة
العمل ال�سنوية ،وتحدد ن�سبة حاالت الفح�ص المطلوب تنفيذها والنتائج المتوقعة،
وتخ�ص�ص الموارد للفروع للقيام بعمليات الفح�ص ،وتوفر الدعم والتوجيه للفروع
في الحاالت المعقدة .كما تقوم ه��ذه الإدارة ب���إع��داد وتقديم التدريب الخا�ص
بالفح�ص .تقوم ال��ف��روع بتنفيذ عمليات الفح�ص وفق ًا للخطة المعدة من قبل
الإدارة العامة ،وت�ستخدم ال��م��وارد المعينة لها ،وتنفذ التوجيهات والإر���ش��ادات
المنا�سبة وتقوم ب�إدارة �أعباء العمل و�أداء فاح�صيها .تقوم الفروع ب�إ�شعار الإدارة
العامة بالتحديات وال�صعوبات التي تواجهها في تنفيذها للخطة وتحقيقها للنتائج
المطلوبة ،واالتجاهات المالحظة في مخالفة /عدم التزام المكلفين حالما تظهر
لهم ،وتناق�ش مع الإدارة العامة القرارات المتعلقة بالحاالت المعقدة.
سادس ًا :كيف تتم توجيهات اإلدارة في مؤسسة قائمة
على الوظائف؟

في حالة الم�ؤ�س�سة القائمة على الوظائف ،تعني توجيهات الإدارة الإر�شاد والتوجيه
عبر خطوط ال�سلطة العادية العمودية في الم�ؤ�س�سة ،كما تعني الإر�شاد والتوجيه
الذي تقدمه الإدارة العامة للفروع ،وكذلك الأدلة والإر�شادات التي تقدمها �إدارة في
الم�ؤ�س�سة �إلى �إدارة �أخرى.
ت�شمل توجيهات الإدارة م�سائل �سيا�سات و�إجراءات؛ وتكون عادة على �شكل توجيهات
ر�سمية ،ومذكرات تنفيذية ،وتعليمات و�أدل��ة مكتوبة .كما يمكن �أن ت�شمل �أي� ًضا
�إر���ش��ادات غير ر�سمية بوا�سطة الهاتف �أو البريد الألكتروني �أو تكون بالح�ضور
ال�شخ�صي .في �سياق توجيهات الإدارة ال�ضريبية ،تكون التوجيهات في الإدارة العامة
في الغالب على �شكل �سيا�سات ت�ضعها الإدارات المتخ�ص�صة في الإدارة العامة

 يصعب على إدارات الضرائب الصغرية واملتوسطةفصل أعمال التصميم عن أعمال املراقبة.
 جميع وظائف إدارات الضرائب تهدف دائم ًا إىلحتسني االلتزام الطوعي للمكلفني.
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من الوظائف االساسية إلدارات الضرائب احلديثة،
خ��دم��ات وت��وع��ي��ة امل��ك��ل��ف�ين؛ تسجيل املكلفني
وم��ع��اجل��ة إق���رارات���ه���م وت��س��دي��دات��ه��م؛ ال��ف��ح��ص؛
التحصيل اإللزامي؛ التعامل مع اعرتاضات املكلفني
وتبلغها للفروع التي تقوم بدورها بتنفيذ البرامج والخدمات المتعلقة بها .ترتبط
فكرة التوجيه في هذا النموذج التنظيمي بالمحا�سبة� -إذا تلقى الفرع التوجيه من
الإدارة العامة يكون الفرع م�س�ؤو ًال �أمام الإدارة العامة عن ما يقوم به.
هناك تحديات �إدارية عديدة في الإدارة ال�ضريبية القائمة على الوظائف .يعتمد
نجاح ه��ذا النموذج على م��ه��ارة الإدارة العليا وقدرتها على العمل ف��ي نموذج
الم�صفوفة الإداري المو�صوف �سابق ًا .هناك محا�سبة وعالقات �إب�لاغ مزدوجة
(عمودي ًا و�أفقي ًا) ،وهذا ما يميز النموذج الإداري القائم على الوظائف  -ب�صرف
النظر عن حجم الإدارة التي تختار هذا النموذج التنظيمي .-
ل�ضمان النجاح في التنظيم القائم على الوظائف في الإدارة ال�ضريبية ،يجب توفر
الو�ضوح ،والمعايير ،وال�صالحية ،وااللتزام على الوجه الآتي:
الو�ضوح :يجب على الأ�شخا�ص المكلفين بالوظائف التخ�ص�صية مراجعة الإطار
النظامي وال�سيا�سات الحكومية التي تحكم الحوكمة ،ليتم �إن�شاء هيكل محا�سبة
يتوافق مع الم�س�ؤولية.
المعايير� :إن و�ضوح ال�سيا�سات ،والإجراءات ،وما هو مطلوب تحقيقه ،هو
مفتاح النجاح .ويجب �أن تكون المعايير وا�ضحة للموظفين الم�س�ؤولين،
و�أن ي�شمل ذلك على برامج تعليم وتدريب �سابقة لتطبيق هذه المعايير
عند الحاجة.
ال�صالحية :و�ضوح الم�س�ؤولية والمحا�سبة �ضروري للنجاح.
يجب فهم المحا�سبة الأفقية (مث ًال تنفيذ �إدارة الفح�ص
بالفرع برامج العمل المبلغة لها من �إدارة الفح�ص بالإدارة
العامة) و�شرحها للمعنيين ب�شكل وا�ضح.
االلتزام :الإدارة العامة التي ت�ضع المعايير يجب �أن
تكون م�س�ؤولة عن �أدوات القيا�س وااللتزام.
التوجيه الوظيفي التخ�ص�صي ه��ي �صفة لمعظم
م�ؤ�س�سات القطاع العام الحديث لكن الم�شاكل تن�ش�أ
ب�شكل عام من عدم و�ضوح المهام والم�س�ؤوليات
م�صحوب ًا بعدم كفاية التوا�صل بين المدراء وعدم
�إع��ط��اء العناية ال�لازم��ة لهذه الم�س�ألة م��ن قبل
الإدارة العليا.
و�أثبتت التجارب �أنه لكي ينجح التوجيه الوظيفي
التخ�ص�صي يجب توفر ثالثة متطلبات �أ�سا�سية:
1-1يجب التعريف الوا�ضح للمهام والم�س�ؤوليات
لكل من الإدارة الوظيفية المتخ�ص�صة والإدارة
التنفيذية -وه��ذا يعني تحديد الم�س�ؤوليات
بحيث يعرف الموظفون الجهة الم�س�ؤولة عنهم
في كل مجال من مجاالت عملهم.
2-2يجب �إدام���ة ات�صال جيد بين الإدارة العامة
وال���م���دراء التنفيذيين (ال���ف���روع) ع��ل��ى جميع
الم�ستويات .يوجب التوجيه الوظيفي الحاجة للعمل
مع ًا في م�سائل محددة .يجب �أن يعلم مدراء الفروع

ما هي التوجيهات والم�شورة التي يتلقاها موظفيهم من الإدارة العامة بينما يجب
�أن يح�صل المدراء ب��الإدارة العامة على مالحظات من الفروع فيما �إذا كانت
�سيا�ساتهم (الإدارة العامة) تالئم الواقع التنفيذي.
3-3ي��ج��ب �أن ت�ضع الإدارة العليا ال���م���دراء التنفيذيين (ال���ف���روع) وال��م��دراء
المتخ�ص�صين في الإدارة العامة �أمام م�س�ؤولياتهم  -تكون الم�س�ؤولية موزعة
افقي ًا وعمودي ًا.
ويمكن باخت�صار تلخي�ص �أهم النقاط الواردة في المقال بالآتي:
##تنظيم الإدارة ال�ضريبية القائم على الوظائف هو التنظيم الأكثر فاعلية لإطالق
عملية �إ�صالح ناجحة ودعم برنامج التحديث.
##التنظيم القائم على الوظائف يعتمد

على المباديء الأ�سا�سية لإدارة الم�صفوفة :يقع على المدراء م�سئولية مزدوجة
عمودي ًا (عالقة التبعية التقليدية) و�أفقي ًا ( من الإدارة العامة �إل��ى الفروع
وبالعك�س)؛ �أي �أن المدير بالإدارة العامة م�سئول عن الإدارات الفرعية التابعة
له في الإدارة العامة (عمودي ًا) ،وم�سئول من ناحية تخ�ص�صه �أو وظيفته عن
�أعمال الفروع في مجال تخ�ص�صه (�أفقي ًا) ،و�أي� ًضا مدير خدمات المكلفين في
�أي فرع مث ًال يتبع مدير فرعه (عمودي ًا) ،لكنه ينفذ برامج العمل والتعليمات
الواردة له من �إدارة خدمات المكلفين في الإدارة العامة (�أفقي ًا).
##يوفر التنظيم القائم على الوظائف �أف�ضل الإمكانيات لتطوير التخ�ص�صات
�ضمن الإدارة ال�ضريبية :الت�سجيل والخدمات ،معالجة الإقرارات والت�سديدات،
الفح�ص وغيرها ،وي�سمح بتطوير مراكز تميز.
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يف يوم االثنني املوافق 1431/12/2هـ اجتمعت اللجنة االستئنافية الضريبية املشكلة بقرار جملس
الوزراء رقم ( )196وتاريخ 1426/7/24ه��ـ واملكلفة بخطاب معايل وزير املالية رقم ( )8590/1وتاريخ
1426/9/2هـ القاضي باستمرار اللجنة يف نظر قرارات جلان االعرتاض االبتدائية الضريبية املستأنفة
من قبل املكلفني والهيئة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر باملرسوم
امللكي رقم ( )3321وتاريخ 1370/1/21ه��ـ وتعديالته وفق ًا ملا جاء يف الفقرة (ب) من املادة ()80
من نظام ضريبة الدخل الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )1/وتاريخ 1425/1/15ه��ـ وذلك للنظر يف
االستئناف املقدم من (املكلف) ضد قرار جلنة االعرتاض االبتدائية الزكوية الضريبية األوىل  .الصادر بشأن
الربط الضريبي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) للعام املنتهي يف 2004/1/31م .
وقد قامت اللجنة بدراسة القرار االبتدائي املستأنف ،وما جاء مبذكرة االستئناف املقدمة من املكلف
ومراجعة ما مت تقدميه من مستندات ،يف ضوء األنظمة والتعليمات السارية على النحو التايل:
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المكلف مقبو ًال من الناحية ال�شكلية لتقديمه من ذي �صفة خالل المهلة النظامية،
م�ستوفي ًا ال�شروط المن�صو�ص عليها في الالئحة التنفيذية لنظام �ضريبة الدخل.
الناحية الموضوعية:

�أو ًال :فروق اال�ستهالك
ق�ضى قرار اللجنة في البند (ثاني ًا )1/بت�أييد وجهة نظر الهيئة ب�ش�أن بند فروقات
اال�ستهالك.
ا�ست�أنف المكلف هذا البند من القرار فذكر �أن اللجنة االبتدائية �أيدت الهيئة في
ا�ستخدام متو�سط لن�سب اال�ستهالك طبق ًا للقوائم المالية على �أ�سا�س �أن ال�شركة
لم تقدم البيانات المطلوبة ،مع �أن ال�شركة قدمت البيانات المطلوبة مع خطابها
رقم ( )647وتاريخ 1427/7/21ه��ـ في المرفقين ( 1و )2كما �أن الهيئة قامت
باحت�ساب وا�ستبعاد فروق اال�ستهالك دون مطالبة ال�شركة ب�أي تو�ضيحات عن
كيفية احت�سابهم لال�ستهالك  ،وفي نف�س الوقت لم تزود الهيئة ال�شركة بتفا�صيل
احت�سابهم لهذه الفروق ولذا تقدم ال�شركة في الملحق رقم ( )1جداول تف�صيلية
ال�ستهالك الموجودات الثابتة تبين فيها تكاليف الموجودات ومعدالت اال�ستهالك
واال�ستهالك المتراكم واال�ستهالك المحمل لل�سنة �أع�لاه للموجودات التالية
(مباني م�سبقة ال�صنع � ،آالت ومعدات � ،أثاث وتجهيزات) كما تقدم ال�شركة في
الملحق رقم ( )2بيانات موجزة عن فرق اال�ستهالك الم�ستبعد من قبل الهيئة في
الربوط لل�سنوات 1996م �إلى 2000م .
وذك��ر المكلف �أن تفا�صيل احت�ساب اال�ستهالك في الملحق رقم ( )1والفرق
المطالب به مو�ضح في الفقرة ( )2 ،1وبالتالي �ستالحظ الهيئة �أن النتيجة
هي المطالبة ب�صافي فرق اال�ستهالك البالغ ( )70.145ريال مقابل المبلغ
الم�ستبعد بمقدار ( )2.592.218ريال .
وبعد �إط�لاع الهيئة على ا�ستئناف المكلف �أك��دت على التم�سك بوجهة نظرها
المبينة في القرار االبتدائي التي تن�ص على �أنه نظر ًا لما لأق�ساط اال�ستهالك من
�أهمية و�أثر في تخفي�ض �صافي الربح فقد ُ�ش ِرعت قواعد ون�سب محددة ال�ستهالك
الأ�صول الثابتة في تعميم الهيئة رقم ( )1/2/12025وتاريخ 1392/12/18هـ ،
والهيئة قامت بمطالبة ال�شركة بموجب الخطاب رقم ( )2/11856/26وتاريخ
1426/8/29هـ بتعبئة جدول ا�ستهالك الأ�صول الثابتة وفق ًا للك�شف رقم ()147
قبل �إعداد الربط وذلك لأنه ظهر لها �أن ال�شركة تقوم با�ستهالك الأ�صل الواحد
ب�أكثر من ن�سبة كما هو وارد في الإي�ضاحات حول القوائم المالية.
وذك��رت الهيئة �أن ال�شركة طلبت �أكثر من مهلة لتقديم المطلوب ،وبعد ذلك
قدمت جداول تو�ضح بع�ض ن�سب اال�ستهالك لبع�ض الأ�صول وتجاهلت بع�ضها
الآخر وحيث �أن ما قدمته ال�شركة ال يفي بالغر�ض قامت الهيئة باحت�ساب متو�سط
لن�سب اال�ستهالك من واقع البيانات الظاهرة بالقوائم المالية ،وحين اعترا�ض
المكلف على هذا الإج��راء قامت الهيئة بمطالبته بتقديم ج��دول اال�ستهالك
الناحية الشكلية:

�أخطرت لجنة االعترا�ض االبتدائية الزكوية ال�ضريبية الأول��ى المكلف بن�سخة
من قرارها بموجب خطاب اللجنة رقم ( )1/350وتاريخ 1428/9/10هـ وقدم
المكلف ا�ستئنافه وقيد لدى اللجنة برقم ( )3/338وتاريخ 1428/10/9هـ  ،كما
قدم المكلف �ضمان ًا بنكي ًا مقابل ال�ضريبة والغرامة والزكاة الم�ستحقة عن الفترة
من 2004/4/1م حتى 2004/12/31م  ،وبذلك يكون اال�ستئناف المقدم من

يجب على كل منشأة فرز كل األصول التي تكون من
نوع خاص وطبيعة واحدة على حدة ،حتى ميكن
تطبيق نسب االستهالك بدرجات متفاوتة
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المعتمد وفق ًا للك�شف رقم (� )147إال �أن ال�شركة طلبت مهلة مرة �أخرى وبعد
ذلك قدمت بيانات لي�س فيها �أي �إ�شارة للن�سب وبالتالي ترى الهيئة �أن �إجراءها
يعد �سليم ًا ولذلك تتم�سك ب�صحة ربطها لتهرب المكلف من تقديم البيانات
المطلوبة .
�أم���ا م��ا ق��دم��ه المكلف للجنة اال�ستئنافية بخطابه رق���م  7/870وت��اري��خ
1428/10/8هـ فترى الهيئة �أنه ُقدم بعد انتهاء المهلة الممنوحة له وبالتالي ترى
عدم قبوله .
رأي اللجنة:

بعد اطالع اللجنة على القرار االبتدائي  ،وعلى اال�ستئناف المقدم وما قدمه
الطرفان م��ن دف��وع وم�ستندات ،تبين �أن محور اال�ستئناف يكمن ف��ي طلب
المكلف ال�سماح بفروق اال�ستهالك الم�ستبعدة بموجب ربط الهيئة ومقدارها
( )2.592.218ريال �ضمن الم�صاريف جائزة الح�سم لعام 2004م  ،في حين
تتم�سك الهيئة ب�إ�ضافة فروق اال�ستهالك البالغة ( )2.592.218ري ً
اال �إلى �صافي
�أرباح المكلف لعام 2004م للأ�سباب المو�ضحة عند عر�ض وجهة نظر كل من
المكلف والهيئة.
وبعد الدرا�سة ّ
واط�لاع اللجنة على البيانات والم�ستندات المقدمة وتحديد ًا
القوائم المالية وك�شوف ا�ستهالك الأ�صول الثابتة تبين �أن المكلف قدم قوائمه
المالية للعام المالي المنتهي في 2004/12/31م و�أف�صح في الإي�ضاح رقم
( )3المعنون بممتلكات و�آالت ومعدات عن العمر الإنتاجي للموجودات لغر�ض
احت�ساب اال�ستهالك حيث ن�ص على (يقدر العمر الإنتاجي لمباني الم�صنع
الجاهزة ال�صنع من � 10سنوات �إلى �20سنة  ،والآالت والمعدات من � 4سنوات
�إلى � 10سنوات  ،وال�سيارات من � 3إلى � 5سنوات  ،والأثاث والتجهيزات والمعدات
المكتبية � 5سنوات) كما تبين �أن الهيئة قامت بمطالبة المكلف بتقديم بيانات
تف�صيلية للموجودات الثابتة تبين ن�سب اال�ستهالك الم�ستخدمة وتعبئة الك�شف
رقم ( )147المخ�ص�ص لذلك ،حيث �أن البيانات التي تم الإف�صاح عنها في
الإي�ضاح رقم ( )3من القوائم المالية ت�شير �إلى �أن ال�شركة ت�ستهلك الأ�صل
الواحد ب�أكثر من ن�سبة  ،ولأن المكلف لم يقدم ما طلبته الهيئة و�إنما قدم جداول
تو�ضح ن�سب اال�ستهالك لبع�ض الأ�صول متجاه ًال الأ�صول الأخرى قامت الهيئة
باحت�ساب متو�سط لن�سب اال�ستهالك من واقع البيانات الظاهرة بالقوائم المالية
مما �أوجد هذه الفروق ،وباطالع اللجنة على تعميم الهيئة رقم  2/12025وتاريخ
1392/12/18ه��ـ الذي حدد قواعد ون�سب اال�ستهالك للأ�صول الثابتة تبين �أنه
ين�ص في الفقرة (ثالث ًا) منه على �أنه تقرر تطبيق الن�سب المو�ضحة بالجداول
المرفقة ،غير �أنه يتعين مراعاة ما ي�أتي عند تطبيق هذه الن�سب :
 �أن هذه الن�سب حد �أق�صى لال�ستهالك ال يجوز تجاوزه �أو زيادته من جانبالمكلفين لغر�ض احت�ساب ال�ضرائب والزكاة �إال في حاالت الظروف اال�ستئنافية
 ..الخ .
 يجب على كل من�ش�أة فرز كل الأ�صول التي من نوع خا�ص وطبيعة واحدة علىحدة حتى يمكن تطبيق ن�سب اال�ستهالك بدرجات متفاوتة ولكل �أ�صل �أو عدة
�أ�صول مت�شابهة على حدة .
كما تبين �أن جداول اال�ستهالك للأ�صول الثابتة المرفقة بهذا التعميم حددت في
الأبواب من الأول وحتى العا�شر بع� ًضا من الأ�صول ون�سب اال�ستهالك لكل �أ�صل
وعلى �سبيل المثال حددت ن�سب اال�ستهالك للمباني بمقدار  %3والمعدات وااللآت
بمقدار  %12.5والأثاث والتجهيزات بمقدار  %10كما �أن تعميم الم�صلحة رقم
 5958وتاريخ 1399/8/7هـ حدد ن�سب ا�ستهالك المباني والإن�شاءات الجاهزة
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ال يجوز جت��اوز احلد األقصى لالستهالك
أو زي��ادت��ه م��ن املكلفني لغرض احتساب
الضرائب وال��زك��اة إال يف ح��االت الظروف
االستئنافية.
الت�صنيع بن�سب تتراوح ما بين %4
و ، %15وحيث قدم المكلف لهذه اللجنة مع ا�ستئنافه المقدم بالخطاب رقم 7/870
وتاريخ 1428/10/8هـ الجداول التف�صيلية لموجوداته الثابتة ون�سب اال�ستهالك
الم�ستخدمة لكل �أ�صل ،وحيث �أظهرت هذه الجداول بالتف�صيل نوع الأ�صل وقيمته
وتاريخ ال�شراء ومعدل اال�ستهالك الم�ستخدم ومقدار اال�ستهالك المحمل على
الح�سابات لكل �أ�صل  ،ف�إن اللجنة ترى �أنه يحق للمكلف �أن يحمل م�صروفاته
بمقدار ا�ستهالك ه��ذه الأ���ص��ول ولكن يجب �أن تكون وفق ًا لن�سب اال�ستهالك
النظامية التي حُ ددت بجداول اال�ستهالك المرفقة بالتعميم رقم  2/12025لعام
1392هـ والتعميم رقم  5958لعام 1399هـ  ،وبنا ًء عليه وحيث �أن الهيئة عند
�إجراء الربط وفي ظل غياب البيانات التف�صيلية للأ�صول وا�ستهالكاتها قامت
باحت�ساب متو�سط لن�سب اال�ستهالك  ،ولم ت�أخذ بالن�سب النظامية لعدم توفر
البيانات التف�صيلية �أثناء الربط  ،وحيث توفرت البيانات التف�صيلية ف�إن اللجنة
تحقيق ًا للعدالة ترى �ضرورة قيام الهيئة بتطبيق ن�سب اال�ستهالك النظامية

يحق للمكلف أن يحمل مصروفاته مب��ق��دار نسب
االس��ت��ه�لاك ال��ن��ظ��ام��ي��ة ال��ت��ي ُح�����ددت ب��ج��داول
االستهالك بالتعميم رقم  2/12025لعام 1392هـ
والتعميم رقم  5958لعام 1399هـ
المحددة بتعميم الهيئة رقم  2/12025وتاريخ 1392/12/18ه��ـ وتعميم الهيئة
رقم  5958وتاريخ 1399/8/7هـ على �أ�صول المكلف وفق ًا لما قدمه من بيانات
تف�صيلية مرفقة بهذا القرار ،و�إلغاء القرار االبتدائي فيما ق�ضى به في هذا
الخ�صو�ص.
ثاني ًا  :م�صاريف متنوعة
ق�ضى القرار االبتدائي في البند (ثاني ًا )2/بت�أييد وجهة نظر الهيئة في بند
م�صاريف �أعمال متفرقة .
ا�ست�أنف المكلف هذا البند من القرار وذكر �أن اللجنة االبتدائية �أيدت الهيئة في
ا�ستبعاد هذه الم�صاريف على �أ�سا�س �أن ال�شركة لم تقدم الم�ستندات الثبوتية
مع �أن الهيئة وكذلك اللجنة االبتدائية لم يطلب �أي منهما هذه الم�ستندات و�إنما
طلبت الهيئة بيانات تحليلية وتم تقديمها  ،وتعتقد ال�شركة �أن هذه الم�صاريف
تندرج تحت فئة م�صاريف �أعمال عادية �ضرورية وفق ًا للمادة ( )14من نظام

�ضريبة الدخل ويجب ال�سماح بها ،وال�شركة على ا�ستعداد �أن تقدم �أي بيانات
تطلبها اللجنة في هذا ال�ش�أن ،وبالن�سبة لطلب اللجنة اال�ستئنافية تزويدها
بخطاب من محا�سب قانوني يت�ضمن الم�صادقة على �صحة البيان التحليلي
وتزويد الهيئة بن�سخة منه مع الم�ستندات قدم المكلف مع خطاب رقم -02
 09-0152وت��اري��خ 1430/2/5ه����ـ خطاب من المحا�سب القانوني م����ؤرخ في
1430/1/28هـ ين�ص على (لقد راجعنا القوائم المالية لل�شركة لل�سنة المنتهية
في  31دي�سمبر 2004م و�أ�صدرنا تقريرنا بتاريخ  11ذو الحجة 1425هـ الموافق
 22يناير 2005م  ،بنا ًء على طلبكم ن�ؤكد �أن م�صاريف الأعمال الأخرى المتنوعة
ومقدراها ( )1.096.676ري��ال المت�ضمنة في الح�سابات المختلفة قد تم
ا�ستخراجها من ميزان المراجعة لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2004م كما
�إن ميزان المراجعة قد خ�ضع للفحو�ص التي �أجريت على ال�سجالت و�إجراءات
المراجعة الأخ��رى التي طبقت في مراجعة القوائم المالية ككل الم�شار �إليها
�أعاله وقد تم ت�سجيل الم�صاريف في تكلفة المبيعات وم�صاريف البيع والتوزيع
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والم�صاريف العمومية والإدارية الم�صرح عنها في قائمة الدخل في هذه القوائم
المالية) كما قدّم المكلف تعزيز ًا لوجهة نظره ملف ًا كام ًال مع جميع المرفقات .
وبعد ّاط�لاع الهيئة على ا�ستئناف المكلف �أك��دت على التم�سك بوجهة نظرها
المبينة في القرار االبتدائي التي تن�ص على �أنه �سبق للهيئة مطالبة المكلف
بتقديم بيان تحليلي لكل من الم�صاريف المبا�شرة والم�صاريف العمومية
والإداري��ة الأخ��رى نظر ًا لعدم تحقق الهيئة من طبيعة تلك المبالغ ب�سبب عدم
�إف�صاح المكلف عنها ولت�أثيرها على �صافي الربح وحيث وردت �إجابة المكلف
بمبالغ غير مف�صلة ووا�ضحة على الرغم من �أن ال�شركة �أُعط ِيت �أكثر من
مهلة لتقديم البيانات المطلوبة لكنها لم تفعل ولذا تم �إ�ضافتها للربح ولم يتم
االعتراف بها  ،وبعد الربط قدم المكلف مع اعترا�ضه بيان ًا لتلك الم�صاريف
لكنها ال تفي بالغر�ض حيث �أنها غير مف�صلة وب�أرقام مختلفة مما يدل على عدم
الجدية في الإي�ضاح عنها وتتم�سك الهيئة ب�صحة ربطها  ،و�أك��د ممثلو الهيئة
بخطابهم الم�ؤرخ في 1430/2/27هـ ب�أن الهيئة ترى عدم قبول هذه الم�ستندات
وذلك لعدم التزام ال�شركة بتقديم الم�ستندات في الموعد المتفق عليه خالل
جل�سة المناق�شة وبالتالي تتم�سك بما جاء في قرار اللجنة االبتدائية .
رأي اللجنة:

بعد اط�لاع اللجنة على القرار االبتدائي وعلى اال�ستئناف المقدم وما قدمه
الطرفان من دفوع وم�ستندات تبين �أن محور اال�ستئناف يكمن في طلب المكلف
اعتماد م�صروفاته المتنوعة البالغة ( )1.096.976ري ً
اال �ضمن الم�صاريف
جائزة الح�سم لعام 2004م باعتبارها م�صروفات فعلية و�ضرورية والزمة للن�شاط
وم�ؤيدة بالم�ستندات في حين تتم�سك الهيئة بعدم قبول هذه الم�صاريف بحجة
عدم تقديم الم�ستندات الم�ؤيدة في المواعيد المحددة .
وبعد الدرا�سة واطالع اللجنة على البيانات والم�ستندات المقدمة من قبل المكلف
تبين �أن المكلف قدم بيان ًا تف�صيلي ًا لم�صاريف الأعمال الأخرى المتنوعة البالغة
( )1.096.676ري ً
اال يو�ضح طبيعة ومقدار الم�صروف وباطالع اللجنة على هذه
البيانات تبين �أنها تتمثل في تكاليف ت�صديق وم�صاريف �شحن وتراخي�ص ونظافة
ورعاية موظفين وطعام وماء وكهرباء ووقود ومواد ا�ستهالكية للم�صنع و�أخرى
متنوعة ،وقد قدم المكلف عينة من الم�ستندات الم�ؤيدة لهذه الم�صاريف كما قدم
�شهادة من المحا�سب القانوني بتاريخ 1430/1/28ه��ـ الموافق 2009/1/25م
تفيد �أن م�صاريف الأعمال الأخرى المتنوعة ومقدراها ( )1.096.676ريال
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امل��ادة الرابعة عشرة من النظام الضريبي حددت
املصاريف جائزة احلسم باعتبارها من املصروفات
الضرورية والالزمة للنشاط
المت�ضمنة في الح�سابات المختلفة قد تم ا�ستخراجها من ميزان المراجعة لل�سنة
المنتهية في  31دي�سمبر 2004م ،كما �إن ميزان المراجعة قد خ�ضع للفحو�ص
التي �أجريت على ال�سجالت و�إجراءات المراجعة الأخرى التي طبقت في مراجعة
القوائم المالية ككل الم�شار �إليها �أعاله وقد تم ت�سجيل الم�صاريف في تكلفة
المبيعات وم�صاريف البيع والتوزيع والم�صاريف العمومية والإداري��ة الم�صرح
عنها في قائمة الدخل في هذه القوائم المالية .
وب��ن��ا ًء عليه ت��رى اللجنة �أحقية المكلف في تحميل ه��ذه الم�صروفات �ضمن
الم�صاريف جائزة الح�سم لعام 2004م وذل��ك باعتبارها من الم�صروفات
ال�ضرورية والالزمة للن�شاط تطبيق ًا للمادة الرابعة ع�شرة من النظام ال�ضريبي
وبالتالي ترى اللجنة ت�أييد ا�ستئناف المكلف في طلبه اعتماد هذه المبالغ �ضمن
الم�صاريف جائزة الح�سم لعام 2004م و�إلغاء القرار االبتدائي فيما ق�ضى به في
هذا الخ�صو�ص.
ثالث ًا :غرامة الت�أخير المترتبة على فر�ض ال�ضريبة الإ�ضافية
ق�ضى قرار اللجنة في البند (ثاني ًا )3/بت�أييد وجهة نظر الهيئة في احت�ساب
غرامة الت�أخير على الفروقات ال�ضريبية .
ا�ست�أنف المكلف هذا البند من القرار فذكر �أنه يعتر�ض على غرامة الت�أخير
التي احت�سبتها الهيئة على فرق ال�ضريبة الناتجة عن التعديل بفرق اال�ستهالك
والم�صاريف المتنوعة ،وذل��ك �أن ال�شركة �سددت ال�ضريبة الم�ستحقة عليها
بموجب �إقراراتها وبح�سن نية طبق ًا لأنظمة ال�ضريبة المعمول بها و�أن البندين
اللذين تم التعديل بها محل خالف في وجهات النظر وبالتالي يجب �أن ال تخ�ضع
ال�ضرائب النا�شئة عنها لغرامة الت�أخير عم ًال بالتعميمين رقم ( )3ل�سنة 1379هـ
و( )5ل�سنة 1393هـ .
وبعد اطالع الهيئة على ا�ستئناف المكلف �أف��ادت ب�أنها تتم�سك بوجهة نظرها

المبينة في القرار االبتدائي التي تن�ص على �أن الهيئة �أو�ضحت ب���أن التعديل
الذي طر�أ على بع�ض بنود الم�صروفات كان يتحتم على المكلف �إج��را�ؤه بداية
عند تقديم �إق��راره ال�سنوي لأحكام نظام �ضريبة الدخل واللوائح والقرارات
ومن ثم يكون تعديل الهيئة من جانبها لهذه البنود هو �إجرا ًء كا�شف ًا لها بحيث
ت�ستحق غرامة الت�أخير على فرق ال�ضريبة الم�ستحقة نتيجة تعديل هذه البنود
بعد انق�ضاء المواعيد المحددة لتقديم وت�سديد ال�ضريبة طبق ًا للإقرار ال�سنوي
ولي�س من تاريخ تعديل الهيئة وعليه ف�إن الإجراء المتبع من قبل الهيئة يعد �إجرا ًء
�سليم ًا وتتم�سك بوجهة نظرها .
رأي اللجنة:

بعد اط�لاع اللجنة على القرار االبتدائي وعلى اال�ستئناف المقدم وما قدمه
الطرفان من دفوع وم�ستندات تبين �أن محور اال�ستئناف يكمن في طلب المكلف
عدم احت�ساب غرامة ت�أخير على فرق ال�ضريبة الناتج عن تعديالت الهيئة بفروق
اال�ستهالك والم�صاريف المتنوعة لكونه ناتج ًا عن االختالف في وجهات النظر
حول المعالجة ال�ضريبة لهذين البندين من حيث معاملتهما �ضمن الم�صروفات
في حين تتم�سك الهيئة بفر�ض غرامة الت�أخير على فرق ال�ضريبة بحجة �أن
التعديل الذي �أجرته الهيئة كان يتحتم على المكلف �إجرا�ؤه عند تقديم الإقرار
ال�ضريبي طبق ًا للنظام .
وحيث �أن هذه اللجنة ق�ضت في البند (ثاني ًا) من هذا القرار بت�أييد ا�ستئناف
المكلف باعتماد م�صاريف الأعمال المتنوعة البالغة ( )1.096.676ري ً
اال �ضمن
الم�صاريف جائزة الح�سم لعام 2004م ف�إن الغرامة التي احت�سبتها الهيئة على
فرق ال�ضريبة الناتج عن تعديل الأرباح بهذا البند ت�سقط ل�سقوط �أ�صلها .
�أما ما يخ�ص غرامة الت�أخير المتعلقة بفروق اال�ستهالك التي �أقرتها اللجنة
االبتدائية على المكلف  ،ونظر ًا لأن قرارها بتوجب تلك الغرامة قد بني على �أ�سا�س
احت�ساب الهيئة متو�سط ن�سب اال�ستهالك في ظل عدم توفر البيانات التف�صيلية
التي تمكنها من الأخذ بالن�سب النظامية �أثناء الربط  .وحيث �أن المكلف قام
بتوفير البيانات التف�صيلية وحيث �أن هذه اللجنة قد ق�ضت في البند (�أو ًال)
من هذا القرار ب�أن ت�أخذ الهيئة بالن�سب النظامية ح�سب ج��داول اال�ستهالك
التف�صيلية التي قدمها المكلف والمرفقة بهذا القرار ،وحيث �أن توجب غرامة
الت�أخير من عدمه يتوقف على مدى وجود فروق ا�ستهالك ناتجة عن تطبيق الهيئة
للن�سب النظامية ح�سب جداول اال�ستهالك التف�صيلية التي قدمها المكلف ،لذا
ف�إن هذه اللجنة ترى �إلغاء القرار االبتدائي فيما يخ�ص مقدار هذه الغرامة

ُش� ِرع��ت ق��واع��د ونسب حم��ددة الستهالك األص��ول
الثابتة نظراً ملا ألقساط االستهالك من أهمية وأثر
يف تخفيض صايف الربح
لتوفر بيانات جديدة يترتب عليها معالجة مختلفة لهذا البند على �أن تقوم الهيئة
بمعالجة جديدة لهذا البند وذلك بتطبيق ن�سب اال�ستهالك النظامية على �أ�صول
المكلف وفق ًا لما قدمه من بيانات تف�صيلية ،وفي حال اكت�شافها لفروق ا�ستهالك
ناتجة عن عدم تطبيق المكلف للن�سب النظامية على �أ�صوله ف�إن للهيئة الحق في
�إيقاع غرامة الت�أخير على الفروقات ال�ضريبية الناتجة عن ذلك .
القرار:

لكل ما تقدم قررت اللجنة اال�ستئنافية ال�ضريبية ما يلي:
�أو ًال :قبول اال�ستئناف المقدم من المكلف �ضد قرار لجنة االعترا�ض االبتدائية
الزكوية ال�ضريبية الأولى من الناحية ال�شكلية.
ثاني ًا :وفي المو�ضوع :
1-1تطبيق ن�سب اال�ستهالك النظامية على �أ�صول المكلف بنا ًء على ما قدمه من
بيانات تف�صيلية ووفق ًا للحيثيات الواردة بالقرار  ،و�إلغاء القرار االبتدائي
فيما ق�ضى به في هذا الخ�صو�ص .
2-2ت�أييد ا�ستئناف المكلف ف��ي طلبه اعتماد الم�صاريف المتنوعة �ضمن
الم�صاريف جائزة الح�سم لعام 2004م و�إلغاء القرار االبتدائي فيما ق�ضى
به في هذا الخ�صو�ص.
�3-3أ -عدم توجب غرامة الت�أخير التي احت�سبتها الهيئة على فرق ال�ضريبة الناتج
عن تعديل �أرباح المكلف بالم�صاريف المتنوعة ل�سقوط �أ�صلها .
ب� -إلغاء القرار االبتدائي فيما يخ�ص مقدار غرامة الت�أخير المتعلقة
بفروقات اال�ستهالك على �أن تقوم الهيئة بمعالجة جديدة لهذا البند وفق ًا
للحيثيات الواردة بالقرار .
ثالث ًا :يكون هذا القرار نهائي ًا بعد ت�صديق وزير المالية.
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سيارة طائرة تقطع  124مي ً
ال في الساعة
"�إيروموبيل" هي �أول �سيارة طائرة ،ت�صل �سرعتها الق�صوى �إلى  100ميل في ال�ساعة على الأر�ض و 124مي ًال في ال�ساعة في الهواء،
ويمكن �أن تقلع على الت�ضاري�س الوعرة وفي م�سافة ال تتخطى  750قدم ًا فقط ،وتحتاج �إلى  150قدم ًا فقط لكي تهبط على الأر�ض ،ويمكن لها
�أن ت�سافر في الهواء لرحلة ت�صل �إلى  430مي ًال ،ولها ط ّيار �آلي يقوم بقيادتها.
ال�سيارة الطائرة �ست َم ِّكن من تفادي االزدحام المروري وبخا�صة في المدن والطرق المكتظة ،وبمقدور رجال المال والأعمال �شراء تلك ال�سيارة
المميزة خالل العام الجاري ،فمن المتوقع �أن تُطرح في الأ�سواق وفق الطلب الم�سبق ،و�سي�ستطيع الراغبون امتالكها ،خالل العام القادم
مطارات
 ،2018هذا ما �أكد عليه جوراج فاكوليك ،الرئي�س التنفيذي لل�شركة ال�سلوفاكية الم�ص ّنعة لل�سيارة  .ولن تحتاج تلك ال�سيارة �إلى
ٍ
خا�صة ما �سيدفع بالكثيرين المتالكها وا�ستخدامها ل�سهولة التنقل بها.
ّ
و�أو�ضح الرئي�س التنفيذي لل�شركة الم�صنعة ،جوراج فاكوليك �أن المعوق الوحيد يتمثل في الإجراءات والتنظيمات الحكومية من بلد لآخر والتي
ربما تحول دون انت�شارها ب�شكل �سريع.
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خاتم يحول اإلصبع إلى هاتف ذكي
طورت �شركة �أوريجامي البز ال�صينية خات ًما ذك ًيا ق��اد ًرا على تحويل
�أ�صبع الم�ستخدم �إلى هاتف يتيح له �إجراء المكالمات الهاتفية وا�ستقبال
الإ�شعارات� ،إ�ضافة �إلى مزايا �أخرى .فقد �أطلقت ال�شركة على الخاتم
ا�سم �أوري  ،ORIIويوفر الخاتم للم�ستخدم �إمكانية ال�سماع والحديث
من خالل الأ�صبع مع لم�سة للأذن ،كما يوفر �إجراء المكالمات و�إر�سال
الر�سائل با�ستخدام الأوامر ال�صوتية فقط.
�أو�ضحت �شركة �أوريجامي البز �أن الخاتم يعد الأول من نوعه فبمجرد
لم�س الأذن يمكن للم�ستخدم �إج��راء المكالمات ،و�إر���س��ال الر�سائل،
وي�ستخدم الخاتم الذكي خا�صية تو�صيل ال�صوت عن
و�ضبط التذكيرات
ِ
طريق العظام لنقل ال�صوت من خالل الأ�صبع �إلى الأذن ،وال ي�ستطيع
�سماع المكالمات �سوى الم�ستخدم ،ولن يتمكن من يجل�س بجواره من

�سماع المكالمة التي يقوم بها .
والخاتم الذكي مدعوم بتقنية بلوتوث منخف�ض الطاقة ومزود ببطارية
تكفي لمدة � 45ساعة من و�ضع اال�ستعداد و�ساعة ون�صف للتحدث،
وي�ستغرق �شحنها �ساعة واحدة فقط.ويدعم الخاتم العمل مع الهواتف
الذكية العاملة بالإ�صدار  4.4وما بعده من نظام �أندرويد والإ�صدار 9
وما بعده من نظام �آي �أو �إ�س ،ويمتاز الخاتم ب�أنه مقاوم لرذاذ الماء
وفق المعيار  ،IPX7ويتوفر ب�أحجام و�أل��وان متعددة لتنا�سب مختلف
الأذواق.
و�أط��ل��ق��ت “�أوريجامي البز” حملة على من�صة التمويل الجماعي
“كيك�ستارتر” لجمع  30,000دوالر ،وتعتزم ال�شركة طرح الخاتم خالل
الأ�شهر الأولى من العام القادم ب�سعر  119دوال ًرا.
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حاسوب محمول يعمل بتقنية الشحن الالسلكي
�أطلقت �شركة � Dellأول حا�سوب محمول يدعم تقنية ال�شحن الال�سلكي ،ويمكن الح�صول على هذه
الإ�ضافة الجديدة من خالل دفع تكلفة �إ�ضافية قيمتها  550دوالر ًا للح�صول على لوحة مفاتيح
ال�شحن الال�سلكي وقاعدة ال�شحن .والجهاز اللوحي ال يتم �شحنه ال�سلك ًيا ،لكن يتم تحقيق ذلك
من خالل توافق لوحة مفاتيح ال�سلكية مع الجهاز ،ولوحة ال�شحن لي�ست ُم�صمم ًة ليتم ا�ستخدامها
على الأ�سطح المعدنية.
وللراغبين في ا�ستخدام الحا�سوب على �سطح معدني �سواء طاولة �أو غير ذلك ،يمكن ا�ستخدام
قاعدة غير معدنية �أخرى لرفع الجهاز .
تبد�أ تكلفة حا�سوب  Dell Latitude 7285الذي يتميز بمقا�س �شا�شة  12بو�صة من حوالي
1200دوالر  ،والجهاز مدعوم بمعالج  7Y54-Core-i5وذاكرة داخلية ت�صل �إلى  128جيجابايت
وذاكرة ع�شوائية  8جيجابايت.

شماعة تزيل الروائح الكريهة
طورت �شركة بانا�سونيك �شماعة مالب�س جديدة تمتاز بقدرتها على �إزالة الروائح الكريهة من المالب�س �أثناء
تعليقها ،وك�شفت �شركة �صناعة الإلكترونيات اال�ستهالكية اليابانية �شركة بانا�سونيك �أنَّ �شماعات �إزالة
الروائح الكريهة ال تزيل الروائح الكريهة عن القم�صان وال�سترات فح�سب ،بل �إنها قادرة � ً
أي�ضا على
�إزالة حبوب اللقاح �أو حبوب الطلع التي تعلق بالمالب�س غال ًبا �أثناء المرور بين الأ�شجار المزهرة.
وتعتمد ال�شماعة على تقني ٍة م�سجلة با�سم “نانو” ،والتي تنطوي على �إطالق ج�سيمات نانونية
�سالبة ال�شحنة في الهواء .وتجمع هذه الج�سيمات الرطوب َة من الهواء للتخل�ص من الروائح التي
تعلق على المالب�س .و�سبق لبانا�سونيك اختبار التقنية
في محالت الحيوانات الأليفة في عام .2012
وتتطلب ال�شماعات �إمدادها بالطاقة وب�أ�سالك خا�صة
لكي تعمل ،لذلك يجب �أن يتوفر مقب�س كهربائي
بجانب مكان تعليق المالب�س .وتقول بانا�سونيك �إن
هذه الأداة الجديدة جيدة ب�شكل خا�ص للتخل�ص
من رائحة الدخان والتعرق واللحوم الم�شوية.
وت��ع��ت��زم بانا�سونيك ط���رح “�شماعة �إزال���ة
الروائح الكريهة” ب�سعر يعادل 179
دوال ًرا �أمريك ًيا.
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أنف اصطناعي للكشف عن المخدرات والمتفجرات
نجح باحثون �أمريكيون من معهد ما�سا�شو�سيت�س للتكنولوجيا وهيئة الغداء والدواء الأمريكية من ت�صنيع �أنف كلب �إلكتروني بوا�سطة
تقنية الطباعة المج�سمة من �أجل تح�سين �إمكانيات اكت�شاف المخدرات والمتفجرات .التقنية الجديدة يمكن ا�ستخدامها �أي� ًضا في
المجال الطبي للتعرف على بع�ض �أنواع ال�سرطانات.
فقد تو�صل فريق من الباحثين في الواليات المتحدة الأمريكية �إلى �أن �أ�سلوب "الت�شمم الن�شط" الذي تقوم به الكالب البولي�سية
للتعرف على المخدرات والمتفجرات في المطارات والفنادق وغيرها من المرافق العامة يمكن توظيفه من �أج��ل تح�سين
�أداء التقنيات الم�ستخدمة حالي ًا للتعرف على الروائح .فعن طريق تقنية الطباعة المج�سمة� ،صنع فريق من الباحثين بمعهد
ما�سا�شو�سيت�س للتكنولوجيا وهيئة الغداء والدواء الأمريكية �أنف ًا �إلكتروني ًا على غرار �أنف �أنثى كلب �صيد من ف�صيلة "ليبرادور".
ومن خالل تحريك الهواء عبر المجرى اال�صطناعي للأنف الإلكترونية ،ا�ستطاع العلماء تقليد عملية الت�شمم الن�شط التي تقوم بها
الكالب البولي�سية.
وو�ضع الباحثون الأنف الإلكتروني �أمام �أجهزة الكت�شاف المتفجرات لقيا�س قدرته على التعرف على الروائح المثيرة لل�شبهات.
وتبين من خالل التجربة �أن الأنف ال�صناعي ي�ستطيع تح�سين �إمكانيات التعرف على الروائح بواقع  18مرة بح�سب الم�سافة بينه
وبين م�صدر الرائحة.
ك�شف الباحث ماثيو �ستايميت�س من المعهد الوطني الأمريكي للمعايير القيا�سية والتكنولوجيا �أنَّ الكلب يعد منظومة ن�شطة لت�شمم
عينات الروائح عن طريق التعامل مع ديناميكيات الهواء حيث �أنه يتحرك فعليا ويقتن�ص الروائح ،وتطبيق هذا المبد�أ في الت�صميم
يمكن �أن ي�ساعد �أجهزة التعرف على الروائح في الك�شف عن المتفجرات والمخدرات والميكروبات بل وخاليا ال�سرطان".
وعند مقارنة الأنف الإلكتروني ب�أجهزة التعرف على الروائح الم�ستخدمة حاليا ،تبين �أن الأنف اال�صطناعي �أف�ضل �أربع مرات من
نظيراتها الم�ستخدمة حالي ًا في اكت�شاف الروائح على م�سافة ع�شرة �سنتيمترات من م�صدر الرائحة ،و�أنها �أف�ضل  18مرة من
م�سافة � 20سنتيمتر ًا من م�صدر الرائحة.
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صناعة هياكل ثالثية األبعاد من الغبار
تمكن فريق بحثي �أمريكي من مختبر هند�سة الأن�سجة و�إ�ضافات الت�صنيع
التو�صل �إلى
بجامعة نورث وي�سترن الأمريكية وبرئا�سة راميل �شاه من
ُّ
تقنية جديدة ت�سمح ب�صناعة هياكل عبر تقنية الطباعة ثالثية الأبعاد
من خامات تحاكي الغبار والأتربة التي توجد على �سطح القمر والمريخ.
التقنية الجديدة �ستقرب الإن�سان من حلم الحياة على كواكب �أخرى.
فالإن�سان منذ قديم الزمان يحلم با�ستيطان القمر والمريخ وكواكب
الف�ضاء الأخ��رى ،وعندما ي�صبح هذا الحلم ممكن ًا� ،سيحتاج قاطنو
الكواكب الف�ضائية �إلى ت�صنيع كل احتياجاتهم بدءا من الأدوات الخفيفة
حتى المن�ش�آت ال�ضخمة من الموارد المحدودة المتاحة لديهم هناك.
التقنية الجديدة التي تم الك�شف عنها �أت��ت ام��ت��داد ًا لم�شروع �سابق
قامت به راميل �شاه وفريقها العلمي ال�ستخدام خامات جديدة في مجال
الطباعة المج�سمة ،حيث �سبق لهم طباعة عظام ب�شرية مرنة ،و�أنابيب
كربونية متناهية ال�صغر و�سبائك معدنية وغيرها.
�أو�ضحت راميل �شاه رئي�سة الفريق العلمي �أنه بالن�سبة للأماكن التي تندر
فيها الموارد الطبيعية مثل �سطح القمر والكواكب� ،ستدقع الب�شر �إلى
توظيف جميع الخامات المتاحة لديهم من �أجل البقاء على قيد الحياة.
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والتقنية الجديدة تفتح الباب على م�صراعيه �أم��ام �إمكانية �صناعة
�أغرا�ض وظيفية و�إن�شائية مختلفة على نحو ي�سمح بالحياة خارج كوكب
الأر�ض .وت�ستخدم خامات �أقرتها وكالة الف�ضاء الأمريكية "نا�سا" ت�شبه
الأتربة والغبار الموجود على �سطح القمر والمريخ من حيث التركيب
و�شكل الذرات والحجم وغير ذلك من الموا�صفات.
ورغم �صناعتها من كتل حجرية �صلبة و�صغيرة� ،إال �أن المواد الم�صنوعة
عبر تقنية الطباعة المج�سمة تتميز بالمرونة والمتانة في نف�س الوقت
مثل المطاط ،ومن الممكن تقطيعها ولفها وتحويلها �إلى ال�شكل المطلوب.
فقد تم �صناعة قطع طوب متداخلة عن طريق الطباعة المج�سمة ومن
الممكن ا�ستخدامها في �صناعة كتل البناء .
وتعكف �شاه وفريقها البحثي في الوقت الراهن على بحث �إمكانية حرق
المواد التي يتم ت�صنيعها عبر الطباعة الثالثية في �أفران بحيث يمكن
تحويلها من م��واد مطاطية مرنة �إل��ى قطع �صلبة ت�شبه ال�سيراميك.
وبالرغم من �أن الطريق ما زال طوي ًال �أمام الحياة على الكواكب� ،إال �أن
�شاه تعتقد �أنه يتعين بدء التخطيط لهذا الم�ستقبل من الآن.

محفظة تصور سارقها وتشحن الهاتف

ط��� ّورت �شركة فولترمان Volterman
الأم��ري��ك��ي��ة محفظة ذك��ي��ة ت��وف��ر ال��ع��دي��د من
المزايا التي تجعلها "محفظة الأحالم"  ،خا�ص ًة
عند الحديث عن الكاميرا المدمجة التي ت�أتي مع المحفظة
اللتقاط �صور ل�سارقي المحافظ.
المحفظة الذكية تباع مع بنك طاقة ل�شحن الأجهزة الذكية �سلك ًيا �أو
ال�سلك ًيا ،بالإ�ضافة �إلى نظام تحذير ينبه الم�ستخدم حينما ين�سى هاتفه
�أو محفظته في مكان عام.
�أو���ض��ح��ت �شركة فولترمان التي تتخذ م��ن مدينة ن��ي��و�آرك بوالية
نيوجير�سي الأمريكية مق ًرا لها �أن المحفظة توفر للم�ستخدم �إمكانية
االت�صال بالإنترنت من خالل نقطة و�صول واي فاي المدمجة ،بالإ�ضافة
�إلى �أنها تدعم نظام تحديد المواقع العالمي “جي بي �إ�س ” ،GPS
وتدعم تقنية بلوتوث.
�أطلقت �شركة فلوترمان حملة تمويل على من�صة التمويل الجماعي
“�إنديجوجو”  IndieGoGoبهدف جمع � 45ألف دوالر �أمريكي.
وتقول ال�شركة �إنه على الرغم من كل التقنيات الموجودة داخل المحفظة،
�إال �أنها رقيقة وخفيفة الوزن وهي م�صنوعة من مواد ذات جودة عالية.
وت�أتي لمعالجة عدة م�شكالت منها مث ًال فقدان المحافظ ،فهناك 30
�شخ�صا واحدً ا
مليون محفظة تُفقد �سنو ًيا حول العالم ،بالإ�ضافة �إلى �أن
ً
على الأقل يفقد هاتفه الذكي في الواليات المتحدة كل  3.5ثانية.
وفيما يتعلق بالموا�صفات الداخلية لمحفظة فولترمان الذكية �أو�ضحت

معالجا من
ال�شركة �أنها متوفرة ب�أربعة �أحجام مختلفة ،فهي ت�ضم
ً
نوع  ،ARM Cortex A9وذاك��رة و�صول ع�شوائي “رام” بحجم 512
ميجابايت ،و 32جيجابايت من م�ساحة التخزين الداخلية ،بالإ�ضافة �إلى
كاميرا بدقة  4ميجابك�سل ،وهي ميزة اختيارية بالن�سبة للم�ستخدمين،
فمنهم من ال يرغبون �أن تحتوي محافظهم على كاميرا.
وتدعم المحفظة ،التي تمتاز � ً
أي�ضا ب�أنها مقاومة للماء ،تقنية "بلوتوث
 ،"5.0و�شبكات الجيل الثاني  2Gوالثالث  ،3Gو�شبكات واي فاي،
وتترواح �سعة بنك الطاقة المرافق بين � 2,000إلى  5,000ميلي �أمبير/
�ساعة ،وذلك بح�سب الحجم .وت�أتي المحفظة مع ثالثة �أ�سالك تدعم
ُو�صل مغناطي�س ًيا بالمحفظة
الأنواع المختلفة من الهواتف الذكية وهي ت َ
لإزالتها حين الفراغ من ال�شحن.
المحفظة تنا�سب الهواتف الذكية التي ت�ستخدم نظامي �أندرويد و�آي �أو
�إ�س .ويبد�أ �سعرها من  98دوال ًرا �أمريك ًيا للحجم الأ�صغر.
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would develop and design programs
and procedures for their respective
area of competence, ensure
consistent implementation and
application of the programs and
procedures throughout the network
of field offices, assign resources and
performance targets to field offices
and monitor their performance.
Put simply, headquarters is
responsible for both design and
monitoring of programs and
procedures. In many cases, both
design and monitoring occur in the
same headquarters unit, as specialist
experts are considered well placed to
know the demands of their particular
function, to be able to assess how
well programs are working and to
make needed adjustments as soon
as possible. In some administrations,
however, the design and monitoring
functions have been split, based
on the idea that this can provide
better objectivity and a neutral
assessment of how well programs

and procedures actually work.
Monitoring, in this sense, refers to
ongoing operational monitoring, not
to more formal assurance activities
such as internal audit and program
evaluation. Most organizations have
in place these forms of assurance (e.g.
internal audit) in order that senior
management has proper oversight
of whether programs, policies and
procedures are delivering what was
expected and whether the programs,
policies and procedures are in fact
the right ones for the organization.
It is clear though that for medium
and small organizations, splitting
the design and monitoring functions
would be difficult given the
limited staff complement of these
organizations and a desire to not
overload the organization structure
with a multiplicity of divisions and
units.
There are also a number of support
functions present in the headquarters
organization that provide service to
the entire tax administration. These
include:
●●human resources: to manage the
human resources function for the
entire administration, including
staffing
and
recruitment,
compensation, employee relations
(all set within the broader
government context managing the
employment relationship)
●●finance and budgeting: managing
and overseeing the budget
allocated to the tax administration
and its further allocation to
headquarters and field units.
●●corporate planning: preparing a
regularly updated strategic plan
and overseeing the development
of operational and work plans by
individual units
●●information technology: managing
the tax administration’s IT
platform (including both its
hardware and software)
●●internal audit and internal
investigations: reporting directly
to the head of the administration,
undertaking internal audits and
internal investigations of staff as
needed.

Depending on the size of the
organization, these HQ support
functions are sometimes grouped
together into one cluster that reports
to the head of the tax administration.
HQ support functions provide
functional direction to field units in
the same manner as described for tax
administration functions.
As described in the previous section
of this Article, the field organization
mirrors that of headquarters but is
focused primarily on operational
and program delivery. The nature
and size of the field organization
will be influenced by many factors,
including geography and the scope
of taxes administered. Some tax
administrations have opted to
organize their field structure by
specific segments or components
of the taxpayer population i.e.
large, medium or small. Offices
structured in this manner could
provide a complete range of tax
administration functions but would
focus particularly on the needs
and compliance challenges of the
taxpayer segment in question.
Alternatively, some functions could
be shared across segments for
economies of scale (e.g. returns and
payments processing), or could be
regionalized or concentrated in a few
locations where there is sufficient
critical mass.
The shape and structure of tax
administration field organizations
have changed in recent years.
Government pressure for greater
efficiency has in some cases forced
a review of the field office network
and resulted in a smaller number
of larger offices. Equally, the
increasing presence and power of
information technology as a tax
administration tool has changed
the nature of service delivery (with
more tax administrations relying
less on physical presence and more
on the Internet and telephone).
However, it remains the case for
many countries—and especially
for developing economies—that
decisions on the field organization
are driven by the need for a physical
presence across the country.
53 Issue- Shawwal 1438H
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field operations and delivery and this
organization may be managed by a
single individual who reports directly
to the head of the organization. Under
the overall direction and guidance of
headquarters, the field organization
is directly responsible for program
delivery.
There may be merit in housing
headquarters staff separately from
operational activities to avoid a
blurring of roles or a tendency to
revert to operational activities which
often arises when a tax administration
first attempts to institute an effective
headquarters
Some of the characteristics of matrix
management are wholly or partially
present in the function-based
organization. Matrix organizations
are generally characterized by: (1)
horizontal and vertical structures
that exist simultaneously; (2) matrix
managers that do not have complete
control over subordinates; and (3)
employees within the matrix have
two bosses and must maintain
effective relationships with both.
Headquarters managers have a
vertical
reporting
relationship
through the hierarchy to the head
of the organization but will also
have functional responsibility for
the delivery of their specialization in
the field. In this way, a headquarters
manager will have direct oversight—
of the units reporting directly to
him vertically as well as functional
oversight for the plans, objectives
and results of the field operations
for his particular specialty. Equally,
a field manager will have a direct
reporting relationship in the vertical
hierarchy in the field but will also
take functional direction from the
group of headquarters managers
across the range of specialties that are
delivered in the field.

III. What Are The Key
Components Of A Function-Based Organization
In Tax Administration?

Many countries have adapted
the principles of a function-based
organization to the core business
of tax administration. In essence, a
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function-based tax administration
organizes its work in logical groupings
of core functions that encompass all
taxes for which the administration
is responsible. This approach allows
for the standardization of common
work (versus different approaches
that could be taken for each different
tax in a tax-type organization) and
simplifies the relationship between
the tax administration and the
taxpayer i.e. there is one point of
contact for service, one point of
contact for payment etc. Several
common tax administration activities
emerge in a function-based model:
●●taxpayer services and education:
strategies, materials and channels
for delivery of education and
services targeted at specific
taxpayer segments;
●●returns processing and payment:
timely processing of all tax
payments and returns, electronic
commerce, and all related
accounting systems;

●●audit and investigations: national
audit strategy, procedures for all
types of audit, including single
issues audits, audit standards,
coverage rates, etc.;
●●collections enforcement: collection
procedures and legal issues; and
●●tax operations policy: appeals,
rulings and operational policy for
all tax types, legislative review,
international activities and double
taxation agreements; and other
residual issues.
Each of these functions should
have a clear organizational locus
at headquarters. As indicated
above, headquarters is responsible
for planning at the national level,
for design and maintenance of
standardized processes and policies,
for monitoring and reporting
on national performance and
for advising and guiding field
operations.
As also noted above, headquarters

organization structure in place,
revenue administrations cannot
operate effectively and their revenue
collection efforts will be sub-optimal.
Where function-based organizations
have not been implemented, the
extensive procedural and operational
reforms
needed
to
support
modernization would likely be
ineffective.

II. What Is a Function-Based Organization?

I. Why Is The Choice of an
Organizational Model So
Important?

In recent years, organization
structures have become increasingly
important in both the private and
public sectors. Concerns have been
raised related to accountability,
responsibility and transparency
within organizations—for example,
what are their legal authorities
and powers, what oversight
mechanisms exist, what kind of
flexibilities are available to address
modern management problems.
Governments are seeking ways
to improve operational results
while
increasing
transparency
and accountability within their
departments and agencies. The
organization structure of the tax

administration is a key component in
these efforts.
The organization structure of
tax organizations has evolved
considerably over time. From
organization
structures
based
on type of tax, to those based on
function (the subject of this Article)
to those based on the type of
taxpayer (small, medium or large),
economies of different sizes and
at different stages of development
have attempted different kinds of
organizational reform. Many tax
administration organizations are
actually a combination of these
structural categories.
An effective organization is the
basic platform from which all other
procedural reforms are launched
and maintained. Without the right

A function-based organization is
one structured on the basis of the
type of work performed, rather than
the type of business or product or
the type of customer. This model is
based on the theory that in grouping
together similar activities that require
similar skills or specialties, real gains
are achieved through an increased
depth of knowledge in core areas of
business expertise.
The function-based organization
is usually anchored by a strong
headquarters organization that sets
policy and program direction and
guidance. The main responsibilities
of headquarters are:
●●Preparing an annual national work
plan specifying expected work
volumes, service and enforcement
initiatives, and staffing levels and
expenditure budget requirements.
The national plan would contain
quantity, quality, and timeliness
performance measures.
●●Regular monitoring and reporting
on national performance against
the national work plan, explaining
variances, and recommending
corrective action.
●●Designing
and
maintaining
standardized processes and
policies,
producing
related
documentation
(manuals,
circulars, etc.), and assuming
“ownership” for the business
processes and IT requirements
related to those processes.
●●Providing advice and guidance to
field operational units as required.
The function-based organization
includes a distinct organization for
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G

ood tax administration is an important factor for the success of taxation. The organization
structure of the tax administration is a key component of an effective reform and
modernization program. Of the many possible options, the function-based organization is
viewed as best suited to support a reform and modernization program. This Article describes
the model and its components and discusses the management challenges in dealing with this
kind of structure; the Article addresses the following issues:
1. Why is the choice of an organizational model so important?
2. What is a function-based organization?
3. What are the key components of a function-based organization?
4. What are the main advantages of a function-based organization?
5. How does the function-based organization work?
6. How is management direction given in the function-based organization?
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Good Tax
Administration
Several factors play critical roles in success of taxation in any
jurisdiction. These factors are mainly the tax law, sufficient resources
and good tax administration. It is clear that a tax agency should
have sufficient resources to be able to carry out its duties. Tax laws
should not be complicated; they should be clear enough to enable
taxpayers to comply with them without too much burden and the
tax administration to administer them with reasonable resources. In
regard to tax administration, many experts place “tax administration”
as number one success factor in taxation. In this sense, it is said “a tax
law is as good as its tax administration”, meaning that a good tax law
can be severely undermined by poor tax administration.
The organization structure of the tax administration is a key
component of a good and an effective tax administration. Of the
many possible options, the function-based organization is viewed
as best suited to support reforms and modernization programs. A
function-based organization is one structured on the basis of the type
of work performed, rather than the type of business or product or
the type of customer. It is also based on fundamental principles of
matrix management: Managers have dual accountabilities to both
vertically (the traditional reporting relationship) and horizontally
(from headquarters to the field office and back). The main advantages
of this organization are greater uniformity and specialization across
the organization, improved compliance results, simpler processes
for the taxpayer and the administration, centers of excellence, better
resource management, and a tool for integrity.
To have its effects in success of taxation, the organization structure
of the tax administration must be fully understood by the staff, in
particular the managers, and be truly implemented.
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