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الزكاة والدخل

االفتتاحية
السادة المكلفين ،اإلخوة القراء..
تطــل عليكــم مجلــة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بثــوب جديــد ،حرصنــا فيــه علــى مواكبــة كل

جديــد ،مــع إيجــاد التناغــم بيــن الشــكل والمضمــون مــن حيــث التصميــم واإلخــراج والمحتــوى،
وأن تكــون المجلــة ســهلة التصفــح للقــارئ حتــى يســتطيع أن يحصــل منهــا علــى أكبــر قــدر مــن
األخبــار المتنوعــة والموضوعــات والخدمــات ذات الصلــة بطبيعــة نشــاط الهيئــة.

ويأتــي هــذا اإلصــدار إيمانـ ًـا مــن الهيئــة بتقديــم خدمــة متميــزة للمكلفيــن وتســهيل أعمالهــم

ً
تحقيقــا ألعلــى درجــات االلتــزام مــن ِقبــل المكلفيــن بالواجبــات
بأيســر الطــرق والوســائل
ً
وفقــا ألفضــل الممارســات وبكفــاءة عاليــة.
المفروضــة عليهــم،

ويجــد القــارئ مــن خــال هــذا اإلصــدار ،إنجــازات ملموســة حققتهــا الهيئــة خــال الفتــرة الماضيــة

ـهيال لإلجــراءات
تمثلــت فــي إطــاق الهيئــة لعــدد مــن المبــادرات التحفيزيــة للقطــاع الخــاص تسـ ً
الزكويــة والضريبيــة.

ومــن خــال هــذه اإلصــدار نؤكــد أننــا فــي الهيئــة لــن نألــوا جهـ ً
ـدا فــي تطويــر أســاليب العمــل

وصــوال إلــى أفضــل األنظمــة المتكاملــة فــي إدارة المــوارد الزكويــة
ً
ورفــع مســتوى األداء
ً
دعمــا القتصــاد المملكــة.
والضريبيــة
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الزكاة والدخل

استراتيجية الزكاة والدخل
التوازن بين رفع االلتزام وجودة الخدمة
أظهــر تطبيــق الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل الســتراتيجيتها ،مؤشــرات مهمــة فــي خارطــة أداء الهيئــة،

وانعكــس ذلــك بوضــوح فــي العمــل علــى تمكيــن اســتدامة االقتصــاد ،وازدهــار المجتمع ،من أجــل المواطن
الســعودي ،والمســاهمة فــي تنويــع مصــادر الدخــل الوطنــي ،وتحقيــق ُمســتهدفات رؤيــة .2030

وبفضــل تطويــر اســتراتيجيتها شــهدت الهيئــة قفــزات كبــرى فــي أدائهــا منــذ تحولهــا مــن مصلحــة إلــى هيئــة

المهندس سهيل بن محمد أبانمي
محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل

عامــة ،لتنطلــق اســتراتيجية 2020م 2022 -م مــن رؤيــة تــم بناؤهــا مــع الشــركاء فــي قطاعــات األعمــال

لضمــان تطبيــق أفضــل الممارســات العالميــة ،متضمنــة  4أهــداف و 6ممكنــات ،إلــى جانــب العديــد مــن

المبــادرات التــي مــن شــأنها رفــع كفــاءة األداء فــي تطويــر أعمــال الهيئــة.

وتتلخــص األهــداف االســتراتيجية للهيئــة فــي رفــع االلتــزام الزكــوي والضريبــي ،وإثــراء تجربــة المكلفيــن،
وبنــاء منظومــة فعالــة ،ودعــم التنميــة االقتصاديــة.

وعبــر هــذه االســتراتيجية تعمــل الهيئــة علــى إشــراك أصحــاب المصلحــة ،واألخــذ بعيــن االعتبــار جميــع
اآلراء والمالحظــات الصــادرة مــن العمــاء أو المكلفيــن ،وإطــاق فــرق توعويــة متنقلــة ،وإنشــاء إدارة

وصــوال إلــى تحســين
ً
تركــز علــى تثقيــف المكلفيــن وتنظيــم اللقــاءات والمؤتمــرات الزكويــة والضريبيــة،
تجربــة المكلفيــن ورفــع معــدل الوعــي لديهــم ،ورفــع نســبة التزامهــم ،وذلــك مــن خــال إقامــة معــارض
ومؤتمــرات ونــدوات وورش عمــل ،وحمــات إعالميــة توعويــة ،إلــى جانــب العمــل علــى تيســير وتســهيل كل
ً
ّ
وفقــا
يمكــن الهيئــة مــن القيــام بمهامهــا علــى الوجــه األكمــل
ســبل وقنــوات التواصــل مــع المكلفيــن بمــا

لتنظيمهــا ،وتوفيــر خدمــات عاليــة الجــودة للمنشــآت لمســاعدتهم علــى الوفــاء بالتزاماتهــم.
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ونحــن إذ نطلــق اســتراتيجيتنا الجديــدة ننطلــق مــن رصيــد وافــر مــن التجــارب المتميــزة والنتائــج
المبهــرة التــي توصلنــا إليهــا مــن خــال تطبيــق االســتراتيجية الســابقة لألعــوام 2018م 2020 -م،

حيــث التوســع فــي األوعيــة الزكويــة والضريبيــة وعــدد المكلفيــن ،وتطويــر أنظمــة وخدمــات

متقدمــة للــزكاة والضريبــة؛ كالتطبيــق الناجــح لمشــروعي ضريبــة القيمــة المضافــة ،وضريبــة الســلع
المطبقــة ،مــع إنشــاء لجــان التســوية،
االنتقائيــة ،لتصبــح المملكــة مــن أوائــل الــدول الخليجيــة
ّ
وتســعير المعامــات وتدشــين مشــروع األختــام الضريبيــة الرقميــة.

ـرا ،نحــن فــي هيئــة الــزكاة والدخــل آلينــا علــى أنفســنا أال ندخــر جهـ ً
ـرا وليــس آخـ ً
وأخيـ ً
نضيــق
ـدا ،وأال
ّ

واسـ ً
ـعا فــي ســبيل خدمــة المكلفيــن مــن خــال حرصنــا الدائــم علــى تطوير أســاليب العمل فــي إدارات

ـوال إلــى أفضــل األســاليب فــي إدارة المــوارد الزكويــة والضريبيــة.
الهيئــة وفروعهــا ،والســعي وصـ ً
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أخبار ومتابعات
10

11

الهيئة توقع مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات مع مؤسسة النقد
العربي السعودي

الهيئة توقع مذكرة تعاون مع وزارة الصناعة
والثروة المعدنية

وقعــت الهيئــة ممثلــة بمعالــي محافــظ الهيئــة،

وتهــدف المذكــرة إلــى وضــع إطــار عمــل للتعــاون

وقعــت الهيئــة ممثلــة بمعالــي محافــظ الهيئــة،

المؤسســات ،ونشــر الوعــي لديهــم عــن طريــق

الماضــي ،مذكــرة تفاهــم لتبــادل المعلومــات مــع

بيــن المملكــة ،والواليــات المتحــدة األمريكيــة

الماضــي ،مذكــرة تعــاون مــع وزارة الصناعــة

االمتثــال الضريبــي لديهــم .كمــا تهــدف المذكرة

المهنــدس ســهيل بــن محمــد أبانمــي ،مايــو

مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ،ممثلــة بمعالــي
محافــظ المؤسســة ،الدكتــور أحمــد بــن عبــد الكريــم

الخليفــي.

بيــن الطرفيــن إلنفــاذ وتطبيــق االتفاقيــة المبرمــة

لتحســين االمتثــال الضريبــي الدولــي ،وتنفيــذ قانــون

االمتثــال الضريبــي للحســابات األجنبيــة (،)FATCA
باإلضافــة إلــى تطبيــق االتفاقيــة المتعــددة
األطــراف بيــن الســلطات المختصــة بشــأن التبــادل

التلقائــي لمعلومــات الحســابات الماليــة.
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المهنــدس ســهيل بــن محمــد أبانمــي ،أبريــل
والثــروة المعدنيــة ،ممثلــة بمعالــي نائــب الوزير،

المهنــدس أســامة بــن عبــد العزيــز الزامــل.

وتهــدف المذكــرة إلــى وضــع إطار عمــل للتعاون
بيــن الطرفيــن فــي تبــادل المعلومــات والخبــرات

والبحــث عــن المعوقــات والتحديــات التــي تواجه

الزكاة والدخل

أخبار الهيئة

الحمــات اإلعالميــة والــورش التثقيفيــة لزيــادة

إلــى وضــع إطــار عمــل للتعــاون فــي إعــداد
الدراســات التخصصيــة والدراســات االقتصاديــة،
وتعزيــز التشــاركية اإليجابيــة بيــن منظومــة وزارة

الصناعــة والثــروة المعدنيــة والهيئــة العامــة
للــزكاة والدخــل فــي حــل المعوقــات.
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مذكرة تفاهم بين «الزكاة والدخل» و «المحاسبين
القانونيين» لتعزيز امتثال المكلفين ألنظمة الزكاة والدخل
وقعــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل يونيــو

تخصصيــة وورش تعريفيــة تعقدهــا هيئــة الــزكاة

للمحاســبين القانونييــن ،لوضــع إطــار عمــل

القانونييــن» دورات تدريبيــة وورش عمــل

الماضــي ،مذكــرة تفاهــم مــع الهيئــة الســعودية
للتعــاون بيــن الهيئتيــن فــي ســبيل تعزيــز امتثــال

المكلفيــن فــي المملكــة لمتطلبــات تقديــم
اإلقــرار الزكــوي والضريبــي.

أطلقــت الهيئــة العامــة للــزكاة الدخــل فــي شــهر
موقــع التواصــل االجتماعــي «تويتــر» ،باســم

الهيئــة حمــود الحربــي ،وحضرهــا مــا يقــارب  15ألــف

يونيــو فقــرة توعويــة جديــدة عبــر حســابها علــى
«ســاعة توعيــة» ،يتــم من خاللها تقديــم معلومات
توعويــة حــول عــدد مــن اختصاصــات الهيئــة كالزكاة

والضرائــب وغيرهــا ،باإلضافــة إلــى اإلجابــة علــى
االستفســارات التــي تســاهم فــي توعيــة المكلفيــن
واألفــراد.

وبــدأت الفقــرة فــي تمــام الســاعة الثامنــة

بــث مباشــر ،وتناولــت فــي
مســاء عبــر ٍ
والنصــف
ً
أول مواضيعهــا «األحــكام االنتقاليــة المتعلقــة
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والدخــل» ولشــرائحهم المســتهدفة.

ويأتــي توقيــع هــذه المذكــرة ،التــي ســيمتد

بمــا يتوافــق مــع متطلبــات الفحــص الزكــوي

والدخــل والجهــات الحكوميــة األخــرى ،لتحســين

ومتطلبــات برنامــج مراقبــة جــودة األداء

برفــع نســبة ضريبــة القيمــة المضافــة مــن  5إلــى

متخصصــة إلــى منســوبي هيئــة «الــزكاة

وتهــدف المذكــرة إلــى التعــاون فــي الزيــارات

والضريبــي لــدى هيئــة «الــزكاة والدخــل»

«الزكاة والدخل» تطلق مبادرة توعوية باسم «ساعة توعية»

ســتقدم هيئــة «المحاســبين
والدخــل ،كمــا
ّ

العمــل بهــا علــى مــدى ثــاث ســنوات ،فــي

الميدانيــة لمكاتــب المحاســبة القانونيــة،

المهنــي لــدى هيئــة «المحاســبين القانونييــن».
وقــد شــملت بنــود المذكــرة أيضـ ًـا حــث مكاتــب

المحاســبة القانونيــة للمشــاركة فــي دورات

الزكاة والدخل

أخبار الهيئة

إطــار التعــاون بيــن الهيئــة العامــة للــزكاة
متطلبــات الفحــص الزكــوي والضريبــي ،وتعزيــز

امتثــال المكلفيــن بمــا يصــدر عــن الهيئــة مــن
تعليمــات وضوابــط ذات صلــة بجبايــة الــزكاة
وتحصيــل الضرائــب فــي المملكــة.

 ،»%15حيــث قدمهــا المتحــدث الرســمي باســم
شــخص.

ً
ـتمرارا لجهــود الهيئة
ويأتــي إطــاق هــذه الفقرة اسـ

العامــة للــزكاة والدخــل فــي توعويــة المكلفيــن
واألفــراد بشــكل عــام حــول اختصاصاتهــا ،إذ يشــار

إلــى أن فقــرة «ســاعة توعيــة» ســيتم تقديمهــا كل
أســبوعين ،مــن قبــل المتحــدث الرســمي للهيئــة أو

أحــد مســؤولي الهيئــة مــن ذوي االختصــاص.
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 4ورش عمل للتوعية باألحكام االنتقالية لرفع نسبة ضريبة
القيمة المضافة
نظمــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل أربــع ورش

األمريكيــة ،وحضرهــا  30مشــاركا.

المملكــة العربيــة الســعودية باألحــكام االنتقاليــة

لرفــع نســبة ضريبــة القيمــة المضافــة مــن  %5إلــى

عمــل افتراضيــة ،وذلــك لتوعيــة المكلفيــن فــي
لرفــع نســبة ضريبــة القيمــة المضافــة مــن  %5إلــى

 ،%15حيــث تــم عقــد سلســلة الــورش بيــن الحــادي
والعشــرين والثالــث والعشــرين مــن شــهر يونيــو
الماضــي بواســطة تقنيــة البــث االفتراضــي علــى

شــبكة اإلنترنــت.

وتناولــت الــورش األربــع التعريف باألحــكام االنتقالية
 ،%15واإلجــراءات المتعلقــة بذلــك ،باإلضافــة إلــى
أمثلــة علــى ممارســات القطاعــات االقتصاديــة،

واإلجابــة عــن أســئلة المشــاركين.

وتأتــي إقامــة هــذه الــورش ضمــن جهــود الهيئــة

العامــة للــزكاة والدخــل فــي توعيــة المكلفيــن

وعقــدت «الــزكاة والدخــل» جلســة حواريــة وورشــة

باألحــكام الضريبيــة الســارية فــي المملكــة،

للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة (منشــآت) ُم َمثلــة

رفــع نســبة ضريبــة القيمــة المضافــة مطلــع شــهر

افتراضيتيــن بالتعــاون مــع الهيئــة العامــة
عمــل
ْ
فــي مركــز دعــم المنشــآت ،وحضــر الجلســة أكثــر مــن

وتمكينهــم مــن االمتثــال لهــا ،وذلــك قبــل موعــد
يوليــو المقبــل.
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ومــن المقــرر عقــد مزيــد مــن الــورش التعريفيــة فــي

كمــا نظمــت الهيئــة وبالتعــاون مــع الغرفــة التجاريــة

المضافــة ،وكيفيــة مواءمــة المنشــآت ألعمالها بما

مكلفــي الهيئــة من منســوبي غرفــة جــازان ،وحضرها

الــذي شــهدته الــورش المنعقــدة مــن المكلفيــن.

مشــارك.

الصناعيــة فــي جــازان ورشــة أخــرى ،اســتهدفت

 100مشــارك ،فيمــا اســتهدفت الورشــة الرابعــة
المســتثمرين األجانــب فــي المملكــة ،والتــي ُع ِقــدت
بالتعــاون مــع وزارة االســتثمار وبحضــور غرفــة التجارة
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«الزكاة والدخل» تطلق رحلة تعليمية توعوية إلكترونية
للوقاية فايروس «كورونا»
أطلقــت هيئــة الــزكاة والدخــل رحلــة تعليميــة

توعويــة إلكترونيــة خاصــة للوقايــة مــن فايــروس
ً
إيمانــا منهــا بشــعار
«كورونــا» ويأتــي ذلــك

ً
ودعمــا لجهــود وزارة الصحــة
«كلنــا مســؤول»
فــي التصــدي لهــذا الفايــروس.

الزكاة والدخل

أخبار الهيئة

ويمكــن للمســتفيدين تجربــة الرحلــة اإللكترونيــة

ومشــاهدة المــواد التوعويــة واالســتفادة
أيضـ ًـا مــن تعلــم ســبل الوقايــة مــن الفايــروس،

مــن خــال الدخــول للصفحــة عبــر الرابــط اآلتــي:
bit.ly/39cyoiV

وتضــم الرحلــة التعليميــة عــدة مــواد توعويــة

وتثقيفيــة توضــح طــرق الوقايــة مــن هــذا
الفايــروس وأعراضــه باإلضافــة إلــى اإلجــراءات
المعتمــدة مــن وزارة الصحــة حــول كل مــا يخــص

التعامــل مــع هــذا الوبــاء.

األيــام المقبلــة بشــأن رفــع نســبة ضريبــة القيمــة

يتوافــق مــع هــذه الزيــادة ،فــي ظــل اإلقبــال الكبيــر
ُيذكــر أن الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل قــد أصــدرت
ً
إرشــاديا لألحــكام االنتقاليــة المتعلقــة برفــع
دليــا
ً

نســبة ضريبــة القيمــة المضافــة إلــى .%15
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متابعات

جوائز الهيئة ..عالمة التميز والكفاءة التشغيلية
تميــزت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بالجــودة

حصــدت العديــد مــن الجوائــز المحليــة والعالميــة،

العمــل الجاذبــة.

لخدمــة العمــاء وصنفــت فــي الفئــة البالتينيــة

واألداء والموثوقيــة واالعتماديــة العاليــة ،وبيئــة

ونتــاج طبيعــي لهــذا التميــز التشــغيلي ،حــازت

الهيئــة علــى العديــد مــن الجوائــز اإلقليميــة مــن

عــدد مــن الجهــات التــي لهــا وزنهــا اإلقليمــي
والدولــي ،وفيمــا يخــص التميــز التشــغيلي أعــدت
دليــا للجــودة.
ً
الهيئــة

ً
مؤخــرا بجائــزة تميــز التطبيقــات
وفــازت الهيئــة

الحكوميــة اإللكترونيــة الذكيــة مــن قبــل معهــد
جائــزة الشــرق األوســط للتميــز بعــد تنفيذهــا لعــدة
خدمــات إلكترونيــة لقطــاع األعمــال ،وجائــزة (لينكد

إن) لعاميــن متتالييــن 2019-2018م كأفضــل فريق

توظيــف الســتقطاب الكفــاءات البشــرية علــى

حيــث نالــت جائزتيــن عالميتيــن كأفضــل مركــز اتصال

بمؤشــر النضــج اإللكترونــي مــن بيــن جميــع الجهــات

الحكوميــة فــي برنامــج (يســر).

وواصلــت الهيئــة تميزهــا بحصولهــا علــى شــهادة

الجــودة  ،ISO 27001وعــدد مــن شــهادات اآليــزو
األخــرى ،وهــي:

• ( )ISO 9001:2015الخاصــة بمعاييــر أنظمــة
إدارة الجــودة
• ( )ISO 10002:2018الخاصــة بمعاييــر تــداول

شــكوى العمــاء ورفــع معــدالت رضــا المســتفيدين

مســتوى القطــاع الحكومــي فــي المملكــة .كمــا

عزيزنــا المكلــف حصــد الهيئة للجوائز يعكس جــودة الخدمات واألنظمة اإللكترونية
المتميــزة التــي تلبــي احتياجاتــك ،مــن خــال توفيــرخدمــات عاليــة الجــودة ،وبــكل
ســهولة ويســر لتنفيــذ مشــاريعك االســتثمارية بأعلــى درجــات األمــان.
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19

الزكاة والدخل

20

مبادرات تحفيز االقتصاد

21

الزكاة والدخل

أنفوجرافيك

مبادرات الهيئة لتحفيز االقتصاد ودعم القطاع الخاص
قامــت الهيئــة العامــة للــزكاة بالعديــد مــن اإلجــراءات االحترازيــة وتقديــم الكثيــر مــن المبــادرات التحفيزيــة

خدمات العمالء في أبريل

لدعــم القطــاع الخــاص والتعافــي مــن آثــار جائحــة كورونــا.
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مركز االتصال

للمكلفين
مبادرة استهدفت تقديم تسهيالت ُ

الموحد

جاءت أبرز المبادرات في اآلتي
تأجيل اإلقرار والسداد للزكاة.

تأجيل اإلقرار والسداد في ضريبة
الدخل.

تأجيل دفع ضريبة السلع

االنتقائية عند الجمارك.

تأجيل اإلقرار والسداد لضريبة

منح الشهادات الزكوية بدون

القيمة المضافة وضريبة السلع

قيود.

تأجيل دفع ضريبة القيمة

تعليــق تنفيــذ إجــراءات إيقــاف

المضافة عند الجمارك.

محادثة

14455

بريد

رسالة

خدمات العمالء في مايو

مركز االتصال

تأجيل اإلقرار والسداد لضريبة

االنتقائية.

اتصال

13629

1455

اإلعفاء من الغرامات.

التوسع في قبول طلبات التقسيط

االستقطاع.

22

34776

محادثات فورية

حساب «تويتر»

البريد االلكتروني

خدمــات المكلفيــن والحجــز.

الموحد

24906
اتصال

محادثات فورية

11084
محادثة

حساب «تويتر»

البريد االلكتروني

24525
رسالة

1238
بريد

ً
ً
قريبا
بعيدا لتبقى
عزيزي المكلف نذهب بخدماتنا

23

الزكاة والدخل

24

مبادرة اإلعفاء من الغرامات

25

الزكاة والدخل

مبادرات

المبادرة تشمل

إعفاءات الغرامات للمكلفين المسجلين وغير المسجلين
أطلقــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل مبادرة إلعفاء المكلفين المســجلين لديها وغير المســجلين،
مــن الغرامــات المســتحقة ،وذلــك بهــدف تخفيــف اآلثــار االقتصاديــة الناتجــة عــن جائحــة فيــروس
كورونــا المســتجد.

 30سبتمبر 2020م

من  18مارس 2020م وحتى

اإلعفاء من الغرامات المترتبة
على تعديل إقرارات ،سبق

اإلفصاح عن أي مبالغ مستحقة.

تقديمها للهيئة.

نطاق المبادرة

غرامات تقديم أي إقرارات متأخرة.
ضريبة الدخل

ضريبة االستقطاع

ضريبة القيمة
المضافة

ضريبة السلع
االنتقائية

عدم احتساب أي غرامات على
اإلقرارات السابقة التي سيتم

تعديلها أو تقديمها خالل فترة
المبادرة.

شروط االستفادة من المبادرة

تسجيل المكلف
المسجل

26

تقديم اإلقرارات
المستحقة

سداد

الضريبة

27

منافع المبادرة
عدم تسجيل أي غرامات على اإلقرارات السابقة التي سيتم تعديلها أو تقديمها مثل:

غرامة التأخر في
تقديم اإلقرار

غرامة التأخر في
السداد

الزكاة والدخل

مبادرات

غرامة التعديل

المكلفون غير المسجلين في الهيئة أتاحت لهم المبادرة

التسجيل

تقديم إقراراتهم التي
كان يتوجب تقديمها

سداد الضريبة

المستحقة عليهم

منافع المبادرة
عدم احتساب أي غرامات مثل:

غرامة التأخر في
التسجيل

28

غرامة التأخر في
تقديم اإلقرار

غرامة التأخر في
السداد

ورش عمل

29

المبــادرات ودراســة تمديدهــا أو اقتــراح
مبــادرات أخــرى جديــدة إذا دعــت الحاجــة لذلــك،

الزكاة والدخل

ورش عمل

مقلــا مــن المخــاوف بشــأن الغرامــات التــي
ً

أوضــح أن هدفهــا زيــادة التــزام المكلفيــن بدفــع

التزاماتهــم مــن الــزكاة والضرائــب.

تطور األعمال

ولفــت محافــظ «الــزكاة والدخــل» إلــى التطــور
المطــرد الــذي تشــهده الهيئــة فــي أعمالهــا،
بمــا فــي ذلــك أمانــة اللجــان الضريبيــة وإصــدار
الشــهادات الزكويــة آليـ ًـا بمجــرد دفــع المكلــف،

كمــا أن االعتراضــات يتــم البــت فيهــا بحــد
أقصــى  90يومـ ًـا ،مشـ ً
ـيرا إلــى أن ضريبــة القيمــة
المضافــة ســاعدت علــى تطــور األنظمــة

المحاســبية فــي المنشــآت التجاريــة ولــم تعــد
ً
عائقا أمام المســتهلك أو تقلل من اســتهالكه.
ً
تنفيذا لألمر الملكي بشأن وضع حوافز تهدف إلى

المســاهمة فــي تخفيــف األعبــاء الماليــة علــى

(الزكاة والدخل) بالتعاون مع

لمقابلــة التزاماتهــا الماليــة ،خــال أزمــة «كورونــا

تخفيف اآلثار االقتصادية على القطاع الخاص

(غرفة الرياض) يعقدان ورشة عمل «توعية لكبار
المكلفين بمبادرات الحد من آثار كورونا» على
قطاع األعمال

نظمــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل ورشــة

عمــل عــن «توعيــة المكلفيــن بمبــادرات الحــد
مــن آثــار كورونــا» علــى قطــاع األعمــال بالتعــاون
ً
مؤخــرا ،فــي إطــار
مــع مجلــس الغــرف الســعودية

30

المنشــآت التجاريــة وتوفيــر الســيولة النقديــة

المســتجد» ،تحــدث خاللهــا محافــظ الهيئــة،
المهنــدس ســهيل بــن محمــد أبانمــي ،بحضــور

رئيــس مجلــس الغــرف الســعودية ،عجــان العجــان،
ورؤســاء اللجــان الوطنيــة بالمجلــس.

مراقبة السوق

وأوضــح محافــظ الهيئــة المهنــدس أبانمــي خــال
اللقــاء االفتراضــي ،أن الهيئــة تراقــب أوضــاع

مبادرات إيجابية

مــن جانبــه ،أوضــح رئيــس مجلــس الغــرف

الســعودية عجــان العجــان أن المبــادرات
اإليجابيــة التــي أطلقتهــا الهيئــة العامــة للــزكاة

والدخــل تأتــي فــي ســياق ترجمــة توجيهــات

القيــادة للجهــات الحكوميــة بالعمــل علــى

تخفيــف آثــار جائحــة «كورونــا» علــى القطــاع
ً
مشــيدا بجهــود دعــم قطــاع األعمــال
الخــاص،
علــى تجــاوز هــذه الظــروف االســتثنائية.

الســوق بشــكل مســتمر ،وتعمــل علــى التواصــل

مــع المكلفيــن لضمــان اســتفادتهم مــن تلــك
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مداخــات رؤســاء اللجــان الوطنيــة بمجلــس الغــرف الســعودية انحصــرت

أبرز مبادرات الهيئة
تأجيل اإلقرار والسداد

تأجيل اإلقرار والسداد لضريبة

تأجيل اإلقرار والسداد في ضريبة

تأجيل دفع ضريبة القيمة

تأجيل اإلقرار والسداد لضريبة

تأجيل دفع ضريبة السلع

السلع االنتقائية.

للزكاة.

الدخل.

االستقطاع.

المضافة عند الجمارك.

في

الزكاة والدخل

ورش عمل

العمل على تطوير هذه مبادرات الهيئة « إعفاء  -تمديد».

مراعاة الظروف االقتصادية وتأثر التدفقات النقدية لدى منشآت األعمال.

االنتقائية عند الجمارك.

إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة على مدخالت اإلنتاج للصناعة.
تأجيل اإلقرار والسداد لضريبة

القيمة المضافة.

التــزام قطــاع األعمــال بدفــع الــزكاة مــع ضــرورة النظــر فــي أوضــاع بعــض
القطاعــات كالتجزئــة.

عدد المستفيدين من مبادرات الهيئة

إيجــاد مبــادرات متنوعــة لخدمــة قطاعات العقــارات والذهب والســياحة وتخفيف
تأجيل اإلقرار والسداد

تأجيل إقرار وسداد ضريبة

المجموع

637

228

865

للزكاة

القيمة المضافة

التأثيــر عليها.

تفعيل آلية التواصل بشأن االعتراضات على اإلقرارات الضريبية.

ألف مكلف
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الضريبــة علــى الســلع المســتوردة

وأوضــح الحربــي أن ضريبــة القيمــة المضافــة
علــى الســلع المســتوردة ســوف تطبــق مــع
تاريــخ االســتيراد ،فــإذا تــم االســتيراد قبــل
نهايــة  30يونيــو 2020م تطبــق عليــه نســبة
 %5وإذا تــم االســتيراد بعــد هــذا التاريــخ تطبــق
النســبة المعدلــة وهــي  .%15وذكــر أن الســلع

المســتوردة مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي
ابتــداء
خاضعــة للضريبــة ،وســوف تكــون %15
ً
مــن  1يوليــو ،الفتـ ًـا إلــى أن االتفاقيــة مــع دول

مجلــس التعــاون فــي المرحلــة االنتقاليــة تنــص
علــى إنشــاء نظــام إلكترونــي خــاص بالتوريــدات
الضريبيــة بالــدول المطبقــة للضريبــة ،لكــن هــذا

غرفة الشرقية بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة

فعــل حاليــا.
النظــام اإللكترونــي لــم ُي ّ

والدخل

تذاكر الطيران الخارجية صفرية

تنظمان ورشة عمل حول (األحكام االنتقالية

وأشــار الحربــي إلــى أن شــركات الطيــران يجــب

لزيادة ضريبة القيمة المضافة األساسية)

أن تقــوم بإصــدار التذاكــر بضريبــة  %15بالنســبة

عقــدت الغرفــة التجاريــة فــي المنطقــة الشــرقية

لخدمــة الطيــران المحلــي المقدمــة بعــد  1يوليو،
علمـ ًـا أن تذاكــر الطيــران الدولــي صفريــة.

عمــل عــن ُبعــد حــول (األحــكام االنتقاليــة لزيــادة

إبرام العقود مع الجهات الحكومية

بالتعــاون مــع الهيئــة العامــة للــزكاة والدخل ورشــة

ضريبــة القيمــة المضافــة األساســية إلــى )%15
وذلــك بمقــر الغرفــة فــي الدمــام يــوم األربعــاء
2020/06/17م ،وبمتابعــة أكثــر مــن  400مــن

الضريبيــة المصــدرة والشــحنات المســتوردة.

وفــي الســياق ذاتــهً ،
ذكــر حمــود الحربــي أن إبرام

بعــد ذلــك انطلقــت فعاليــات الورشــة والتــي

العقــود مــع الجهــات الحكوميــة يشــمل “خطاب

الهيئــة

عليهــا (أي تظــل خاضعــة للضريبــة بنســبة )%5

تحــدث فيهــا األســتاذ /حمــود بــن عبــد اللــه

الترســية” ،بحيــث تطبــق األحــكام االنتقاليــة

المختصيــن والمهنييــن فــي مجــال الــزكاة والدخــل

الحربــي

بــدأت فعاليــات الورشــة بكلمــة لألســتاذ /هانــي

لضريبــة القيمــة المضافــة والتــي حــددت بــــ
ً
بــدءا مــن
 %15تســتمر إلــى  30يونيــو 2021م

بالنســبة قبــل التعديــل فيمــا يخــص أعمــال مثــل

الطويلــة المبرمــة قبــل قــرار رفــع نســبة الضريبــة،

أو حلــول  30يونيــو 2021م ،أيهــم أســبق.

والمحاســبة والمراجعــة ومنســوبي الغرفــة.

بــن حســن العفالــق رئيــس اللجنــة التجاريــة بغرفــة

الشــرقية؛ رحــب فيهــا بالمشــاركين فــي الورشــة،
منوهـ ًـا بــدور الغرفــة فــي تقديم لمحة شــاملة حول
كيفيــة التعامــل مــع العقــود المبرمــة والفواتيــر
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مستشــار

وكيــل

محافــظ

للعمليــات .والــذي أكــد أن المرحلــة االنتقاليــة

 11مايــو الماضــي؛ تعــد ضــرورة لمعالجــة العقــود

والمســتمرة لمــا بعــد البــدء بالتطبيــق الجديــد.

فــي حــال كان تاريــخ العقــد أو تاريــخ خطــاب

الترســية قبــل  11مايــو 2020م ،ويســتمر العمــل
هــذه العقــود الــى حيــن انتهــاء العقــد أو تجديــده

عقــود قائمــة وتعتبــر ذات طابــع مســتمر مثــل

فواتيــر الكهربــاء والميــاه ،فتكــون الفواتيــر
الصــادرة فــي أو بعــد  1يوليــو 2020م خاضعــة

الزكاة والدخل

ورش عمل

للنســبة الجديــدة  .%15وبالنســبة للتعاقــدات
فــي الفتــرة مــن  11مايــو –  30يونيــو 2020م

تطبــق عليهــا الضريبــة بنســبة  %5فــي حــال تــم
ً
فعليــا قبــل نهايــة  30يونيــو ،فيمــا
توريدهــا

تطبــق الضريبــة بنســبة  %15فــي حــال وردت
ً
فعليــا فــي أو بعــد  1يوليــو 2020م.

التعاقدات بين منشأتين مسجلتين

وقــال الحربــي ،الحال نفســه إذا تمت التعاقدات

بيــن منشــأتين مســجلتين فــي ضريبــة القيمــة

المضافــة قبــل  11مايــو 2020م والتوريــدات
المســتمرة إلــى مــا بعد  1يوليــو 2020م ،تعطي

للعميــل حــق خصــم ضريبــة المدخــات كاملــة،
حيــث تطبــق الضريبــة بنســبة  %5وذلــك حتــى

تاريــخ انتهــاء أو تجديــد العقــد أو حلــول تاريــخ

 30يونيــو 2021م ،وفــي حــال التعاقــد فــي

الفتــرة مــن  11مايــو –  30يونيــو 2020م تطبــق
الضريبــة بنســبة  %5إذا تــم التوريــد فعليـ ًـا قبــل

نهايــة  30يونيــو 2020م وتطبــق الضريبــة
بنســبة  %15فــي حــال وردت فعليـ ًـا فــي أو بعــد
 1يوليــو 2020م.

ُ
واخـتـتـمـــت الـورشـــة باســتـعـــراض للــدروس
المســتفادة وعــرض كافــة التطــورات ،واآلليــات

الخاصــة بتطبيــق الضريبــة بعــد الزيــادة الجديــدة،
وبعدهــا ُأتيحــت الفرصــة للمتابعيــن لتوجيــه
األســئلة والمقترحــات وزيــادة التفاعــل ،وتــم
التعليــق عليهــا مــن قبــل القائميــن علــى أمــر
الورشــة.

وفيمــا يخــص الخدمــات المقدمــة بموجــب
35
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ملف العدد
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العقود ..والفواتير الضريبية

خصم ضريبة المدخالت

دليل األحكام االنتقالية لرفع نسبة ضريبة القيمة المضافة
ضريبة القيمة المضافة ساعدت على تطور األنظمة المحاسبية
في المنشآت التجارية
أصــدرت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل الدليــل

قبل بداية التطبيق

للجانــب التوعــوي لجميــع األشــخاص الطبيعييــن
ً
ً
اقتصاديــا،
نشــاطا
واالعتبارييــن الذيــن يمارســون

تــم االســتيراد قبــل نهايــة  30يونيــو 2020م تطبــق

اإلرشــادي الخــاص باألحــكام االنتقاليــة لرفــع
ً
تعزيــزا
نســبة ضريبــة القيمــة المضافــة إلــى %15

والخاضعيــن لضريبــة القيمــة المضافــة.

أهمية الدليل

وتكمــن أهميــة هــذا الدليــل فــي تقديــم المزيــد من

التوضيحــات فيمــا يتعلــق بالتعامــل مــع العقــود
المبرمــة ،وكيفيــة التعامــل مــع الفواتيــر قبــل
وبعــد إقــرار زيــادة نســبة ضريبــة القيمــة المضافــة

بمــا فــي الشــحنات المســتوردة ،التــي تــم طلبهــا
قبــل تاريــخ ســريان زيــادة نســبة ضريبــة القيمــة
المضافــة.

وبــدأت الهيئــة تطبيــق تعديــل نســبة ضريبــة
ً
عوضــا عــن  %5منــذ
القيمــة المضافــة إلــى %15

مطلــع شــهر يوليــو 2020م ،فيمــا تنتهــي المرحلــة

االنتقاليــة لزيــادة ضريبــة القيمــة المضافــة 30
يونيــو 2021م ،وكانــت األحــكام االنتقاليــة بــدأت
منــذ  11مايــو الماضــي.

وتُ طبــق ضريبــة القيمــة المضافــة علــى الســلع
المســتوردة اعتبـ ً
ـارا مــن تاريــخ االســتيراد ،بحيــث إذا

بنســبة  ،%5وإذا تــم االســتيراد بعــد هــذا التاريــخ

تطبــق النســبة األساســية المعدلــة .%15

اســتثناء العقــود القائمــة مــع الجهــات
الحكوميــة والتوريــدات المســتمرة

وجــاء فــي دليــل األحــكام فيمــا يخــص التعاقــدات

بيــن منشــأة مســجلة فــي ضريبــة القيمــة المضافــة

وجهــة حكوميــة قبــل  11مايــو والتوريــدات
المســتمرة إلــى مــا بعــد األول مــن يوليــو الجــاري

تطبــق عليهــا ضريبــة  %5وذلــك حتــى تاريــخ انتهــاء

أو تجديــد العقــد أو حلــول تاريــخ  30يونيــو 2021م،

أيهــم أســبق ،والتعاقــدات فــي الفتــرة مــن 11

مايــو –  30يونيــو 2020م تطبــق عليهــا الضريبــة
بنســبة  %5فــي حــال تــم توريدهــا فعليـ ًـا قبــل نهايــة

 30يونيــو ،فيمــا تطبــق الضريبــة بنســبة  %15فــي
ً
فعليــا فــي أو بعــد األول مــن يوليــو
حــال وردت
2020م.

وذكــر الدليــل أن التعاقــدات بيــن منشــأتين

مســجلتين فــي ضريبــة القيمــة المضافــة قبــل

 11مايــو 2020م والتوريــدات المســتمرة إلــى ما

بعــد  1يوليــو 2020م ،وكان للعميــل حــق خصــم
ضريبــة المدخــات كاملــة ،حيــث تطبــق الضريبــة

بنســبة  ،%5وذلــك حتــى تاريــخ انتهــاء أو تجديــد
العقــد أو حلــول تاريــخ  30يونيــو 2021م ،أيهــم
أسبق.

وفـــي حـــال الــتــعــاقــــد فـــي الــفــتــــرة بــيــــن

بنســبة  %15إذا تــم التوريــد فعليـ ًـا فــي أو بعــد

 1يوليو 2020م.

الزكاة والدخل

ملف العدد

كمــا وضــح الدليــل اإلرشــادي حــال إصــدار فواتيــر

ضريبيــة عــن توريــدات مســتمرة يتــم تنفيذهــا
ً
ً
وجزئيــا
جزئيــا قبــل نهايــة  30يونيــو 2020م،

بدايــة مــن  1يوليــو 2020م ،تطبــق الضريبــة
بنســبة  %5علــى الفاتــورة المتعلقــة بجــزء

التوريــد الــذي يتــم قبل نهاية  30يونيو 2020م،
وبنســبة  %15علــى الفاتــورة المتعلقــة بجــزء

التوريــد الــذي يتــم بدايــة مــن  1يوليــو 2020م.

 11مايــو –  30يونيــو 2020م تطبــق الضريبــة
ً
فعليــا قبــل نهايــة
بنســبة  %5إذا تــم التوريــد
 30يونيــو 2020م ،وتطبــق الضريبــة بنســبة
ً
فـعـلـيــــا فـــي أو بـعــــد
 %15فـــي حـــال وردت
 1يوليو 2020م.

الفواتير الضريبية

وبـشـــأن الـتـعـامـــل مــع الـفـواتـيـــر الـضـريـبـيـــة
المصــدرة قبــل وبعــد إقــرار زيــادة نســبة ضريبــة

القيمــة المضافــة إلــى  ،%15بيــن دليــل األحــكام
أنــه إذا تــم إصــدار الفاتــورة الضريبيــة قبــل

 11مايــو 2020م وتــم التوريــد المتعلــق

بالفاتــورة فــي أو بعــد  1يوليــو 2020م ،تطبــق

الضريبــة بنســبة  %5علــى ذلــك التوريــد ،بشــرط
ً
فعليــا قبــل نهايــة  30يونيــو
أن يتــم التوريــد
2021م.

وفــي حــال إصــدار الفاتــورة الضريبيــة مــن تاريــخ

 11مايو 2020م ،وحتى تاريخ  30يونيو 2020م،
ً
فعليا
تطبــق الضريبــة بنســبة  %5إذا تــم التوريــد
قبــل نهايــة  30يونيــو 2020م ،وتطبــق الضريبــة
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إيضاحات الدليل اإلرشادي الخاص باألحكام االنتقالية

 1يوليو 2020م تاريخ سريان
تعديل نسبة الضريبة إلى %15

 11مايو 2020م

تاريخ صدور القرار

(بداية األحكام االنتقالية)

نماذج تطبيقية الحتساب الزيادة

الزكاة والدخل

ملف العدد

الفواتيــر المصــدرة قبــل تاريــخ  11مايــو 2020م ،مــع مســتهلك نهائــي يمكــن للمــورد
احتســاب الضريبــة علــى التوريــدات الخاصــة بهــا بنســبة  %5حتــى تاريــخ نهايــة العقــد ،أو
تجديــده أو حلــول  30يونيــو 2021م أيهمــا أســبق.

إذا تــم إصــدار الفاتــورة الضريبيــة مــن تاريــخ  11مايــو 2020م ،وحتــى تاريــخ  30يونيــو
2020م ،تطبــق الضريبــة بنســبة  %5إذا تــم التوريــد فعليـ ًـا قبــل نهايــة يــوم  30يونيــو
 30يونيو 2021م

التوريدات التي يتم تنفيذها

المرحلة االنتقالية

 1يوليو التوريدات المستمرة

جزئيا "قبل أو في أو بعد"

تاريخ انتهاء

ً
فعليــا فــي أو بعــد  1يوليــو
2020م ،وتطبــق الضريبــة بنســبة  %15إذا تــم التوريــد
2020م.

تطبــق ضريبــة القيمــة المضافــة فــي الجمــارك وفقـ ًـا للنســبة الســارية فــي تاريخ الفســح
فــإذا تــم الفســح قبــل تاريــخ  1يوليــو 2020م ســيتم تطبيــق الضريبــة بنســبة  ،%5أما إذا

تــم الفســح بعــد هــذا التاريــخ فســيتم تطبيــق الضريبة بنســبة .%15

يخضــع بيــع وشــراء العقــار لضريبــة القيمــة المضافــة ،إذا تــم بيعــه مــن ِقبــل شــخص

التعامالت الواردة في دليل األحكام االنتقالية

مســجل فــي نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة ،ويلــزم الشــخص بالتســجيل إذا بلغــت
إيراداتــه الســنوية الخاضعــة للضريبــة حــد التســجيل اإللزامــي وهــو  375,000ريــال.

يمكن للمكلفين االطالع على الدليل من خالل الرابط التالي:
التعامل مع العقود
المبرمة قبل وبعد
إقرار الزيادة
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التعامل مع الفواتير الضريبية
المصدرة قبل وبعد إقرار
الزيادة

التعامل مع الشحنات
المستوردة التي تم طلبها قبل
تطبيق الزيادة

bit.ly/2ALAM4D/
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الضريبة كمصدر إيراد ...
الكثيــر مــن دول العالــم تســن قوانيــن ضريبيــة

إيــرادات الدولــة فــي ظــل أزمــة كبيــرة وضخمــة

تصبــح مصــدر دخــل أساســي ،وتتنــوع الضرائــب

ً
دعمــا
وعليــه تبقــى ضريبــة القيمــة المضافــة
مهمـ ًـا إليــراد الدولــة فــي ظــل ظــروف اقتصاديــة

عديــدة بهــدف تعزيــز إيــرادات الدولــة ،بحيــث
بيــن الــدول وتختلــف ،منهــا ضريبــة علــى الدخــل،
ضريبــة علــى األربــاح والشــركات والمؤسســات،

وغيرهــا مــن ضرائــب علــى الســلع والخدمــات

كمثــال علــى التبــغ أو الســكريات أو غيرهــا.

وضريبــة القيمــة المضافــة أو مــا يســمى ،VAT
ً
مؤخــرا فــي المملكــة بأقــل المســتويات
طبقــت

عنــد  %5وكان ذلــك فــي األول مــن يناير 2018م،
ً
ً
حكوميــا تــم إنفــاذه برفــع
قــرارا
واليــوم نجــد أن

بــدال مــن
ً
نســبة الضريبــة المضافــة إلــى %15
 ،%5حمايــة لالقتصــاد الســعودي مــن تأثيــرات

الزكاة والدخل

ملف العدد

لــم تمــر بتاريــخ البشــرية بمثلهــا إلــى اليــوم.

اســتثنائية صعبــة ،قــد تكــون أشــد مــن الحــرب
كأثــر اقتصــادي.

اقتباس
"زيــادة ضريبــة المضافــة إلــى  %15يدعــم

إيــرادات الدولــة فــي ظــل أزمــة كبيــرة

وضخمــة لــم تمــر بتاريــخ البشــرية"

راشد بن محمد الفوزان

وتداعيــات جائحــة «كورونــا « التــي تســببت فــي

آثــار اقتصاديــة قاســية علــى العالــم أجمــع مــن
خــال توقــف النشــاط االقتصــادي إلــى حــد كبيــر

ممــا اضطرهــا لدعــم الشــركات والمؤسســات
واألفــراد لمواجهــة هــذه األزمــة.

ً
تضــررا مــن
وتعتبــر المملكــة مــن أقــل الــدول

«الجائحــة» فــي ظــل دعــم القطــاع الخــاص

بالعديــد مــن الوســائل التــي بينهــا مبــادرات هيئــة

الــزكاة والدخــل ،كمــا لــم تتأثــر الخدمــات المقدمة
ً
ـدودا علــى القطــاع
للمواطــن ،ليكــون تأثيرهــا محـ
الخــاص الــذي لــم تتعطــل مشــاريعه ،ليأتــي رفــع
ً
متســقا مــع دعــم
ضريبــة المضافــة إلــى %15
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الزكاة والدخل
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استراتيجية 2022-2020
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شــهدت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل قفــزات

• إثــراء تجربــة المكلفيــن :رفــع مســتوى الوعــي

هيئــة عامــة ،وذلــك بعــد تطبيــق اســتراتيجية تحـ ُّـول

مــن خــال قنــوات االتصــال للحصــول علــى تجربــة

كبــرى فــي أدائهــا منــذ تحولهــا مــن مصلحــة إلــى
خطهــا القائمــون علــى الهيئــة لألعــوام 2018م –
َّ

2020م مسترشــدين برؤيــة المملكــة 2030م،

لتحقيــق االســتدامة االقتصاديــة للمملكــة وازدهــار
المجتمــع.

لــدى المكلفيــن وتقديــم الخدمــات بشــكل احترافــي
متكاملــة.

• بنــاء منظومــة فعالة :خلق هيئة تتســم بالكفاءة
ّ
وتمكــن الموظــف مــن
وتتمتــع بحوكمــة قويــة

التطويــر المهنــي فــي بيئــة عمــل جذابــة.

• دعــم التنميــة االقتصاديــة :المســاهمة فــي

وبعــد نجــاح الهيئــة فــي تحقيــق منجزاتهــا الكبــرى

التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة علــى نطــاق

اســتراتيجيتها الجديــدة لألعــوام 2020م2022-م

الضريبيــة المحليــة والدوليــة.

خــال اســتراتيجية 2020-2018م ،دشــنت الهيئــة

والتــي تتكــون مــن  4أهــداف و  6ممكنــات

اســتراتيجية ،تتوائــم مــع اهــداف رؤيــة المملكــة

2030م.

الرؤية

أوســع مــن خــال تعزيــز التعــاون مــع المنظومــة

برامج ومشاريع
اســتراتيجية تنمويــة جديــدة لألعــوام 2022-2020
ـروعا
برنامجــا
تتضمــن 22
تنفيذيــا ،وأكثر من  60مشـ ً
ًّ
ً

اســتراتيجيا ،تُ ســهم فــي تحقيــق فــي تحقيــق رؤيتنــا

عالميــا إلدارة
نموذجــا يحتــذى بــه
أن تكــون الهيئــة
ًّ
ً

نموذجــا يحتــذى
وأهدافنــا األبــرز (بــأن تصبــح الهيئــة
ً

علــى العميــل.

الوصــول إلــى منصــة رقميــة آمنــة تمكــن ســير

الــزكاة والضرائــب بفاعليــة وشــفافية والتركيــز

األهداف االستراتيجية

عالميــا إلدارة الــزكاة والضرائــب) ،وذلــك عبــر
بــه
ًّ

المعامــات بشــكل فــوري لتحفيــز وزيــادة االلتــزام

ودعــم التجربــة الرقميــة الكاملــة للمكلفيــن ،مــع

االلتــزام والتخطيــط المالــي الفعــال.

ضمان تنويع اإليرادات المالية من أجل االستدامة االقتصادية.

الحفــاظ علــى إدارة فعالــة تســعى نحــو الكفــاءة والتحســين
المســتمر.

توفيــر اليقيــن الزكــوي والضريبــي والشــفافية والتعامــل مــع

المكلفيــن بشــكل عــادل ومتســق.

رفــع مســتوى الوعــي بيــن المكلفيــن وتقليــل عــبء االلتــزام

لضمــان ســهولة ممارســة األعمــال.

تقديــم برامــج تدريــب جاذبــة ومفيــدة لمعالجــة الثغــرات فــي

القــدرات ذات األولويــة.

ضمان المعرفة الزكوية والضريبية والتعليم لألجيال القادمة.

إيجــاد إطــار عمــل تنظيمــي واضــح للــزكاة والضريبــة

• رفــع االلتــزام الزكــوي والضريبــي :ضمــان أعلــى

يقــدم اليقيــن والشــفافية لكافــة المكلفيــن ،و

مراحــل رحلــة المكلــف ،بمــا فــي ذلــك التســجيل

العمليــات وفاعليــة صنــع القرار ،وأكاديميــة تدريبية

درجــات االلتــزام الزكــوي والضريبــي علــى جميــع

أنظمــة ضبــط داخليــة متطــورة تضمــن مرونــة

واإلقــرار والفحــص والدفــع.

تقــدم التميــز الفنــي والتنميــة المهنيــة المســتمرة.
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زيــادة صافــي اإليــرادات مــن خــال ضمــان أعلــى نســبة مــن

الزكاة والدخل

استراتيجية الهيئة العامة للزكاة والدخل 2022 - 2020

دور الهيئة في تفعيل أهداف رؤية 2030

تعزيــز النظــام البيئــي الضريبــي العــام والخــاص والتكامــل
والمســاهمة فــي األجنــدة الضريبيــة الدوليــة.

47

الزكاة والدخل

48

حمالت رقابية
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يونيو 2020م

مقدمة
أوال
الزيارات التفتيشية  ..النظام ً

تمكنــت الفــرق الميدانيــة مــن ضبــط 143

مخالفــة ضريبيــة خــال زيارتهــا لـــ  501موقــع
فــي قطــاع التجزئــة خــال  24ســاعة فــي جميــع

تولــي الهيئــة أهميــة بالغــة لعمــل فــرق التفتيــش

أبريل 2020م

التفتيشــية التــي قامــت بهــا فــي رفــع درجــة

مــع الحملــة األمنيــة المشــتركة 3200 ،كجــم

والرقابــة ،حيــث أســهمت الزيــارات والجــوالت

االمتثــال الضريبــي وتطبيــق األنظمــة واللوائــح
التنفيذيــة.

خــال الثالثــة أشــهر الماضيــة نفــذت الفــرق
ً
عــددا مــن الزيــارات ضبطــت
التفتيشــية للهيئــة

ضبطــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل وبالتعــاون

مــن معســل الشيشــة مجهــول المصــدر ومخالــف

للمواصفــات والمقاييــس فــي الريــاض ،تصــل
قيمتهــا إلــى مليــون ريــال ســعودي.

مايو 2020م

خاللهــا العديــد مــن المخالفــات التــي جــرى حصرهــا
ً
وفقــا ألحــكام ولوائــح الهيئــة
والتعامــل معهــا

المملكــة للتأكــد مــن التــزام المحــات التجاريــة

منســوبو الهيئــة.

الــزكاة والدخــل بالتعــاون مــع الحملــة األمنيــة

وذلــك بفضــل االحترافيــة العاليــة التــي يتمتــع بهــا
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تنفيــذ أكثــر مــن  1335زيــارة تفتيشــية فــي مناطــق

مناطــق المملكــة.

يونيو 2020م

ضبطــت  30مخالفــة ضريبيــة خــال زيارتهــا لـــ 54
موقعـ ًـا فــي قطــاع التجزئــة فــي الريــاض.

يونيو 2020م

ضبــط  13مخالفــة ضريبيــة خــال زيارتهــا لـــ 60
موقعـ ًـا فــي قطــاع التجزئــة في منطقــة الرياض.

الزكاة والدخل

حمالت رقابية

خاتمة

تدعــو الهيئــة جميــع المنشــآت إلــى االلتــزام
باألنشــطة واألعمــال المرخــص لهــا بمــا يتــواءم
مــع األنظمــة ذات الصلــة وتهيــب بالتبليــغ

الفــوري عــن أي مخالفــات.

يونيو 2020م

تــم إيقــاع المخالفــات النظاميــة وإغــاق عــدة
منشــآت مــواد البنــاء لوجــود شــبهة تســتر تجــاري
بعــد هــروب العمالــة – طريــق الخــرج الريــاض.

بتطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة بنســبة .%5

المشــتركة تضبــط  86مخالفــة لعلــب دخــان
ً
أختامــا ضريبيــة.
ومعســل ال تحمــل
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أضواء

الزكاة والدخل

أضواء

العمل «عن ُبعد» ..
نجاح الهيئة في تنفيذ المعامالت الزكوية والضريبية

نشاطات الهيئة عن بعد خالل الجائحة

حرصــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل علــى

وحققــت الهيئــة معــدالت مرتفعــة فــي خدمــة

المملكــة وتقديــم خدماتهــا للمكلفيــن «عــن ُبعــد»

وظهــر ذلــك فــي أرقــام خدمــة المكلفيــن عبــر

عمــاء الهيئــة خــال فتــرة اإلغــاق وحظــر التجــوال

االســتمرار فــي تقديــم مجهوداتهــا لدعــم اقتصــاد

القنــوات التواصليــة المتعــددة لإلجابــة عــن

خــال اإلجــراءات االحترازيــة التــي تطبقهــا المملكــة

استفســارات المكلفيــن واســتقبال مقترحاتهــم

لمواجهــة جائحــة كورونــا مســتندة علــى منظومــة
ً
إلكترونيــا
رائــدة ومتميــزة فــي تقديــم الخدمــات

ومعالجــة شــكاويهم بهــدف تعريــف وتوعيــة
المكلــف فــي معامالتــه الزكويــة والضريبيــة

مــن خــال ( )gazt.gov.saللمكلفيــن وتقديــم أكثر
مــن  60خدمــة مختلفــة إلكترونيـ ًـا ،باإلضافــة إلــى

وواجباتــه وحقوقــه تجــاه الهيئــة.

خدمــات مركــز اتصــاالت موحــد عبــر الرقــم 19993

ورشة عمل المفهوم العام

جلسة نقاش ضريبة القيمة المضافة بالتعاون

للزكاة

مع «منشآت»

وحســاب الهيئــة علــى تويتــر ()@Gazet_Care
للعنايــة بالعمــاء.

ﻣﺴﺘﻤﺮون ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺘﻜﻢ...
ﻧﻌﻤﻞ ﻣﻌﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ واﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻼزﻣﺔ

اللقاء االفتراضي «تمكين منظومة االقتصاد

ورش عمل باللغتين العربية واالنجليزية

السعودي في زمن الجائحة»

ألكثر من  2100مكلف

اﻷرﻗﺎم ﻣﻦ اﻷﺣﺪ  15ﻣﺎرس 2020م ﺣﺘﻰ اﻟﺨﻤﻴﺲ  19ﻣﺎرس 2020م

19993

@gazt_care

اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎت اﻟﻮاردة

اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ

13,734

2,201

اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت اﻟﺤﻴﺔ

info@gazt.gov.sa

اﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات

اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ

ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

2,154

اﻹﻗﺮارات
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ

اﻟﺨﺪﻣﺎت

2,961

+61

اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ

ورشة عمل األحكام االنتقالية لزيادة نسبة ضريبة

130

القيمة المضافة األساسية إلى  %15في:
أ -الغرفة التجارية المنطقة الشرقية

اﻟﺰﻳﺎرات
اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ

ب -الغرفة التجارية جازان

ت -الغرفة التجارية المدينة المنورة

467
@ GAZT_KSA

54

19993

ث -الغرفة التجارية مكة المكرمة
ج -غرفة التجارة األمريكية
ح -غرفة جدة

خ -ورشتي عمل كبار المكلفين

gazt.gov.sa
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األدلة اإلرشادية
الدليل اإلرشادي لمبادرات تحفيز االقتصاد وتخفيف اآلثار المالية على القطاع الخاص

الدليل اإلرشادي ألحكام االنتقالية المتعلقة بزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة
األساسية إلى %15
الدليل اإلرشادي لقطاع أنشطة خدمات المعلومات واالتصاالت في الئحة الزكاة
المعدلة للمنشآت التجارية
الدليل اإلرشادي لقطاع األنشطة المهنية في الئحة الزكاة المعدلة للمنشآت
التجارية
الدليل اإلرشادي لزكاة أنشطة التمويل الئحة الزكاة المعدلة للمنشآت التجارية

56

توعية
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العودة بحذر ..رسائل داخلية

تنبيه

اســتأنفت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل العمــل

العــودة التدريجيــة بحــذر ال تعنــي العــودة إلــى
ممارســة الحيــاة كمــا كانــت سـ ً
ـابقا ،بــل المقصــود

الســتئناف العمــل مــن جديــد فــي المقــر الرئيســي

للمحافظــة علــى صحتنــا وصحــة مجتمعنــا.

فــي مقــر الهيئــة ،حيــث عــاد موظفــو الهيئــة

وكذلــك فــروع الهيئــة المتعــددة فــي مختلــف
أنحــاء أراضــي المملكــة العربيــة الســعودية بعــد

ملتزمون باإلجراءات االحترازية الصحية من خالل:

الزكاة والدخل

توعية

أن نعــود بحــذر فــي الحــاالت الضروريــة فقــط
 .1لبس الكمامة.

 .2غسل أو تعقيم

فتــرة مــن العمــل عــن ُبعــد بســبب جائحــة كورونــا.

اليدين.

 .3عدم المصافحة.

وجــاء اســتئناف العمــل طبقـ ًـا لخطــة وبروتوكــوالت
وقائيــة وإجــراءات احترازيــة أعلنتهــا وزارة المــوارد
البشــرية والتنميــة االجتماعيــة ،وكان تنفيــذ هــذه

الخطــة لعــودة الموظفيــن فــي القطــاع العــام إلــى

عملهــم والمباشــرة بــه.

بداية العودة

وبــدأت فــروع الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل
والمنتشــرة فــي ثمانــي عشــرة مدينــة ومحافظــة

علــى مســتوى المملكــة منــذ الحــادي والعشــرين

 .4ترك مسافة مترين بيننا
وبين اآلخرين.

 .5الحد من التجمعات.

العودة إلى العمل احِ م نفسك واآلخرين..

مــن شــهر يونيــو الماضــي ،فــي اســتقبال المكلفيــن
ً
طبقــا لإلجــراءات االحترازيــة
والعمــاء ،وذلــك
والبروتوكــوالت الوقائيــة للقطــاع العــام.

واســتبقت الهيئــة العــودة بتنفيــذ خطــة عــودة
الموظفيــن مــن خــال تجهيــز مقــر الهيئــة وفروعهــا

إلقاء التحية على زمالئك
دون المصافحة.

ترك مسافة بينك وزمالئك

ال تقل عن متر ونصف المتر.

بمــا يتوافــق مــع اإلجــراءات االحترازيــة والتدابيــر

الوقائيــة المعتمــدة مــن قبــل وزارة الصحةوالتــي
تُ ّ
جنــب الموظفيــن التعــرض للعــدوى وزيادةانتشــار
الفيــروس.

الحرص على تطهير اليدين عند مالمسة
أي أجهزة عامة.
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تجنب مشاركة زمالئك األغراض

الشخصية األقالم واألكواب ..إلخ
59
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الئحة الزكاة المعدلة

61

الئحة الزكاة المعدلة للمنشآت
إجراءات أسهل وأكثر مرونة

تقليل االعتراضات
وتســهم القواعــد الخاصــة بحســاب زكاة أنشــطة
التمويــل بتحديــد بنــود الوعــاء الزكــوي للبنــوك

دليــا
ً
وضعــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل،
ً
إرشــاديا لالئحــة الــزكاة المعدلــة للمنشــآت،

العربــي الســعودي ،ممــا ســيرفع مســتوى االلتــزام

بشـــأن متطلبـــات جبايــة الــزكاة وآليـــة تطبيقهـــا،

والمكلفيــن فــي حســاب الــزكاة.

يحــوي إرشـــادات توجيهيـــة ،ومعلومــات أساســـية

والتزامـــات الخاضعيـن للزكاة (المكلفين) ،ويسـاعد
هـــذا الدليـــل فـــي تكويـــن رؤيـــة واضحـــة ،وتقديـــم
إرشـــادات توجيهيـــة فيمـــا يتعلـــق بالتطبيقـــات

وشــركات التمويــل المرخصــة مــن مؤسســة النقــد
ويقلــل مــن أي خــاف قــد يطــرأ بيــن الهيئــة

شركات المجموعة

التأكد من تسجيل كل
شركات المجموعة على
البوابة اإللكترونية

تقديم طلب تسجيل
المجموعة على البوابة
اإللكترونية

التقديــري ،ليصبــح حســاب الــزكاة أســهل وأكثــر

العمليـــة لجبايــة الــزكاة فـــي المملكـــة.

تسهيل اإلجراءات

مكلفــي الهيئــة ،بحيــث لــم يعــد مكلفــو التقديــري

التقديــري ،الذيــن يشــكلون النســبة األكبــر مــن

ونفــذت الهيئــة تعديــات الئحــة جبايــة الــزكاة

بحاجــة لرفــع اإلقــرار فســتقوم الهيئــة بذلــك

الــزكاة ،ووضــوح بنــود مكونــات الوعــاء الزكــوي

إمكانيــة عــرض اإلقــرار وتعديلــه.

لكافــة األنشــطة التجاريــة بمــا فيهــا نشــاط التأميــن.

مراجعة بيانات

وتطبــق الهيئــة قواعــد حســاب زكاة مكلفــي
مرونــة فــي تقديــم اإلقــرارات الزكويــة لمكلفــي

للمنشــآت التجاريــة لتتميــز بتســهيل إجــراءات تحصيل

الخطوات الواجب اتباعها لتقديم اإلقرار الزكوي الموحد

الزكاة والدخل

الئحة الزكاة المعدلة

بطريقــة آليــة وتصــدر فاتــورة الــزكاة للمكلــف مــع

موافقة الهيئة

تقديم إقرار موحد
للمجموعة

تقديم إقرار معلومات
للشركات التابعة

طريقة حساب الهيئة للزكاة
 -1الوعاء الزكوي = جميع الموجودات الزكوية – جميع االلتزامات التي مولتها.

 -2الوعــاء الزكــوي = جميــع مصــادر األمــوال الداخلية (حقوق الملكية والمخصصات وصافي ربح الســنة

المعــدل)  +مصــادر األمــوال الخارجيــة بمــا ال يتجــاوز الموجــودات المحســومة (االلتزامــات طويلــة األجــل
وااللتزامــات التــي علــم أنهــا مولــت محسـ ً
ـوما) – الموجــودات غيــر الزكويــة – الموجــودات المــزكاة ،أو
صافــي الربــح المعــدل للســنة أيهمــا أكبر.
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الئحة الزكاة المعدلة

إيضاحات عامة

طريقة حساب الهيئة في حساب الوعاء الزكوي
موجودات غير محسومة

العام الزكوي

ب -مصادر داخلية

ج -محسوم « موجودات
زكوية  -موجودات مزكاة»
الوعاء الزكوي = أ+ب-ج

حوالن الحول

السنة المالية للمكلف ،سواء أكانت هجرية أم

ً
وفقا لأليام الفعليــة للعــام
حســــاب الــزكاة

النشاط أو نهايته.

 ÷ %2.5عــدد أيــام الســنة الهجريــة × عــدد

ميالدية ،قصيرة كانت أم طويلة ،في بداية

أ -مصادر خارجية بقدر
الموجودات المحسومة
«بحد أقصى المحسوم»

الزكاة والدخل

زكاتي

الزكــوي للمكلــف وفــق الطريــق اآلتية:

األيــام الفعليــة للعــام الزكــوي للمكلــف.

أكثر من  40مليون ريال واردة لـ «زكاتي» خالل شهر رمضان
بلــغ إجمالــي المبالــغ الــواردة للــزكاة عبــر خدمــة «زكاتــي» أكثــر مــن  40مليــون ريــال خــال شــهر

رمضــان 1441هـــ  ،وتــم صرفــه علــى كافــة الفئــات المســتفيدة مــن برنامــج الضمــان االجتماعــي لــدى
 - 2إذا تحولــت االحتياطــات إلــى أحــد حســابات

طرق احتساب الوعاء الزكوي

أ -احتساب الوعاء بالطريقة غير المباشرة:

المطلوبــات طويلــة األجــل +حقــوق الملكيــة –

حقــوق الملكيــة ،فتضــاف إلــى الوعــاء عــن كامــل

المــدة ضمــن حقــوق الملكيــة.

- 3إذا تــم التصــرف بالرصيــد بنهايــة العــام بالتوزيــع

مثــال فــال يضــاف للوعــاء.

الموجــودات طوليــة األجــل = الوعــاء الزكــوي

ب -احتساب الوعاء بالطريقة المباشرة:

الموجــودات المتداولــة – المطلوبــات المتداولــة=

الوعــاء الزكــوي

الوعاء الزكوي

 - 1تضــاف إلــى الوعــاء برصيــد أول الفتــرة ،إذا بقــي

الرصيــد إلــى نهايــة العــام.
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تحميل التطبيق

وحمــل أكثــر مــن  111ألــف شــخص تطبيــق «زكاتــي» علــى الهواتــف الذكيــة خــال
َّ

شــهر رمضــان ،فيمــا بلــغ عــدد زيــارات بوابــة «زكاتــي» خــال نفــس الفتــرة أكثــر
مــن  341ألــف زيــارة ،حيــث ّ
وفــرت الهيئــة هــذه الخدمــات للتســهيل علــى األفــراد

إلكترونيــا ،باإلضافــة إلــى خدمــة «هاتــف زكاتــي».
وتمكينهــم مــن دفــع زكاتهــم
ً

خدمات تسهيلية

أسباب اإلضافة إلى الوعاء الزكوي
• مقابلــة الموجــودات المحســومة بمــا اســتغرق

ضوابط إضافة االحتياطيات إلى

وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة.

وتأتــي هــذه الخدمــات اإللكترونيــة متماشــية مــع اإلجــراءات االحترازيــة التــي

اتخذتهــا الدولــة للحــد مــن انتشــار فايــروس كورونــا ،حيــث وفــرت هــذه الخدمــات
إمكانيــة حســاب الــزكاة مــن خــال حاســبة الــزكاة لتحديــد نصــاب الــزكاة الواجبــة،
وإمكانيــة دفعهــا بطريقــة ســهلة وموثوقــة مــن خــال نظــام ســداد.

فيهــا مــن التزامــات.

• الوصــول إلــى الموجــودات الزكويــة الممولــة

مــن مصــادر األمــوال الداخليــة.

"زكاتي"

رمضان 1441هـ

أكثر من  111ألف

حمل تطبيق
شخص ّ

أكثر من  40مليون

ريال المبالغ الواردة

 341ألف

زيارة للبوابة
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زكاتي
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ّ
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ّ
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خطوات سداد الزكاة عبر بوابة زكاتي

1
الدخول على البوابة

6
زكاتك وصلت لمستحقيها
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3

2
الخدمات اإللكترونية

5

دفـــــع

دفع المبلغ

ادفع زكاتك

4
إضافة مبلغ الزكاة

مرآيا
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مرآيا

األختام الضريبية..
قواعد إجرائية تلزم المنتجين
والمستوردين بالجودة

بداية التنفيذ
وبــدأت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل أولــى
خطــوات مراحــل تنفيــذ األختــام الضريبيــة مــن خــال

يعــرف الختــم الضريبــي بأنــه «عالمــة مميــزة»،

بــدء تطبيــق النظــام علــى الســجائر المســتوردة
ُ
واتيــح للمســتوردين طلــب الحصــول علــى األختــام

الســلع االنتقائيــة المحــددة ويتــم تفعيلــه بطريقــة

اســتيرادهامــن خــارج المملكــة ،ومــن ثــم تــم منــع
تــداول علــب الســجائر التــي ال تحمــل أختامـ ًـا ضريبية.

يأتــي علــى شــكل ملصــق مــادي أو رمــز يحتــوي
علــى بيانــات رقميــة مشـ ّـفرة ،يوضــع علــى منتجــات
إلكترونيــة ،ويتــم طلبــه وطباعتــه ومتابعتــه مــن

سلع تنطبق عليها القواعد
اإلجرائية المتعلقة باألختام الضريبية

الضريبيــة لتطبيقهــا علــى الســجائر التــي ســيتم

2

1
تالتبغ
منتجا 

الســلع االنتقائيــة المحــددة االلتــزام بالمعاييــر
المحــددة الخاصــة بالمنتــج.

فرض الضوابط الرقابية

التحقق من سالمة

السلع االنتقائية

إلى المملكة

المستحقة على هذه

المستوردة

وتتيــح الهيئــة إمكانيــة التحقــق مــن نظاميــة

مــع تطبيــق نظــام الختــم الضريبــي ،بحيــث يتيــح

ومنــع بيعهــا مــن دون األختــام ،علــى أن يتــم
ً
الحقــا علــىالمشــروبات الغازيــة
تطبيــق القواعــد
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دخول السلع االنتقائية كافة الضرائب والرسوم
السلع

باألختــام الضريبيــة علــى منتجــات التبــغ األخــرى

ومشــروبات الطاقــة الخاضعــة للضريبــة االنتقائيــة.

تعزيز قدرة السلطات
على تحليل ومراجعة
السلع المستوردة

FCTC

على علب السجائر عن طريق «تطبيق تحقق».

ويمتــد تطبيــق القواعــد اإلجرائيــة المتعلقــة

للمســتخدم إمكانيــة مســح «البــار كــود» الموجــود

المشروبات الغازية

التحققمن تحصيل

على تحصيل ضريبة

وســامة األختــام الضريبيــة مــن خــال «تطبيــق
ً
تزامنــا
تحقــق» للهواتــف الذكيــة الــذي أطلقتــه

مشروبات الطاقة

األهداف الرئيسية للقواعد
اإلجرائية المتعلقة باألختام الضريبية

تتبــع ُيحتّ ــم علــى منتجــي ومســتوردي
خــال برنامــج ُّ

تطبيق تحقق

3

الحد والتقليص من التجارة
غير المشروعة للمنتجات
المستوردة

دراسة إجراءات الحد

منها وتقليصهاإلى أكبر
قدر ممكن

الوفاء بمعاييراتفاقية

منظمة الصحة العالمية

بشأن مكافحة التبغ ()FCTC
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مرآيا

مراحل قرار منع استيراد السجائر والتبغ بدون األختام الضريبية
مايو
2019م

دعــوة المســتوردين إلــى التقــدم بطلــب الحصــول علــى األختــام الضريبيــة

مايو
2019م

بداية تطبيق األختام الضريبية على علب السجائر المستوردة.

نوفمبر
2019م

ً
أختاما ضريبية.
منع بيع وتداول علب السجائر التي ال تحمل

فبراير
2020م

ً
أختاما ضريبية.
عدم السماح باستيراد منتجات الشيشة (المعسل) ال تحمل

مايو
2020م

أغسطس
2020م
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عدم السماح ببيع أو تداول أي منتجات للمعسل دون األختام الضريبية.

منع بيع منتجات للمعسل دون األختام الضريبية.
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تجارب دولية
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تجارب دولية

تجربة بريطانيا

نماذج عالمية لتطبيق ضريبة
القيمة المضافة

وطبقــت بريطانيــا نظــام الضريبــة المضافــة
ّ

تُ عــد ضريبــة القيمــة المضافــة مــن أحــدث األنظمــة
الضريبيــة فــي العالــم ومــن بيــن  16نوعـ ًـا ،يصنفهــا

اســتثنت حينهــا بعــض الســلع والخدمــات مــن هــذه

النمــو االقتصــادي ،وتطبــق أكثــر مــن  160دولــة

القــرن الماضــي لتصــل إلــى  17.5فــي المئــة فــي

ً
ضــررا علــى
مختصــون وخبــراء أنهــا أقــل الضرائــب

حــول العالــم نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة ،مــع

التأكيــد علــى االختــاف فــي بعــض جزئيــات النظــام،
ـواء كان االختــاف فــي نســبة الضريبــة ،أو فــي
سـ ً

االســتثناءات لبعــض الخدمــات والســلع ،أو فــي
جزئيــات أخــرى.

فــي عــام 1973م بنســبة  10فــي المئــة ،إال أنهــا
الضريبــة .وارتفعــت هــذه النســبة مــن ســبعينات
عــام 2011م ،وزادت فــي عــام 2012م ،إلــى 20

االتحاد األوروبي

إيضاحات عامة

اتفقــت دول االتحــاد األوروبــي علــى قواعــد

نسبة ضريبة القيمة المضافة .%15

مبســطة للشــركات الصغيــرة ،تتعلــق بالتعامــل

مــع ملــف ضريبــة القيمــة المضافــة ،وتقــدم
ً
تبســيطا فــي نظــام ضريبــة
هــذه القواعــد

القيمــة المضافــة الحالــي للشــركات الصغيــرة،
وإعفــاء مــن ضريبــة القيمة المضافــة عبر االتحاد

األوروبي.وتوصــل المجلــس األوروبــي إلــى نهــج

فــي المئــة .وقــد أوضحــت الدراســات أن القــوة

عــام ،بشــأن زيــادة تبســيط قواعــد ضريبــة القيمة

بنســبة  1.25فــي المئــة بعــد زيــادة الضريبــة مــن

بغــرض-:

الشــرائية فــي بريطانيــا للســلع الكماليــة قلــت
 17.5فــي المئــة إلــى  20فــي المئــة.

تدرج بريطانيا في نسبة ضريبة القيمة المضافة

المضافــة المطبقــة علــى الشــركات الصغيــرة

تقليل العبء اإلداري
المســاعدة فــي تهيئــة بيئــة ماليــة للمؤسســات

1973م

2011م

نسبة
%10

نسبة
%17.5

نسبة
%20

الصين
بــدأت الصيــن فــي تفعيــل نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة منــذ مايــو 2016م وذلــك بعــد توســيع نطاقهــا
ليشــمل البنــاء والعقــارات والتمويــل وقطاعــات الخدمــات االســتهالكية.

علــى النمــو

مســاعدة المؤسســات علــى التجــارة عبــر الحــدود
بكفــاءة أكبر

74

الواليات المتحدة األمريكية
أمــا الواليــات المتحــدة فلديهــا نظــام ضرائــب

يختلــف باختــاف قوانيــن الواليــات المختلفــة،
الفيدرالــي ،وبعــض الواليــات تفــرض ضرائــب
ً
أيضــا
القيمــة المضافــة ،لكــن نســبتها تختلــف

مــن واليــة إلــى أخــرى ،وتتفــاوت مــن  %1إلــى
 .%16ويــرى المدافعــون عــن ضريبــة القيمــة

المضافــة ،أنهــا أفضــل للنمــو االقتصــادي مــن
ضريبــة الدخــل ،وذلــك ألنهــا ال تفــرض عبئـ ًـا علــى

ً
عالميا
تطبيق ضريبة القيمة المضافة
%64

البضائــع بنســبة  ،%17وعلــى بعــض المنتجــات بقيمــة أقــل تصــل نســبتها إلــى ..%13

الخدمــات.

إيــرادات أقــل مــن مليونــي يــورو

المدخــرات أو االســتثمارات.

وكانــت الصيــن تعمــل بنظــام مــزدوج للضرائــب غيــر المباشــرة ،مطبقــة القيمــة المضافــة علــى بيــع وتوريــد

وبعــد اإلصالحــات الضريبيــة تــم إلغــاء ضريبــة عمــل بمعــدل  3إلــى  %5التــي كانــت تفــرض علــى معظــم

التبســيط يســتهدف الشــركات التــي تحقــق

ألن نظــام الضرائــب ال يطبــق علــى المســتوى

تقليل تكاليف االمتثال للمؤسسات الصغيرة
2012م

الشركات الصغيرة .%98

البداية قبل
ً
50
عاما

تشكل ربع

اإليرادات الضريبة

 %64من الدول
المنتمية لصندوق
النقد والبنك الدولي.

%5
تشكل  %5من جملة

الناتج المحلي اإلجمالي
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03

س  -مؤسســة تمتلــك مخزونـ ًـا قديمـ ًـا تــم شــراؤه مــا قبــل  11مايــو وحاليـ ًـا يتــم البيــع للعمــاء

بســعر شــامل الضريبــة  %5كمــا هــو معروف.

الزكاة والدخل

تواصل

بالنســبة لهــذا المخــزون هــل تعــدل عليــه نســبة الضريبــة  %15أو يتــم بيعــه حتــى النفــاذ بنســبة
%5؟

ـداء مــن  1يوليــو 2020م ،ســيتم تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة بنســبة  %15علــى
ج  -ابتـ ً

المكلف يسأل ؟ ..والهيئة تجيب

جميــع الســلع والخدمــات الخاضعــة للضريبــة.

أفــرد حســاب “العنايــة بالعمــاء”  @GAZT_careالتابــع للهيئــة مســاحة لالستفســارات التــي تــرد إليــه مــن
المكلفيــن وأصحــاب المصلحــة عبــر نافــذة خدمــة المكلفيــن ،ومــن خــال العــدد الحالــي نتنــاول عـ ً
ـددا مــن

ـيوعا وتكـ ً
ً
ـرارا بخصــوص رفــع نســبة ضريبــة القيمــة المضافــة مــن %5
االستفســارات التــي رأينــا أنهــا األكثــر شـ

إلــى . %15
01

04

ـا فــي
س  -تعاقــدت مــع شــركة للمطابــخ وتاريــخ العقــد 2020/05/17م ودفعــت المبلــغ كامـ ً

س  -إذا قمــت ببيــع قطعــة أرض فــي شــهر  6بإمضــاء العقــد وتحصيــل الثمــن فــي شــهر 6
ولــم نتمكــن مــن إصــدار الصــك ( )deedإال بعــد شــهر  7نظـ ً
ـرا لغلــق المصالــح الحكوميــة خــال
فتــرة الحجــر .فهــل يتــم احتســاب الضريبــة بنســبة  %5نظـ ً
ـرا إلــى ان البيــع تــم فعليـ ًـا فــي شــهر

تاريــخ العقــد ولكــن التركيــب بعــد 2020/07/01م ،هــل يتــم االكتفــاء باحتســاب  %5أو إصــدار

 6أو بـــ  %15باعتمــاد تاريــخ إصــدار الصــك بعــد 2020/7/1م؟

فاتــورة جديــدة تتضمــن الزيــادة فــي نســبة الضريبــة؟

ج  -إذا تــم نقــل الحيــازة قبــل تاريــخ  1يوليــو 2020م فســيتم تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة

ج  -إذا تــم إصــدار الفاتــورة الضريبيــة مــن تاريــخ  11مايــو 2020م ،وحتــى تاريــخ  30يونيــو 2020م،
ً
فعليــا قبــل نهايــة يــوم 30يونيــو 2020م ،وتطبــق
تطبــق الضريبــة بنســبة  %5إذا تــم التوريــد

بنســبة  ، %5أمــا إذا تــم نقلهــا بعــد هــذا التاريــخ فتطبــق الضريبــة بنســبة .%15

ً
فعليــا فــي أو بعــد 1يوليــو 2020م .ويتــم اصــدار فاتــورة
الضريبــة بنســبة  %15إذا تــم التوريــد
إضافيــة بفــارق الضريبــة فــي حــال لــم تُ َضمــن بالفاتــورة األصليــة.

02

س

 -أنــا طالــب متخــرج مــن أمريــكا واشــتريت ســيارة قبــل صــدور القــرار بأســبوعين وســيارتي

ســوف تصــل الســعودية بعــد تاريــخ  1مايــو ،هــل يوجــد اســتثناء لمــن اشــتروا الســيارة قبــل تاريــخ
ً
ـخاصا كثــر
صــدور القــرار ،وإذا لــم يكــن هنالــك اســتثناء الرجــاء النظــر فــي الموضــوع ألن هنــاك أشـ
ـا منصفـ ًـا؟
مثــل حالتــي ويريــدون حـ ً

ج

ً
وفقــا للنســبة الســارية فــي تاريــخ الفســح ،فــإذا
 -تطبــق ضريبــة القيمــة المضافــة فــي الجمــارك

05

س  -هــل مشــروبات الطاقــة والمشــروبات الغازيــة تنطبــق عليهــا الضريبــة الجديــدة . %15

ومــا هــي الســلع التــي تنطبــق عليهــا الضريبــة؟

ابتــداء مــن  1يوليــو 2020م ســيتم تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة
ج  -عزيــزي العميــل،
ً

بنســبة  %15علــى جميــع الســلع والخدمــات التــي يتــم شــراؤها وبيعهــا مــن قبــل المنشــآت،
مــع بعــض االســتثناءات.

تــم الفســح قبــل تاريــخ  1يوليــو 2020م ســيتم تطبيــق الضريبــة بنســبة  ،%5أمــا إذا تــم الفســح بعــد

هــذا التاريــخ فســيتم تطبيــق الضريبــة بنســبة .%15
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ﺷﻬﺎدات اﻟﺠﻮدة ورﺿﺎ اﻟﻌﻤﻼء

س  -هــل تطبــق الضريبــة علــى األراضــي التــي قيمتهــا أقــل مــن  150ألــف ريــال ،ومســاحتها ال

تتجــاوز  500م 2عنــد شــرائها؟

ج  -يخضــع شــراء األراضــي لضريبــة القيمــة المضافــة ،وال يوجــد حــد أدنــى للقيمــة التــي يتــم فــرض

ضريبــة القيمــة المضافــة عليهــا عنــد بيعهــا مــن ِقبــل شــخص مســجل فــي نظــام ضريبــة القيمــة
المضافــة.

07

ـزال بمبلــغ 650
س  -أود بيــع بيتــي والــذي أســكنه مــن  15ســنة علــى شــخص أول مــرة يمتلــك منـ ً

ألــف ريــال هــل يلزمنــي دفــع ضريبــة أم ال؟

ج  -بيــع العقــار الســكني (المســتخدم مــن ِقبــل المالــك أو األقــارب إلــى الدرجــة الرابعــة) ال يخضــع

لضريبــة القيمــة المضافــة.

08

س  -عقــود المقــاوالت التــي قبــل تاريــخ  11مايــو 2020م ومســتمرة إلــــى بعــد  1يوليــو_2020م

مثــا إنشــاء فيــا خاصــة لعميــل فــرد ،هــل بعــد
ً
مــع عميــل شــخص طبيعــي غيــر مســجل
 1يوليو 2020م مسموح التعامل معه على ضريبة  %5إلى  1يوليو 2021م أم %15؟

ج  -إذا تــم التعاقــد بيــن شــخص خاضــع للضريبــة ومســتهلك نهائــي فتكــون العبــرة فــي تاريــخ إصــدار

الفاتــورة الضريبيــة ،فــإذا تــم إصدارهــا بكامــل المبلــغ قبــل تاريــخ  11مايــو 2020م فتطبــق الضريبــة
بنســبة  %5بشــرط أن يتــم التوريــد فعليـ ًـا قبــل نهايــة يونيــو 2021م.

ً
اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻮدة ﻟﻠﻤﻜﻠﻔﻴﻦ

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺰﻛﺎة واﻟﺪﺧﻞ

ﺗﻮاﺻﻞ إﻧﺠﺎزاﺗﻬﺎ ﺑﺤﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدﺗﻲ اﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
ﻣﻦ اﻵﻳﺰو ﻓﻲ ﺿﻤﺎن اﻟﺠﻮدة وﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ
اﻟﻤﻌـﻴـــﺎر اﻟــﺪوﻟﻲ ﻟـﻤـﻌـــﺎﻟﺠــﺔ
اﻟﺸﻜﺎوى وزﻳﺎدة رﺿﺎ اﻟﻌﻤﻼء

)(ISO 10002 : 2018

ً
ﺗﺘﻮﻳﺠﺎ ﻟﻨﺠﺎح اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء
ﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﺸﻬﺎدة
وﺗﺸﻐﻴﻞ أﻧﻈﻤﺔ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻜﻠﻒ وﻗﺪرﺗﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ أﺳﺒﺎب اﻟﺸﻜﺎوى ﻣﻦ ﺟﺬورﻫﺎ وﺗﺤﻘﻴـﻖ
أﻋﻠﻰ ﻣﻌــﺪﻻت اﻟﺮﺿــﺎ ﻟﻤﻜﻠﻔﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ واﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ.

اﻟﻤـﻮاﺻﻔـــﺔ اﻟﺪوﻟﻴــــﺔ ﻟﺒﻨــــﺎء
أﻧـﻈـــﻤـــــﺔ إدارة اﻟـﺠـــــــــــﻮدة

) (ISO 9001 : 2015

ﺗﻌﻜﺲ ﺟﻮدة أﻋﻤﺎل اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﻤﻴﺰة وذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ،وﺗﻤﻜﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ
ﻣﻦ ﻣﻮاءﻣﺔ ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻊ ﻧﻈﺎم اﻹدارة
اﻟـﻤـﻄﺒـﻖ ،ﺑﻬــــــﺪف اﻟـﺘﺤﺴـــﻴﻦ اﻟـﻤﺴﺘﻤــــــﺮ ﻟﻸداء
ﱠ
اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ.
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نسعد بخدمتكم من خالل :

