ﻣﺠﻠــﺔ رﺑــﻊ ﺳﻨـــﻮﻳﺔ ﺗﺼﺪرﻫــﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌــــﺎﻣﺔ ﻟﻠﺰﻛــــﺎة واﻟﺪﺧـــﻞ
ﻟﻠﺘﻌﺮﻳــﻒ ﺑﺄﻧﺸــﻄﺘﻬﺎ اﻟﺰﻛﻮﻳــﺔ واﻟﻀﺮﻳﺒﻴــﺔ وﺑﺮاﻣﺠﻬــﺎ اﻟﺘﻮﻋﻮﻳــﺔ

ﻣﺎذا ﺗﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻋﻦ
ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ؟

ورش ﻋﻤﻞ

ﻧﺘﺎﺋﺞ وإﺣﺼﺎﺋﻴﺎت
ﻣﻠﻒ اﻟﻌﺪد
ﺿﺒﻄﻴﺎت اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ 2020م
ﺧﺪﻣﺔ ﻋﻤﻼء اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﺘﺠﺎوز

+

ﺧـﺎدم اﻟـﺤـﺮﻣـﻴـﻦ اﻟـﺸــﺮﻳـﻔـﻴـﻦ
اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ

,,

إن ﺗﻤﻜـﻴﻦ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠـﺎرة

اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺣـﻮل اﻟﻌـﺎﻟﻢ ﻓـﻲ

ﻇــــﻞ اﻟــﻈـــﺮوف اﻟـﺘـﻲ
ﻓــﺮﺿــﺘــﻬــﺎ اﻟـﺠـﺎﺋـﺤــﺔ
ﻣـﻄــﻠﺐ أﺳـﺎﺳــﻲ
ٌ
ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈـﺔ ﻋﻠﻰ
ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد

,,

اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ

اﻟﺮﺑــﻊ اﻷﺧﻴﺮ 2020 -م

اﻟﺘﻌـﺮف أﻛﺜﺮ
ﻫـﻞ ﺗـﻮد
ّ
ﻋﻦ اﻟﺰﻛﺎة واﻟﻀﺮاﺋﺐ؟
اﻣﺴﺢ اﻟﻜﻮد ﻟﺒﺪء
رﺣﻠﺘﻚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
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االفتتاحيــــــة

المملكة تدعم االقتصاد العالمي

باستضافة استثنائية لقمة G20
جــاءت اســتضافة المملكــة العربيــة الســعودية لقمــة قــادة مجموعــة العشــرين ( )G20برئاســة خــادم

ً
تتويجا لرئاســة المملكة الناجحة
الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود  -حفظــه اللــه ،-
للمجموعــة طــوال عــام كامــل وتأكيـ ً
ـدا علــى الــدور السياســي واالقتصــادي الريــادي والمؤثــر الــذي تعكســه
القفــزات االقتصاديــة والتنمويــة واالجتماعيــة الكبــرى التي تعيشــها بالدنا من خالل رؤيــة المملكة 2030م.
إن تـ ُّ
ـرؤس القمــة جــاء إلثبــات أســبقية المملكــة فــي دعــم الجهــود الدوليــة الراميــة إلــى تمكيــن اقتصــادات

العالــم مــن تجــاوز العثــرات المترتبــة مــن انتشــار جائحــة فايــروس كورونــا المســتجد (كوفيــد )19-مــن خــال
إدارتهــا ألكبــر منتــدى اقتصــادي عالمــي.
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وحملــت كلمــة خــادم الحرمين الشــريفين الملك

ســلمان بــن عبــد العزيــز -حفظــه اللــه ورعــاه-
فــي افتتــاح أعمــال الــدورة الخامســة عشــرة

الجتماعــات قمــة قــادة ( )G20مضاميــن تهــدف
إلــى دعــم اقتصــادات العالــم فــي التعافــي

مــن اآلثــار الماليــة واالقتصاديــة الالحقــة بهــا
مــن جــراء جائحــة كورونــا باإلشــارة إلــى مركزيــة

الدعــم الحكومــي لتعافــي قطاعــات المــال
واألعمــال واســترداد وتيــرة النمــو مــن جديــد،

وهــو مــا تَ َّ
جلــى فــي ضــخ دول المجموعــة مــا
يزيــد علــى أحــد عشــر تريليــون دوالر لدعــم األفراد
والشــركات حــول العالــم.

وأســهمت جهــود المملكــة المتمثلــة فــي

مبادراتهــا االقتصاديــة فــي تمكيــن حركــة
التجــارة الدوليــة حــول العالــم فــي ظــل الظــروف
التــي فرضتهــا الجائحــة للمحافظــة علــى نمــو
االقتصــاد العالمــي ،وهــو مــا دعــا إليــه خــادم

ً
َ
إيمانــا مــن
قــادة القمــة،
الحرميــن الشــريفين

المملكــة بــأن التجــارة هــي المحــرك األساســي

لتعافــي اقتصــادات العالــم وتمكينهــا مــن

مواجهــة التحديــات القائمــة والمقبلــة.

وكانــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل ،مبــادرة
بوصفهــا الجهــة المســؤولة عــن إدارة الــزكاة
والضرائــب فــي المملكــة ،وقــد أطلقــت فــي
ســياق الجهــود الحكوميــة أربــع عشــرة مبــادرة

لتخفيــف األثــر المالــي واالقتصــادي عــن القطــاع

كلمة محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل

المهندس سهيــل بن محمـد أبانمـي

ويطيــب لنــا فــي هــذه الســانحة اإلشــادة بعـ ْـزم
دول مجموعــة العشــرين علــى مواصلــة التعــاون

مــن أجــل تحقيــق نظــام ضريبــي دولــي عــادل
ومســتدام ،ومواصلــة دعــم الــدول الناميــة فــي

تعزيــز قدراتهــا الضريبيــة لبنــاء قواعــد مســتدامة

لإليــرادات الضريبيــة.

الخــاص.
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أخبــار الهيئـــة

محافظ «الزكاة والدخل» :كلمة الملك في قمة الـ 20تؤكد
أسبقية المملكة في دعم تعافي االقتصاد العالمي

أثنــى معالــي محافــظ الهيئــة العامــة للــزكاة

وقــال معالــي المحافــظ« :إن ُّ
تــرؤس المملكــة

مــا حملتــه كلمــة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك

جائحــة كورونــا ومــا ألقــت بــه مــن ظــال قاســية

والدخــل المهنــدس ســهيل بــن محمــد أبانمــي علــى
ســلمان بــن عبــد العزيــز  -حفظــه اللــه ورعــاه  ،-فــي
افتتــاح أعمــال الــدورة الخامســة عشــرة الجتماعــات

قمــة قــادة دول مجموعــة العشــرين ( ،)G20مــن

مضاميــن تهــدف إلــى دعــم اقتصــادات العالــم فــي
التعافــي مــن اآلثــار الماليــة واالقتصاديــة الالحقــة

بهــا مــن َج ّــراء انتشــار جائحــة فايــروس كورونــا
المســتجد (كوفيــد.)19-
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لقمــة العشــرين هــذا العــام جــاء فــي ظــل انتشــار

علــى االقتصــاد العالمــي ،وقــد أثبتــت المملكــة
مــن خــال إدارتهــا ألكبــر منتــدى اقتصــادي عالمــي
هــذا العــام أســبقيتها فــي دعــم الجهــود الدوليــة

الراميــة إلــى تمكيــن اقتصــادات العالــم مــن تجــاوز

العثــرات المترتبــة مــن انتشــار الجائحــة».

الزكاة والدخل

وأضــاف المهنــدس أبانمــي ،أن خــادم الحرميــن
الشــريفيـــن -حـفظـــه اللــه -أكـــد فــي كـلمـتـــه

الكــريمـــة عـلـــى مـركــزيـــة الـدعـــم الحكومــي
لتعافــي قطاعــات المــال واألعمــال واســترداد
وتيــرة النمــو مــن جديــد ،وهــو مــا تَ َّ
جلــى فــي

ضــخ دول المجموعــة مــا يزيــد علــى أحــد عشــر
تريليــون دوالر لدعــم األفــراد والشــركات حــول
العالــم.
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«الزكاة والدخل» تمثل

المملكة في منتدى إدارة

الضريبة بمشاركة  53دولة

شــاركت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل فــي منتــدى إدارة الضريبــة

( )FTAالــذي نظمتــه منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة ()OECD

فــي الســابع والثامــن مــن شــهر ديســمبر 2020م ،وشــارك فيــه رؤســاء

اإلدارات الضريبيــة فــي الــدول أعضــاء المنتــدى وعددهــم  53دولــة حــول العالــم

تفــوق إيراداتهــا الضريبيــة الـــ 11,5تريليــون يــورو.

وناقــش المنتــدى ،الــذي عقــد بواســطة تقنيــات االتصــال المرئــي ،الــدروس المســتفادة مــن تجــارب الــدول
فــي التعامــل مــع تداعيــات فايــروس كورونــا المســتجد (كوفيــد ،)19-والمخاطــر فــي اإلدارات الضريبيــة،
والتحــول الرقمــي فــي اإلدارات الضريبيــة.
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الــدول أعضــاء المنتــدى
وعددهــم  53دولــة حول
العالــم تفــوق إيراداتهــا
الضريبيــة

 11.5تريليون يورو

ُيذكــر أن منتــدى إدارة الضرائــب الــذي انطلــق فــي عــام 2002م ،يعقــد

ســنويا بمشــاركة مــا يقــارب  53دولــة عضــو وغيــر عضــو فــي منظمــة
ً

التعــاون االقتصــادي والتنميــة ،بمــا فيهــم الــدول األعضــاء فــي مجموعــة

العشــرين ،لمناقشــة المســتجدات العالميــة واســتحداث األفــكار المبتكــرة لتحســين

إدارة الضريبــة حــول العالــم.

وتحــرص الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل علــى المشــاركة فــي المنتديــات االقتصاديــة الدوليــة المتصلة
بــإدارة الضرائــب؛ حرصـ ًـا منهــا علــى تبــادل أحــدث الخبــرات والممارســات فــي هــذا الصــدد ،انطالقـ ًـا
مــن دورهــا فــي تمثيــل المملكــة فــي المنظمــات والمؤتمــرات اإلقليميــة والدوليــة ذات الصلــة

باختصاصــات الهيئــة.
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معالي محافظ الطائف يفتتح فرع
«الزكاة والدخل» في المحافظة

ً
نيابــة عــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر خالــد

الفيصــل أميــر منطقــة مكــة المكرمــة ومستشــار

خــادم الحرميــن الشــريفين افتتــح معالــي محافــظ
الطائــف األســتاذ ســعد بــن مقبــل الميمونــي

الطائف

فــي  9ديســمـبـــر 2020م ،مبـنـــى فــرع الهيئـــة

العـامـــة للــزكاة والدخــل فــي المحافظــة ،بحضــور
معالــي محافــظ الهيئــة المهنــدس ســهيل بــن
محمــد أبانمــي وعــدد مــن منســوبيها.

وكان فــي اســتقبال معالــي محافــظ الطائــف عنــد
وصـولـــه مبنـــى الـفــــرع مـعـالــــي محـافـــظ الهـيئــــة
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تــا ذلــك قــص شــريط االفتتــاح ثــم جولــة أجراهــا

معالــي األســتاذ الميمونــي فــي أروقــة الفــرع
وأركانــه ،مطلعـ ًـا فــي أثنــاء ذلــك علــى صــاالت
اســتقبال المراجعيــن ومكاتبــه المــزودة بأحــدث

التجهيــزات التقنيــة.

واســتمع معاليــه مــن معالــي محافــظ الهيئــة

إلــى شــرح عــن رحلــة عميــل الهيئــة داخــل الفــرع
ومجمــل الخدمــات التــي ســيقدمها فــي ســبيل
يم ّكنهــم مــن
إثــراء تجربــة المكلفيــن ،بمــا َ
االمتثــال ألحــكام أنظمــة الــزكاة والدخــل ورفــع

مســتوى رضــا عمــاء الهيئــة فــي المحافظــة.

َ
ــوه معالــي محافــظ الطائــف بمــا يتمتــع بــه
ون ّ

فــرع المحافظــة الجديــد مــن تجهيــزات عاليــة
الكفــاءة لخدمــة مســتفيدي هيئــة «الــزكاة
ً
مشــيدا بمــا توليــه الهيئــة وعلــى
والدخــل»،
رأســها معالــي المهنــدس أبانمــي مــن متابعــة
حثيثــة لتحســين جــودة خدمــات الــزكاة والدخــل

فــي المملكــة.

مــن جهتــه ،أكــد المهنــدس أبانمــي أن افتتــاح
ً
امتــدادا لخدمــات الهيئــة
الفــرع الجديــد يأتــي

جمــل خارطــة
العامــة للــزكاة والدخــل علــى ُم َ
المملكــة ،جنبـ ًـا إلــى جنــب فــي تمكيــن منظومــة

الخدمــات الرقميــة للهيئــة ،بمــا يضمــن حصــول

المكلــف علــى تجربــة متكاملــة مــن الخدمــة،
وتحقيــق أعلــى درجــات االلتــزام الزكــوي
والضريبــي فــي جميــع مراحــل رحلــة المكلــف.
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«الزكاة والدخل» تتوج بجائزة ابتكارية في الموارد البشرية
حصــدت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل جائــزة (أفضــل مبــادرة ابتكاريــة فــي المــوارد البشــرية)
عــن مبــادرة (أكـاديمـيـــة الــزكاة والدخــل) وذلــك بعــد عــام واحــد فقــط مــن إطـالقـهـــا.

الجهة المانحة
إنفورما للمعارض
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المناسبة

حـفـل جـوائـز
بيئـة العـمـل
المستقبلية

الـمـكــان
اإلمارات
دبــــــــــي

الرؤية

الرسالة

بناء المعارف والمهارات لنكون قادة في
مجال إدارة وتنظيم الزكاة والضريبة.

تقديم حلول التعلم والتطوير لموظفي
ً
وفقا ألحدث وأنسب الممارسات
الهيئة
المحلية والعالمية وتوعية المهتمين
والمختصين بمجال الزكاة والضريبة.

الزكاة والدخل

أهداف أكاديمية الزكاة والدخل
تقديم أسلوب فريد ومميز لضمان التعلم والتطوير المستمر لموظفي الهيئة.
إعداد موظفي الهيئة بالمعارف والمهارات المطلوبة لتحقيق أهداف الهيئة
الحالية والمستقبلية.
ضمان التطور المهني المستمر.
تقديم االستشارات المهنية لضمان التعلم والتطوير المستمر.
تأهيل القادة الحاليين بالمهارات والمعارف القيادية واإلدارية.
إعداد قادة المستقبل في الهيئة بما يتوافق مع خطط التعاقب الوظيفي.
تطوير المستوى المعرفي للمهتمين في مجال الزكاة والضريبة.

,,

حصــول الهيئــة علــى هــذه الجائــزة يعــد إثباتـ ًـا

علــى مســعاها الجــاد إلــى بنــاء منظومــة مــوارد
بشـــرية َف ّعـالـــة ،تحـظـــى بالتميــز المـؤسـســـي

والـكـفــــاءة اإلداريــة فــي إدارة أمــوال الـزكـــاة
والضرائــب فــي المملكة ،بمــا يتوافق مع أفضل

,,

الــمــعــايــيـــــر والـمـمــارســـــات الـــدولـــيــــــة.

محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل
المهندس /سهيل بن محمد أبانمي
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معالي
محافظ «الزكاة
والدخل» يرعى حفل
تخريج الدفعة الثانية
من برنامج «بناء
الكفاءات»

أعلنــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل عــن تخريــج الدفعــة الثانيــة مــن متدربــي برنامــج «بنــاء الكفــاءات» فــي

نســخته الثانيــة ،وذلــك برعايــة معالــي محافــظ الهيئــة المهنــدس ســهيل بــن محمــد أبانمــي ،بعــد اثنــي عشــر
شـ ً
ـهرا مــن التدريــب المســتمر فــي أروقــة الهيئــة وقطاعاتهــا وإداراتهــا المختلفــة ،حيــث تخــرج مــن البرنامــج
 41متدربـ ًـا ،تــم توظيفهــم جميعـ ًـا فــي وظائــف متعــددة بالهيئــة.

المختتَ ــم اشــتملت علــى سلســلة مــن البرامــج التطويريــة
وأوضحــت هيئــة الــزكاة والدخــل أن حقيبــة البرنامــج ُ

لرفــع الجــدارة المهنيــة والكفــاءة العمليــة لــدى المتدربيــن ،بلــغ عددهــا خمســة لقــاءات مــع خبيــر ،وجلســتين
اثنتيــن تحــت عنــوان «ســاند» ،وثــاث دورات تدريبيــة تأسيســية ،وأربــع لرفــع المهــارات الفنيــة.

18
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ُيذكــر أن النســخة الثانيــة مــن برنامــج بنــاء الكفــاءات قــد انطلــق مســارها الزمنــي فــي شــهر أغســطس
ً
ســعوديا وســعودية مــن خريجــي أفضــل الجامعــات المحليــة
مــن العــام الماضــي ،واســتقطبت 41

والعالميــة ،بهــدف زيــادة معارفهــم األكاديميــة وتطويرهــا ،وتمكينهــم مــن المنافســة العمليــة
الجــادة فــي ســوق العمــل.
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«الزكـاة والدخـل»
 5عـنــــاصـــر ال بـــد

مـن تـوفـرهـا فــي

الفاتورة الضريبية

ذكــرت الهيئــة العامــة للزكاة والدخــل أن المكلفين

للمــوِّرد ،ويقصــد بــه
والعنــوان والرقــم الضريبــي
َ

عليهــم إصــدار فاتــورة ضريبيــة عنــد أي توريــد لســلع

الضريبــي.

تعيــن
الخاضعيــن ألحــكام ضريبــة القيمــة المضافــة َي َّ
أو خدمــات خاضعــة للضريبــة ،علــى أن تحتــوي

الفاتــورة علــى مجموعــة مــن العناصــر المحــددة

المو َّحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة
فــي االتفاقيــة
َ
والالئحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة
المضافــة.

اســمه القانونــي وعنــوان مقــره الرئيــس والرقــم
ً
بيانــا بالســلع أو
كمــا يجــب أن تحمــل الفاتــورة

المــوَّردة ،أي كميــة وطبيعــة الســلع
الخدمــات
َ
المقدمــة،
المــوردة أو نطــاق وطبيعــة الخدمــات
َّ
َّ

والمقابــل واجــب الســداد نظيــر تلــك الســلع أو
الخدمــات ،والضريبــة واجبــة الســداد أو بيــان أن

وأضافــت الهيئــة أن الفاتــورة الضريبيــة فــي

المقابــل يشــمل الضريبــة.

األدنــى خمســة عناصــر رئيســة ،هــي :تاريــخ اإلصــدار،

وجــددت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل دعوتَ هــا
َّ

المب ّســط ينبغــي أن تتضمــن فــي َح ّدهــا
شــكلها
َ
ويقصــد بــه تاريــخ إنشــاء الفاتــورة ،واالســم
20

المســتهلكين إلــى اإلبــاغ عــن نقــص أي مــن

الزكاة والدخل

تاريخ
اإلصدار

االسم

عناصــر الفاتــورة الضريبيــة ،حيــث تقــدم الهيئــة
مكافــآت تشــجيعية للمبلغيــن عــن المخالفــات
ٍ

الضريبيــة بنســبة  %2,5مــن قيمــة المخالفــات

والغرامــات ،وذلــك بحــد أقصــى مليــون ريــال
ً
مؤكــدة فــي ذات
أو  1000ريــال كحــد أدنــى،

الســياق أنهــا تتعامــل بســرية تامــة مــع البالغــات

خصصــة لهــذا
الم َّ
الــواردة إليهــا عبــر القنــوات ُ

العنوان

الغــرض.

وبينــت الهيئــة أن المخالفــات الضريبيــة متعــددة

التهــرب الضريبــي ،وتحصيــل
األشــكال ،تشــمل
ُّ
ضريبــة أعلــى أو أقــل مــن نســبة  ،%15وتحصيلها
مســجلة ،وعــدم وجــود
مــن قبــل منشــأة غيــر
َّ

الرقــم الضريبــي علــى الفاتــورة ،وعــدم إصــدار
الفواتيــر الضريبيــة ،وعــدم االحتفــاظ بالســجالت

والفواتيــر الضريبيــة ،وعــدم وجــود األختــام
الضريبيــة علــى منتجــات التبــغ.

الرقم
للموِّرد
الضريبي
َ

وبإمــكان المســتهلك عنــد رصــده واحــدة مــن

المخالفــات الســابقة أعــاه أو غيرهــا؛ اإلبــاغ
عنهــا بواســطة قنــوات اإلبــاغ المعتمــدة لــدى
الهيئــة ،وهــي

تطبيق ضريبة

القيمة المضافة

الموقع

اإللكتروني للهيئة

عنوان مقره
الرئيس

gazt.gov.sa
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الزكاة والدخل
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«الزكاة والدخل» تنظم

ورشــة ضــريـبــة الســلـع

االنتقــائيــة وإجــراءاتهــا

نظمــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل ورشــة عمــل افتراضيــة ،تحــت عنــوان «ضريبــة الســلع االنتقائيــة

وإجراءاتهــا» يــوم الخميــس  15نوفمبــر 2020م ،وبمتابعــة عــدد مــن المختصيــن والمهنييــن فــي مجــال
الــزكاة والدخــل والمحاســبة والمراجعــة وأصحــاب ومســؤولي وممثلــي الشــركات والمؤسســات.

الورشة تحقق أهدافها
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الحضور

الجهة

 500مكلف

منشآت القطاع الخاص

الهدف
تنوير المستثمرين في

القطاعين التجاري والصناعي
وتجار السلع االنتقائية

أساسيات ضريبة السلع االنتقائية واإلجراءات المتعلقة بها.

الزكاة والدخل

وغطت الورشة مجاالت
اإلعفاء والخصم واالسترداد.

تصنيف الغرامات والعقوبات.

نظام ضريبة السلع االنتقائية
وقال األستاذ معاذ عبد الله العبيد ،مدقق كبار المكلفين« :إن هذا النظام آللية تطبيق ضريبة
السلع االنتقائية المبينة في االتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاونالخليجي.

رسميا ،ونشرت نسخته النهائية في صحيفة أم
وقد تم اعتماد نظام ضريبة السلع االنتقائية
ً

القرى».

حاليا في المملكة
المنتجات التي تفرض عليها الضريبة ً
المشروبات الغازية.
مشروبات الطاقة.

التبغ ومشتقاته.

السجائر اإللكترونية وما يماثلها والسوائل المستخدمة بها.
المشروبات المحالة

25

ورش عمل

أهداف اقتصادية
ً
أهدافا صحية منها:
وأوضح العبيد خالل الورشة أن للضريبة االنتقائية
تخفيض نسبة استهالك السلع الضارة.
الحد من البدء في السلع الضارة.

الحد من انتشار األمراض بين مستهلكيها.
توجيه االستهالك نحو السلع المفيدة.

توجيه الموارد المالية المتحصلة من الضريبة لمشاريع تنموية.
تعويض خزينة الدولة عما تنفقه لمعالجة البيئة والمتضررين.
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وقــال إن مــن أســباب اســتخدام الــدول للضريبــة حمايــة المواطنيــن والبيئــة مــن األضــرار الناشــئة عــن
اســتهالك المــواد الضــارة صحيـ ًـا أو بيئيـ ًـا أو اجتماعيـ ًـا أو اقتصاديـ ًـا.

المخالفات والغرامات
ونوه العبيد بضرورة تقديم المنتجين للسلع االنتقائية لإلقرارات الضريبية من خالل البوابة
ّ
ً
تجنبا للوقوع في مخالفات وغرامات تعادل  %5من قيمة الضريبة التي
اإللكترونية للهيئة وذلك
كان يتعين اإلقرار بها عن كل  30يوم تأخير في تقديم اإلقرار أو جزء منه ،وتكون الغرامة بحدها

األقصى  %25من قيمة الضريبة التي كان يتعين اإلقرار بها.
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ملف العدد

الزكاة والدخل
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ملف العدد

نتائج وإحصائيات ضبطيات
الربع األخير 2020م

30

الزكاة والدخل

8,500+
مخالفة ضريبية

أســفرت الحمــات التفتيشــية الواســعة التــي نفذتهــا
الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل خــال الربــع األخيــر
مــن الـعـــام 2020م عــن ضـبـــط أكـثـــر مــن 8,500

مخالفــة ضريبيــة بمختلــف مناطــق المملكــة العربيــة
الســعودية.
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ملف العدد

القطاعات المستهدفة

قطاع السيارات

قطاعات التجزئة

القطاعات التجارية

التجارة العامة

المطاعم

أنواع
المخالفات

خطأ في

عدم وجود

أختام ضريبية

عدم تحصيل

عدم وجود

الضريبة

رقم ضريبي
عدم االحتفاظ
بالفواتير
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الرقم الضريبي

أنواع

المخالفات

عدد الزيارات

 600+زيارة

عدد المخالفات

 405مخالفة

المضبوطة

عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة

الزكاة والدخل

ضبط  405مخالفة في محافظة األحساء

عدم االحتفاظ بالفواتير

جوالت تفتيشية في محافظة القنفذة
تسـفر عـن مخـالفات في قطـاع التجزئة

أنواع

عدد الزيارات

 60منشأة

عدد المخالفات

 20مخالفة

المخالفات

المضبوطة

عدم وجود الرقم الضريبي.
عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة.
عدم االحتفاظ بالفواتير.
عدم وجود األختام الضريبية.
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ملف العدد

جوالت تفتيشية في محافظة العال
أنواع

قطاع

التجزئة
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عدد الزيارات

 40منشأة

عدد المخالفات

 20مخالفة

المخالفات

المضبوطة

عدم وجود الرقم الضريبي.
عدم االحتفاظ بالفواتير.

الزكاة والدخل

مخالفات في  48ساعة بضباء وبيشة
عدم وجود الرقم الضريبي.

أنواع

عدد الزيارات

 104منشأة

عدد المخالفات

 45مخالفة

المخالفات

المضبوطة

عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة.
عدم االحتفاظ بالفواتير.

ضباء  15مخالفة
بيشة  30مخالفة

الزيارات الميدانية
التفتيشية تهدف إلى

المهام الرئيسية إلدارة
التفتيش والضبط الميداني

إطالع المنشآت على األنظمة.

البالغات الرسمية

إطالع المنشآت على لوائح الضريبة.

الحمالت الميدانية

شرح آلية التسجيل وتقديم اإلقرارات
الضريبية.

توضيح المصطلحات الضريبية.
االلتزام بالالئحة الصحيحة لضريبة القيمة
المضافة.

إلغاء التسجيل
الفحص والمعاينة
زيارة المكلفين غير المتجاوبين.

35

36

أضــــــــواء

الزكاة والدخل
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ضريبة التصرفات العقارية ..تفاصيل وإرشادات
أطلقــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل ،الدليــل التفصيلــي الخــاص بضريبــة
التصرفــات العقاريــة ،فــي خطــوة إرشــادية تهــدف إلــى توضيــح آليــة المعاملة
الضريبيــة لتلــك التصرفــات ،وتحقيــق أعلــى درجــات االمتثــال ألحــكام الالئحــة
التنفيذيــة لضريبــة التصرفــات العقاريــة.

38

البيع

الوصية

التأجير
التمويلي

عقود
االنتفاع

اإلجارة
المنتهية
بالتملك
ً

طويلة األمد

الزكاة والدخل

ضريبـة التصرفـات العقاريـة ،هـي ضريبـة يتـم فرضهـا
بنسـبة  %5على جميـع التصرفـات العقاريـة التـي تشـمل

ً
عاما
التي تزيد مدتها على 50

مقارنة بين ضريبة التصرفات العقارية وضريبة القيمة
المضافة بعد تطبيق ضريبة التصرفات العقارية فيما يتعلق
بالحاالت اآلتية
ضريبة القيمة المضافة
بعد األمر الملكي

الحــالة

ضريبة التصرفات العقارية

بيع عقار سكني				

				
معفي

%5

بيع عقار تجاري				

				
معفي

%5

					
بيع أراض

				
معفي

%5

				
تأجير عقار سكني

			
معفي

ال ينطبق

				
%15

ال ينطبق

تأجير عقار تجاري

			

المسكن األول للمواطنين
(فيال – شقة
وحدة سكنية)

معفي

تحمل الدولة الضريبة
عما ال يزيد عن
المستحقة ّ
مليون ريال من قيمة العقار
39

أضــــــواء

ضريبة القيمة المضافة
بعد األمر الملكي

ضريبة التصرفات العقارية

بيع العقار لجهة حكومية

معفي

ليس عليها ضريبة

بيع العقار من جهة حكومية
بصفتها سلطة عامة

معفي

ليس عليها ضريبة

معفي

%5

معفي

ليس عليها ضريبة

الحــالة

بيع العقار من جهة حكومية

ألغراض تجارية أو استثمارية
بيع العقار لجهة دبلوماسية
أو منظمة دولية معتمدة

هبة عقار بدون مقابل للزوج
أو الزوجة أو األقارب حتى
الدرجة الثانية

معفي

ليس عليها ضريبة

هبة عقار بدون مقابل
ألي طرف

معفي

%5

معفي

ليس عليها ضريبة

معفي

ليس عليها ضريبة

نزع ملكية العقار
للمنفعة العامة

تقديم العقار كحصة عينية
في رأس المال الشركات
المساهمة
حق االنتفاع بعقار لمدة
ً
عاما
تزيد عن 50
المدخالت الخاصة
لبناء العقارات
استرداد ضريبة المدخالت
لبيع العقارات
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 %15من حق المسجل
في استردادها

%5

%15

ال ينطبق

ال يتم خصم ضريبة

غير مستردة

المدخالت باإلقرارات

الزكاة والدخل

آلية جديدة لالستفادة من تحمل الدولة
للضريبـة عـن المسـكن األول للمواطنين
المشتري
1

ُيصــدر المشــتـري شــهـادة
الــمــســــــكـــن األول مــــن

2

الموقـع اإللكتروني لوزارة

ُيـقـدم المشـتري

الشـهادة للبـائـع.

اإلسكان.

البائع
3

w w w. h o u s i n g . g o v. s a

يقوم البائع بالدخـول على
خـدمـة ضـريبـة التصـرفـات

4

العقاريـة ،وتعبئـة البيانات

للضريبة عن المسكن األول.

األول.

5

ســداد عــن المبــلـغ الـزائـد

على مليون ريال.

الـمـشـــتـري للـتـحـــقـق مـــن

اســتـحـقـاق تحــمـل الــدولـة

واختيار اســتثناء المسـكن

دفـع الضـريبـة عـبـر خـدمـة

ُيـدخــل الـبــائــع رقــم هـويـة

6

إصــدار رقــم مــرجــعي ليتــم

إفــــراغ الــعــقــــار فـــي وزارة
الـعــدل.

إذا كــانـت قيمــة العقــار أقــل من

مليون ،سيتم إنشاء طلب تسجيل

العقـــار دون اســـتحــقاق ضــريـبـــي
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تصرفات عقارية مستثناة

من ضريبة التصرفات
التصرف في العقار بحاالت قسمة التركة أو توزيعها.
التصرف دون مقابل في العقار لوقف أهلي أو خيري.
التصرف في العقار لجهة حكومية أو للشخصيات االعتبارية العامة
أو الجهات والمشروعات ذات النفع العام.
التصرف في العقار من قبل جهة حكومية بصفتها سلطة عامة.
التصرف في العقار بصورة قسرية في حالت نزع الملكيات

للمنفعة العامة أو وضع اليد المؤقت على العقار.

التصرف في العقار كهبة للزوج أو الزوجة أو األقارب حتى الدرجة الثانية.
ً
نظاما بما ال يتجاوز ربع تركة الموصي.
التصرف في العقار بموجب وصية شرعية موثقة
ً
مؤقتا لغرض ضمان التمويل أو االئتمان.
نقل ملكية العقار
عدم خضوع المعاملة للضريبة إال مرة واحدة ،وذلك في الحاالت التي يتحقق
فيها وحدة أطراف التصرف والعقار والقيمة.

ً
تنفيذا لعقود اإلجارة لغرض التملك وعقود اإليجار التمويلي
نقل ملكية العقار

المبرمة قبل سريان ضريبة التصرفات العقارية.

التصرف العقاري الذي سبق خضوعه لضريبة القيمة المضافة شريطة عدم

حدوث أي تغيير على أطراف المعاملة أو قيمة وبنود التعاقد.

التصرف في العقار بصورة مؤقتة لغرض نقله فيما بين صندوق وأمين
حفظ أو العكس أو بين أمناء حفظ لذات الصندوق.

التصرف في العقار بصورة مؤقتة لغرض نقله فيما بين صندوق وأمين حفظ
أو العكس أو بين أمناء حفظ لذات الصندوق.
42

الزكاة والدخل

إجراءات دفع ضريبة التصرفات العقارية
تنقسم هذه اإلجراءات إلى شقين األول خاص بالهيئة العامة للزكاة والدخل

والثاني خاص بوزارة العدل.

 – 1اإلجراءات الخاصة بالهيئة
زيـــارة موقـــع الهيئــة  gazt.gov.saواختيــار خدمــة

ضريبـــة التصرفــات العقاريــة.

إدخـــال بـيانـــات البائـــع ورقــم الصـــك أو الـعـقـــد
اإلفـصــاح عن طبيعة العقار ونوعه.
إدخــال قيمــة البيــع واحـتســـاب مـبــلـــغ الضريبة.
إصـــدار فاتـــورة ســـداد بنســـبة  %5والحصـــول علــــى
الرقــــم المرجعــــي ،وســــداد مبلــــغ الضريبــــة.

 – 2اإلجراءات الخاصة بالوزارة
تزويـد الرقم المرجعي لكـاتــب العدل ،ثم إنــهاء عملية
اإلفراغ بعد سـداد الضريبة

أو توثيــق العقــد وإشــعار البائــع بإتمــام العمليــة
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المخالفات والغرامات

المخالفـات تقـع علـى البائـع وهـو المسـؤول عن توريـد قيمـة الضريبـة إلـى الهيئة

غرامـة التأخيـر من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل
شهر أو جـزء منـه لـم تسـدد عنـه الضريبـة.
غرامة عن مخالفــة األحكام الخاصــة بـ

ضريبــة التصرفــات العقارية

القرارات التنفيذية واإلدارية الالزمة
آالف ريال

44

عـدم اإلفصاح بالوقـت الصحيـح أو اإلفصاح بشكل دقيق
تقديـم قيمـة غيــر دقيقــة للعقــار.

الزكاة والدخل

عقوبـة التهـرب الضريبـي تصـل إلـى غرامـة ماليـة
ال تقـل عـن قيمـة الضريبـة المسـتحقة

وال تتجاوز ثالثـة أمثالها.

45

46

تقــاريـــر

الزكاة والدخل
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خدمة عمالء الهيئة..

أرقام وإحصائيات
1,000,000

مكالمة هاتفية

400,000

200,000
رسالة على

الموقع اإللكتروني

رسالة على تويتر

90+

خدمة إلكترونية

24,000
رسالة على

البريد اإللكتروني

حققــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل معــدالت مرتفعــة فــي خدمــة عمــاء الهيئــة خــال الفتــرة

الماضيــة ،مسترشـ ً
ـدة برؤيــة المملكــة 2030م ،ومــا تقتضيــه من اســتدامة اقتصاديــة ،حيث ظهر

ذلــك فــي أرقــام خدمــة المكلفيــن عبــر القنــوات التواصليــة المتعــددة لإلجابــة عــن استفســارات
المكلفيــن واســتقبال مقترحاتهــم ومعالجــة شــكاواهم.
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الزكاة والدخل

رضا المكلفين

عملت الهيئة على إثراء تجربة عمالئها
المكـلفين بالزكـاة والضرائب من خالل
إطالق أكثر من 90

تحسين إجراءات

خدمة إلكترونية.

تقديم الخدمات

تحسين منظومة
الحلول التقنية

تحسين أكثر

من  155إجراء

إصدار نماذج اإلفصاح

حدثة مما نتج عنه
الـم َّ
ُ
ارتفاع في مؤشر رضا
المكلفين.

األداء المتقــدم فــي خدمــة العمــاء بواســطة قنــوات التواصــل اإللكترونــي؛ يأتــي فــي ســياق
التــزام الهيئــة بتقديــم خدمــات عاليــة الجــودة إلــى المكلفيــن بأنظمــة الــزكاة والضريبــة فــي

المملكــة ،لمســاعدتهم فــي االلتــزام بأحــكام هــذه األنظمــة والوفــاء بواجباتهــم الزكويــة
والضريبيــة.

49

تقارير

أكثر من مليون مكالمة من المكلفين

عدد المكالمات الواردة

 1,003,626مكالمة

متوسط مدة المكالمة

 5دقائق

مستوى سرعة الرد

ال يتجاوز الدقيقة الواحدة

نسبة الرضا

%91

البالغات المستقبلة

23,939

50

ً
تماشيا مع سياسة
وأشارت الهيئة إلى أن إطالق خدمة مركز االتصال الموحد يأتي

الزكاة والدخل

خدمة االتصال الموحد

هيئة الزكاة والدخل لالرتقاء بالخدمات المقدمة للعمالء من المنشآت واألفراد ومنها

االستفسارات عن ضريبة القيمة المضافة.
تقديم الدعم للعمالء في تنفيذ الخدمات اإللكترونية.
الرد على المشاكل التقنية.
الرد على استفسارات ضريبة السلع االنتقائية.
تبسيط خدمات المنشآت اإللكترونية.
استقبال بالغات التهرب الزكوي والضريبي.

ويتم التعامل مع المكالمات بكل احترافية مع الجهات المعنية بالهيئة
مع حفظ السرية التامة للمبلغ ،وذلك عن طريق
المكالمات الهاتفية على الرقم
والبريد اإللكتروني الخاص بالهيئة

19993
info@gazt.gov.sa

والبريد اإللكتروني الخاص بضريبة القيمة المضافة

vat@gazt.com.sa
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ورش عمل
لزيادة الوعي
وفي سياق الجهــود التواصلية لنشر الوعـي لدى المكلفين وتقوية درجة التزامهم الطـــــوعي
ً
ّ
عددا من ورش العمل لتوعية المكلفين باألحكام الضريبية في المملكة تناولت
نفذت الهيئة

تخفيف األثر المالي واالقتصادي على القطاع الخاص.
تعريف بمبادرات الهيئة لدعم القطاع الخاص.
تسعير المعامالت.
تطبيقات الزكاة وإجراءاتها في المملكة.
ضريبة االستقطاع.
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إنجازات وأرقام

ً
عــددا مــن اإلنجــازات ،إذ ُص ِّنفــت الهيئــة بالفئــة البالتينيــة
حصــدت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل
لمؤشــر النضــج اإللكترونــي بيــن الجهــات الحكوميــة فــي المملكــة .وتَ َّوجــت الهيئــة العامــة للــزكاة
المؤسســي فــي إدارة ضمــان الجــودة وخدمــة العمــاء بشــهادات
والدخــل تميزهــا
َّ

شهادة الجودة
()ISO 27001

شهادة ISO

9001:2015

شهادة ISO

10002:2018

تميز في المؤشر

العالمي ()P3M3
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تميز في المؤشر العالمي ()P3M3
ّ
حققــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل المســتوى الرابــع – مــن أصــل  – 5فــي تقييــم نضــج إدارة
المشــاريع ( )P3M3مــن المنظمــة البريطانيــة ( )Axelosوتوجــت الهيئــة جهودهــا بتصنيــف ضمــن
إحــدى أعلــى الجهــات تقييمـ ًـا بحصولهــا علــى المســتوى الرابــع مقارنــة بالمعــدل العالمــي لـــلجهات
الحكوميــة البالــغ  2.5ومقارنــة بالمعــدل المحلــي لـــ  172جهــة والبالــغ  ،2.75فيمــا حصــل علــى
المســتوى الرابــع محليـ ًـا أقــل مــن  %15مــن بيــن الجهــات المتقدمــة.

يغطي التقييم مدى نضج الهيئة
في إدارة المشاريع في سبعة محاور رئيسة
2

1
الرقابة اإلدارية

3

5

إدارة تحقيق
الفوائد

إدارة أصحاب
المصلحة

7
اإلدارة المالية

54

الحوكمة التنظيمية

4

إدارة المخاطر
التنظيمية

6
إدارة الموارد

الرقمنة
واإلبداع.

استقطاب كفاءات
من أجل المستقبل.

البيانات
والتحليل.

المرونة
التشغيلية.

الشفافية
واليقين الزكوي
والضريبي.

التكامل
والتعاون.

الزكاة والدخل

ممكنات اقتصادية تدعم أهداف استراتيجية
الهيئة (2020م 2022 -م) في الجانب التشغيلي

الماضيــان إطــاق منصــة األداء علــى
العامــان
شــهد
َ
َ
األجهــزة الذكيــة ،التــي كان الهــدف منهــا ربــط جميــع

بيانــات الــزكاة والضرائــب فــي منصــة واحــدة ،وتصنيفهــا

وتحليلهــا ،للمســاعدة فــي اتخــاذ القــرارات الســليمة التــي

تصــب فــي تحقيــق أهــداف الهيئــة.
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الئحة الفوترة اإللكترونية
تدخل حيز التنفيذ
الفاتــورة اإللكترونيــة هــي فاتــورة يتــم إصدارهــا وحفظهــا وتعديلهــا بصيغــة إلكترونيــة منظمــة عبــر نظــام

إلكترونــي وتحتــوي علــى جميــع متطلبــات الفاتــورة الضريبيــة .وال تعتبــر الفاتــورة المكتوبــة بخــط اليــد أو
المصــورة بماســح ضوئــي فاتــورة إلكترونيــة ،وقــد أعلنــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل عــن موافقــة
مجلــس إدارتهــا علــى الئحــة الفوتــرة اإللكترونيــة.
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بشكل إلكتروني عبر وسيلة إلكترونية.
صدر
فاتورة ضريبية تُ َ
ٍ

الزكاة والدخل

الفاتورة اإللكترونية بحسب الالئحة

يقوم بإصدارهـا كل مكلف خاضع لضريبة القيمة المضافة.
تحـتوي الئحـة الفوتـرة اإللكـترونية علـى  7مـواد تنظـيمية.

أهداف نظام الفوترة اإللكترونية
الحد من تعامالت االقتصاد الخفي والتطبيق العادل لألنظمة.
تقليل األعباء على المكلفين.
زيادة نسبة االلتزام في تقديم اإلقرارات الضريبية.
الحد من التستر التجاري.
المواءمة مع الممارسات العالمية الرائدة.
تحسين تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية ذات العالقة.

رحلة تطبيق الفوترة اإللكترونية
نشر مسودة الالئحة الستطالع آراء العموم2020 - 9 - 17 :م
نشر الالئحة الرسمية2020 - 12 - 4 :م
مهلة تجهيز المنشآت للتنفيذ والتطبيق 12 :شهرا
التطبيق اإللزامي2021 - 12 - 4 :م
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األشخاص الخاضعون لالئحة
الفوترة اإللكترونية
الشخص الخاضع لضريبة القيمة المضافة والمقيم في المملكة.
العميــل أو أي طــرف ثالــث يقــوم بإصــدار فاتــورة ضريبيــة نيابــة عــن الشــخص
الخاضــع لضريبــة القيمــة المضافــة والمقيــم فــي المملكــة.
ال يتوجــب عـلـــى األشـخـــاص غيــر المقيميــن فــي الممـلكـــة إصــدار فـواتيـــر
إلكـترونيـــة أو إشــعارات إلكـترونيـــة عــن التـوريـــدات أو المبـالـــغ المســتلمة
الخاضعــة للضريبــة.

األحكام المتعلقة بالفواتير اإللكترونية واإلشعارات اإللكترونية
تعــد الفواتيــر اإللكترونيــة واإلشــعارات اإللكترونيــة الصــادرة بموجــب هــذه الالئحــة فواتيــر ضريبيــة

وإشــعارات دائنــة ومدينــة وينطبــق عليهــا جميــع األحــكام التــي تنطبــق علــى الفواتيــر الضريبيــة
واإلشــعارات الدائنــة والمدينــة ومنهــا ،علــى ســبيل المثــال ال الحصــر مــا يلــي:

األحكام المتعلقة بالعقوبات والغرامات.
األحكام المتعلقة بالتفاصيل الواجب توافرها في الفواتير الضريبية
والفواتير الضريبية المبسطة.
األحكام المتعلقة بإصدار اإلشعارات الدائنة والمدينة.
األحكام المتعلقة بحفظ وإصدار الفواتير
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المواصفات الفنية
والقواعد اإلجرائية
االتصال باإلنترنت.
ً
قادرا على الربط مع أنظمة خارجية باستخدام
أن يكون الحل التقني
واجهة برمجة التطبيقات Programming

أن يكون الحل التقني غير قابل للتالعب ،وأن يتضمن آلية تتيح كشف
أي تالعب قد يتم من قبل المستخدم أو أي طرف آخر.
أن يراعي الحل التقني اشتراطات وضوابط أمن البيانات
والمعلومات أو األمن السيبراني

البرامج

الشبكات

األجهزة

ويشمل الحل التقني

وسائل الربط

وسائل حفظ وتبادل المعلومات
61

الهيئة تتوج بجائزة «أفضل استراتيجية اتصال
على مستوى الشرق األوسط»
واصلــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل حصــد الجوائــز المحليــة والعالميــة فــي مجــال اإلدارة والكفــاءة

التشــغيلية بتتويجهــا بجائــزة «أفضــل اســتراتيجية اتصــال علــى مســتوى الشــرق األوســط» لعــام
2020م ،التــي تمنحهــا مجلــة « Entrepreneurالعربيــة» إلــى الكيانــات التــي تثبــت ريادتهــا فــي

مواكبــة التغييــر المؤسســي ،وتقــدم إســهامات بــارزة فــي هــذا الجانــب علــى مســتوى الشــرق األوســط.

وجاء التتويج نظير نجاحات حمالت
الهيئة التوعوية وأبرزها

حملة

"زكاتي"

توعية المكلفين بمبادرات الهيئة
خالل جائحة كورونا

حملة ضريبة

التصرفات العقارية

الحمالت
التواصلية
األخرى.

جوائز أخرى فازت بها الهيئة خالل العام الجاري

شهادة

بالتميز
ملتزمون
ُّ

 3شهادات

في الجودة والتميز

التقدم في المؤشر العالمي

لنضج إدارة المشاريع ()P3M3

منهجية التواصل في الهيئة تقوم على استراتيجية ثالثية المراحل

التقييم -التخطيط  -التنفيذ
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المقر دولة اإلمارات
المجال

اإلنترنت وتكنولوجيا المعلومات.
النطاق المستهدف

الخصوصية

دليل ألصحاب المشاريع

,,

قــادة األعمــال فــي منطقــة الشــرق
األوســط.

يســتند االتصــال المؤسســي فــي الهيئــة علــى فلســفة اتصاليــة

تقــوم علــى نقــل رســائل الهيئــة المناســبة إلــى الجمهــور المناســب في

الوقــت والمــكان المناســب ،مــع التفاعــل المســتمر ،وفــق اســتراتيجية
اتصــال تتألــف مــن ( )3عناصــر متداخلــة ومتحركــة باســتمرار ،وهــي

التقييــم كخطــوة أولــى عبــر جمــع المعلومــات وتحليلهــا بمــا فــي ذلــك

الرســائل المناســبة والجمهــور المســتهدف ،والخطــوة الثانيــة تخطيــط
وترتيــب المحتــوى وتصميمــه بطريقــة جاذبــة ،وأخيـ ً
ـرا التنفيــذ أو النشــر

,,

والتفاعــل مــع مــا ينشــر.

ّ
المكلف
مدير عام التواصل المؤسسي
األستاذ /عقيل بن عبدالله العقيل

إن حصولنــا علــى جائــزة اســتراتيجية االتصــال والتواصــل لعــام
2020م ،هــو اســتمرار لمســيرة اإلنجــازات والجوائــز التــي حققتها

الهيئــة هــذا العــام فــي مســيرة التميــز المـؤسســـي ،وتتويــج
اللتزامنــا بنشــر الوعــي بخدمــات الهيئــة وفــق أفضــل األســاليب،
بالتميز
بمــا يحقــق رؤيتنــا بــأن نكــون إدارة زكويــة وضريبيــة تتســم
ُّ

التشــغيلي ،وترفــع مســتوى الوعــي وااللتــزام عنــد المكلفيــن.

محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل
المهندس /سهيل بن محمد أبانمي
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التحول الرقمي حلول مرنة ..وإعالء لقيم الشفافية
التقطــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل قفــاز المبــادرة مــن المؤسســات الحكوميــة فــي المملكــة حينمــا

شــرعت منــذ مطلــع العــام 2018م فــي إرســاء تجربــة التحــول الرقمــي مســتفيدة مــن اإلمكانــات الواســعة
التــي أتاحتهــا القفــزات التقنيــة فــي المملكــة لتســهيل وتبســيط اجــراءات دفــع االســتحقاقات الزكويــة
والضريبــة بســهولة ويســر بجانــب المســاهمة فــي إنجــاز المهــام اإلداريــة التــي تقــع علــى عاتقهــا خــال وقــت

قياســي عبــر تطويــر نســق مــن الخدمــات التقنيــة يحقــق المســتوى األمثــل مــن كفــاءة وجــودة العمليــات

التــي تشــرف عليهــا متكئــة علــى تجربــة راكــزة فــي الرقمنــة واإلبــداع وتحليــل البيانــات بشــفافية عاليــة.

وفـي هذا الجانـب أفلحت الهيـئـة فـي
تطوير أساليب العمل

اإلدارة بتطبيق أنظمة آمنة

تعزيز التنوع االقتصادي

مضاعفة فاعلية األداء

تحقيق رضا المكلفين

مواءمة رؤية 2030
ومضــت الهيئــة فــي مســيرة التحــول الرقمــي متســلحة بــاإلرادة والمعرفــة

وأنجــزت خطتهــا االســتراتيجية بالتوافــق مــع مجموعــة مــن األولويــات
والمتغيــرات التــي تتطلــب تعزيــز وتوحيــد معايير أنشــطة تحصيل
اإليــرادات وزيــادة التركيــز فــي نشــر التوعيــة والتثقيــف

واتفقــت المســاعي االســتراتيجية للهيئــة بشــكل عــام

مــع التوجهــات التــي أقرتهــا رؤيــة 2030م المتمثلــة فــي

إيجــاد بيئــة محفــزة لشــركاء الهيئــة لتعزيــز الشــراكة القائمــة

وتعميــق االندمــاج فــي االقتصــاد الســعودي بجانــب تحقيــق

تــوازن الميزانيــة العامــة وتحســين أداء الجهــاز الحكومــي

والتفاعــل بشــكل فعــال مــع المواطنيــن.
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أهداف حققها التحول الرقمي
وللهيئــة العامــة وللــزكاة والدخــل أهــداف مؤسســية تحققــت بعــد اعتمــاد التحــول

الرقمــي فــي األداء ومنهــا

تحسين فاعلية

تعظيم اإليرادات

الزكاة

الرسوم.

وكفاءة نظام

تبسيط دفع

المحصلة من

تعزيز ممارسة

الضرائب والزكاة.

سهولة األعمال.

تعزيز فعالية

تعزيز قيم

التخطيط المالي

واإلنفاق الحكومي.

الشفافية في

الهيئة.
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آليات الهيئة في تطبيق أنظمة متقدمة
في إدارة الزكاة والضرائب

الدفع بحلول تقنية
متكاملة إلدارة

أ -ضريبة القيمة

مشروعي

المضافة.

المعامالت،

ب -ضريبة السلع

واألختام الرقمية

االنتقائية.

تطوير الموقع

مشروعا تسعير

آليــات
الهيئة

اإللكتروني للهيئة.

استحداث منصة
مبتكرة للرحالت
التعليمية

التوسع في محتويات
األدلة اإلرشادية.

وفيمــا يختــص بخدمــات المكلفيــن وضعــت خطــة رقميــة متكاملــة توافقــت مــع التحــوالت التقنيــة التــي
تشــهدها الســاحة ونجحــت فــي إثــراء تجربــة عمالئهــا بتحســين منظومــة حلولهــا التقنيــة وتحســين إجــراءات

تقديــم الخدمــات ،واســتطاعت تقديــم حلــول تقنيــة متكاملــة لبرامجهــا ممــا أســهم فــي ارتفــاع مؤشــرات
رضــا المتعامليــن إلــى نحــو  %80خــال فتــرة العاميــن الســابقين ،وتمثلــت اإلنجــازات المهمــة التــي أحدثتهــا
الهيئــة
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اإلنجازات المهمة التي
أحدثتها الهيئة

توثيق وتحسين أكثر
من  155إجراء

تدشين ما يفوق

إمكانية إصدار

إلكترونية.

المحدثة

الـ  90خدمة

نماذج اإلفصاح

ً
عــددا منهــا علــى الهواتــف
حينمــا أطلقــت

كمــا مكنــت األنظمــة التقنيــة التــي تســتخدمها
ً
أفــرادا أو مؤسســات
الهيئــة المكلفيــن ســواء

الذكيــة أبرزهــا تطبيــق زكاتــي الموجهــة لألفــراد

عبــر قنــوات ســهلة وميســرة نجحــت فــي إشــاعة

إرســاء قيــم التكاتــف والترابــط المجتمعــي مــن

مــن الوصــول إلــى المعلومــات التــي تهمهــم
المعرفــة الزكويــة والضريبــة خاصــة وأن تلــك

التطبيقــات متاحــة بيــن يــدي المكلفيــن وذلــك

والــذي اســتهدف تعزيــز القيــم اإلنســانية عبــر

خــال تفعيــل فريضــة الــزكاة.

خدمات تطبيق زكاتي

01
02

حساب قيمة الزكاة

الدفع من خالل
أنظمة سداد مختلفة

03

عرض اإلحصائيات

04

عرض اإلحصائيات

العامة للزكاة

الشخصية للمستخدم
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خدمات تطبيق القيمة المضافة للمنشآت

احتساب ضريبة
القيمة المضافة

خدمة التأكد من

تسجيل المنشآت

خاصية مسح
الرمز في شهادة
تسجيل المنشأة

التبليغ عن

مخالفات المنشآت
للضريبة

أســهمت االســتراتيجيات التــي تبنتهــا الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل (2018م 2020 -م) فــي تحقيق
مكاســب انعكســت علــى بنيــة االقتصــاد الكلــي للمملكــة وحصــدت علــى إثرهــا المملكــة تصنيفـ ًـا

متقدمـ ًـا علــى مؤشــر ســهولة ممارســة األعمــال ،الــذي يصــدره البنــك الدولــي سـ ً
ـنويا ،وحــازت
علــى المرتبــة  57عالميـ ًـا بعــد أن كانــت فــي المرتبــة  78بجانــب انتخــاب الهيئــة واحـ ً
ـدة
مــن أصــل  14دولــة مســؤولة عــن متابعــة تطبيــق دول العالــم لمعاييــر
الشــفافية والتــي يصدرهــا المنتــدى العالمــي للشــفافية وتبــادل
المعلومــات الضريبيــة.
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الكفاءة التشغيلية

1

2

تصنيف
الهيئة بالفئة
البالتينية
لمؤشر النضج
اإللكتروني

شهادة
الجودة من
المنظمة
الدولية
للمعايير
()ISO 27001

3

4

شهادة
(9001:2015
األكثر )ISO
شهرة لبناء
أنظمة إدارة
الجودة

شهادة
(10002:2018
معيارا )ISO
ُتعد
ً
دوليا لمعالجة
ًّ
الشكاوى

5

شهادة
“ملتزمون
بالتميز” من
ّ
المنظمة
األوروبية إلدارة
الجودة
)(EFQM
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أفضل األساليب التقنية التي تسخرها
«الهيئة» لخدمة األفراد والمنشآت
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1

ً
تعزيزا ألواصر
«زكاتي» تطبيق يسهل أداء الزكاة

2

تعزيز العالقات الربط مع أجهزة حكومية ذات

3

توعية وإرشاد تنفيذ ورش عمل ولقاءات حول

4

عالقة متينة بناء عالقة متينة مع المكلفين

5

نهج تحصيلي يقوم على تطوير مؤسسي

واستراتيجي لنظام الجباية

6

آلية المالحظة تطوير آلية للمالحظات ومعالجتها
ً
ً
ً
وتقنيا
وإجرائيا
نظاميا

التكاتف المجتمعي

عالقة عبر برنامج «يسر»

أنظمة ولوائح الضرائب

لتحصيل الزكاة والضريبة

الزكاة والدخل
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الزكاة والدخل
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التميز المؤسسي
عرضت تجربتها في
ّ
«الزكاة والدخل» توقع مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات
أبرمــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل ،مذكــرات تفاهــم مــع عــدد مــن الجهــات الحكوميــة والخاصــة

اســتهدفت تعزيــز أوجــه التعــاون بيــن الــزكاة والدخــل وهــذه الجهــات مــن خــال تنفيــذ عــدد مــن البرامــج
المشــتركة دعمـ ًـا لجهــود التوعيــة لتعزيــز امتثــال المكلفيــن لمتطلبــات تقديــم اإلقــرار الزكــوي والضريبــي،
وتوجيــه البحــث العلمــي لخدمــة قضايــا الــزكاة والضريبــة فــي الجانــب المحاســبي ،والقانــون الضريبــي
والقانــون العــام ،والجانــب الشــرعي.

جامعة اإلمام محمد بن سعود

وشملت المذكرات التي أبرمتها الزكاة والدخل مذكرة تعاون مع جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية ّ
وقعها عن الهيئة معالي محافظها المهندس سهيل بن محمد أبانمي ومعالي رئيس جامعة
ً
ممثل للجامعة.
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية األستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري

وتهدف هذه المذكرة إلى
تفعيل دور الشراكة االستراتيجية.

بحث سبل التعاون لتطوير برامج مشتركة.

تبادل الخبرات فيما يتعلق بمجاالت الزكاة والضرائب.
تبادل االستشارات التخصصية المتعلقة باألبحاث

والدراسات ذات الصلة بالزكاة والضريبة.

بمشاركة المعلومات الستخدامها في إجراء
الدراسات المختصة.

تطوير البرامج األكاديمية المتخصصة في
الزكاة والضريبة.

الدورات التدريبة المتعلقة بهذا المجال.
برامج توظيف الخريجين المتميزين.

برامج التدريب التعاوني للطالب.
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هيئة المحاسبين القانونيين
كـذلـك ّ
وقـعـت الهيئـة العامـة للزكـاة والدخـل

مذكرة تفاهم مع هيئة المحاسبين القانونيين
بهدف:

• وضع إطار عمل للتعاون بين الهيئتين.
• تعزيز امتثال المكلفين لمتطلبات تقديم اإلقرار
• الزكوي والضريبي.
• التعاون في الزيارات الميدانية لمكاتب
المحاسبة القانونية بما يتوافق مع

أ -متطلبات الفحص الزكوي والضريبي لدى

هيئة «الزكاة والدخل»

• حث مكاتب المحاسبة القانونية للمشاركة في
دورات تخصصية وورش تعريفية تعقدها هيئة

الزكاة والدخل.

• تقديم «المحاسبين القانونيين» دورات تدريبية
وورش عمل متخصصة إلى منسوبي «هيئة
الزكاة والدخل».

ب -متطلبات برنامج مراقبة جودة األداء

المهني لدى هيئة «المحاسبين القانونيين».
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جمعية المحاسبين القانونيين
البريطانية
ً
أيضــا ّ
وقعــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل
مـذكــــرة تـفـاهــــم مـــع جـمعـيـــة المـحــاســـبين

القــانونييـــن المعتمـديـــن البريطـانيـــة ()ACCA

بهــدف:

البنك المركزي السعودي
ً
كما ّ
أيضا
وقعت الهيئة العامة للزكاة والدخل
مـذكـرة تفـاهـم مع البنك المركزي السعودي

بهــدف:

• تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الطرفين.

• خدمة مجاالت المحاسبة والخدمات المالية.

• االســتفادة مــن خدمــات برنامــج «تنفيــذ» للربــط

• تفعيل البرامج المشتركة.

• علــى االســتفادة مــن الوســائل التقنيــة الحديثــة

• التطوير المشترك بين الجانبين.

• تدريــب وتطويــر المهنييــن العامليــن فــي الهيئــة
العامــة للــزكاة والدخــل.
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التقني.

وتطبيقــات الحكومــة اإللكترونيــة.
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تجارب الزكاة والدخل الرائدة
والتميــز
وفــي ســياق آخــر ،عرضــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل تجربتهــا فــي إدارة اإلجــراءات
ّ
المؤسســي لعــدد مــن الجهــات فــي إطــار حرصهــا علــى تبــادل الخبــرات والتجــارب مــع كافــة الشــركاء
االســتراتيجيين لتعزيــز الجهــود المشــتركة حيــث اســتقبلت الــزكاة والدخــل فــي مقرهــا بالريــاض عـ ً
ـددا

مــن هــذه الجهــات أبرزهــا

المركز
الوطني
للعمليات
األمنية.

1

وكالة
رئاسة أمن
الدولة
للتخطيط
والتطوير.

2

وفد من
مجلس
الضمان
الصحي.

3
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األمانة العامة للجان الضريبية
إدارة المنازعات بكفاءة وشفافية
حرصــــت األمانــة العامــة للجــان الضريبيــة علــى تحقيــق

أهدافهـــا االســـتـراتيجـــية خــال العــام 2020م وإنجــاز
مـهـمـتـهـــا التــي رســمتـــها رؤيــــة المملـكـــة 2030م
وحددتهـــــا مســـــتهدفات برنامــج تحقيــق التــوازن المالــي

بهــدف ضمــان أعلــى درجــات االلتــزام الضريبــي والزكــوي.

النشأة والتكوين
أنشــئت األمانــة العامــة للجــان الضريبيــة بقــرار مجلــس

إدارة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل رقــم ( )488وتاريــخ
 14ربيــع الثانــي 1439هـــ وتعمل على اإلســهام في إنفاذ

األنظمة الضريبية بكفاءة ومن ذلك اســتقبال الدعاوى
الضريبيــة ودراســتها مــن النواحــي القانونية والمحاســبية

وعرضهــا علــى اللجــان وإجــراء البحــوث والدراســات

وهي جهة مستقلة توفر الدعم:

أ -القانوني

ب -اإلداري والضريبي

ج  -المحاسبي لللجان الضريبية للقيام بأعمالها
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األهداف
• الكفاءة في إدارة جميع المنازعات الضريبية.
• بنــاء الثقــة وتعزيــز المصداقيــة مــن خــال التوعية
والشفافية.
• تبني الكفاءة التشغيلية في أعمالنا.
شــهد العام 2020م تنفيذ العديد من المشــاريع
وإطــاق عــدد مــن المبــادرات مــن أجــل تســهيل
إجــراءات الدعــاوى الضريبيــة وتوعيــة المتعامليــن
باألحــكام المرتبطــة باألنظمــة واللوائــح ،وآليــة
رفــع الدعــوى ومنهــا:
 -برنامج تطوير األعمال.

 -مشروع التقاضي عن ُبعد.

 مشروع تبويب واستخراج المبادئ الضريبيةمن القرارات واألحكام السابقة.
 مشروع المرشد إلى األنظمة الضريبية. إطالق تطبيق إلدارة المواهبورفع الكفاءة التشغيلية.

 إطالق سلسلة من البرامجواألدوات التعريفية.

 -خدمة التحقق والتوثيق اإللكتروني.
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توجد دوائر اللجان الضريبية في ثالث مدن رئيسية
داخـل المملكـة وهـي مدن (الرياض ،الدمام ،جدة)

الرياض
الدائرة األولى «للفصل في مخالفات منازعات ضريبة الدخل»

الدائرة الثانية «للفصل في مخالفات منازعات ضريبة الدخل»

الدائرة األولى «للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة»
الدائرة الثانية «للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة السلع االنتقائية»

الدائرة االستئنافية األولى «لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع االنتقائية»
الدائرة االستئنافية األولى «لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل»

الدمام
الدائرة األولى «للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل»

الدائرة األولى «للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة»

تتوفر  13قاعة للتقاضي
في مقر الهيئة العامة
للزكاة والدخل
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 10قاعات في مقرات
دوائر اللجان الضريبية

الزكاة والدخل

جــدة
الدائرة األولى «للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل»

الدائرة األولى «للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة»
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رحلة المتعامل

تـحــرص األمـانـة علـى تمكـيـن الـوصـول إلـى كـافـة المتعـامـليـن
وشركاء األعمال ،وضمان المعرفة الشاملة بسلسلة اإلجراءات

تقديم الدعوى والتحقق

تقديم وكيل شرعي

حفظ بيانات الدعوى بعد

تقديــم الئحــة الدعــوى ،وفــي

والمستندات وإعطاء
ً
ً
خاصا.
رقما
الدعوى

يتــم اســتيراد كافــة البيانــات

من بيانات المدعي.

اكتمال كافة البيانات
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للمدعي أو ممثل نظامي.

حالــة إدخــال بيانــات التظلــم

مــن نظــام إيــراد بعــد موافقــة
المدعــي.

الزكاة والدخل
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نافذة خاصة

األدلة التوعوية واإلرشادية

إيمانـ ًـا منهــا بدورهــا فــي توعيــة المتعامليــن واألطــراف ذوي العالقــة بالمهــام واألحــكام المتعلقــة
ً
عــددا مــن األدلــة التوعويــة
باألنظمــة ذات العالقــة ،أصــدرت األمانــة العامــة للجــان الضريبيــة
واإلرشــادية

قواعد عمل اللجان
آلية الدعاوى الزكوية والضريبية
معرفة (توعية وإثراء)
األدلة التعريفية
يسرناها لك
التمثيل والتوكيل للترافع أمام اللجان الضريبية
•

•

•

األسئلة الشائعة من المكلفين

•

بساطة أسهل

األدلة اإلرشادية

•

دليل الخدمات اإللكترونية

االعتراض أمام لجنة الفصل

•

االعتراض أمام اللجنة االستئنافية

خدمة التقاضي عن ُبعد

ً
وانسـجاما مـع مقتضيـات أحـكام نظـام التعامـالت اإللكترونيـة،
واسـتكماال لمنظومـة التحـول الرقمـي،
ً

أطلقــت خدمــة التقاضــي عــن ُبعــد ،لدعــم وتحســين تجربــة المتعامــل وذلــك ضمــن سلســلة الخطــوات

المتخــذة مــن قبــل األمانــة العامــة للجــان الضريبيــة فــي تيســير اإلجراءات.
ً
وفقــا لحوكمــة تضمــن تحقيــق تلــك
وتحافــظ خدمــة التقاضــي عــن بعــد علــى الضمانــات القضائيــة

الضمانــات مــن خــال اآلتــي:
تحقيق مبدأ المواجهة

“استيفاء حق الدفاع بتمكين األطراف من االطالع على كافة المستندات والمذكرات”
مبدأ علنية الجلسات

ً
إلكترونيا ،باإلضافة إلى خدمة تسجيل الجلسات”
“يتاح الدخول إلى الجلسات
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أرقام وإحصائيات التقاضي عن ُبعد
مـن  3مـايـو حـتـى  7يـونيـو 2020م

 3مايو
183

جلسة

أول جلسة تقاضي عن ُبعد
3539

دعوى

175
قرار
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نافذة خاصة

خدمة التحقق والتوثيق اإللكتروني
ً
تعزيــزا لجهودهــا
كمــا أطلقــت األمانــة خدمــة التحقــق والتوثيــق اإللكترونــي ،وذلــك
ـعيا منهــا لتيســير اإلجــراءات ولرفــع كفــاءة
فــي إدارة المنازعــات بكفــاءة وفاعليــة ،وسـ ً

خدمــة التقاضــي والتيســير علــى المتعامليــن.
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خدمة التحقق والتوثيق اإللكتروني
ً
تعزيــزا لجهودهــا
كمــا أطلقــت األمانــة خدمــة التحقــق والتوثيــق اإللكترونــي ،وذلــك
ـعيا منهــا لتيســير اإلجــراءات ولرفــع كفــاءة
فــي إدارة المنازعــات بكفــاءة وفاعليــة ،وسـ ً

خدمــة التقاضــي والتيســير علــى المتعامليــن.
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توعية

أساليب التهرب الزكوي والضريبي  ..آلياته وطرق محاربته
التهــرب الزكــوي والضريبــي بصفــة عامــة يعنــي عــدم وفــاء المكلــف بشــكل متعمــد بااللتزامــات الضريبيــة
والزكويــة المتوجبــة عليــه بموجــب اللوائــح واألنظمــة المعمــول بهــا داخــل المملكــة ،وتشــمل الغــش،
التزويــر ،وإخفــاء بعــض الحقائــق بهــدف التهــرب مــن الســداد.

البداية

يناير 2020م

مكافأة تشجيعية للمبلغين

استحقاق
المكافأة

بعد ثبوت المخالفة
وتحصيل المبلغ

في محاولة للسيطرة على التهرب
الزكوي والضريبي في المملكة أعلنت
الهيئة عن مكافأة تشجيعية للمبلغين
عن المخالفات الضريبية.

القنوات المعتمدة للتبليغ

 -البريد اإللكتروني للهيئة (.)info@gazt.gov.sa

 -مركز االتصال الموحد على الرقم (.)19993

 التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية.ً
ووفقا لتقارير الهيئة فإن حاالت التهرب الزكوي والضریبي

تفقد الدولة أكثر من  3مليارات ريال ،وكشفت عن ارتفاعه إلى
نسبة  % 110أي ما يعادل  716حالة .غرامات التهرب تبدأ من
 ٪25إلى  3أضعاف قيمة السلع الخاضعة للضرائب.
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النسبة

 2.5من

جملة المبالغ
القيمة المالية

 1000000ريال
حد أعلى 1000 :
ريال حد أدنى

المخصصة.

األطر القانونية التي تجرم التهرب الضريبي والزكوي
الئحة جباية الزكاة.

الئحة ضريبة الدخل.

الئحة ضريبة السلع االنتقائية.

الئحة ضريبة القيمة المضافة.

الزكاة والدخل

تجريم التهرب

وتمنح هذه التشريعات الهيئة الحق في محاسبة المكلفين باألسلوب التقديري

من أجل بالتقييد بالمتطلبات النظامية.

وتتضمن حاالت التهرب الضريبي
• عدم امتالك دفاتر وحسابات حقيقية.
• إخفاء معلومات أساسية في اإلقرار.
• إدارة مصروفات غير حقيقية.

• تسجيل أصول ال تعود ملكيتها للمكلف أو المؤسسة.
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نماذج للتهرب الضريبي

01
تقديم فواتير مزورة.

04

02

03

تقديم إقرار على عدم

تغيير فواتير الشراء والبيع

إدخال أو محاولة إدخال

وجود سجالت أو دفاتر

بقصد تقليل األرباح أو

سلع انتقائية إلى المملكة

وتضمينه معلومات

زيادة الخسائر.

أو إخراجها أو محاولة

تخالف ما أظهره في

إخراجها منها بالمخالفة

سجالته.

لألنظمة السارية دون سداد
الضريبة المستحقة.
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07

05

06

تقديم مستندات أو

تقديم إقرار ضريبي خاطئ

عدم حفظ الفواتير الضريبية

إقرارات أو سجالت أو

أو تعديل إقرار ضريبي بعد

والدفاتر والسجالت

معلومات غير صحيحة أو

تقديمه أو تقديم أي مستند

والمستندات المحاسبية

مزورة بقصد التهرب من

إلى الهيئة يخص الضريبة

خالل المدة النظامية.

سداد الضريبة المستحقة

المستحقة عليه ونتج عن

أو تخفيض قيمتها أو

ذلك خطأ في احتساب مبلغ

استردادها دون وجه حق.

الضريبة أقل من المستحق.

يونيو

مخالفة

زيارة

أغسطس

مخالفة

زيارة

أكتوبر

مخالفة

زيارة

35920

2594

1531

3359

14084

3803

ديسمبر

مخالفة
500

يوليو

مخالفة

زيارة

سبتمبر

مخالفة

زيارة

نوفمبر

مخالفة

زيارة

4246

2466

3750

الزكاة والدخل

ونفذت الهيئة العامة للزكاة والدخل في الفترة
من يونيو حتى ديسمبر 2020م ،حمالت تفتيشية ،تضمنت

17310

6081

14882

زيارة

3616
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ثقافة ضريبية وزكوية

عناصر الفاتورة الضريبية المبسطة

تاريخ اإلصدار
ويقصد به تاريخ
إنشاء الفاتورة

اسم وعنوان
المتجر

قيمة ضريبة
القيمة المضافة
على األسعار
أو أن األسعار
شاملة للضريبة

الرقم الضريبي
للموِّرد
َ

توضيح السلع
أو الخدمات
المقدمة

أبرز الحاالت التي تستوجب تقديم بالغ
• عدم كتابة الرقم الضريبي في الفاتورة

• عدم كتابة عنوان المنشأة في الفاتورة

• عدم تقديم نوع السلع والخدمات في الفاتورة

• تحصيل ضريبة على منتج غير خاضع للضريبة

• تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المواطن

• كتابة رقم ضريبي غير صحيح

• عدم كتابة التاريخ في الفاتورة الضريبية

فوائد تطبيق الفاتورة اإللكترونية
• الحد من تعامالت االقتصاد الخفي والتطبيق العادل لألنظمة.
• تقليل األعباء على المكلفين.

• زيادة نسبة االلتزام في تقديم اإلقرارات الضريبية.
• الحد من التستر التجاري.

• المواءمة مع الممارسات العالمية الرائدة.

• تحسين تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية ذات العالقة.
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على من ُتطبق
الزكاة في المنشآت؟
األنشطة الخاضعة للزكاة
• النشاط التجاري «التجارة بالسلع والخدمات»
• النشاط الخدمي «المهني والحرفي
والوكاالت»

• النشاط الصناعي «المصانع والورش»
• النشاط المالي «األنشطة المصرفية»

• النشاط االستثماري «االستثمار في األوراق
المالية»

الحاالت التي تمنح فيها الشهادات
الزكوية
 1عند اكتمال متطلبات التسجيل

 2خالل السنة المالية األولى بما ال يتجاوز 12
ً
شهرا من بداية النشاط

أنواع شهادات الزكاة
 1شهادة التسجيل

 2الشهادة المقيدة
 3الشهادة النهائية

101

تدريب وتطوير
102

الزكاة والدخل

103

تدريب وتطوير

تطوير الذات في مكان العمل
تطويــر الــذات ُيعــرف بأنــه الوصــول إلــى النفــس القويــة والنجــاح والمثابــرة ،لذلك ال بد أن نمتلــك معلومات

كافيــة حــول القــدرة علــى اإلبــداع وقــوة الــذات ،لتحقيــق األمــور الهامــة حــال رغــب الشــخص فــي الحفــاظ
علــى مكانتــه فــي العمــل بــل والترقــي بهــا للوصــول إلــى أعلــى مكانــة.

تنمية مهارات التواصل
ّ

أهمية قصوى.
ٍ
ُيعتبر استخدام مهارات االتصال الكتابية أو الشفوية في مكان العمل ذا

تنمية مهارة العمل الجماعي
ّ

يعتمــد النجــاح علــى مجموعــة مــن األشــخاص الذيــن يعملــون سـ ً
ـدف مشــترك؛
ـوية فــي ســبيل تحقيــق هـ ٍ
ً
ً
ومتعاونــا مــع زمالئــه فــي إدارة
مــدركا ألهميــة العمــل الجماعــي،
لهــذا مــن المهــم أن يكــون الشــخص
العمــل.

الصراع مع اآلخرين
القدرة على حل ّ

يذكــر أحــد الخبــراء أن «فــي أي وقــت تضــع فيــه أكثــر مــن شــخص فــي منظمــة ،ســيكون هنــاك صــراع»؛
ولهــذا علــى الشــخص أن يكــون قـ ً
ـل النزاعــات بيــن زمــاء العمــل
ـادرا علــى حــل المشــكالت ،وخيــر طريقــة لحـ ّ
المعالجــة المباشــرة لقضايــا الخــاف

104

التكيــف مــع المتغيــرات مــن األمــور التــي يجــب علــى الفــرد أن يتصــف بهــا فــي
تعتبــر القــدرة علــى
ّ

الزكاة والدخل

القدرة على ّ
التكيف
العمــل

تقبل النقد

يعتبــر النقــد مــن أكثــر الصراعــات التــي تنشــأ فــي بيئــة العمــل ،وعلــى الرغــم مــن أنــه أمـ ٌـر طبيعــي،
ّ
بتعلـ ِـم كيفيــة تقديــم أو
ـدال مــن تجنبــه ُينصــح
إال أنــه غيــر مستحسـ ٍـن لــدى الكثيــر مــن األطــراف ،وبـ ً
تلقــي ّ
النقــد

طرق أخرى لتطوير الذات في العمل

هنــاك المزيــد مــن الطــرق التــي ينصــح باســتخدامها فــي ســبيل تطويــر مهــارات الشــخص فــي

العمــل ،ومنهــا:

اســتخدام مهــارة الــذكاء العاطفــي فــي العمــل مــن خــال التركيــز علــى تحديــد العواطــف الذاتيــة
وحســن اســتخدامها فــي المواقــف المختلفــة.
ضرورة التحكم بالغضب.

اللباقة في التعامل مع اآلخرين.

الذاتي وتوضيحه لآلخرين.
إدارة االنطباع
ّ
ّ
التقديمية في العمل.
تعلم فن إدارة االجتماعات ،وكيفية االستفادة من العروض
ّ
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تجارب دولية

النظام الضريبي في بلجيكا ..مالمح عامة
تعتبــر بلجيــكا ثالــث أعلــى بلــد فــي االتحــاد األوروبــي فــي فــرض الضرائــب علــى المقيميــن وغيــر المقيميــن،
وتفــرض الحكومــة فــي هــذا ضريبــة الدخــل علــى األشــخاص والشــركات وتبــدأ الســنة الضريبيــة مــن  1ينايــر
لــكل عــام وتنتهــي فــي  31ديســمبر.

أنواع الضرائب في بلجيكا
ضريبة القيمة المضافة

ضريبة الدخل

ضرائب المبيعات

ضرائب الشركات

هناك أربعة أنواع من ضريبة الدخل في بلجيكا
01

02

ضريبة على الدخل

ضريبة على الدخل

بلجيكا والتي تسمى

المقيمة والتي

الماديين” ()IPP

الشركات” ()ISOC

اإلجمالي لسكان

“ضريبة األشخاص

03

ضريبة على دخل غير

اإلجمالي للشركات

المقيمين والتي

تسمى “ضريبة

المقيمين” ()INR

تسمى “ضريبة غير

04

ضريبة على دخل األشخاص
المعنويين اآلخرين غير
الشركات والتي تسمى
“ضريبة األشخاص
المعنويين” (.)IPM

وتختلــف طريقــة احتســاب الضريبــة علــى دخــل الفــرد فــي بلجيــكا .حيــث إن أقــل ضريبــة دخــل فــي بلجيــكا هــي

 %25ويرتفــع معــدل الضريبــة مــع ارتفــاع الدخــل حتــى تصــل إلــى أعلــي شــيء فــي بلجيــكا وهــو %50
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ضريبة القيمة المضافة
أدخلــت بلجيــكا ضريبــة القيمــة المضافــة فــي
ً
والحقــا
1970م وبــدأ التطبيــق فــي 1971م
التزمــت بلجيــكا بتوجيهــات االتحــاد األوروبــي
المتعلقــة بضريبــة القيمــة المضافــة والتــي
تســبق القوانيــن المحليــة باألولويــة.

التسجيل في ضريبة
القيمة المضافة ببلجيكا
يمكــن للشــركات األجنبيــة التســجيل للحصــول

علــى رقــم ضريبــي دون الحاجة إلى إنشــاء شــركة
محليــة كمــا أنــه ال يوجــد حــد أدنــى للتعامــات

لكــن هنــاك تعليمــات صارمــة للحــاالت التــي
يمكــن فيهــا منــح هــذا الترخيــص وهــذه الحــاالت
هــي

• استيراد البضائع إلى بلجيكا.
• بيــع وشــراء البضائــع فــي بلجيــكا فــي حــال لــم
يكــن العمــاء حامليــن تراخيــص مماثلــة.
ً
الحقــا
• تخزيــن الشــحنات التجاريــة بغــرض بيعهــا
إلــى عمــاء ال يحملــون تراخيــص ضريبيــة.
• تنظيــم المناســبات والمؤتمــرات التــي تتطلــب
دفــع رســوم للحضــور.
• الحصــول علــى خدمــات معفــاة مــن الضرائــب
فــي بلجيــكا.
• التوريد الذاتي للبضائع.
109

نسبة ضريبة القيمة المضافة
يوجــد فــي بلجيــكا ثالثــة نســب ضريبية
يتـم اسـتيفاؤها تحت الــ ( )VATوهي

تشــمل

•

بعض األغذية والوجبات السريعة المعدة للتوصيل.

•

المشروبات غير الكحولية والمياه وبعض المستحضرات الصيدالنية.

•

ً
داخليا.
بعض المعدات الطبية الموجهة لذوي اإلعاقة ونقل الركاب

•

بعض الكتب والجرائد والدوريات المطبوعة.

•

رسوم الدخول إلى المناسبات الثقافية ومدن المالهي.

•

أنواع اإلصالحات والترميمات للعقارات الخاصة.

•

الحجوزات الفندقية ورسوم دخول المنافسات الرياضية.

•

اســتعمال المنشــآت الرياضيــة والنقــل البــري الدولــي وداخــل االتحــاد األوروبــي
والمائــي (باســتثناء البحري)

•

خدمات الكتابة والتأليف الموسيقي.

110

الزكاة والدخل

تشــمل

كل مــا بقــي مــن ســلع وخدمــات خاضعــة

للضريبــة .كمــا يوجــد إعفــاء ضريبــي علــى بعــض
الجرائــد المحليــة واألســبوعية وبعــض المنتجــات
مـعـــادة التـدويـــر وعلــى النقــل الـدولـــي داخــل

االتحــاد األوروبــي (باســتثناء البــري وعبــر الطــرق
المائيــة الداخليــة).

تشــمل

• أعمال البناء على األبنية الجديدة والمطاعم.

• األسمدة والمبيدات الحشرية.

• بعض منتجات الطاقة.

• بعض أنواع اإلطارات واألنابيب الزراعية.
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اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ
ﻫﻞ ﺗﻮد
ّ
إﺟﺮاءات اﻟﺰﻛﺎة واﻟﻀﺮاﺋﺐ
وﻛﻴﻔﻴـﺔ اﻟﺘﻌـﺎﻣـﻞ ﻣﻌﻬـﺎ؟

اﻣﺴﺢ اﻟﻜﻮد ﻟﺘﺤﻤﻴﻞ
اﻟﻨﺴـﺨـﺔ اﻷﺧﻴـﺮة ﻣـﻦ
دﻟــﻴــــﻞ اﻟـﻤـﻜـــﻠـﻔـﻴــﻦ

@ GAZT_KSA
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