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أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هذه النشرة الضريبية بغرض إيضاح بعض المعالجات ذات الصلة 

بتطبيق األحكام النظامية السارية في تاريخ إصداره، وال يعد محتوى هذه النشرة بمثابة تعديل على 

أي من أحكام األنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة. وتؤكد الهيئة على تطبيقها للمعالجات 

التوضيحية الواردة في هذه النشرة - حيثما تنطبق-، وذلك في ضوء النصوص النظامية ذات الصلة، وفي 

حال تعديل أي إيضاح أو محتوى وارد في هذه النشرة -لنص نظامي غير معدل- فإن تطبيق المعالجة 

التوضيحية المحدثة يكون على المعامالت التي تتم بعد تاريخ نشر النسخة المحدثة من النشرة على 

الموقع اإللكتروني للهيئة.
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موضوع النشرة

القيمة  لضريبة  أعمال  كيان  أو  اقتصادًيا  نشاًطا  تشكل  التي  األصول  من  مجموعة  نقل  عملية  تخضع  ال 

المضافة في المملكة، حيث يتم النقل لغرض استمرار النشاط، وذلك بشرط استيفاء معايير محددة.

العقارات،  تتضمن  التي  األعمال  نقل  عمليات  على  الخاصة  األحكام  تطبيق  الضريبية  النشرة  هذه  تتناول 

باإلضافة إلى الحاالت التي يمكن فيها نقل هذه العقارات كجزء من النشاط االقتصادي المستمر ألغراض 

ضريبة القيمة المضافة.

يرجى مالحظة أن هذه النشرة ال تتضمن أية تفاصيل حول المعاملة الضريبية المطبقة في حال لم يكن 

العقار مؤهاًل للنقل كجزء من النشاط االقتصادي المستمر. في حال عدم استيفاء المعايير، فإنه يتوجب 

على القارئ االطالع على المواد اإلرشادية المنشورة من قبل الهيئة فيما يتعلق بتوريدات العقارات وذلك 

وفقا للوقائع الخاصة بكل توريد.

1. شروط نقل األعمال كجزء من النشاط االقتصادي المستم

حددت المتطلبات والشروط العامة والتي تسمح بنقل األعمال )النشاط االقتصادي( من 

الناقل إلى المنقول إليه كجزء من النشاط االقتصادي المستمر و دون أن تخضع لضريبة 

القيمة المضافة كما يلي:

النقل أ.  أن يشكل  بحد ذاته. يجب  اقتصادي  بأنه نشاط   ال يعتبر نقل أصل منفرد )مثال: جزء من عقار( 

مجموعة من األصول )تتضمن كاًل من األصول المادية الملموسة واألصول الغير مادية/الغير ملموسة 

كالعقود أو الحقوق( والالزمة لممارسة األعمال والنشاط،

 أن تكون األصول المنقولة متناسقة ومترابطة مع بعضها البعض، بحيث تكون قابلة للتشغيل بشكل 	. 

جماعي كنشاط اقتصادي مستقل،

باالستخدام 	.  يبدأ  وبأن  االقتصادي(،  )النشاط  األعمال  لغرض  األصول  تلك  إليه  المنقول  يستعمل  أن 

التجاري للسلع والخدمات المنقولة إليه في أقر	 وقت ممكن،
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أن يكون النشاط االقتصادي للمنقول إليه هو نفس نوع األعمال والنشاط الذي كان يمارسه الناقل قبل د. 

عملية النقل،

أن يكون المنقول إليه شخصا ً خاضعا للضريبة فيما يتعلق بممارسة األعمال التي تم نقلها، ه. 

ضريبة و.  ألغراض  اقتصادي  لنشاط  نقاًل  النقل  اعتبار  على  كتابة  إليه  والمنقول  الناقل  من  كاًل  يتفق  أن 

القيمة المضافة. 

تناقش هذه النشرة الضريبية المتطلبات العامة المذكورة على الحاالت المختلفة والمتضمنة نقل العقارات 

كجزء من األعمال.

2. العقارات التجارية التي يشغلها الناقل قبل البيع

تتعلق هذه الفئة بأي شخص يمتلك ويشغل عقارات تجارية، )مثل مكتب، أو متجر، أو مصنع،  أو مزرعة، أو 

فندق، وما إلى ذلك( والذي يستخدم كأصل في النشاط االقتصادي القائم لذلك الشخص. إذا تم نقل العقار 

كجزء من مجموعة األصول التي ُتشكل النشاط االقتصادي/األعمال بكامله، أو كجزء مستقل من نشاط 

اقتصادي يمكن تشغيله بشكل منفصل من قبل المنقول إليه، فإنه يمكن اعتبار نقل مجموعة األصول بأنه 

نقل نشاط اقتصادي مستمر. وبذلك يتم استيفاء الشرطين )أ( و )	(. يتوجب أيضا استيفاء البيع للشروط 

المتبقية )	 - و( لكي يتم اعتباره مؤهاًل للنقل دون ضريبة قيمة مضافة.

مثال 1: قام مالك فندقين ببيع واحد منهما، بما في ذلك الموظفين والعقود التشغيلية للفندق إلى مشغل 

جديد. يعتبر هذا الفندق والعقود المرتبطة به جزءا من أعمال يمكن نقلها كنشاط اقتصادي مستمر.

الناقل، ولكن تم نقله كأصل مستقل بعد ذلك، فإن ذلك  إذا تم استخدام العقار كجزء من أعمال ونشاط 

ليس مؤهاًل ليتم اعتباره نقاًل لنشاط اقتصادي مستمر.

المعدات  ينقل  حيث  االقتصادي،  نشاطه  ليمارس  أكبر  مساحة  ذات  ورشة  ميكانيكي  يستأجر   :2 مثال 

للورشة الجديدة ويبيع الورشة السابقة التي كان يملكها ويستخدمها لنشاطه. ال يعد بيع الورشة القديمة 

بأنه مجموعة من األصول وليس نقاًل لنشاط اقتصادي مستمر.
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3. أنشطة التأجير التجاري

تتعلق هذه الفئة بالعقارات التجارية التي يستخدمها المالك لغايات التأجير أو منح ترخيص أو القيام 

بتوريدات تتعلق بالعقار ألطراف أخرى.

يشكل نشاط تأجير العقارات التجارية نشاًط ا اقتصاديا خاضعا للضريبة ألغراض ضريبة القيمة المضافة. يعتبر 

نقل العقار التجاري وتأجيره إلى طرف آخر بأنه مجموعة من األصول المؤهلة ألن تكون نقل لنشاط اقتصاي 

مستمر.

3.1.نقل عقد تأجير قائم

عادة ما يتم نقل عقد تأجير قائم من الناقل إلى المنقول إليه عن طريق تجديد العقد، بحيث يستحوذ المنقول 

إليه على منافع والتزامات العقد. عوضا من ذلك، يمكن للناقل ترتيب إنهاء عقد التأجير القائم، وتوقيع عقد 

جديد مع المنقول إليه بشروط مماثلة مع دخول حيز التنفيذ  فورًيا . توافق الهيئة على أنه في كلتا الحالتين، 

يقوم الناقل بنقل العقار متضمنا عقد التأجير باعتباره جزء من األصول الغير مادية.

3.2. العقارات الشاغرة أو شبه الشاغرة

ال يمكن نقل العقارات الشاغرة، بدون أي مستأجر تجاري قائم، كنشاط اقتصادي مستمر.

في حال كان يمتلك الناقل مبنى مكاتب أو مجمع بوحدات مختلفة، أو محفظة عقارية، فليس من الضروري 

أن تكون كل وحدة لها عقد إيجار قائم في وقت النقل. ومع ذلك، عندما يكون العقار شاغًرا جزئًيا، فإنه يتوجب 

تسويق الجزء الشاغر من العقار بشكل نشط لغايات التأجير، أو أن يتم تجهيز وإعداد العقار الشاغر للتسويق 

لغايات التأجير، في وقت النقل.

مثال 3: مبنى إداري تجاري مكون من خمسة طوابق. في وقت النقل، كان هناك طابقان مستأجران، ويتم 

تسويق طابقين لغايات التأجير، ويتم تجديد طابق واحد استعدادا للتسويق لغايات التأجير. نظرا لوجود عقد 

إيجار ساري المفعول وسيتم نقله مع المبنى، ويتم إما تسويق المساحات الشاغرة المتبقية للتأجير، أو يتم 

إعدادها للتسويق لغايات التأجير، فقد يتم اعتبار النقل بأنه تقل لألعمال/النشاط االقتصادي المستمر.

1.  يرجى االطالع على المادة )17( من الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، والدليل اإلرشادي الخاص بنقل األعمال الصادر عن الهيئة.
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القيمة اإليجارية  بأنه، ما لم تنطبق أية ظروف استثنائية، يتوجب نقل ما ال يقل عن 50٪ من  الهيئة  ترى 

السوقية وفقا لعقود إيجار قائمة لتشكيل نشاط اقتصادي مستمر. 

ستقوم الهيئة بالنظر إلى الواقع التجاري لالتفاقيات والترتيبات وذلك بغرض تحديد ما إذا كان هنالك نقل 

للنشاط االقتصادي فيما يتعلق بالمعامالت العقارية. في حال رأت الهيئة بأنه قد تم إبرام عقد إيجار ما وكان 

االقتصادي  األعمال/النشاط  نقل  أحكام  بموجب  منفعة  على  للحصول  السعي  هو  منه  األساسي  الغرض 

ألغراض ضريبة القيمة المضافة، فإنها لن تعتبر الشروط الواردة )أ( و )	( مستوفاة. تتضمن شروط اإلشارة 

بأن  المضافة  القيمة  الحصول على ميزة ضريبة  الغرض األساسي منه هو  إبرامه وكان  إيجار يتم  إلى عقد 

تكون مدة اإليجار قصيرة )أقل من اثني عشر شهرا(، أو عقود إيجار ألشخاص مرتبطين أو عقود إيجار ذات 

قيمة أقل بكثير من القيمة السوقية.

3.3. البيع وترتيبات إعادة التأجير

يمكن لمالك عقار تجاري أن يقرر بيع عقار يشغله والدخول في اتفاقية جديدة إلعادة تأجير العقار لغرض 

استمرار الناقل باستخدام العقار. في هذه الحاالت، بينما يستمر الناقل في استخدام العقار بنفس الطريقة، 

فإن النشاط االقتصادي الذي يقوم به المنقول إليه )تأجير الممتلكات( سيكون مختلفا بشكل جوهري عن 

النشاط االقتصادي للناقل قبل النقل. لذلك، ال يتم استيفاء الشرط )د( وال يمكن اعتبار النقل بأنه نقل نشاط 

اقتصادي/أعمال مستمر.

4. العقارات السكنية

بدون  للنقل  مؤهل  بأنه  أساسي  كمسكن  مؤجرا  أو  كمسكن  يستخدم  كونه  السكني،  العقار  يعد  ال 

ضريبة القيمة المضافة كنشاط اقتصادي مستمر.

من  معفاة  تعتبر  نقلها  يتم  التي  األعمال  فإن  قائم،  سكني  إيجار  عقد  مع  سكني  عقار  نقل  تم  حال  في 

ضريبة القيمة المضافة. أي أن نقل أعمال ونشاط اإليجار ال يؤدي إلى أن يكون المنقول إليه شخصا خاضعا 

للضريبة. إذا كان المنقول إليه شخصاً  خاضعا للضريبة فيما يتعلق بأنشطة تجارية أخرى منفصلة، فإن هذا ال 

يؤثر على معاملة أعمال ونشاط تأجير العقارات.
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5. األبنية أو المجمعات ذات االستخدام المختلط

من الممكن أن يشتمل مبنى واحد أو مجمع عقاري على وحدات سكنية وأخرى تجارية. وبالتالي، فإن 

مالك مثل هذا المبنى أو المجمع متعدد االستخدامات )االستخدام المختلط( يقوم بنشاط يتضمن 

كاًل من التأجير التجاري الخاضع للضريبة باإلضافة إلى عناصر التأجير السكنية المعفاة.

كقاعدة عامة فيما يخص المباني أو المجمعات ذات االستخدام المختلط، فإنه يتوجب تحديد قيمة أعمال 

ونشاط التأجير التجارية بشكل منفصل. في حال استيفاء نقل الجزء التجاري من المبنى للمعايير المطلوبة 

بدون  ونقله  منفصل  بشكل  األعمال  من  الجزء  هذا  تحديد  يمكن  فإنه  مستمر،  اقتصادي  كنشاط  للنقل 

ضريبة القيمة المضافة. في هذه الحاالت، يجب معاملة نقل الجزء السكني أو غير التجاري المتبقي من 

األعمال بالمعاملة الضريبية األساسية لهذا النوع من العقارات.

توافق الهيئة على اعتبار أنه إذا كانت الوحدات السكنية تشكل جزءا ً ثانويا من المبنى أو المجمع التجاري، 

فيمكن التعامل مع المبنى بأكمله على أنه توريد مركب واحد لنشاط اقتصادي مستمر، بشرط أن يتم نقل 

المبنى بموجب سند ملكية واحد لألرض مع استيفاء جميع الشروط األخرى. وعليه، ترى الهيئة أنه في حال 

خضوع ما نسبته 10٪ أو أقل من القيمة اإليجارية السوقية المنقولة لعقود تأجير سكنية قائمة، فإن عقود 

اإليجار السكنية ستكون بمثابة عقود مساندة وتابعة للمبنى التجاري.



مستند خارجي

 امـسـح هـــــذا الـكــود لالّطالع عـلــــى آخر تحديـث

المـنـشـورة المستنــــدات  المستنـد وكـافة  لـهــذا 

zatca.gov.sa أو تـفضل بزيـارة الموقع اإللكتروني


