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 األولى:المادة 

 تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت بهذه الالئحة المعاني الموضحة أمام كل منها، مالم يقتضي السياق خالف ذلك:

 .التصرفات العقارية لضريبةالالئحة التنفيذية  الالئحة:

 وزارة المالية. الوزارة:

 وزير المالية. الوزير:

 .الهيئة العامة للزكاة والدخل الهيئة:

 محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل. المحافظ:

 .تصرف العقاريال فروض علىالم المالي المبلغ الضريبة:

، بما في ذلك ودونما حصررر العقود لغرض تملك  أو تملك منفعت  أي تصرررف نانوني نانل لملكية العقار أو لحيازت  التصــرا العقاري:

؛ البيع والمعاوضررررة والهبة والووررررية والمقايضررررة واالجارة ة األمد، ومن ذلكاإلجارة طويلالتي يكون محلها نقل حق االنتفاع أو حق 

 .عام 50وااليجار التمويلي ونقل حصص في الشركات العقارية، أو تقرير حق انتفاع لمدة تزيد عن 

م التوثيق والئحت ، ويعد بمثابة قًا ألحكام نظامجموعة اإلجراءات التي تكفل إثبات الحق على وج  يصررررررج االحتجاو ب ، وف التوثيق:

 للتصرف. الرسمي التوثيقإجراء  إبرام التصرف، وذلك عند عدم تطبيقيتم بموجب   أو تنازل أي عقد أو اتفاقغراض الضريبة التوثيق أل

 التصرفات خارو نطاق التوثيق الرسمي النظامي. إثباتهي تلك المحررات التي يتم من خاللها  المحررات غير الرسمية:

 المادة الثانية:

من إجمالي نيمة التصرررف في العقارات مهما كانح حالتها أو لرركلها أو اسررت دامها خمسررة بالمائة %( 5تفرض ضررريبة بنسرربة ندرها  

التصررررف عليها بحالتها أو بعد إنامة في ونح التصررررف، وتشرررمل األرض وما يتم إنشرررايه أو تشرررييده أو بنايه عليها وسرررواء أنصررر  

منشرر ت عليها، وسررواء كان هذا التصرررف لررامال لكامل العقار أو أي جزء من  مفرزًا أو مشرراعًا أو وحدة سرركنية أو غير ذلك من أنواع 

 العقارات وسواء كان التصرف موثقًا أو غير موثق.

 المادة الثالثة:

 يأتي:مما  الً ك -جزئًياكلًيا أو -يستثنى من نطاق تطبيق الضريبة  -أ

 عها.نسمة التركة أو توزي التلتصرف في العقار في حاا -1

يشررمل ال لتصرررف بدون مقابل في العقار لونذ ذري هأهليه، أو خيري، أو جمعية خيرية مرخصررة، وذلك عند إثبات الونذ ابتداء وا -2

 اإلدارة.غراض ألذلك التصرفات التي تتم 

العامة أو الجهات والمشررروعات ذات النفع العام، ويقصررد بالنفع العام  االعتبارية لأللرر ا لتصرررف في العقار لجهة حكومية أو ا -3

 األهلية.هذه الفقرة الجهات والمؤسسات التي تحمل هذه الصفة بموج  نظام الجمعيات والمؤسسات  ألغراض

 .أو التجاري الستثمارياأو  االنتصاديالتصرف في العقار من جهة حكومية بصفتها سلطة عامة خارو إطار النشاط  -4

 .نزع الملكية للمنفعة العامة أو وضع اليد المؤنح على العقار حاالتلتصرف في العقار بصورة نسرية في ا -5
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حتى الدرجة الثانية، أو بموج  ووية  األناربرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهة الم تصة وذلك للزوو أو الزوجة أو أحد التص  -6

 ي.جاوز ربع تركة المووتي البما  لرعية موثقة نظاماً 

لغرض اسررررت دام  كضررررمان لتمويل أو ائتمان ما لم يتم التنفيذ على العقار محل الضررررمان أو  ةالتصرررررف في العقار بصررررورة مؤنت -7

 .وذلك بنقل  بشكل دائم للممول أو للغير االئتمان

 .التمويلي اإليجاربغرض التملك وعقود  ارةاإلجلعقود  وذلك تنفيذاً  الالئحةلتصرف في العقار نبل تاريخ سريان هذه ا -8

لتصرررف في العقار بصررورة مؤنتة لغرض نقل  فيما بين وررندوق وأمين حفظ أو العكي أو فيما بين أمناء حفظ لذات الصررندوق، ا -9

  .علي نظام السوق المالية واللوائج والتعليمات الصادرة بناءً  ألحكام وفقاً 

صرف في العقار من خالل -10 ص تقديم  الت ل ص  - ة عينيةكح شركات -من نبل أي  ساهمة أو في رأس مال ال س الم لية ؤوذات الم

للعقار الحصرررص المقابلة األسرررهم أو لرررركات التوورررية البسررريطة، بشررررط عدم التصررررف في  وألرررركات التضرررامن  وأالمحدودة 

للعقار، وأن تحتفظ تلك الشررركات األسررهم أو الحصررص المقابلة  تسررجيل أو امتال لمدة خمي سررنوات من تاريخ  المتصرررف في 

 عتمد طيلة هذه المدة.قوائم مالية مدنقة من مراجع حسابات خارجي مب

صرف حكومة أجنبية أو منظمة دولية، أو هيئة، أوا -11 صرف في العقار إذا كان أحد طرفي الت سية لت سكرية ،بعثة دبلوما أو أحد  ،أو ع

 .المعتمدين بالمملكة، وبشرط المعاملة بالمثل أو العسكري، ،أو القنصلي ي،أعضاء السلك الدبلوماس

لررريطة عدم  - بعد سررريان الضررريبة الحقاً في حال تم توثيق   - توريد العقاري الذي خضررع لضررريبة القيمة المضررافة نبل توثيق ال -12

 المضافة.حدوث أي تغيير على أطراف المعاملة أو نيمة وبنود التعاند ال اضع لضريبة القيمة 

 في أورول الشرركة أن يكون العقار مثبتاً  لرركة وذلك بنقل العقار باسرم الشرركة بشررط الشرريك فيقار من نبل التصررف في الع -13

 ثبح إدراوت مرخصمن محاس  نانوني  - أو لهادة معتمدة - تصرف نوائم مالية مدنقةالُم  وأن ُيقدم ،نبل تاريخ سريان الالئحة

 .وحتى تاريخ التصرف ةأوول الشركة نبل تاريخ سريان الالئح ضمنالعقار 

وذلك عند تأسررريي  عقاري،في رأس مال ورررندوق اسرررتثمار  -من نبل أي لررر ص  -عيني  كالرررترا التصررررف في العقار بتقديم   -14

 الصندوق ابتداًء وفقًا ألنظمة ولوائج هيئة السوق المالية، وال يشمل االستثناء الصناديق التي تؤسي بهدف تأجير العقارات.

 .ر بموجبها نرار من الوزيرأخرى يصد حاالتأي  -15

أطراف التصررررف والعقار والقيمة، وللهيئة  يتحقق فيها وحدة إال مرة واحدة، وذلك في الحاالت التي ال ت ضرررع المعاملة للضرررريبة -ب

 .بحس  األحوال والحية تحديد الصور والحاالت التي تنطبق عليها هذه الفقرة

 المادة الرابعة:

صرف ضريبة في تاريخ الت ستحق ال شرط أال تقل عن القيمة أو نيمة العقار طرفي  أو أطراف على أساس القيمة المتفق عليها بين  ت ، وب

هامش الربح الضــــمن  ف  حاالت  ألغراض احتســــاض الضــــريبة تتضــــمم قيمة العقار أالعلى -السررررونية العادلة في تاريخ التصرررررف

بما في ذلك العقارات المنجزة أو التي ال زالح نيد اإلنجاز أو  ، وتفرض على التصرررررف العقاري-مم الجهات المرخصــــة ن اما   التمويل

 على ال ارطة، ويج  سداد الضريبة المستحقة عنها، وفقا لآلتي:
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صر  -أ يكون موعد سرداد الضرريبة المسرتحقة في أو نبل تاريخ توثيق التصررف، ويكون موعد سرداد الضرريبة على سربيل المثال ال الح

 :كالتالي

 السدادموعد  نوع التصرا م

 التوثيق تاريخأو نبل  في الضريبة تسدد نظاماً  المعتمدبيع عقار موثق لدى كات  العدل أو الموثق  1

 التوثيق تاريخأو نبل  في الضريبةتسدد  توثيق هبة عقار غير مستثنى 2

 التوثيق تاريخأو نبل  في الضريبةتسدد  عقود اإلجارة المنتهية بالتملك وعقود اإليجار التمويلي 3

 التوثيق تاريخأو نبل  في الضريبةتسدد  األمدحقوق االنتفاع طويلة  4

 التوثيق تاريخأو نبل  في الضريبةتسدد  توثيق بيع عقار بالمزاد العلني، سواء كان البيع تجاري أو تنفيذ جبري 5

 األمدأو طويلة  ،المنتهية بالتملك سواء اإليجارية االنتفاعالتنازل عن حقوق  6

توثيق ال تاريخأو نبل  في الضريبةتسدد 

ونيع عقد التنازل ويعد بمثابة التوثيق ت

 إجراء التوثيق في حال عدم تطبيق

 بيع عقار على ال ارطة 7

توثيق  تاريخ أو نبل في الضريبةتسدد 

يق تونيع ويعد بمثابة التوث عقد البيع،

العقد أو اتفانية البيع في حال عدم 

 تطبيق إجراء التوثيق

 

التصـــرا -الحاالت التي ال يشرررملها إجراء التوثيق الرسرررمي لدى الجهة اإلدارية الم تصرررة أو الموثق المعتمدتسررردد الضرررريبة في  -ب

، ويتم إيقاع غرامة لوانعة التصرفمن تاريخ العقد أو االتفاق النهائي  اً تقويمي اً يومثالثين  30خالل  -المثبت بمحررات غير رسمية

 بكافة الوسائل والقرائن الدالة علي . تاريخ التصرف، ويجوز إثبات بتجاوز هذه المدةالتأخر في السداد 

يحق للهيئة أن تعتد بالتصرررفات الصررورية أو المسررتترة بما يحقق مقتضرريات تحصرريل الضررريبة  هذه الالئحةألغراض تطبيق أحكام   -و

 بشكل عادل.  

 الثالثةللمحافظ انتراح أية تعديالت على الحاالت الموضررررحة بالفقرة هأه من هذه المادة، وانتراح أية اسررررتثناءات بموج  الفقرة  -د

 ، وتعتمد بقرار من الوزير.هذه الالئحةعشرة من المادة الثالثة من 
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 المادة الخامسة:

 تستوفى الضريبة عن التصرفات العقارية وفقًا لما يلي:

 .تنشأ عنها أخرى ند التزامات ةأيوويلتزم بسدادها  فالُمَتصر   الضريبة المستحقة من ىتستوف -1

 بالسداد.ملزمًا أمام الهيئة ف الُمَتصر  من هذه المادة، ويبقى  (1يجوز لألطراف االتفاق فيما بينهم على خالف ما ورد بالفقرة   -2

ين بالتضررامن عن أية التزامات ف ل  مسررؤولَ صررر  تَ ف والُم صررر  تَ يعد الُم ( من هذه المادة، 2،1 كام الواردة بالفقرتين دون إخالل باألح -3

 بحس  األحوال. و منفردينأ ويحق للهيئة الرجوع عليهما مجتمعين ،لالئحةتستحق بموج  هذه اضريبية 

 المادة السادسة:

 يلي: يحق للهيئة القيام بما ،تحقةالضريبة المس وحة احتساب التحقق منلغايات 

 التحقق من نيمة العقارات أو التصرفات التي تمح عليها. -1

في عقد التصررررررف أنل من القيمة  بشرررررأنها تقدير نيم العقارات والتصررررررفات غير محددة القيمة أو التي يتبين أن القيمة الواردة -2

 قدم بشأنها معلومات أو بيانات غير وحيحة.السونية، أو التي تُ 

 المادة السابعة:

الهيئة العامة للوالية على أموال ، الوكيل، الناظر، المصررررررفي، الحارس القضررررررائي، أمين التفليسرررررة، القيم الولي، الوورررررري،يج  على 

 .  عند التصرف نيابة عن الغير الالئحة حكام هذهااللتزام بأ الهيئة العامة لألونافومن في حكمهم،  القاورين

 :الثامنةالمادة 

 :اآلتية العقوباتهذه الالئحة أحكام م الفي تطبق على  ،عليها في أي نظام آخردون إخالل بأي عقوبة ألد منصو  

والموضرررحة بالمادة التاسرررعة  يعان  كل من يقوم بارتكاب الم الفات التي تعد في حكم التهرب من ضرررريبة التصررررفات العقارية .أ

 بغرامة مالية ال تقل عن نيمة الضريبة المستحقة وال تتجاوز ثالثة أمثالها. من الالئحة

 تزيد عن نيمة الضريبة المستحقة. تقل عن عشرة آالف ريال وال بغرامة ال أي حكم من أحكام هذه الالئحةيعان  كل من ي الذ  .ب

ستحقة خالل المدة المحدد .و ضريبة الم سدد ال ضريبة غير الم5  تعادلة نظامًا بغرامة يعان  كل من لم ي سددة عن %( من نيمة ال

 ، ولوزير المالية وفق ضوابط يحددها اإلعفاء من هذه العقوبة أو ت فيضها.لهر أو جزء من  لم تسدد عن  الضريبةكل 

 المادة التاسعة:

 : -ما لم ُيثبت الُمخاِلف عكس ذلك-يعد في حكم التهرب من سداد الضريبة القيام بأي مما يلي

 بيانات غير وحيحة عن نيمة التصرف العقاري ينتج عنها عدم سداد الضريبة المستحقة كليًا أو جزئيًا.تقديم  -1

 اللجوء الى أية حيلة أو ترتي  أو وسيلة مهما كان نوعها أو طبيعتها ينتج عنها عدم سداد الضريبة المستحقة كليًا أو جزئيًا. -2

 ة المستحقة كليًا أو جزئيًا.أي اجراء أو فعل آخر يترت  علي  عدم سداد الضريب -3

في التهرب من سرررداد  يعان  بذات العقوبات المشرررار إليها في هذه المادة أي لررر ص يسررراعد أو يشرررتر  مع الشررر ص الم الذ -4

 .الضريبة
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الرنابة والتفتيش وضرررررربط م الفات أحكام هذه الالئحة، ولهم جميع المحافظ اللذين يصرررررردر بتحديدهم نرار من  موظفونيتولى الو

، ويتم إيقاع العقوبة بقرار من م الفة ألحكام هذه الالئحةإثبات األفعال التي تقع بال الصررررررالحيات الالزمة ألداء مهماتهم في سرررررربيل

 المحافظ أو من يفوض  بذلك.

 :العاشرةالمادة 

لأن المعلومات المتعلقة بوموهيئة تطبق ال ضريبةاظفيها وأية أطراف أخرى في  ما طل  أي معلومات ألغراض هذه الالئحة  حقو ،ل

 : من أحكام يلي

بتطبيق هذه الضررريبة على نحو مماثل باألحكام المتعلقة بسرررية المعلومات الضررريبية ال اوررة االلتزام الهيئة  موظفي يج  على -1

 لاللتزامات الواجبة عليهم في م تلذ أحكام ولوائج األنظمة الضريبية. 

على جميع األلرررر ا  أن يقدموا للهيئة وللهيئة التنسرررريق مع الجهات الحكومية في كل ما ل  عالنة بتنفيذ أحكام هذه الالئحة،  -2

معلومات تطلبها ألغراض إثبات االلتزامات الضريبية ال اوة بهم، كما يحق للهيئة طل  أية معلومات لها ولة بالضريبة ويتم  ةأي

 سواء كان هذا الطرف جهات حكومية أو مؤسسات مالية أو جهات إلرافية. االحتفاظ بها لدى طرف ثالث،

 :الحادية عشرةالمادة 

 :المحافظ القرارات والضوابط واإلجراءات الالزمة لتطبيق هذه الالئحة، ومن ذلك على سبيل المثال ما يلييصدر 

 .السدادبنتيجة القرار وآلية فحص وتقييم الضريبة وإلعار ال اضع لها إجراءات  -1

ضريبةحفظ ضوابط   -2 سكها ألغراض ال سجالت الواج  م ستندات وال ست دمة  والمدد النظامية الالزمة لحفظها، الم سائل الم والو

 لك.في ذ

 .وتقسيطها إجراءات رد الضريبة المسددة بالزيادة وأية ضوابط تتعلق برد الضريبة  -3

 تتعلق بأحكام هذه الضريبة.واإللعارات والوسائل اإللكترونية الالزمة لتطبيق أية التزامات أو إجراءات النماذو  -4

 عشرة:  الثانيةالمادة 

 ألغراض تحصيل الضريبة تطبق األحكام اآلتية:

( 30 للهيئة أن تشرررعر المدين بوجوب سررردادها خالل ف بموج  هذه الالئحة بصرررورة نهائية المبالغ المسرررتحقة إذا لم يتم سرررداد -1

وإذا لم يسررردد  أخرى،الوسرررائل اإللكترونية أو أية وسررريلة نظامية  سرررواء من خالل اسرررت دام من تاريخ اإللرررعار يوم عمل ثالثين

ما فإن انقضررح هذه المدة ولم يسرردد ، ( خمسررة عشرررة يوم عمل15 خالل  بالسرردادره نهائيًا المدين هذه المسررتحقات فيتم إنذا

 .لجهة القضائية الم تصةيقدم لبطل   المستحقات محل المطالبةيتم ات اذ إجراء الحجز على أموال  في حدود علي  

ويتم إيقاع الحجز بم اطبة كافة الجهات والهيئات الحكومية بحس  خطار الحجز النقد العربي السعودي بنس ة من إ تزود مؤسسة -2

، ممن ينطبق عليهم هذا اإلجراء للحجز على أورررررول أي لررررر ص وأموال  المنقولة أو غير المنقولة ، وذلكالهيئة مناسرررررباً ما تراه 

 ويجوز للهيئة وفقًا لتقديرها نبول بيع أية أوول للمحجوز علي  لسداد ما علي  من مستحقات.
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سررحوبات أو دفعات من حسرراب المحجوز علي  بعد  ةالسررماح بأي و  والمؤسررسررات المالية عدمعلى أي لرر ص، بما في ذلك البن -3

 ، ويستثنى من ذلك النفقات الش صية والضرورية المقررة بموج  األنظمة.من نبل الهيئة الحجز على المدينتسلم إلعار 

 : عشرة الثالثة المادة

 ل في الم الفات والمنازعات الضريبية.شأن  نرار من الهيئة االعتراض علي  وفقًا لما تقضي ب  نواعد عمل لجان الفصبيجوز لمن ودر 

 عشرة: الرابعةالمادة 

زمة لتطبيق أحكام تشرركل بالهيئة لجنة بقرار من الوزير يرأسررها المحافظ ت تص بمراجعة وتقييم كافة المتطلبات النظامية والفنية الال

 ، ولها في سبيل ذلك ما يلي:هذه الضريبة والالئحة

 والالئحة. الضريبةانتراح التوويات الالزمة للمعالجات والحاالت التي تتطل  ات اذ أي إجراء نظامي والتي ند تنشأ عن تطبيق  -1

 طل  استصدار القرارات التنفيذية الالزمة من الوزير ونشرها وفقًا للنظام.  -2

 التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لتطبيق الضريبة بكفاءة عالية. -3

من المادة الثامنة من  )ض(معايير التناسرررررر  بين الم الفة والعقوبة لألفعال والممارسررررررات التي تتم بالم الفة للفقرة  وضررررررع -4

 الالئحة.

 من المادة الثامنة من الالئحة. )ج(المنصو  عليها بالفقرة  من العقوبةالت فيض و االعفاءضوابط  وضع -5

 أية مهام أخرى تكلذ بها من الوزير. -6

 : عشرةالخامسة المادة   

  .م04/10/2020 الموافق هر،17/02/1442 بها اعتبارًا من تاريخ الرسمية، ويعملفي الجريدة تنشر هذه الالئحة 


