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2020أكتوبر 4من
الحالة

ضریبة التصرفات العقاریة ضریبة القیمة المضافة

5% معفى

عقار سكنيبیع•

تجاريعقاربیع•

على الخارطةالبیع•

)سكنیة أو تجاریة أو زراعیة(قطعة أرض بیع•

العقار من جھة حكومیة ألغراض تجاریة أو استثماریة بیع•

عقار بدون مقابل ألي طرف أخرھبة•
ال یوجد معفى إیجارات العقارات السكنیة•
ال یوجد 15% إیجارات العقارات التجاریة•

5% 15% ً 50لمدة تزید عن تجاريفي عقارحق انتفاع • عاما
5%

حقة تتحمل الدولة الضریبة المست
ملیون لایر من 1بما ال یزید عن 

قیمة العقار  

معفى )فلة ، شقة ، وحدة سكنیة(للمواطن السعودي المسكن االول •

التصرفات العقاریةة و ضریبة القیمة المضافمختصر تطبیق 

2020أكتوبر 4من 
األخرى تالحاال

ضریبة التصرفات العقاریة ضریبة القیمة المضافة

ال یوجد 15% ضریبة المدخالت عن إنشاء عقار، مثل مواد البناء والمصاریف •
.األخرى المتعلقة بعملیة البناء

-- قد یتم خصم ضریبة المدخالت
*وفقاً للشروط *ببیع العقاراتالمدخالت المتعلقة استرداد ضریبة •

5% ال یوجد بیع اسھم شركات الملكیة العقاریة •

االستثناءات من نطاق تطبیق ضریبة التصرفات العقاریة

مویل لعقار لغرض استخدامھ كضمان لتالنقل المؤقت ل•
.أو ائتمان

إلیجار لغرض التملك وانقل بغرض تنفیذ عقد اجارة ال•
.التمویلي

فیما بین صندوق وأمین حفظالنقل المؤقت•
س تقدیم العقار كاشتراك عیني في رأس مال تأسی•

صندوق استشمار عقاري
شرط بحصة عینیة في رأسمال الشركات نقل العقار ك•

عدم التصرف في األسھم ذات الصلة لمدة خمس 
سنوات

أن نقل عقار لشریك في شركة إلسم الشركة بشرط•
یكون مدرجاً في أصولھا قبل تاریخ الالئحة

سیة دبلومااتأجنبیة أو بعثاتبیع العقار إلى حكوم•
.بالمملكةةمعتمد

.نقل العقار في حاالت قسمة التركة أو توزیعھا•
.نقل العقار ألغراض الوقف األھلي أو الخیري•
.العقار لجھة حكومیةنقل•
طة التصرف في العقار من جھة حكومیة بصفتھا سل•

.عامة
.نزع الملكیة للمنفعة العامة•
ھبة للزوج أو الزوجة أو أحد األقارب حتى الدرجة ال•

.الثانیة
¼قیمة العقاربما ال یجاوز(بموجب وصیة التصرف •

).التركة
المضافة التورید العقاري الذي خضع لضریبة القیمة•

.قبل توثیقھ، حسب شروط معینة

االستثناءات

ضریبة التصرفات العقاریة

روط في ھذا الش. سوف یكون االسترداد متاًحا فقط لمطوري العقارات المرخصین المؤھلین. لن یتم خصم ضریبة المدخالت من خالل إقرارات ضریبة القیمة المضافة* 
.الصدد لم یتم تحدیدھا بعد

العقاریة ات یسر فریق الضرائب وفریق االستشارات العقاریة بشركة دیلویت أن یضع بین ایدكم ملخلص لفھمنا للنظام والالئحة التنفیذیة لضریبة التصرف
ة ووقوفاً على رغبة الكثیر من عمالئنا في الحصول على ورقة تلخص اھم التطبیقات لضریب. والدلیل المبسط لھا الصادر من الھیئة العامة للزكاة والدخل

:التصرفات العقاریة وضریبة القیمة المضافة على انواع مختلفة من العقارات والحیازات، قمنا بسرد اھم التطبیقات كالتالي
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تم إعداد ھذا المنشور بعبارات عامة وبالتالي ال ینبغي التعویل علیھ لتغطیة ظروف خاصة؛ یعتمد تطبیق المبادئ المنصوص علیھا على الظروف الخاصة المعنیة ونحن نوصي 
بالحصول على المشورة المھنیة الالزمة قبل التصرف أو االمتناع عن التصرف بناء على أي من محتویات ھذا المنشور.  

یسر شركة دیلویت لخدمات االستشارات المالیة أن تقدم للمطلعین على ھذا المنشور المشورة المتعلقة بكیفیة تطبیق المبادئ المنصوص علیھا في ھذا المنشور وفقاً لظروفھم الخاصة. ال 
تقبل دیلویت لخدمات االستشارات المالیة أي واجب رعایة أو مسؤولیة ناجمة عن أي خسارة یتكبدھا أي شخص یتصرف أو یمتنع عن اتخاذ إجراء نتیجة ألي مادة في ھذا المنشور.

دیلویت آند توش )الشرق األوسط( شراكة ذات مسؤولیة محدودة ھي شركة تابعة لدیلویت شمال جنوب أوروبا شراكة ذات مسؤولیة محدودة، بالنسبة لمنطقة الشرق األوسط وقبرص، 
ودیلویت شمال جنوب أوروبا شراكة ذات مسؤولیة محدودة )ن س إي( ھي شركة مرخص لھا من قبل دیلویت توش توھماتسو المحدودة، وھي شركة بریطانیة خاصة محدودة بضمان.

المرخص لھا، ءعضاللداللة على واحدة أو أكثر من الشركات األعضاء المرخص لھا من قبل دیلویت توش توھماتسو المحدودة، وھي مجموعة عالمیة من الشركات األ" دیلویت"یُستخَدم اسم 
"  دیلویت العالمیة"ـال تقدم دیلویت توش توھماتسو المحدودة والمشار إلیھا ب. ألخیرة وكل من الشركات المرخص لھا بشخصیة قانونیة مستقلة خاصة بھااوالكیانات المرتبطة بھا، تتمتع 

:یُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التاليلالطالع على المزیدأي خدمات للعمالء،ودیلویت شمال جنوب أوروبا ودیلویت اند توش الشرق األوسط 
www.deloitte.com/about

ر خدماتھا ألربع وھي توف. مات المتعلقة بھالخدتعتبر دیلویت شركة عالمیة رائدة في مجال التدقیق والمراجعة، واالستشارات اإلداریة والمالیة، وخدمات استشارات المخاطر، والضرائب وا
للحصول على . دولة۱٥۰شركة، بفضل شبكة عالمیة مترابطة من الشركات األعضاء المرخص لھا في أكثر من ٥۰۰من بین خمس شركات على قائمة مجلة فورتشن العالمیة ألفضل 

.www.deloitte.com:وأثرھم اإلیجابي في مختلف القطاعات، یُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي۳۰۰٬۰۰۰المزید من التفاصیل حول مھنیي دیلویت الـ 

إن . في المنطقة۱۹۲٦د وجودھا منذ سنة یمتدیلویت اند توش الشرق األوسط ھي واحدة من الشركات الرائدة في تقدیم الخدمات المھنیة االستشاریة وقد تأسست في منطقة الشرق األوسط و
یم المرعیة اإلجراء  للقوانین والمراسفقاً وجود شركة دیلویت اند توش الشرق األوسط في منطقة الشرق األوسط مكّرس من خالل الشركات الحائزة على ترخیص من قبلھا لتقدیم الخدمات و

وعند تقدیم )  الشرق األوسط أو إلزام دیلویت اند توش/ ال تستطیع الشركات والكیانات المرخصة من قبلھا إلزام بعضھا البعض و. في البلد التابعة لھ وتتمتع بالشخصیة القانونیة المستقلة
ن ھذه الشركات وتكو) دون الرجوع إلى د إم إي(الخدمات، تتعاقد كل شركة مرّخص لھا أو كیان مرخص لھ من قبل دیلویت اند توش الشرق األوسط وبشكل مستقل مع العمالء الخاصین بھا 

.والكیانات مسؤولة فقط عن أفعالھا أو تقصیرھا
شارات المخاطر في اریة والمالیة وخدمات استإلدوتعتبر دیلویت اند توش الشرق األوسط من الشركات المھنیة الرائدة التي تقدم خدمات التدقیق والمراجعة و خدمات الضرائب واالستشارات ا

.ًبلدا۱٤مكتباً في ۲٦شریك ومدیر وموظف یعملون من خالل ٥۰۰۰المؤسسات وتضم قرابة 

االستشاریة المالیة المحدودةخدمات لنبذة عن دیلویت ل
المحدودة) ي العالميمركز دبي المال(ھي شركة مسجلة في المملكة العربیة السعودیة وتابعة لـ ومملوكة من قبل شركة دیلویت للخدمات المھنیة خدمات االستشاریة المالیة المحدودةلدیلویت ل

ة لالستثمار تحت ودیلویت ال ال بي في المملكة المتحدة، وھي مسجلة لدى الھیئة العام) اند توش الشرق األوسطلشركة دیلویت ومرخص تابع كیان(المسجلة في مركز دبي المالي العالمي 
نطقة یقع مقر الشركة في مكتبھا المسجل في مبنى الواحة، الطابق الثاني، شارع األمیر تركي بن عبدهللا آل سعود، م. 1010317307ورخصة تجاریة رقم 102032049819الرقم 

+850121511966:فاكس+ 850021511966:، المملكة السعودیة العربیة، ھاتف11492، الریاض 8680. ب.السلیمانیة، ص

الوثیقة بأي حال من ال یعد محتوى ھذه. كاتتمثل ھذه الوثیقة ملخصا لفھمنا لتطبیقات ضریبة المعامالت العقاریة والقیمة المضافة المفروضة على بعض فئات األصول العقاریة والممتل
جال الضریبة وقد تم اعداد ھذه الوثیقة لالستدالل، ونحن نوصي المستخدم بالرجوع إلى المختصین للحصول على مشورتھم في م. األحوال نصیحة قانونیة أو ضریبیة أو استثماریة

.واالستشارات العقاریة ألخذ المشورة المناسبة
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