
الضرائب في المملكة العربية السعودية  وسداد الضريبية تقديم اإلقراراتتأجيل مهلة 

 19-تداعيات فيروس كوفيدبسبب 

 ضريبة القيمة المضافةوالزكاة و ضريبة االستقطاعول ضريبة الدخ

 

ً بياناً إعالمي في المملكة العربية السعوديةلية أصدرت وزارة الما مجتمع األعمال إلى تقديم الدعم عبر موقعها اإللكتروني بهدف  ا

 (. 19-لظروف االقتصادية والعالمية الناتجة عن تبعات تفشي الوباء العالمي )كوفيدفي ظّل ا

 

 ية:ساالقتصادية الرئي التسهيالت

  ثالثة لمدة  ضريبة القيمة المضافةو ضريبة االستقطاعالزكوية واإلقرارات ل/تقديم اإلقرارات الضريبيةتأجيل مهلة

 . أشهر

 

 لمدة ثالثة  االنتقائيةضريبة والزكاة وضريبة القيمة المضافة وال ضريبة الدخل وضريبة االستقطاعلد داسال تأجيل مهلة

 أشهر.

 

 2019نح الشهادات الزكوية بال قيود عن مدة إقرار العام المالي م . 

 

  لألشهر الثالثة القادمة. بنكيتأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة ثالثين يوماً مقابل تقديم ضمان 

 

 على الوافدين المنتهية إقاماتهم نهاية يونيو المقبل وذلك من خالل تمديد فترة اإلقامات المقابل المالي إلعفاء من ا

وتمكين أصحاب العمل من استرداد رسوم تأشيرات العمل المصدرة التي لم ، الخاصة بهم لمدة ثالثة أشهر دون مقابل

تستغل خالل مدة حظر الدخول والخروج من المملكة حتى في حال ختمها في جواز السفر، أو تمديدها لمدة ثالثة 

ر الدخول أصحاب العمل من تمديد تأشيرات الخروج والعودة التي لم تستغل خالل مدة حظتمكين أشهر دون مقابل، و

والخروج من المملكة لمدة ثالثة أشهر دون مقابل، باإلضافة إلى تأجيل دفع بعض رسوم الخدمات الحكومية والرسوم 

ة البلدية المستحقة على منشآت القطاع الخاص لمدة ثالثة أشهر، ووضع المعايير الالزمة لتمديد فترة التأجيل لألنشط

 ة. األكثر تأثراً حسب الحاج

 

إلى مسائل أخرى مثل المواعيد النهائية لتقديم  اً تحديديتطرق  مالمذكور لالبيان اإلعالمي أّن ال الرغم مما تقدّم، إوعلى 

واألمانة العامة للجان الضريبية  والدخلالهيئة العامة للزكاة  تجدر اإلشارة إلى أنّ ، متصل سياق. وفي والطعوناالعتراضات 

تعليق كافة مواعيد الجلسات المجدولة أمام دوائر اللجان الضريبية )الفصل واالستئناف( كانت قد أعلنت في وقت سابق عن 

 .في هذا الشأنإرشادات إضافية قريباً بإصدار للزكاة والدخل الهيئة العامة  تقومع أن . ومن المتوقحتى إشعار آخر
 


