
 19-كوفيد فيروس عن الناجم األثر الضريبيمراقبة 

 العربية السعوديةجديدة في المملكة ية اإلعالن عن حوافز ضريب

 

مملكة العربية السعودية حكومة ال عنها مارس حول التدابير التي أعلنت 62بتاريخ  بنشرها قمناالتي  المعلوماتآخر ب إلحاقا  

فقد ، 19-فيروس كوفيد انتشار جّراءض لها القطاع الخاّص التي تعر  االقتصادية والتنموية لسعودية( للتخفيف من اآلثار )ا

االقتصاد ودعم دافعي  عن إطالق العديد من الحوافز التي تهدف إلى تحفيز )الهيئة( دخلة للزكاة والالهيئة العامّ أعلنت 

مارس  18بتاريخ  45089رقم  الملكيالمرسوم كّل من  تماشيا  معهذه الحوافز تأتي و. في هذه الظروف الحرجة الضرائب

الضريبية في جميع أنحاء العالم.  للجهاتتوصيات صندوق النقد الدولي  إلى ، باإلضافةقرار وزارة الماليةعن عالن اإلو 2020

ضريبة للتسجيل كي تقوم اآلن با، تخلفت عن ذلكوبالتسجيل لزمة م   التي ربما كانت ألعمالأمام ا هناك مجال  قد أصبح السيما و

 .عليها ةرتبالمتالغرامات  القلق حيالدون  ،القيمة المضافة
 

فرصة غير بمثابة هذه الحوافز  ت عتبرحيث  –ضريبة القيمة المضافة شأن بعن الحوافز المحددة  ا  ملخص ونعرض فيما يلي

نوصي جميع دافعي الضرائب بإعادة النظر في وعليه، فإننا  .المقدّمة التسهيالت منكي يستفيدوا دافعي الضرائب لمسبوقة 

 إلفصاحقراراتهم الضريبية السابقة والمراجعة إ غير المسبوقة هذه الفرصة واغتنامالتي تّم تقديمها  السابقة اإلقرارات الضريبية

تاحة  التصريحاتهذه تقديم فرصة  أنّ  األخذ بالعلمرجى ي  كما . هاقد تكون واردة فيعن أي سهو أو أخطاء  يونيو، ولن  30حتى م 

 .جوهريهو عامل الوقت  فإنّ  وبالتالي –هذا التاريخ بعد توفرة ون متك
 

 األهلية واإلطار الزمني:

 

 مينجميع دافعي الضرائب المسجلين أو يمكن ل لز  تسجيل بموجب تشريعات ضريبة القيمة المضافة في المملكة بال الم 

 .هذه المزايا االستفادة من العربية السعودية

 ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية. بسدادلزم م  ويشمل ذلك أي شخص غير مقيم و 

 

خالل الضريبي اإلقرار  فيالتي تجري تعديال  أو و/ لضريبة القيمة المضافة التسجيلب األعمال التي تقوم فإنّ إضافة إلى ما تقدّم، 

 للحصول على هذه المزايا. ةمؤهل، ستكون 2020ونيو ي 30إلى  2020مارس  18الفترة من 

 :في التسجيل تأخرال

 

لزمة بالتالتي كان الجهات كافةبالنسبة ل لن يتم فإنه ، 2020مارس  18السعودية قبل  في ةفلضريبة القيمة المضا ليسجت م 

ستلمةلطلبات على افي التسجيل  تأخرال غراماتفرض  على دافعي  األمر كذلكينطبق و ،2020يونيو  30ومارس  18بين  الم 

 في السعودية.   الضرائب غير المقيمين

 

 الطوعية: والتصريحات اإلقرارات

 

 في التقديم تأخرال غرامةد دون تكبّ ، 2020مارس  18تقديمه قبل  توجبكان يضريبي ن تقديم أي إقرار يمكن اآل ،

 .2020يونيو  30حتى وذلك 

  في وقت سابقتقديمها  التي تمّ ة يضريبالقرارات اإلعلى  الالزمة تصحيحاتاليمكن لجميع دافعي الضرائب إجراء 

 .2020يونيو  30حتى  غراماتد أي دون تكبّ 

o  ينبغي على أقساط، غير أنه مما يجب المدفوعة بأقلّ لضريبة ا لسدادم بطلب التقدّ الضرائب  يدافعليمكن 

 30حتى  غرامةأي  ه لن يتم تطبيقدت الهيئة أنأكّ وفي هذا السياق، خالل فترة المبادرة.  طلبهذا الم بالتقدّ 

من  اعتبارا   من الضريبة للجزء غير المدفوعفي السداد تأخر ال غرامة ستقوم باحتساب إال أنها، 2020يونيو 

 تاريخ الدفع الفعلي. إلى حين 2020يوليو  1

  الهيئةخضعت للتدقيق من قبل للفترات التي ة يضريبال اإلقراراتيمكن تعديل كما. 

https://www.taxathand.com/article/13197/Saudi-Arabia/2020/Deadlines-extended-due-to-COVID-19-for-filing-tax-returns-and-paying-taxes
https://www.taxathand.com/article/13197/Saudi-Arabia/2020/Deadlines-extended-due-to-COVID-19-for-filing-tax-returns-and-paying-taxes


 

 .الهيئةمع  مباشرة   التواصلعبر  الالزم جراء التعديل، يمكن إالتدقيققيد  الضريبي اإلقرارن ال كفي حاو
 

 

 القيود:
 

 قبل تاريخ المبادرة. تّم تطبيقها غرامات ةأيقوم الهيئة بإلغاء لن ت 

o  خالل فترة مقدّمة الطوعية ال بالتصريحاتفقط مرتبط   الغراماتإلغاء وهنا ال بدّ من اإلشارة إلى أّن

 المبادرة. فترة قبل انتهاء التصريح نالمبالغ المستحقة ع سداد أن يتمّ  شرطبو، المبادرة

 وسيتم معالجتها بما ة بموجب هذه المبادرةيضريبعلى اإلقرارات التعديالت السترداد نتيجة اللن يتم قبول طلبات ا ،

 السعودية.ضريبة القيمة المضافة في  نظاميتماشى مع أحكام 
 

 سداد كافة االلتزاماتيجب ي رجى األخذ بالعلم أنه ، السعوديةادرة عن الصّ  اإلعالنات بموجبالممنوحة المزايا من  لالستفادة

 .2020يوليو  1اإلضافية قبل 

 

 الخطوات التالية

 

أن يقوم دافعو بنقترح نا نفإ، 2020اله إلى ما بعد نهاية يونيو المذكورة أع التدابيرتمديد انطالقا  من عدم وجود احتمال ب

على أكمل وجه والشؤون الضريبية  متثالالااستيفاء متطلبات  لضمان والسابقالحالي  وضعهم الضريبيالضرائب بمراجعة 

 .المحددفي الوقت و
 


