
 إقرارات ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية بسببلة تقديم تأجيل مه

 19-كوفيد فيروس تداعيات

 تاريخ االستحقاق األساسي إضافية من أشهر ثالثةمنح 
 

 

في ، أعلنت المملكة العربية السعودية (19 –عالمي )كوفيد نظراً للظروف االقتصادية والعالمية الناتجة عن تبعات تفشي الوباء ال

 تقديم إقرارات تأجيل من حيثالمسجلين  المكلفين/م دافعي الضرائبعن بعض اإلجراءات االستثنائية لدع 2020مارس  20

إلى وتهدف هذه المبادرة يونيو(.  30مارس إلى  18فترة المبادرة )من  خالل المبالغ المستحقّة سدادو ضريبة القيمة المضافة

 .المقبلةالتعامل مع إدارة التدفقات النقدية خالل األشهر القليلة  في األعمال دعم

 

إلقرارات الشهرية بالنسبة ل، )على سبيل المثالأشهر من تاريخ االستحقاق األساسي  ثالثةيكون تاريخ االستحقاق الجديد وعليه، 

الربع قرارات اإلبالنسبة إلى  . أمايونيو 30 الجديدتاريخ االستحقاق  يكون ،مارس 31يمة المضافة المستحقة في لضريبة الق

يتم س، إضافة إلى ذلكيوليو(.  31 الجديدتاريخ االستحقاق  ، يكونأبريل 30المستحقة في وضريبة القيمة المضافة سنوية ل

وعلى الرغم مما . المبالغ المرتبطة بها دسداوة ر في تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافتجة عن التأخالغرامات النا من عفاءاإل

، قبل تاريخ إطالق المبادرة والتقييمات الضريبيةضريبة القرارات اإل مراجعةلن يتم تأجيل الغرامات الناشئة عن نه تقدم، إال أ

 يونيو. 30 إلىلمفروضة خالل فترة المبادرة الغرامات ا سيتّم تأجيلمع العلم أنه 

 

بموجب  بسداد الضريبةدافعي الضرائب المكلفين/ المقدمة من طلباتال بل الهيئة العامة للزكاة والدخلستقإضافة إلى ما تقدم، 

بتعجيل دفع طلبات تقوم الهيئة العامة للزكاة والدخل كما س. مقدمةتقديم دفعة ، دون الحاجة إلى أقساط خالل فترة المبادرة

 . 2020يونيو  30المختلفة وذلك حتى المتقدمين بطلبات استرداد وفقاً لألنظمة  دافعي الضرائب/االسترداد إلى المكلفين

 

 :اآلتي تأجيلالقيام بالمتعلقة بضريبة القيمة المضافة و التي أطلقتها الهيئة العامة للزكاة والدخل تتضمن تفاصيل المبادرةإذ و

 

 الضرائب المسجلين إلى الهيئة العامة للجمارك على  يدافعالمكلفين/من قبل المسددة  ضريبة القيمة المضافة مبالغ

ضريبة القيمة المضافة للفترة المتعلقة  إقرارمن خالل  بسدادها، والسماح لهم بأنشطتهم االقتصادية المرتبطةات الوارد

 .باالستيراد

 

 األموال خالل فترة المبادرةعلى  حجزالوالخدمات  يقافتنفيذ اإلجراءات إل. 

 

 في سداد األقساط خالل فترة المبادرة غرامات التأخير. 

 

 خالل فترة المبادرة اإلقراراتتعديل بموجب  على المسجلين/دافعي الضرائب فرض غرامات. 

 

  خالل فترة المبادرة المراجعةوغرامة  يبةدافع الضرالمكلف/غرامة عدم تعاون. 

 

  و؛ العامة للزكاة والدخل إلى الهيئة بنكيةالمتطلبات المرتبطة بطلب تقديم ضمانات 

 

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

 

ً و. ئبالضرا دافعيالمكلفين/ مجتمع مما ال شّك فيه أّن هذه المبادرة ستلقى الترحيب منو  اإلجراءات المتبعة من قبل مع تماشيا

              من  االحترازيةبعض التدابير  تطبيق العامة للزكاة والدخل ارتأت الهيئةفقد  ،ن حكومات مجموعة العشرين األخرىالعديد م

مزيد من التفاصيل المتعلقة الإصدار إلى  سيُصارأنه وعلى الرغم من  .الفترة الحرجةخالل هذه  مساعدة القطاع الخاصّ أجل 

 في الوقت الحالي.      قيد التعليق اآلليةإال أنه يجب األخذ بعين االعتبار أّن هذه ، المقبلة االعتراضات والطعون في األيام بتقديم


