المملكة العربية السعودية تعلن عن تمديد مهلة تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة حتى  30سبتمبر
2020
إلحاقا ً بالمنشور الصادر عن "ديلويت" بتاريخ  2أبريل  2020حول التدابير التي اتخذتها الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة")
في المملكة العربية السعودية ("السعودية") للتخفيف من اآلثار االقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كوفيد ،19-فقد أعلنت
الهيئة مؤخرا ً عن تمديد المهلة األولية التي كان من المقرر أن تنتهي بتاريخ  30يونيو ،بحيث تم مد المهلة الزمنية لتقديم اإلقرارات
الضريبية وسداد المبالغ المرتبطة بها حتى  30سبتمبر  .2020ويُعتبر هذا التمديد بمثابة فرصة إضافية لألعمال التي ربما كانت
ُملزمة بالتسجيل وتخلفت عن ذلك ،كي تقوم اآلن بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة وتقديم إقراراتها الضريبية دون تحمل أي
غرامات إضافية .كما يمكن لألعمال المسجلة االستفادة من هذه الفرصة لتصحيح أي سهو أو خطأ وارد في اإلقرارات المقدمة
سابقا ً.
ونعرض عليكم فيما يلي ملخصا ً عن التسهيالت المحددة بشأن ضريبة القيمة المضافة:
األهلية واإلطار الزمني:


بإمكان جميع دافعي الضرائب المسجلين أو ال ُملزَ مين بالتسجيل بموجب تشريعات ضريبة القيمة المضافة في المملكة
العربية السعودية االستفادة من هذه المزايا.



يشمل ذلك أي شخص غير مقيم و ُملزم بسداد ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية.

تأخر التسجيل:


بالنسبة لكافة الجهات التي كانت ُملزمة بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة في المملكة ،فإنه لن يتم فرض غرامات تأخر
التسجيل على الطلبات ال ُمستلمة في موعد أقصاه  30سبتمبر  ،2020وينطبق ذلك أيضا ً على دافعي الضرائب غير
المقيمين في المملكة.

اإلقرارات الضريبية والتصريحات الطوعية:



يجوز اآلن تقديم أي إقرار ضريبي كان يتوجب تقديمه دون تكبد غرامة تأخر التقديم ،وذلك حتى  30سبتمبر .2020
يجوز لجميع دافعي الضرائب إجراء التصحيحات الالزمة على اإلقرارات الضريبية التي تم تقديمها في وقت سابق
دون تكبد أي غرامات حتى  30سبتمبر .2020
 oيجوز لدافعي الضرائب التقدم بطلب لسداد الضريبة المدفوعة بأقل مما يجب على أقساط ،غير أنه يجب التقدم
بطلب الدفع على أقساط في موعد أقصاه  30سبتمبر  .2020وقد أكدت الهيئة أنه لن يتم فرض أي غرامات
حتى  30سبتمبر  ،2020إال أنها ستقوم باحتساب غرامة تأخر السداد بالنسبة للجزء من الضريبة غير المدفوع
اعتبارا ً من  1أكتوبر  2020وحتى تاريخ الدفع الفعلي.



كما يمكن تعديل اإلقرارات الضريبية التي تم تقديمها خالل الفترة السابقة دون تكبد غرامات.

القيود:


لالستفادة من هذه التسهيالت ،يجب سداد كافة االلتزامات اإلضافية للهيئة قبل  1أكتوبر .2020

الخطوات التالية
من غير المرجح أن يتم تمديد التدابير المذكورة إلى ما بعد نهاية سبتمبر  .2020ولذلك ،فإننا نقترح أن يقوم دافعو الضرائب
بمراجعة وضعهم الضريبي الحالي والسابق لضمان استيفاء متطلبات االمتثال والشؤون الضريبية على أكمل وجه وفي الوقت
المحدد.
إذا كنت مسجالً لضريبة القيمة المضافة ،فإنه يتعين عليك مراجعة إقرارات ضريبة القيمة المضافة لشهري يوليو وأغسطس مع
مراعاة زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى ( ٪15والتي تم إقرارها مؤخراً) .وهنا نود اإلشارة إلى أننا على أتم استعداد
إلجراء مراجعة شاملة للـتأكد من صحة اإلقرار الضريبي ،باإلضافة إلى تزويدكم بالتدريبات والخدمات األخرى إن لزم األمر.

هذا الملخص مخصص ألغراض إعالمية فقط وال ينبغي أخذ المشورة به .وال يغطي بالضرورة كافة الجوانب الخاصة بالمواضيع
التي ناقشها .لذا ،نرجو عدم التصرف بنا ًء على محتوياته دون تلقي مشورة رسمية.

