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الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار 

 هـ11/6/1425( وتاريخ 1535الوزاري رقم )

 والتعديالت الالحقة عليها بالقرارات الوزارية وآخرها القرار

 .هـ12/8/1440( وتاريخ 2568رقم )
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 ـه11/6/1425( وتاريخ 1535قرار وزاري رقم )

 

 إن وزير المالية،

 بناًء على ما له من صالحيات.

واستنادًا إلى المادة التاسعة والسبعين من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي 

 الالئحة(.هـ التي تنص على أن )للوزير صالحية إصدار 15/1/1425( وتاريخ 1رقم )م/

( وتاريخ 83/1/25وبعد االطالع على خطاب سعادة مدير عام مصلحة الزكاة والدخل رقم )

 هـ المرفق به مشروع الالئحة التنفيذية للنظام المشار إليه.26/5/1425

 

 يقرر ما يلي:       

 

 أواًل: الموافقة على الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل بالصيغة المرفقة.

   يبلغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه. ثانيًا:

 والله الموفق،،،                       
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 وزير المالية

 إبراهيم بن عبد العزيز العساف

 

 

 

 

 1أحكام أساسية

  المادة األولى 

تطبق أحكام نظام ضريبة الدخل على شركات األموال المقيمة عن الحصص المملوكة  -1

ألشــصاغ مير ســعوديين، وعن الحصــص المملوكة بشــكل بشــكل مباشــر أو مير مباشــر 

مباشر أو مير مباشر لألشصاغ العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية، سواًء 

كانوا أشــصاصــًا طبيعيين أو اعتباريين، مقيمين أو مير مقيمين. وال يدخل ضــمن حصــص 

ســهمها في الســو  الشــركاء مير الســعوديين في شــركات األموال المقيمة المدر ة أ

المالية، الحصص التي يتم تملكها من مير السعوديين بقصد المضاربة من خالل التداول 

في السو  المالية السعودية، ويقصد بالملكية مير المباشرة الملكية حتى المستوى 

 الثاني.

ويحتسب الوعاء الضريبي لشركة األموال المقيمة بشكل مستقل عن الوعاء الضريبي 

ين أو الشـــــركاء فيها أو الشـــــركات التابعة لها حتى لو تم توحيدها لألمرا  للمســـــاهم

المحاسبية، وال يدخل ضمن الوعاء نصيبها من األرباح أو الصسائر الناتجة عن استثماراتها 

التي يتم التصــــــري  عنها وفقًا لطريقة حقو  الملكية، ويقصــــــد بالشــــــركات التابعة 

% من رأســمالها أو التي تملا الســيطرة على 50الشــركات المملوكة بنســبة تزيد على 

 تشكيل مجلس إدارتها. 
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كانوا طبيعيين أو  صاغ مير المقيمين ، ســــــواًء  كما تطبق أحكام النظام على األشــــــ

اعتباريين ، سعوديين أو مير سعوديين ، ممن يمارسون النشاط في المملكة من خالل 

 .2لمملكةمنشأة دائمة فيها ، أو يحققون دخاًل من مصادر في ا

يصضع الشصص مير المقيم الذي يحقق دخاًل من مصادر في المملكة، دون أن يكون له  -2

 فيها منشأة دائمة، للضريبة على النحو اآلتي:

إذا كان الدخل من الدخول المحددة في المادة الثامنة والســـــتين من النظام فيصضـــــع 

 لضريبة االستقطاع وفقًا للقواعد التي حددتها تلا المادة.

إذا كان الدخل يمثل أرباحًا رأســـمالية ناتجة عن التصلص من األصـــول الثابتة والمتداولة، 

أو كان الدخل يمثل أرباحًا رأســــمالية ناتجة عن التصلص من حصــــص في شــــركة مقيمة، 

 فيصضع للضريبة وفقًا للقواعد العامة للنظام.

عودي أو مير على كل شـــصص طبيعي أو اعتباري، ســـتطبق أحكام نظام ضـــريبة الدخل  -3

 3سعودي يعمل في مجال استثمار ونقل الغاز الطبيعي

 المادة الثانية 

                                                           
ــــــ والمحدمد تلديد الماإلدا ةااااري الرايوةة الداراي قر الباري ) /12/7/1432( وتاريخ 2194صدر قرار وزير المالية رقم ) 1 ( 2هـ

ااااري الرايوـــةة الم ال اليت يحم قي.   ـــ ي رايوـــر ر ـــم “مد المااي الثالثة مد النظام ما نإلـــ. )    قاد تارر ا:ترق ياإلـــد    اري 

الدــرورية لحنبيي ماماا ال ــرشة   ــ ي اام  وي د م ال ااااري الرايوــة قر  الوــيا ــاع ال ويا واتااق الاراراع اااارية والحةارية الرايوــة

 الممو ة اندما يحلاق اثنال اوى األقي مد ال روط الحاليةق

ااد االجحماااع الم حااي لمةوس ااااري الحر تحم   ــ ي منحظم ويحم لهل ا اتااق الوــيا ــاع والاراراع الرايوــة المح واة   ااري   -1

 ويير مامال ا قر الممو ة ال رشة وت

 اتااق الاراراع الحنبييية ال ويا المح واة   ااري وظااف ال رشة مثي قراراع المدير الحنبييت وندا . قر الممو ة  -2

 مل ت دل م ظم ماماا ال رشة والحر يحلاق من ا م ظم إيرااات ا قر الممو ة  -3

م( ماهه  مايمة قر الممو ة ق ن ا تادــــــع لةميع األ  ام /4لباري )إقا مصــــــ ل  ألــــــرشة األمداا  وقااي لما تم ت ريب. قر ا

والمحطو اع النظامية المط اة اوى شاقة ألرشاع األمداا المايمة ويح يد اوي ا الحإلريح   قرارات ا الوندية اد الدلي المحلاق ل ا اد 

 امويات ا واموياع قروا ا االي الممو ة ولارج ا 

 هـ 25/5/1439وتاريخ  1727هـ ورقم 1/6/1438وتاريخ  2083لمااي  الاراريد الدزارييد رقم ( مد هيه ا1ادل  الباري ) 2
 هـ12/8/1440وتاريخ  2568تم إضاقة الباري الثالثة مد المااي  مدجب قرار وزير المالية  3
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يقصد بالنشاط الصاضع للضريبة ،  ميع أو ه النشاط على اختالف أنواعها كالنشاط التجاري، 

والصناعي ، والزراعي ، والصدمي ، وأعمال البنوك ، والتأمين ، واالستثمارات باختالف أنواعها 

مجاالتها ، وعمليات النقل ، وتأ ير الممتلكات المنقولة ومير المنقولة ، الملموسة ومير أو 

الملموسة ، وكذلا النشاط المهني ، أو الحرفي، أو أي نشاط آخر مشابه القصد منه تحقيق 

 الرب  ، كالوكاالت وأعمال السمسرة... ونحوها ، وال يشمل ذلا االقتصار على فت  الحسابات

بمصتلف أنواعها ) اري ، أل ل ، ادخار( ، أو المتا رة في أسهم شركة مسجلة في  4البنكية

 السو  المالية في المملكة من قبل شصص طبيعي مقيم.

 

 

 المادة الثالثة

يعد الشصص الطبيعي مقيمًا في المملكة خالل السنة الضريبية، إذا كان له مسكن  -1

تقل في مجموعها عن ثالثين يومًا  دائم في المملكة، وأن يتوا د بالمملكة لمدة ال

 متصلة أو متفرقة خالل السنة الضريبية.

كما يعد الشـــصص الطبيعي مقيمًا في المملكة أيضـــًا عند توا ده فيها لمدة ال تقل 

عن مئة وثالثة وثمانين يومًا متصــــــلة أو متفرقة حتى لو لم يكن له مســــــكن دائم 

 فيها.

للشــصص الطبيعي، أو المســتأ ر بعقود يقصــد بالســكن الدائم، المســكن المملوك  -2

إيجار خالل الســــــنة الضــــــريبية ال تقل في مجموعها عن ســــــنة، أو الســــــكن الم من 

 للشصص الطبيعي من أي  هة أخرى خالل السنة الضريبية لمدة ال تقل عن سنة.

ال ي خذ بجنسية الشصص لتحديد مكان إقامته حيث يعد الشصص، طبيعي أو اعتباري،  -3

مة المحددة في النظام مير مقيم في  يه شــــــروط ااقا كة إذا لم تنطبق عل الممل

 وهذه الالئحة بغض النظر عن  نسيته.

                                                           
 لك قحح اللوا اع ال ن ية     (  هـ وشال نإل ا )     وال ي مي ق20/2/1427وتاريخ  1/1748ادل  هيه الباري  األمر الدزارت رقم  4
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 المادة الرابعة

يقصــــد بالوكيل المشــــار إليه في المادة الرابعة من النظام، الوكيل مير المســــتقل الذي    -1

 يتمتع بأي من الصالحيات اآلتية:

 لمقيم.إ راء المفاوضات نيابة عن مير ا  -أ 

 إبرام العقود نيابة عن مير المقيم.  -ب

أن يكون لديه رصــــــيد من الســــــلع في المملكة مملوكة لغير المقيم يلبي منها    -ج

 بانتظام طلبات العمالء نيابة عن مير المقيم.

يعد المكان الذي يمارس فيه مير المقيم نشــــــاط التأمين و/أو إعادة التأمين من خالل    -2

شــأة دائمة لغير المقيم حتى لو لم يصــرح للوكيل بالتفاو  وإنجاز وكيل له بمثابة من

 العقود نيابة عن مير المقيم.

 

 مصدر الدخل

 المادة الخامسة

تعد أنواع الدخول اآلتية نشــأت عن نشــاط تم في المملكة، وبالتالي تحققت من مصــدر في 

 المملكة:

 عوائد القر  لغير مقيم في أي من الحاالت اآلتية: -1

 تم ضمان الدين بممتلكات منقولة أو مير منقولة مو ودة في المملكة. إذا  -أ

 إذا كان المقتر  مقيمًا في المملكة. -ب

 إذا كان القر  مرتبطًا بنشاط يمارس في المملكة من خالل منشأة دائمة. -ج

ويقصــــد بعوائد القر  أي مبالغ تتحقق مقابل اســــتصدام المال، ويشــــمل ذلا الدخل 

مانات أو بدون المتحقق من عمل يات ااقرا  مهما كان نوعها، ســــــواًء كانت بضــــــ

ضـــمانات، وســـواًء منحت أو لم تمن  حق المشـــاركة في أرباح المدين، ويدخل ضـــمنها 

 الدخل المتحقق من السندات الحكومية ومير الحكومية.
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جة عن الودائع بين البنوك   نات ئد القرو  ال   إذا Interbankويســــــتثنى من ذلا عوا

لودائع لدى البنا المقتر  المقيم مدة أقصاها تسعون يومًا شريطة أن يقدم بقيت ا

بها بيانًا ســـنويًا معتمدًا من م ســـســـة النقد العربي الســـعودي يوضـــ  أســـماء البنوك 

 .5المقرضة وعناوينها ومدة القر  ومقدار عوائد القر  المدفوعة

 اآلتية:أقساط التأمين وأقساط إعادة التأمين، في أي من الحاالت  -2

 إذا كانت العين الم من عليها مو ودة في المملكة.  -أ  

 إذا كان الم من مقيمًا في المملكة.  -ب

 إذا كان التأمين على أنشطة أو أخطار مرتبطة بنشاط يمارس في المملكة. -ج

 الدخل المتحقق من الصدمات الفنية واالستشارية في أي من الحاالت اآلتية: -3

 دمة لشصص مقيم في المملكة.إذا كانت الصدمة مق -أ 

 إذا كانت الصدمة مرتبطة بنشاط يمارس في المملكة. -ب

الدخل المتحقق لشركة األموال المقيمة في المملكة عن عملياتها وعمليات فروعها  -4

 .6داخل أو خارج المملكة

الدخل المتحقق من األموال المنقولة ومير المنقولة التي تعود إلى أو ه نشاط في   -5

 المملكة أو مرتبطة بها تمارس من خالل شصص مقيم. 

 الدخل المتحقق من مبيعات سلع وبضائع تم تصنيعها أو إنتا ها داخل المملكة.  -6

شحنها والتأمين عليها ،  ال تعد عقود توريد البضائع إلى المملكة ، بما في ذلا عقود  -7

نشأت عن نشاط تم في المملكة ما لم تتضمن العقود أعمااًل مصاحبة كأعمال النقل 

الداخلي ، أو التركيب ، أو الصيانة ، أو التدريب ونحوها يتم ممارستها داخل المملكة ، 

 .7وفي هذه الحالة تعد األعمال المصاحبة فقط نشأت عن نشاط في المملكة

 

                                                           
 هـ 18/5/1435وتاريخ  1776تم إضاقة النص اليت ي دم مد ) ويوحثنى مد قلك إلى ن اية الباري (  الارار الدزارت رقم      5
 هـ 25/5/1439وتاريخ  1727هـ ورقم 15/11/1431وتاريخ  3294ادل  هيه الباري  الاراريد الدزارييد رقم      6

7 
هـ وشال نإل ا ) ال ت د اادا تدريد ال دااع إلى الممو ة ن أع اد ن اط تم قر الممو ة 23/7/1426وتاريخ  185/1709هيه الباري  الارار الدزارت رقم ادل  

وقر هيه اللالة ت د األاماا  ما لم تحدمد ال ادا ماماالي مإلا  ة شأاماا الناي   مو الحرشيب   مو الإليانة   مو الحدريب ونلدها يحم ممار ح ا االي الممو ة  

    المإلا  ة قاط ن أع اد ن اط قر الممو ة (
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 سادسة المادة ال

 تعد الصدمات تمت في المملكة في أي من الحاالت اآلتية:

إذا تمت ممارســــة العمل، أو  زء منه، المطلوب لتحقيق هذه الصدمة في المملكة حتى   - 1

 لو تم تنفيذها عن بعد، حيث ال يشترط التوا د المادي للشصص م دي الصدمة.

تعمل لحساب شصص يمارس النشاط  إذا تمت ممارسة العمل على ظهر طائرة أو سفينة  - 2

 في المملكة.

 الدخول المعفاة من الضريبة 

  8المادة السابعة

تعفى من الضــــريبة المكاســــب الرأســــمالية المتحققة من التصلص من األورا  المالية   -1

المتداولة في الســـــو  المالية في المملكة ســـــواًء من خالل البيع أو التداول أو نحوه 

 التالية:وفقًا للضوابط 

 إذا تمت عملية التصلص وفقًا لنظام السو  المالية في المملكة.  -أ

أن ال تكون االستثمارات التي تم التصلص منها قائمة قبل تاريخ نفاذ النظام   -ب

 الضريبي المحدد في المادة الرابعة والسبعين من هذه الالئحة. 

المتحققة من التصلص من األورا  المالية تعفى أيضًا من الضريبة المكاسب الرأسمالية   -2

المتداولة في سو  مالية خارج المملكة سواًء من خالل البيع أو التداول أو نحوه وفقًا 

 للضوابط التالية:

 إذا كانت هذه األورا  المالية متداولة في السو  المالية في المملكة.  -أ

قبل تاريخ نفاذ النظام الضريبي  أال تكون االستثمارات التي تم التصلص منها قائمة  -ب

 المحدد في المادة الرابعة والسبعين من هذه الالئحة.

كما تعفى التوزيعات النقدية، وكذلا التوزيعات العينية )كتوزيعات األسهم أو الحصص  -3

المجانية على سبيل المثال( المستحقة عن استثمارات شركة أموال مقيمة في 

 ريطة اآلتي:شركات مقيمة أو مير مقيمة ش

                                                           
 هـ 25/5/1439وتاريخ  1727ادل  هيه المااي  الارار الدزارت رقم      8
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أن تكون استثمارات شركة األموال المقيمة في رأسمال الشركة المستثمر فيها   -أ

 % أو أكثر خالل السنوات التي تم التوزيع عنها.10

% كحد أدنى لمدة سنة 10أن تستمر ملكية هذه االستثمارات والمحدد نسبتها بـ   -ب

 أو أكثر خالل السنة التي تم التوزيع عنها.

 

 ح أو الخسائر الناتجة عن التخلص من األصولاألربا

 9المادة الثامنة 

ال يتم احتساب رب  أو خسارة لألصول التي تصضع لالستهالك بمو ب النظام عند   -1

التصلص منها، ويتم معالجة األثر الناتج عن التصلص من هذه األصول ضمن طريقة 

 االستهالك التي حددها النظام.

أو خسارة عند نقل أصل من شركة أموال إلى شركة أموال أخرى ال يتم احتساب رب   -2

تقع ضمن مجموعة شركات أموال واحدة، أو نقل األصل فيما بين شركات في 

مجموعة شركات أموال واحدة، وال يحتسب رب  أو خسارة بالنسبة للشركة المنقول 

 لها األصل شريطة توفر اآلتي:

ركات أموال مملوكة بالكامل بشكل أن تكون هذه الشركات ضمن مجموعة ش  -أ

 مباشر أو مير مباشر لشركة أموال واحدة.

أن ال يتم التصلص من هذه األصول إلى شركة خارج المجموعة قبل مرور سنتين   -ب

 من تاريخ النقل.

يحدد أساس التكلفة لألصل المنقول في حسابات الشركة المنقول إليها األصل  -4

ات الشركة الناقلة وقت النقل شريطة أن ال وفقًا لقيمته الدفترية في حساب

يتجاوز أساس التكلفة القيمة السوقية لألصل وقت النقل، ويستمر استهالك 

األصل المنقول في حسابات الشركة المنقول إليها بنفس الطريقة التي 

                                                           
 ه 25/5/1439وتاريخ  1727ادل  هيه المااي  الارار الدزارت رقم   9
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استصدمتها الشركة الناقلة، ويحدد أساس تكلفة األسهم المصدرة مقابل األصل 

 ي صافي القيمة الدفترية لذلا األصل المنقول. المنقول بما يساو

 

 المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبة

 المادة التاسعة 

  المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الصاضع للضريبة هي:

 ميع المصــــاريف العادية والضــــرورية لتحقيق الدخل الصاضــــع للضــــريبة، ســــواء كانت    -1

 مسددة أو مستحقة، بشرط توفر الضوابط اآلتية: 

ن   -أ ك  م  بات أخرى ت  ية أو قرائن إث ندات ثبوت ية م يدة بمســــــت أن تكون نفقة فعل

 المصلحة من التأكد من صحتها.

 للضريبة. أن تكون مرتبطة بتحقيق الدخل الصاضع   -ب

 أن تكون متعلقة بالسنة الضريبية.  -ج

 أال تكون ذات طبيعة رأسمالية.    -د

عوائد القرو  المتكبدة خالل السنة الضريبية إذا كانت مرتبطة بتحقيق الدخل الصاضع   -2

 للضريبة، أو ناتج المعادلة اآلتية أيهما أقل: 

ناتج )أ( مطروحًا منها )ب( % من 50]دخل المكلف من عوائد القرو ، مضــــــافًا إليه 

 حيث تمثل )أ( و )ب( ما يلي:

 أ = دخل المكلف الصاضع للضريبة مستبعدًا منه الدخل من عوائد القرو .

ب = المصــاريف الجائزة الحســم بمو ب نظام ضــريبة الدخل مســتبعدًا منها مصــاريف 

 عوائد القرو [.

 وتستثنى البنوك من تطبيق هذه المعادلة.   

 المعدومة حسب الضوابط اآلتية: الديون  -3

أن يكون قد ســـــبق التصـــــري  عن الديون المعدومة في االقرار ضـــــمن إيرادات     -أ

 المكلف في سنة استحقا  االيراد.

 أن تكون الديون المعدومة ناتجة عن بيع بضاعة أو تقديم خدمات.   -ب
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الديون من أن يقدم المكلف شـــهادة من محاســـبه القانوني تفيد شـــطب هذه    -ج

 الدفاتر بمو ب قرار من صاحب الصالحية.

أن يتم اتصاذ كافة اا راءات القانونية لتحصــــــيل الديون، ويثبت عدم إمكانية     -د

 تحصيلها بدليل مقنع، كصدور حكم قضائي، أو ثبوت إفالس المدين.

 أال تكون الديون على  هات مرتبطة بالمكلف.  -هـ

 عن الديون ضمن دخله متى تم تحصيلها.التزام المكلف بالتصري    -و

قســـط االســـتهالك لألصـــول الثابتة حســـب نص المادة الســـابعة عشـــرة من النظام،     -4

 ووفق الضوابط اآلتية:

أال يكون القصــد من شــراء األصــل إعادة بيعه، وإنما لغر  اســتعماله بالكامل     -أ

 أو  زءًا منه في أمرا  المنشأة.

طبيعة مســتهلكة وتتناقص قيمته بســبب االســتعمال، أو  أن يكون األصــل ذا   -ب

 التلف، أو التقادم، ويبقى له قيمه بعد انتهاء السنة الضريبية.

أن يكون األصــــــل مملوكًا للمكلف بمو ب وثائق رســــــمية كصــــــا الملكية  -ج

 للمباني، وعقود وفواتير االقتناء لألصول األخرى. 

 سنة الضريبية دون حسم استهالكه.ال يحول توقف األصل عن العمل خالل ال    -د

 :االحتياطيات والمصصصات المكونة خالل العام اآلتية    -5

مصصـــــص الديون المشـــــكوك في تحصـــــيلها في البنوك، على أن يقدم البنا     -أ

شــــهادة من م ســــســــة النقد العربي الســــعودي تتضــــمن تحديد مقدار الديون 

ل العام التي يجب التصري  المشكوك في تحصيلها، والديون المحصلة منها خال

 عنها ضمن وعاء الضريبة في سنة تحصيلها. 

احتياطي األقســـــاط مير المكتســـــبة، واحتياطي األخطار القائمة، في شـــــركات    -ب

ــــــة،  التأمين و/أو إعادة التأمين، بشرط إعادتها للوعاء في السنة الضريبية التاليـ

 عة في هذا النشاط.وأن يكون تحديدها وفقًا للمعايير المهنية المتب

ويقصد باحتياطي األقساط مير المكتسبة مقدار الجزء من األقساط المحصلة أو 

المثبتة في الدفاتر الذي يغطي أخطار تتعلق بالســـــنة أو الســـــنوات الضـــــريبية 
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التالية، كما يقصـــد باحتياطي األخطار القائمة مقدار التعويضـــات عن المطالبات 

غ عنها خال ل الســنة الضــريبية ولم تســتكمل إ راءات صــرفها المســتلمة أو المبل 

 خالل السنة الضريبية.

يجوز للمكلف تصفيض أرباحه الدفترية بالمســــتصدم من المصصــــصــــات خالل العام، أو    -6

بقيمة ما تم إعادته منها إلى اايرادات، أو تصفيضــــــه للمصــــــروفات بعكس قيدها، 

رك الصدمة، مصصـــص الديون ومنها على ســـبيل المثال ال الحصـــر، مصصـــص مكافأة ت

 المشكوك في تحصيلها، مصصص هبوط األسعار... متى توفرت الضوابط اآلتية:

م من المصصـــــص مبالغ مدفوعة أو  -أ خالل الســـــنة  متحققةأن يكون المســـــتصد 

 الضريبية بمو ب المستندات الثبوتية الم يدة.

 أن يكون سبق رد المصصص للوعاء في سنة تكوينه. -ب

 المدرسية ألبناء موظفي المكلف متى توفرت فيها الضوابط اآلتية:المصاريف    -7

 أن تكون مدفوعة إلى مدرسة محلية مرخص لها.  -أ

 أن تكون هذه الميزة منصوغ عليها صراحًة في عقد التوظيف. -ب

مساهمات صاحب العمل )باستثناء شركات األموال( لصال  الموظف في صناديق   -8

 ألنظمة المملكة التي ال تزيد، منفردة أو مجتمعة، التقاعد النظامية الم سسة وفقاً 

 % من دخل الموظف قبل احتساب مساهمة صاحب العمل شريطة أن:25على نسبة 

أن يكون الصندو  م سسًا وفق نظام خاغ به يوض  شروط وحقو  المشاركين   -

 فيه.

 ة.أن يكون هذا االلتزام واردًا في عقد التوظيف أو في عقد تأسيس المنشأ  -

أن يكون للصندو  شصصية مستقلة عن شصصية المنشأة، وتعد له حسابات منفصلة   -

  ترا ع من قبل محاسب قانوني مستقل.

وبالنسبة لشركات األموال تحسم مساهماتها في صناديق التقاعد وصناديق التأمينات 

سس لتوفير حقو  نهاية الصدمة أو للتعويض عن النفقات  اال تماعية وأي صندو  أ 

مين مع مراعاة االتي:  الطبية للمستصد 
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أن تكون هذه الصناديق ذات شصصية اعتبارية مستقلة سواًء تأسست في المملكة   -1

 أو خار ها، وأن يعد لها حسابات منفصلة ترا ع من محاسب قانوني مستقل.

 أال يتجاوز الحسم مقدار االلتزامات مير الممولة الصاصة بهذه الصناديق والتي لم  -2

 تدفع اعتبارًا من بداية السنة المالية التي يتم فيها الحسم.

ويقصد بااللتزامات مير الممولة: التزامات صاحب العمل مقابل مساهمته في هذه 

الصناديق المستحقة عن السنة التي يتم فيها الحسم التي لم تدفع حتى نهاية 

 السنة المالية. 

ار لها بالفقرة السابقة محددة بشكل واض  أن تكون االلتزامات مير الممولة المش  -3

في القوائم المالية الصاصة بشركة األموال المدققة من محاسب قانوني مرخص 

 له بالعمل في المملكة.

أن تنص عقود عمل الموظفين التي تدفع عنهم هذه االشتراكات على مثل هذه  -4

 الميزة.

 تشمل اآلتي:أن يتم تزويد الهيئة بمعلومات عن هذه الصناديق  -5

نظام تأسيس الصندو  )سواًء كان النظام األساسي أو أي أداة تأسيسية  -أ

أخرى( الذي يوض  أهدافه وشروط االشتراك فيه وحقو  المشاركين فيه 

 ومصادر تمويله.

الحسابات الصتامية للصندو  المدققة من مرا ع حسابات خار ي مستقل في  -ب

 نهاية كل عام.

ين سنويًا من الصندو  والمبالغ المدفوعة لهم عند الطلب أسماء المستفيد  -ج

 من قبل الهيئة.

م في صناديق التقاعد وفي كل األحوال ال يجوز حسم مساهمات المستصد 
10  . 

مصاريف البحوث والتطوير المتكبدة في المملكة خالل السنة الضريبية المرتبطة  -9

األبحاث والتطوير، أو التجارب في  بتحقيق الدخل الصاضع للضريبة، ويقصد بها مصروفات

المجاالت الفنية، أو العلمية، أو الهندسية، أو نظم الحاسب اآللي أو نحوه، ويستثنى 

                                                           
 هـ.25/5/1439وتاريخ  1727 ( من المادة التاسعة بالقرار الوزاري رقم8عدلت الفقرة )  10
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من ذلا مصاريف شراء األر  وما عليها من منشآت، أو المعدات التي تستصدم في 

أمرا  البحث، حيث تستهلا المنشآت والمعدات طبقًا للمادة السابعة عشرة من 

 ظام.الن

  

 المصاريف التي ال يجوز حسمها

 المادة العاشرة

 ال يجوز حسم المصاريف اآلتية:

الرواتب واأل ور وما في حكمها، ســــــواًء كانت نقدية أو عينية، المدفوعة للمالا أو     -1

الشــريا، أو المســاهم )باســتثناء المســاهمين في الشــركات المســاهمة(، أو ألي من 

 والزوج واألبناء وااخوة. أفراد عائلته من الوالدين

التعويض، ســــواًء كان نقدًا أو عينًا، المدفوع للشــــريا أو المســــاهم أو ألي من أفراد    -2

عــائلتــه من الوالــدين والزوج واألبنــاء وااخوة، مقــابــل ممتلكــات أو خــدمــات قــدمهـا 

 للشركة الزائد عن سعر السو  السائد في تاريخ العملية.

المصــاريف الترفيهية، كمصــاريف الحفالت، واللقاءات الرياضــية، واألنشــطة والرحالت    -3

 الترفيهية، وما شابه ذلا. 

أي مصــاريف للشــصص الطبيعي عن اســتهالكه الشــصصــي، مثل ســحوباته الشــصصــية،    -4

 ونفقة ااعالة ألفراد أسرته، أو نفقات تعليمهم. 

ي المملكة أو في أي دولة أخرى وأي مرامات ضريبة الدخل المسددة أو المستحقة ف   -5

 أو  زاءات متعلقة بها.  

الغرامات أو الجزاءات المالية المســــــددة أو الوا بة الســــــداد ألي  هة في المملكة،  -6

 مثل المصالفات المرورية، ومصالفات ااضرار بالمرافق العامة. 

كغرامات تأخير التنفيذ أو أما الغرامات المالية المترتبة بسبب مصالفة شروط تعاقدية 

ســــــوء التنفيذ، فيجوز حســــــمها بشــــــرط أن تكون موثقة من الجهة المتعاقد معها 

 المكلف، وأن يتم التصري  عنها ضمن إيرادات المكلف في سنة استردادها.
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أي رشاوي، وأي مبالغ مشابهة يعد دفعها عماًل  نائيًا بمقتضى أنظمة المملكة حتى  -7

 .  لو تم دفعها بالصارج

% من إ مالي 3العموالت المدفوعة إلى وكالء شــــــركات التأمين الزائدة عن نســــــبة    -8

األقســـــاط المحصـــــلة في المملكة من خالل الوكيل أو من ميره، ســـــواًء كان الوكيل 

 شريكًا في شركة التأمين، أو مير شريا.

حصة الموظف في صناديق التقاعد النظامية، كصندو  معاشات التقاعد، والتأمينات    -9

 اال تماعية، أو صناديق التوفير واالدخار.  

المبــالغ المــدفوعــة للمراكز الرئيســـــــة بــالصــارج من قبــل الفروع العــاملــة بــالمملكــة   -10

 والمملوكة لها بالكامل مقابل ما يلي:

 أتاوة أو ريع أو عمولة.   -أ

عوائد القرو  أو أي رســــوم مالية أخرى باســــتثناء عوائد القرو  المدفوعة من   -ب

 .11فروع البنوك األ نبية العاملة بالمملكة لمراكزها الرئيسة بالصارج

مصـــاريف إدارية وعمومية مير مباشـــرة تم تحديدها بأســـلوب التوزيع على أســـاس   -ج

 تقديري.

ت المقــدمــة من أطراف مرتبطــة بــالمكلف قيمــة المواد الموردة أو قيمــة الصــدمــا -11

وتصــــدر المصــــلحة القواعد ، الزائدة عن األســــعار المســــتصدمة بين أطراف مســــتقلة 

الصاصــة بتحديد األســعار العادلة للتعامالت التي تتم بين أطراف مرتبطة بما يتفق مع 

  .12المعايير المتعارف عليها دوليًا 

 

 ترحيل الخسائر

 المادة الحادية عشرة

ضوابط النظام وهذه الالئحة     -1 يحق للمكلف ترحيل الصسائر التشغيلية المعدلة، حسب 

لألمرا  الضريبية، إلى السنوات الضريبية التي تلي سنة الصسارة وذلا بتصفيض أرباح 

                                                           
 هـ وشال نإل ا )ادااد الاروض مو مت ر دم مالية ملرى( 18/5/1435وتاريخ  1776ادل  هيه الباري  الارار الدزارت رقم  11

مطراف هـ وشال نإل ا )قيمة المداا المدراي مو قيمة الادماع المادمة مد 18/5/1435وتاريخ  1776ادل  هيه الباري  الارار الدزارت رقم  12

 مرت طة  الم وف الزاادي اد األ  ار الموحادمة  يد مطراف موحاوة( 
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السـنوات التالية إلى أن يتم اسـترداد كامل الصسـائر التشـغيلية المتراكمة، دون التقيد 

ضريبية ال  بمدة محددة، على أن سنة  يكون الحد األقصى المسموح بحسمه في كل 

 %( من الرب  السنوي طبقًا اقرار المكلف.25يتجاوز )

( أعاله على الصســــائر التشــــغيلية التي يتكبدها المكلف 1ال ينطبق ما ورد في الفقرة )   -2

م 10/4/2000هـ الموافـق 5/1/1421( وتاريـخ 3رقـم ) 13قبل نفاذ قـرار مجلـس الوزراء

، أو التي يتكبدها خالل فترة ااعفاء الضـــريبي ، أو على الصســـائر التشـــغيلية المتحققة 

ضريبة الدخل إذا كان  ضريبة بمو ب نظام  صاًل لل ضعة أ من مزاولة أو ه نشاط مير خا

حق للمكلف ترحيل مثل لدى المكلف أو ه نشاط خاضعة وأخرى مير خاضعة، حيث ال ي

 تلا الصسائر.

ال يسم  بترحيل خسائر لم يتم تحديدها بمو ب حسابات نظامية مدققة من محاسب  -3

 قانوني مرخص له بالمملكة.

ال يجوز ترحيل خســائر لشــركة أموال حدث تغيير أو تعديل في ملكيتها أو في الســيطرة    -4

ي تتحقق بعد حدوث التغيير في الملكية % أو أكثر إال للصســائر الت50عليها بما نســبته 

 وتنطبق عليها الضوابط الصاصة بترحيل الصسائر.

في حالة الشــــــصص الطبيعي تمثل الصســــــارة التشــــــغيلية الفر  بين إيراد النشــــــاط    -5

 والمصاريف المتعلقة به فقط.

 

 تحويل العملة

 المادة الثانية عشرة

الواردة في المادة الثالثين من النظام، فإنه ال مع مراعاة الضـــوابط الصاصـــة بتحويل العملة 

 يعتد بأرباح أو خسائر تحويل العملة الناتجة عن إعادة التقييم لألمرا  الضريبية.

 

 التعويضات المستلمة

                                                           
 هـ مارراي ما يور ق5/1/1421( وتاريخ 3صدر قرار مةوس الدزراء رقم ) 13

 %( مد الدرااب المبروضة اوى مر اح ال رشاع الحر تزيد اوى مااة ملف رياا قر الونة  15المداقاة اوى مل تحلمي الدولة نو ة ) -1 

 المداقاة اوى م دم تر يي الاواار لونداع قاامة اول تلديد مدي م ينة   -2 
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 المادة الثالثة عشرة

تأخذ مبالغ التعويض المســتلمة صــفة المعو   عنه من ناحية خضــوعها للضــريبة من عدمه، 

بضاعة يعد إيرادًا يصضع للضريبة، في حين أن التعويض عن تلف أصل من  فالتعويض عن تلف

 األصول الثابتة يعد تصلصًا من األصل وتتم معالجته وفقًا للمادة التاسعة من النظام.

 

 التأجير المنتهي بالتمليك

 المادة الرابعة عشرة

ر وفقًا لعقد تأ ير مالي، فإ   -1 ســـــتأ ع ر م   ر أصـــــاًل إلى م  نه لألمرا  الضـــــريبية يعامل إذا أ  

المستأ ر على أنه المالا، وتعامل تسديدات اايجار على أنها تسديدات قر  ممنوح 

ر.  للمستأ ع

 يعد تأ ير األصل تأ يرًا ماليًا إذا تحقق أي من الشروط اآلتية:    -2

 أن يتضمن التأ ير نقل الملكية في نهاية مدة اايجار.    -أ

%( من العمر اانتا ي 75اايجار نســــبة خمس وســــبعين بالمائة )أن تتجاوز مدة    -ب

ر.  لألصل الم   

ر في نهاية مدة اايجار تقل عن   -ج أن تكون القيمة المتوقعة الباقية لألصل الم   

 %( من قيمته السوقية في بداية مدة اايجار.20نسبة عشرين بالمائة )

يجار الدنيا تعادل أو تتجاوز نســبة تســعين أن تكون القيمة الحالية لتســديدات اا    -د

%( من القيمة الســــوقية لألصــــل في بداية عقد اايجار، وال ينطبق 90بالمائة )

 ذلا على التأ ير الذي يبدأ في الربع األخير من العمر االنتا ي لألصل.

ر، ولن يكون له قيمة، أو أن   -هـ عد خصـــيصـــًا للمســـتأ ع ر قد أ  أن يكون األصـــل الم   

ر في نهاية مدة اايجار. قي  مته ستكون قليلة لغير المستأ ع

ألمرا  هذه المادة، فإن معدل الصصم المستصدم لتحديد القيمة الحالية لتسديدات     -3

 اايجار يتحدد وفقًا للنسبة المستصدمة من قبل م سسة النقد العربي السعودي.

 إضافية قابلة للتجديد.  ألمرا  هذه المادة، تتضمن مدة اايجار أي فترة    -4
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ر مالكًا لألصل قبل بداية اايجار المالي، فانه إضافة إلى معاملة القر     -5 إن كان الم   

( من هذه المادة، ينظر إلى اا راء على أنه بيع من 1حســــــبما هو محدد في الفقرة )

ر. ر وشراء من المستأ ع  الم   

ر بتمويل يعامل عقد التأ ير المنتهي بالتمليا عل -6 ى أنه عملية شــراء من قبل المســتأ ع

ر، ونتيجــة لــذلــا ال يجوز تحميــل تســـــــديــدات اايجــار على  عن طريق قر  من الم   

 المصاريف الدفترية للسنة الضريبية ألنها تمثل تسديدات قر .

ر بعقد التأ ير المنتهي بالتمليا ســـــيعامل على أنه مالا لألصـــــل     -7 حيث أن المســـــتأ ع

 الضريبية، يراعى اآلتي:لألمرا  

ر حســـم قســـط اســـتهالك لألصـــل حيث أن الحق في ذلا أصـــب    -أ ال يجوز للم   

ر.  للمستأ ع

 تقسم تسديدات اايجار إلى عنصرين هما مبلغ القر  الرئيس، وعوائد القر .  -ب

ومبلغ القر  الرئيس في بداية اايجار هو القيمة الحالية للتســــــديدات الدنيا 

 اايجار.بمقتضى عقد 

يعامل الجزء الذي يمثل مبلغ القر  الرئيس من كل دفعة مســــــددة على أنه  -ج

تســــديدًا للقر ، وال يجوز تحميله ضــــمن التكاليف لألمرا  الضــــريبية بالنســــبة 

ر، أما الجزء الذي يمثل عوائد القر  من إ مالي الدفعة المســــــددة،  للمســــــتأ ع

ر. ر ومصروفًا للمستأ ع  فيعد دخاًل للم   

ر مالكًا لألصـــل قبل بداية اايجار المنتهي بالتمليا، فإنه إضـــافًة  -د إذا كان الم   

إلى معاملة القر  حسـب الضـوابط المحددة في هذه المادة، تعد العملية بيع 

ر، مع األخذ في االعتبار اآلثار الضريبية التي تترتب  ر وشراء من المستأ ع من الم   

 نسبة لكل من البائع والمشتري.على عمليتي البيع والشراء بال

 

 شركات التأمين

 المادة الخامسة عشرة 

يحدد الوعاء الضــــــريبي لشــــــركة التأمين المقيمة ومير المقيمة التي تمارس نشــــــاط    - 1
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 التأمين العام في المملكة وفقًا ألحكام نظام ضريبة الدخل.

يحدد الوعاء الضـــريبي لشـــركة التأمين مير المقيمة التي تمارس نشـــاط التأمين العام   -2

 في المملكة من خالل منشأة دائمة على النحو اآلتي: 

 إجمالي االيرادات وتتمثل فيما يلي:   -أ

إ مالي أقساط التأمين المحصلة والمستحقة علـى العقـود الصاصـة بمصاطر   -1

اقصـــــًا أقســـــاط التأمين الملغاة وأقســـــاط إعادة التأمين في المملكة، ن

 التأمين.

ب( /5احتياطي أقســاط مير مكتســبة واحتياطي أخطار قائمة وفقًا للفقرة )  -2

من المادة التاســــعة من هذه الالئحة المكونة في نهاية الســــنة المالية 

 السابقة.

تحدد دخل االســــــتثمار الذي يعزى إلى عقود مصاطر التأمين في المملكة وي  -3

 طبقًا لألساس اآلتي:

إ مالي األقساط ÷ إ مالي األقساط المحلية × إيرادات االستثمار العالمية       

 العالمية.                                 

 أي دخل آخر يعود إلى المنشاة الدائمة. -4

 إجمالي المصروفات وتتمثل فيما يلي:   -ب

لبوالص تأمين على ممتلكات أو أخطار في التعويضــــات المســــددة وفقًا    -1

 المملكة، بعد استبعاد المبالغ المغطاة بإعادة التأمين.

بة واحتياطي أخطار قائمة وفقًا للفقرة    -2 احتياطي أقســــــاط مير مكتســــــ

ب( من المادة التاســــعة من هذه الالئحة المكونة في نهاية الســــنة /5)

 المالية الحالية.

 ائمة الجائزة الحسم المتكبدة في المملكة.مصاريف المنشأة الد   -3

حصـــة الفرع من المصـــاريف اادارية والعمومية للمركز الرئيس للشـــركة،    -4

 وتحدد على األساس اآلتي:                                                            

ط إ مالي األقسا× إ مالي المصاريف اادارية والعمومية للمركز الرئيس 
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   إ مالي األقساط العالمية.÷ المحلية 

( من هذه المادة عن ناتج نســــبة 2يجب أال يقل الوعاء الضــــريبي وفقًا للفقرة )  -ج

دخل الشــركة من األقســاط المحلية خالل الســنة إلى إ مالي دخل الشــركة من 

األقســاط العالمية وفقًا للبيانات المالية العالمية الموحدة مضــروبًا في صــافي 

  الدخل العالمي قبل الضريبة من نشاط التأمين العام.

يحدد الوعاء الضريبي لشركة التأمين التي تمارس نشاط التأمين االدخاري في المملكة  - 3

 على النحو اآلتي: 

الوعاء الضريبي للشركة المقيمة التي تمارس نشاط التأمين االدخاري، هو دخل     -أ

 صاريف اادارة المرتبطة بدخل االستثمار.الشركة من االستثمار، ناقصًا م

الوعاء الضــــــريبي للشــــــركة مير المقيمة التي تمارس نشــــــاط التأمين االدخاري  -ب

 بواسطة منشأة دائمة في المملكة يحدد كما يلي: 

إ مالي × الدخل المحلي من االســتثمار = إ مالي الدخل العالمي من االســتثمار  

 األقساط العالمية.إ مالي ÷ األقساط المحلية 

 ويطرح من ذلا ما يلي:  

حصـــــــة الفرع المحلي من مصـــــــاريف اادارة العــالميــة المتعلقــة بــدخــل     -1

 االستثمار التي تحدد وفقًا لآلتي:  

إ مالي األقســـاط × مصـــاريف اادارة العالمية المتعلقة بدخل االســـتثمار 

 إ مالي األقساط العالمية.÷ المحلية 

ريف اادارية والعمومية للمركز الرئيس للشــــــركة وتحدد  زء من المصــــــا  -2

 وفقًا لآلتي:

إ مالي األقساط × إ مالي المصاريف اادارية والعمومية للمركز الرئيس        

 إ مالي األقساط العالمية.                ÷ المحلية 

التســــديد عند يقصــــد بالتأمين االدخاري، إصــــدار وثائق التأمين التي تســــتحق عوائدها    - 4

 نهاية العقد، أو عند وفاة الشصص الم من عليه.
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 الضريبة التقديرية

 المادة السادسة عشرة 

مع مراعاة ما ورد في الفقرة )أ( من المادة الرابعة والثالثين من النظام، فإن أو ه   -1

النشـــــاط التي ترتبط بمصـــــاريف عالمية، ويكون هناك تداخل بين مصـــــاريفها المحلية 

والمصــاريف العالمية لممارســة أو ه النشــاط في المملكة، ويصــعب فصــل ما يعود 

قيق، مما يتعذر معه تقديم حســـابات لنشـــاط المملكة من تلا المصـــاريف بشـــكل د

  حقيقية خاصة بالنشاط المحلي، فيجوز للمصلحة محاسبتها على أساس تقديري. 

ويحدد الوعاء الضــريبي لفروع الصطوط الجوية ولشــركات النقل البري والبحري األ نبية 

بة  % من إ مالي الدخل المتحقق في المملكة والذي 5العاملة في المملكة بنســــــ

إ مالي اايرادات المتحققة من مبيعات تذاكر الركاب وعفش الركاب الزائد  يقصـــــد به

ئة في المملكة والمنتهية  ناشــــــ يد وأي دخل آخر ينتج عن الرحالت ال والشــــــحن والبر

بمحطة الوصــــــول النهائية المتفق عليها بين العميل وشــــــركة النقل حتى لو توقفت 

 14.و إصدار مستندات الرحلةالرحلة في محطة وسيطة بغض النظر عن مكان بيع أ

األنشطة الصغيرة ذات الدخول المحدودة التي ال يتطلب نشاطها مسا حسابات أو    -2

سجالت، يجوز للمصلحة محاسبتها باألسلوب التقديري وفقًا لما هو محدد في الفقرة 

 15( من هذه المادة(.4)

ظامية وللحد من حاالت يحق للمصلحة من أ ل إلزام المكلفين بالتقيد بالمتطلبات الن -3

التهرب الضــــــريبي، إ راء ربط تقديري وفقًا للحقائق والظروف المرتبطة بالمكلف في 

 الحاالت اآلتية:

 عدم تقديم المكلف إقراره الضريبي في موعده النظامي. -أ

وفي حالة تقديم المكلف إقراره الضـريبي وقوائمه المالية المدققة المسـتندة  

مية بعد انتهاء الموعد النظامي وقبل إصــدار المصــلحة إلى دفاتر وســجالت نظا

                                                           
( مد المااي الواا ة ا ري  مدجب الارار الدزارت رقم 1تم إضاقة النص اليت ي دم مد ) ويلدا الدااء الدري ر       الخ ( إلى ن اية الباري ) 14

 هـ 18/5/1435وتاريخ  1776
األن طة الإلغيري قاع الدلدا الملدواي الحر ال يحطوب هـ وشال نإل ا )18/5/1435وتاريخ  1776لدزارت رقم ادل  هيه الباري  الارار ا 15

 ( % مد إجمالر إيرااات ا15ن اط ا موك  وا اع مو  ةهع   يةدز لومإلولة ملا  ح ا  األ ود  الحاديرت  نو ة مر اح صاقية قدرها  
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ـــه وفقـــًا ل  راءات  للربط التقـــديري، يحق لهـــا قبول إقرار المكلف ومعـــالجت

 المتبعة، مع تو ب الغرامات التي تستحق عليه نظامًا.

عدم مســــا حســــابات ودفاتر وســــجالت دقيقة داخل المملكة تعكس حقيقة   -ب

 وواقع عمليات المكلف.

عدم تمكن المكلف من إثبات صحة معلومات ااقرار بمو ب مستندات ثبوتية   -ج

( من المادة الســــــابعة والصمســــــين من هذه 3مع مراعاة ما ورد في الفقرة )

 الالئحة.

عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقة المطلوبة في دفاتر وسجالت المكلف    -د

  وفقًا لما هو محدد في نظام الدفاتر التجارية.

ــــــًا    -هـ مسا الدفاتر والسجالت بغير اللغة العربية في حالة إخطار المكلـــــــف كتابيـ

 بتر متها للعربية خالل مهلة تحددها المصلحة وعدم تقيده بذلا.

يتم تحديد صافي الرب  التقديري وفقًا لما يتوفر من قرائن أو حقائق أو م شرات ذات  -4

عالقــة بنشـــــــاط المكلف وطبيعتــه والظروف المحيطــة بــه، وبمــا ال يقــل في  ميع 

 األحوال عن المعدالت اآلتية من إيرادات المكلف:     

 نسبة األرباح النشاط / المهنة الفئة

 %75 األتاوات والريع 1

 %80 أتعاب اادارة 2

 %20 الصدمات الفنية واالستشارية  3

4 
أصــــحاب  المهن الحرة كاألطباء والمحامين والمحاســــبين 

 والمهندسين  
20% 

 %20 مكاتب الصدمات العامة  5

6 
محالت بيع الفواكه والصضــــــروات واللحوم واألســــــماك 

 والطيور والمواشي 
10% 
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 %10 محطات البنزين  7

 %10 المقاولون في مجال األعمال اانشائية   8

 %15 األنشطة األخرى خالف ما ذكر أعاله  9

باطن ونحوهم عند الربط  -5 بأي حســــــومات من إ مالي اايرادات كمقاولي ال ال يعتد 

 التقديري.

في حالة و ود أعمال مصــــــاحبة لعقود التوريد للمملكة مير محددة القيمة بشــــــكل    -6

، فتقدر إيرادات كل عمل مصــاحب تم ممارســته داخل المملكة بما مفصــل في العقد

 % من إ مالي كامل قيمة العقد.10نسبته 

يتم تقدير األرباح الرأســـمالية عند التصلص من األصـــول في حالة عدم و ود حســـابات     -7

 نظامية لدى المكلف )البائع( على النحو اآلتي:

إذا كان األصل المباع عبارة عن ورقة مالية كأسهم أو سندات ال يتم تداولها    -أ

في سو  األورا  المالية، فتحدد القيمة البيعية بالقيمة التعاقدية أو القيمة 

الســــــوقية أيهما أكبر، ويتم مقارنتها بأســــــاس تكلفة األصــــــل لتحديد الرب  

 الرأسمالي.

في شــــركة أموال، يتم تحديد القيمة  إذا كان األصــــل المباع عبارة عن حصــــة -ب

البيعية على أســـاس القيمة التعاقدية، أو القيمة الســـوقية لهذه الحصـــة، أو 

القيمة الدفترية لها في حســــابات الشــــركة أيها أكبر، ويتم مقارنتها بأســــاس 

 التكلفة لتحديد الرب  الرأسمالي.

م تحديد القيمة إذا كان األصل المباع عبارة عن حصة في شركة أشصاغ، فيت -ج

البيعية إما بالقيمة التعاقدية أو القيمة الســــــوقية أيهما أكبر، ويتم مقارنتها 

 بأساس تكلفة األصل لتحديد الرب  الرأسمالي.

في الحاالت األخرى يتم تحديد القيمة البيعية إما بالقيمة التعاقدية أو القيمة   -د

تحديد الرب  الرأســــمالي الســــوقية أيهما أكبر، ويقارن ذلا بأســــاس التكلفة ل

  % من أساس التكلفة.15على أال تقل األرباح الرأسمالية عن 
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على الشــريا البائع إشــعار المصــلحة بالبيع وســداد الضــرائب المســتحقة على    -هـ

األرباح الرأســــمالية الناتجة خالل ســــتين يومًا من تاريخ البيع، ويعد المشــــتري 

في سداد أي مستحقات للمصلحة نتيجة مس واًل بالتضامن مع الشريا البائع 

 16 لذلا.

 

 قواعد الضرائب على شركات األشخاص

 المادة السابعة عشرة

صاغ إقرار المعلومات المطلوب في الموعد  - 1 كة األشــــــ قديم شــــــر عدم ت لة  حا في 

النظامي، أو في حالة عدم التقيد بالنماذج المعتمدة لهذا ااقرار، تصضــــــع الشــــــركة 

% من إ مالي إيراداتها، وبما 1ااقرار، ويتم احتســابها على أســاس لغرامة عدم تقديم 

)عشرون ألف ريال( وفقًا للفقرة )أ( من المادة السادسة والسبعين  20.000ال يتجاوز 

 من النظام.

ال يتم إخضـــاع دخل شـــركة األشـــصاغ للضـــريبة، ويوزع هذا الدخل على الشـــركاء في   - 2

الشــركة الذين يصضــعون للضــريبة بصــفتهم الشــصصــية، ويجب على كل منهم تقديم 

إقراراته الضــريبية ســنويًا في مواعيدها النظامية شــاملة  ميع دخله الصاضــع للضــريبة 

 بما في ذلا دخله من الشركة.

شــــركة األشــــصاغ من مصــــدر خارج المملكة، أو كان الدخل من الدخول  إذا كان دخل - 3

والمكاسب المعفاة من الضريبة حسب النظام، فإنه لتحديد الوعاء الضريبي للشريا، 

يبقى الدخل محتفظًا بهذه الصــــــفة، وينطبق ذلا على المكاســــــب والحســــــومات 

 والصسائر والديون.

صته في شركة األشصاغ، فال يعتد بأي إذا زادت خسارة الشريا عن أساس تكلفة ح -4

خسائر تزيد عن أساس تكلفته إال عندما يتم تغطية هذه الصسارة أو التصلص من حصته 

 في الشركة.

                                                           
هـ وشال نإل ا )اوى ال ريك ال ااع إأل ار المإلولة  ال يع و داا الدرااب 18/5/1435وتاريخ  7617ادل  هيه الباري  الارار الدزارت رقم  16

ليد الموحلاة اوى مر اح البحري ما ق ي ال يع واألر اح الرم مالية الناتةة لها  حيد يدماي مد تاريخ ال يع   وت د ال رشة والم حرت موؤو

 ااع لومإلولة نحيةة ليلك(  الحدامد مع ال ريك ال ااع قر  داا مت موحل
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تنطبق االلتزامات المتعلقة بشــركة األشــصاغ على اتحاد الشــركات )الكونســورتيوم(  - 5

لومات وما يترتب شـــاماًل ذلا ما يتعلق بالتســـجيل لدى المصـــلحة وتقديم إقرار المع

 على عدم التقيد بذلا من مرامات.

 

 السنة الضريبية

 رةالمادة الثامنة عش

السنة الضريبية للمكلف الواحد عن  ميع أو ه نشاطه، هي السنة المالية للدولة،   -1

وتبدأ السنة المالية للمكلف من تاريخ حصوله على السجل التجاري أو الترخيص ما لم 

الف ذلا، ويجوز له استصدام سنة ضريبية مصتلفة في الحاالت تتوفر قرائن تثبت خ

 اآلتية:

إذا كان المكلف يستصدم سنة مالية مصتلفة معتمدة من المصلحة قبل نفاذ  -

 النظام. 

 إذا كان المكلف يستصدم سنة مالية ميالدية. -

عندما يكون المكلف عضوًا في مجموعة شركات أو فرعًا لشركة أ نبية تستصدم  -

 سنة مالية مصتلفة.

 مع مراعاة اآلتي:      

أن يلتزم المكلف بتقديم إقرار ضــريبي مســتقل عن الفترة القصــيرة الفاصــلة بين   -أ

آخر ســنة ضــريبية قبل التغيير وبداية الســنة الضــريبية الجديدة، وســداد الضــريبة 

 بمو به في المواعيد النظامية.

نة األولى للمكلف ا   -ب نة األخيرة له في حالة يجوز أن تكون الســــــ لجديد أو الســــــ

التوقف أو التصــــفية ســــنة مالية قصــــيرة مســــتقلة، ما لم ينص عقد تأســــيس 

 الشركة على أن تكون سنة طويلة.

ال يتعار  تطبيق الفقرات السـابقة المشـار إليها أعــــــــاله مع ما ورد بالمــــــــادة  -ج

ة لمن يقوم الســبعين من النظام المتعلقة بتســديد الضــريبة على دفعات معجل

 بتغيير سنته المالية خالل النشاط.



 

26 - 61 
 

يجب على المكلف الذي تكون ســنته المالية األولى ســنة طويلة وفقًا لعقد تأســيس  -2

الشـــركة، تقديم إقرار ضـــريبي عن فترة اثني عشـــر شـــهرًا من بداية ســـنته المالية خالل 

الطويلة يقدم للمصــــلحة مئة وعشــــرين يومًا من نهايتها، وبعد انتهاء الســــنة المالية 

إقرارًا واحدًا عنها ويدفع الضــريبة المتحققة بمو بها بعد حســم ما ســبق أن دفعه عن 

 الفترة األولى.

في حالة تقديم ااقرار الضريبي عن فترة مالية قصيرة، وهي الفترة التي تقل عن إثني  -3

يكون خالل مئة  عشـــر شـــهرًا، فإن تاريخ اســـتحقا  الضـــريبة، وتقديم ااقرار الضـــريبي،

 وعشرين يومًا من تاريخ قفل الحسابات.

 

 طريقة المحاسبة

 المادة التاسعة عشرة 

مع مراعاة الضوابط الواردة بالمادة الثالثة والعشرين من النظام المتعلقة بطريقة المحاسبة، 

فإنه يجوز للشصص الطبيعي استصدام األساس النقدي أو أساس االستحقا  في قيد 

وإذا زاد إ مالي دخله السنوي عن مبلغ خمسة ماليين ريال، فعليه التقيد باستصدام معامالته، 

مبدأ االستحقا  واالستمرار عليه في  ميع السنوات الضريبية التالية حتى عندما ينصفض دخله 

 عن هذا الحد.

 

 

 

 

 

 العقود طويلة األجل

 المادة العشرون
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للمكلف الذي يســــــتصدم مبدأ االســــــتحقا  تتم المحاســــــبة عن العقود طويلة األ ل   -1

)ســـواًء إيرادًا للمقاول، أو مصـــروفًا لصـــاحب العقد أو المقاول الرئيس( على أســـاس 

 نسبة العمل المنجز خالل السنة الضريبية وفقًا للمعادلة اآلتية:

÷ القيمة الكلية للعقد طويل األ ل × التكاليف الفعلية المتكبدة خالل السنة الضريبة       

 إ مالي التكاليف المقدرة للعقد طويل األ ل.

يقصــد بالعقد طويل األ ل، أي عقد تصــنيع، أو تركيب، أو إنشــاء، أو تســليم مفتاح، أو  -2

أداء خدمات متعلقة بها )مثل عقد المهندس المشـــرف على إنشـــاء المشـــروع(، الذي 

الحســابات، وذلا  بدأ تنفيذه خالل الســنة المالية ولم يكتمل التنفيذ حتى تاريخ إقفال

باســـتثناء العقد المتوقع تنفيذه بالكامل خالل ســـتة أشـــهر من تاريخ البدء الفعلي في 

 تنفيذه.

( من هذه المادة في تحديد إيراداته 1في حالة عدم تقيد المكلف بما ورد في الفقرة ) -3

من العقود طويلة األ ل، للمصــــــلحة الحق في تحديدها وفقًا لما تراه على ضــــــوء ما 

 توفر لديها من معلومات وأدلة وقرائن.ي

 

 ضريبة استثمار الغاز الطبيعي 

 المادة الحادية والعشرون

يصضع لضريبة استثمار الغاز الطبيعي كل شصص طبيعي أو اعتباري، سعودي أو مير سعودي، 

يعمل في مجال اســــــتثمار الغاز الطبيعي وســــــوائله ومكثفات الغاز داخل المملكة العربية 

 17أو منطقتها االقتصادية الصالصة أو  رفها القاري.السعودية 

 

 المادة الثانية والعشرون

يكون لعبارة   الغاز الطبيعي   أحد المعاني التالية طبقًا لموقعها ضمن سلسلة أو ه نشاط 

 صناعة الغاز:

                                                           
 هـ12/8/1440وتاريخ  2568تم  يف المااي  مدجب قرار وزير المالية  17
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ف في الئحة التنقيب عن الغاز مير المصــــاحب وإنتا ه في   -أ    الغاز الطبيعي   كما هو معر 

 .المملكة العربية السعودية

ف في   -ب  الغاز وتسعيره. نظام إمدادات  الغاز   كما هو معر 

ف في  كما  الغاز الجاف     -ج  الغاز وتسعيره. نظام إمداداتهو معر 

 

 المادة الثالثة والعشرون

واانتاج، يقصــــــد بأعمال التنقيب واانتاج والتجميع والتنقية،  ميع عمليات قطاع التنقيب 

بما في ذلا أعمال المســـــ  الجيولو ية والهندســـــية واالســـــتكشـــــاف والتنقيب والتقييم 

 والتطوير والحفر وإنتاج الغاز وتجميعه وتنقيته وتهيئته المبدئية.

 

 المادة الرابعة والعشرون

 يعد منتجًا للغاز من يعمل في إنتاج الغاز الطبيعي وتجميعه وتنقيته ومعالجته وتجزئة سوائل

 الغاز الطبيعي.

 المادة الخامسة والعشرون

يقصـــد بمرافق المســـتهلكين المواقع التي تســـتلم كميات الغاز الطبيعي و/أو ســـوائل الغاز 

الطبيعي الســتعمالها كوقود أو لقيم أو لتوزيعها بواســطة شــبكة التوزيع المحلية أو لغر  

 التصزين.

 18المادة السادسة والعشرون

لغاز ومكثفاته وسوائله من خالل شبكات التوزيع من أو ه االستثمار عد نشاط نقل وتوزيع اي  

في الغاز الطبيعي للمكلف الذي يعمل في مجال اســـــتثمار الغاز الطبيعي، وال يشـــــمل ذلا 

قاط البيع  عد ن غاز ب ها مير منتج ال يب التي ينشــــــئ ية وخطوط األناب كات التوزيع المحل شــــــب

 .الرسمية

 

                                                           
ـــــــــ12/8/1440وتاريخ  2568 مدجب قرار وزير المالية تم ت ديي المااي  18 ن ــــاط تدزيع الغاز و ــــدااو. مد لها  دي “  النص ا:ترق  وشان   هـ

  ةأل  اع الحدزيع الملوية  المرلص  . وقااي لنظام إمداااع الغاز وتو يره  مد موج. اال حثمار قر الغاز الط ي ر
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 19المادة السابعة والعشرون

يعد نشــاط تصزين الغاز وســوائله المرخص به كنشــاط قائم بذاته، وفقًا لنظام إمدادات الغاز 

 وتسعيره، من أو ه االستثمار في الغاز الطبيعي.

 

 20المادة الثامنة والعشرون

ستثمار الغاز الطبيعي هو إ مالي الدخل المتحقق من بيع  الدخل الناتج من العمل في مجال ا

الغاز الطبيعي وســــوائله ومكثفات الغاز بما في ذلا الكبريت والمنتجات أو تبادل أو تحويل 

وأي دخل متحقق من مجاالت اســـتثمار الغاز الطبيعي الواردة في المادة األولى من  ،األخرى

النظام والذي يشــــــمل الدخل المتحقق من نقل الغاز الطبيعي وســــــوائله ومكثفات الغاز 

ئة، جة والتجز لدخل من أعمال المعال ها وأي دخل عرضــــــي أو مير  وا قة ب والصدمات المتعل

تشـغيلي مرتبط بنشـاطه الرئيس مهما كان نوعه ومصـدره بما في ذلا الدخل المتحقق من 

 استغالل طاقة فائضة في أحد مرافق أو ه نشاط استثمار الغاز الطبيعي من قبل الغير

  

 

 المادة التاسعة والعشرون

تقــال الغــاز الطبيعي أو ســــــوائلــه أو مكثفــات الغــاز أو يعــد من المبــادالت أو التحويالت، ان

المنتجات والصدمات األخرى فيما بين أو ه نشــاط مســتقلة ضــريبيًا لمكلف واحد، أو ألطراف 

 مرتبطة.

                                                           
 هـ12/8/1440وتاريخ  2568تم  يف المااي  مدجب قرار وزير المالية  19
الدلي الااضع لدري ة ا حثمار الغاز الط ي ر   النص ا:ترق ة  وشان   هـ12/8/1440 وتاريخ 2568 مدجب قرار وزير المالية تم ت ديي المااي  20

ت الي هد إجمالر الدلي المحلاق مد  يع مو ت ااا مو تلديي الغاز الط ي ر و دااو. وم ثباع الغاز  ما قر قلك ال  ري  والمنحةاع األلرى   وم

الداراي قر المااي الااموة واألر  يد مد النظام  والحر ت مي اايراااع المحلااة مد ناي محلاق مد جميع مةاالع ا حثمار الغاز الط ي ر 

 ط الغاز الط ي ر و دااو. وم ثباع الغاز والدلي مد ماماا الم الةة والحةزاة   والادماع المح واة   ا  ومت الي ارضر مو غير ت غيور مرت

قر قلك الدلي المحلاق مد ا حغها طاقة قاادة قر م د مراقق موج. الن اط الااض ة   ن اط الم وف الرايس م ما شال ندا. ومإلدره  ما

 ةلدري ة ا حثمار الغاز الط ي ر مد ق ي الغير   ويحم تلديد الدلي الم ار إلي. اوى م اس اال حلااق
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 21المادة الثالثون

يقصد بالمرافق أي مرفق أو ممتلكات أخرى يتم استصدامها من قبل المكلف للقيام بأعمال 

يقصـــد بالغير أي شـــصص طبيعي أو اعتباري يتعامل مع از الطبيعي، واالســـتثمار في مجال الغ

الغــاز الطبيعي بمو ــب أي ونقــل اســــــتثمــار  من يعمــل في مجــالويعــد من الغير  المكلف،

 اتفاقية أو عقد آخر للتنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتا ه

 

 22المادة الحادية والثالثون

العمل : الغاز الطبيعيونقل اســتثمار  الذي يعمل في مجالللمكلف  يقصــد بالنشــاط الرئيس

بها طبقًا التفاقية أو عقد التنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتا ه أو تلا  أو األعمال المصــــــرح

المرخص بها بمو ب نظام إمدادات الغاز وتسعيره لممارسة العمل في مجال استثمار الغاز 

 الطبيعي، بما في ذلا أو ه النشاط المستقلة المرخص بها

 

 

 

 مادة الثانية والثالثونال

                                                           
ياإلد  الغير مت ألاص ط ي ر مو ة  النص ا:ترق  وشان   هـــــــ12/8/1440وتاريخ  2568 مدجب قرار وزير المالية تم ت ديي تم ت ديي المااي  21

ي ر ااح ارت يح امي مع الم وف  وي د مد الغير الم وف  دــــــري ة ا ــــــحثمار الغاز الط ي ر  مدجب مت اتباقية مو ااد علر لوحنايب اد الغاز الط 

 ةوإنحاج. 
 
ــــــــه12/8/1440وتاريخ  2568 مدجب قرار وزير المالية تم ت ديي تم ت ديي المااي  22 ياإلـــد  الن ـــاط الرايس لوم وف "  النص ا:ترق  وشان   ـ

  ا  مدجب   دري ة ا حثمار الغاز الط ي ر ال مي مو األاماا المإلرح   ا ط ااي التباقية مو ااد الحنايب اد الغاز الط ي ر وإنحاج. مو توك المرلص

 ة موج. الن اط الموحاوة المرلص   ار   ما قر قلك نظام إمداااع الغاز وتو يره لممار ة ال مي قر مةاا ا حثمار الغاز الط ي 
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الوثيقــة أو الوثــائق القــانونيــة التي تمن   تعني اتفــاقيــة أو عقــد التنقيــب عن الغــاز وإنتــا ــه

بمو بها حكومة المملكة العربية الســــــعودية المســــــتثمر حق ممارســــــة العمل في مجال 

 استثمار الغاز الطبيعي، وتحدد المناطق التي ترخص فيها بممارسة هذه األعمال.

 

 23المادة الثالثة والثالثون

يقصــــد بالمرفق الصاضــــع لضــــريبة اســــتثمار الغاز الطبيعي أي مرفق أو ممتلكات أخرى يتم 

 ستثمار في مجال الغاز الطبيعي. استصدامها من قبل المكلف بالضريبة للقيام بأعمال اال

 

 24المادة الرابعة والثالثون

مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية ومجال اســـتثمار  يعمل فيفي حالة المكلف الذي 

يتم تحديد ســعر التحويل الصاغ ، فإنه لتحديد الوعاء الضــريبي لكل منهما ،الغاز الطبيعي معاً 

يت  ما في ذلا الكبر غاز ب فات ال له ومكث غاز الطبيعي وســــــوائ جات ال عامالت بين منت بالت

وزارة  لما تحددهمرتبط بنشـــاطه الرئيس وفقًا  والمنتجات األخرى، وســـعر أي مصـــدر دخل آخر

 .الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

 25المادة الخامسة والثالثون

يتم قيـاس الكميـات المتعلقـة بـإثبـات الـدخـل بنـاًء على المعـايير الفنيـة التي تحـددهـا وزارة 

 الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

 26المادة السادسة والثالثون

                                                           
  هـ12/8/1440وتاريخ  2568 مدجب قرار وزير المالية ف المااي تم  ي 23
يحم تلديد األ  ار الموحادمة قر  ة النص ا:ترق  وشان   هـ12/8/1440وتاريخ  2568 مدجب قرار وزير المالية تم ت ديي تم ت ديي المااي  24

الدلي المحلاق وقااي أل  ام نظام إمداااع الغاز وتو يره والالح. الحنبييية  وما لم يرا  أي ما نص  دا قلك يحم تو يره ط ااي تلديد إجمالر 

 ةلأل س الحةارية  اوى مل يحم ااحماا هيا الحو ير مد ق ي وزاري ال حروا والثروي الم دنية 
يحم قياس ال مياع المح واة   ث اع  ة النص ا:ترق  وشان   هـ12/8/1440وتاريخ  2568 مدجب قرار وزير المالية تم ت ديي تم ت ديي المااي  25

 الدلي  ناءي اوى الم ايير البنية الحر تلداها وزاري ال حروا والثروي الم دنية 
  هـ12/8/1440وتاريخ  2568 مدجب قرار وزير المالية تم  يف المااي  26
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األرباح الرأسمالية التي تتحقق للمستثمر في مجال استثمار الغاز الطبيعي نتيجة تنازله ال تعد 

عن حصــــــته في الشــــــركة المرخص لها بالعمل في هذا المجال،  زئيًا أو كليًا، ضــــــمن الدخل 

الصاضــــع للضــــريبة على اســــتثمار الغاز الطبيعي، إنما تعد دخاًل خاضــــعًا لضــــريبة الدخل بواقع 

 .عشرين بالمائة

 

 27المادة السابعة والثالثون

المصاريف  ائزة الحسم من دخل المكلف الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي هي  -1

والمادة التاسعة من هذه المصاريف  ائزة الحسم بمو ب المادة الثانية عشرة من النظام 

تحدد على أساس ، ويعد الريع واايجار السطحي من المصاريف  ائزة الحسم والتي الالئحة

 االستحقا .

بوعاء إنتاج ال يجوز تحميل مصاريف تتعلق بوعاء استثمار الغاز الطبيعي بمصاريف متعلقة  -2

للمكلف الذي يعمل في مجال إنتاج الزيت والمواد  الزيت والمواد الهيدروكربونية

 ،الهيدروكربونية ومجال استثمار الغاز الطبيعي معاً 

وزارة الطاقة والصناعة والثروة  لما تحدده اريف بين الوعاءين وفقاً تحدد آلية تصصيص المص -3

 المعدنية

 

 28المادة الثامنة والثالثون

يتم حســــاب التدفقات النقدية الســــنوية التراكمية من أول ســــنة يقدم المكلف عنها إقرارًا 

 بيعي.ضريبيًا، وذلا اعتبارًا من بدء ممارسته النشاط الصاضع لضريبة استثمار الغاز الط

 

 

                                                           
المإلاريف جاازي اللوم مد الدلي ة النص ا:ترق  وشان   هـ12/8/1440وتاريخ  2568قرار وزير المالية  مدجب تم ت ديي تم ت ديي المااي  27

د الااضع لدري ة ا حثمار الغاز الط ي ر هر المإلاريف جاازي اللوم  مدجب المااي الثانية ا ري مد النظام  وي د الريع واايةار الوطلر م

 ةم اس اال حلااق المإلاريف جاازي اللوم والحر تلدا اوى 
  هـ12/8/1440وتاريخ  2568 مدجب قرار وزير المالية تم  يف المااي  28
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 المادة التاسعة والثالثون

لغر  حســــاب معدل العائد الداخلي، تعد التدفقات النقدية الســــنوية لكل ســــنة قد حدثت 

 بنهاية السنة.

 

 

 المادة األربعون

يتم حســـاب معدل العائد الداخلي على أســـاس التدفقات النقدية الســـنوية الفعلية دون أخذ 

أخرى في االعتبار، ويجب مصـــــادقة المحاســـــب أثر معدل التضـــــصم الســـــنوي أو أي عوامل 

 القانوني للمكلف على صحة ذلا.

 

 المادة الحادية واألربعون

 تحسب التدفقات النقدية السنوية لضريبة استثمار الغاز الطبيعي وفقًا لما يلي:

 :يضاف إليه اآلتيوعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي، 

لة  -1 ألمرا  الضــريبة والتي تم حســمها لحســاب وعاء صــافي الصســائر التشــغيلية المرح 

 ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.

البنود مير النقدية التي تم حســمها للوصــول إلى وعاء ضــريبة اســتثمار الغاز الطبيعي،   - 2

 ومنها على سبيل المثال: 

تة المرســــــملة، واألصــــــول مير   -أ ثاب ئدين لألصــــــول ال االســــــتهالك وااطفاء العا

 لمرسملة.الملموسة ا

 استهالك النفقات المرسملة لتكاليف ما قبل التشغيل  ائزة الحسم. -ب
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الحســــميات الناشــــئة عن اســــتهالك الدفعات المقدمة لقاء خدمات مســــتقبلية  -ج

 تتعلق بالمعامل أو خطوط األنابيب أو ميرها.

  نفقات التمويل ورسوم الصدمات المصرفية المتعلقة بالتمويل.  - 3

 اإلجمالي اآلتي:ويحسم من 

المصــــروفات النقدية الرأســــمالية مهما كان مصــــدر تمويلها، ومنها على ســــبيل   -1

 المثال:

 إضافات األصول الثابتة.   -

 إضافات أخرى على األصول مير الملموسة خالل السنة المالية.  -

مصــــــروفات مدفوعة مقدمًا لصدمات مســــــتقبلية تتعلق بالمعامل و/أو    -

 األنابيب، أو ميرها.خطوط 

 أي تكاليف رأسمالية لما قبل التشغيل  ائزة الحسم.   -

وال يجوز حســــــم رســــــوم التمويــل أو أي خــدمــات بنكيــة أخرى مرســــــملــة، أو أي 

مصــــروفات رأســــمالية أخرى مير مرتبطة بأو ه نشــــاط االســــتثمار في مجال الغاز 

 الطبيعي، مثل شراء أسهم و/أو سندات ونحوها.

اســـــتثمار الغاز الطبيعي وضـــــرائب الدخل المدفوعة لحكومة المملكة العربية ضـــــرائب    -2

الســــــعودية أثناء الســــــنة المالية، وال يدخل ضــــــمن ذلا الغرامات المترتبة عليها، 

  والضرائب والغرامات المسددة عن أطراف أخرى.

 والناتج يمثل التدفقات النقدية السنوية.

 المادة الثانية واألربعون
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لعائد الداخلي الذي يتم الوصــــــول إليه بناًء على التدفقات النقدية الســــــنوية يعد معدل ا

التراكمية في نهاية الســنة المالية، األســاس في تحديد ســعر ضــريبة اســتثمار الغاز الطبيعي 

 الذي يطبق على المكلف للسنة المالية التالية.  

 

 

 

 

 

 

 

 المادة الثالثة واألربعون

لحساب معدل العائد الداخلي، وسعر ضريبة استثمار الغاز الطبيعي يوض  الجدول التالي مثااًل 

  الوا ب التطبيق:

 

 السنة  

 األولى

 السنة

 الثانية 

 السنة

 الثالثة 

 السنة

 الرابعة 

 السنة

 الخامسة 

 السنة

 السادسة 

 السنة السابعة

التدفقات النقدية الســـنوية لضـــريبة  -1

 استثمار الغاز الطبيعي 
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 السنة  

 األولى

 السنة

 الثانية 

 السنة

 الثالثة 

 السنة

 الرابعة 

 السنة

 الخامسة 

 السنة

 السادسة 

 السنة السابعة

 )غير مدرج( (100) (100) (100) (100) (100) (100) 1

 )غير مدرج( (75) (75) (75) (75) (75)  2

 )غير مدرج( 120 120 120 120   3

 )غير مدرج( 60 60 60    4

 )غير مدرج( 60 60     5

 )غير مدرج( 100      6

التدفقات النقدية السنوية  -2

 التراكمية

 مدرج( )غير 165 65 5 (55) (175) (100)

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق معدل العائد الداخلي الناتج -3
1.4898% 14.7770% 26.3945% 

 )غير مدرج(

معدل العائد الداخلي لضريبة استثمار  -4

 الغاز الطبيعي

 )غير مدرج( %26.4 %14.8 %1,5 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق

سعر ضريبة استثمار الغاز الطبيعي  -5

المحدد طبقًا لجدول الضريبة في 

 المادة الثامنة واألربعون من النظام 

 )غير مدرج( 85% 67.95% 30% 30% 30% 30%

سعر ضريبة استثمار الغاز الطبيعي  -6

  المطبقة على الوعاء الضريبي

30% 30% 30% 30% 30% 67.95% 85% 

 

 

 واألربعونالمادة الرابعة 

ضريبة المحدد  أي تعديالت تجريها مصلحة الزكاة والدخل على معدل العائد الداخلي، وسعر ال

وفقًا اقرار المكلف عن ســــنة ما، ي خذ أثرها في االعتبار عند حســــاب معدل العائد الداخلي 

وســــعر الضــــريبة لكل من الســــنوات الضــــريبية التالية إلى أن يتم حســــم الصالف حول هذه 

 يالت بصفة نهائية.التعد
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 لمادة الخامسة واألربعونا

تعد أو ه نشــــــاط االســــــتثمار في مجال الغاز الطبيعي للعقد الواحد، وفقًا للمادة الحادية 

والصمســين من النظام، وحدة واحدة ال يجوز تجزئتها ألمرا  ضــريبة اســتثمار الغاز الطبيعي، 

 وتمثل وعاًء ضريبيًا واحدًا.

توحيد نشاطه في مجال استثمار الغاز الطبيعي عن عقد ما مع عقد آخر في وال يجوز للمكلف 

 ذات النشاط ألمرا  ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.

كما ال يجوز للمكلف توحيد نشـــــاطه في مجال اســـــتثمار الغاز الطبيعي مع أي نشـــــاط خارج  

 ماويات وميرها.مجال استثمار الغاز الطبيعي، مثل مشاريع المياه والكهرباء والبتروكي

 

 السادسة واألربعون المادة

في حالة ممارســــــة المكلف لنشــــــاط معالجة الغاز الطبيعي أو تجزئته في معمل مســــــتقل 

مرخص لــه، أو نقــل الغــاز الطبيعي للغير في خط أنــابيــب مســــــتقــل مرخص لــه، فيجــب على 

ضريبي  مستقل المكلف مسا حسابات مستقلة مدققة ألو ه هذا النشاط، وتقديم إقرار 

عنها، كما يجب على المكلف أن يقدم إلى مصـــلحة الزكاة والدخل بيانًا بإيراداته ومصـــروفاته 

المشـــتركة موزعة على مصتلف أو ه نشـــاطه في مجال اســـتثمار الغاز الطبيعي مصـــدقًا من 

 محاسب قانوني مرخص له في المملكة.

 المادة السابعة واألربعون 

شـــــرط مو ب للصضـــــوع لضـــــريبة الدخل المشـــــار إليها في يتحقق نقل الغاز الطبيعي للغير ك

%( على 30الفقرة )ب( من المادة الثانية والصمسين من النظام متى تم تصصيص ما نسبته )

 األقل من طاقة خط األنابيب الستصدام الغير.
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 المادة الثامنة واألربعون

ي واحد عن العقد على كل مكلف يصضــــع لضــــريبة اســــتثمار الغاز الطبيعي، تقديم إقرار ضــــريب

لة ممارســــــة أي من  حا قانوني، وفي  حد وإن اشــــــترك في تنفيذ العقد أكثر من كيان  الوا

الكيانات القانونية المذكورة، بما في ذلا المكلف، أو ه نشــــاط مســــتقلة مرخص بها وفقًا 

للمادة الثانية والصمسين من النظام في إطار العقد الواحد، فتفصل ويقدم كل كيان قانوني 

 رار ضريبي مستقل عنها.إق

 

 المادة التاسعة واألربعون

يقدم المكلف بضـــريبة اســـتثمار الغاز الطبيعي إقراره متضـــمنًا حســـاب ضـــريبة الدخل العامة 

%، إضـــافة إلى حســـاب ضـــريبة اســـتثمار الغاز الطبيعي المســـتحقة 30المســـتحقة عليه بواقع 

اخلي وســــداد كل من ضــــريبة الدخل وفقًا لســــعر الضــــريبة المحدد بناًء على معدل العائد الد

 المستحقة، وضريبة استثمار الغاز الطبيعي المستحقة بعد حسم ما سدده كضريبة دخل.

 

 المادة الخمسون

في حالة خضــوع المكلف بضــريبة اســتثمار الغاز الطبيعي لتعليمات  باية الزكاة المطبقة من 

ة المستحقة عليه للمصلحة عن كل قبل المصلحة، فإنه يتعين على المكلف تقديم إقرار بالزكا

ســنة، إضــافة إلى إقراره الضــريبي وفقًا ألحكام النظام، وســداد الزكاة المســتحقة عليه، وفي 

حالة زيادة الضــــريبة عن الزكاة، فعليه ســــداد فر  الضــــريبة بعد حســــم الزكاة التي ســــبق أن 

 سددها بالزيادة عن الضريبة المستحقة للسنة / السنوات السابقة.

 

 خمسونالمادة الحادية وال

مع مراعاة القواعد المتعلقة بالمدة النظامية للربط )مدى  واز إعادة فت  الربط(، فإنه في 

حالة و ود مانع نظامي من تحصـــيل الضـــريبة المترتبة على تصـــحي  خطأ في الربط لســـنة أو 
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ثم حســــاب أكثر، فإن ذلا ال يحول دون إعادة حســــاب معدل العائد الداخلي الصــــحي ، ومن 

 وتحصيل الضريبة المستحقة لكافة السنوات التالية التي يجوز نظامًا إعادة الربط عليها.

 

 المادة الثانية والخمسون

يتعين على المكلف بضـــريبة اســـتثمار الغاز الطبيعي االحتفات بدفاتره وســـجالته المحاســـبية 

 أو العقد.طوال المدد المحددة نظامًا، على أال يقل ذلا عن مدة االتفاقية 

 

 المادة الثالثة والخمسون

يمن  المكلف بناًء على طلبه شهادة بتسديد ضريبة الدخل، وشهادة أخرى بتسديد ضريبة 

استثمار الغاز الطبيعي متضمنة ااشارة إلى ما تم سداده كضريبة دخل، ورقم وتاريخ الشهادة 

 الصادرة عنها.

 

 29المادة الرابعة والخمسون

عليه في هذا الفصل، تطبق على المكلف بضريبة استثمار الغاز الطبيعي فيما لم يرد نص 

 األحكام األخرى الواردة في النظام والالئحة.

 

 التسجيل

  المادة الخامسة والخمسون

باســــتثناء المكلفين الصاضــــعين لضــــريبة االســــتقطاع النهائي، فإنه يلزم التســــجيل في    -1

 المصلحة لألمرا  الضريبية لكل من:

الشصص الصاضع للضريبة بمقتضى النظام وذلا قبل موعد نهاية سنته المالية  -أ
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 األولى.

الشـــصص أو الجهة الملزمة باســـتقطاع الضـــريبة بمو ب المادة الثامنة والســـتين  -ب

 من النظام قبل تسديد الدفعة األولى، بما في ذلا شركات األشصاغ.

 ات العامة.تقوم المصلحة بتسجيل الجهات الحكومية والم سس  -2

 تفر  المصلحة مرامة عن عدم التسجيل في الموعد النظامي وفقًا لآلتي:                  -3

 الغرامة فئة المكلــف

 ريال 1.000  شصص طبيعي

 ريال 10.000 شركة أموال مساهمة

 ريال 5.000  كيانات أخرى

 

 الدفاتر والسجالت المحاسبية

 المادة السادسة والخمسون

على كل مكلف ، باستثناء مير المقيم الذي ليس له منشأة  دائمة في المملكة يجب  -1

وكذلا المســتثنين في المادة الســادســة عشــرة من هذه الالئحة ، االحتفات بالدفاتر 

تاذ العام ، دفتر الجرد،  التجارية وهي على األقل : دفتر اليومية العامة ، دفتر األســــــ

الالزمة لتحديد الضــريبة بشــكل دقيق ، وتكون  إضــافة للســجالت المحاســبية الضــرورية

ية ، مع االحتفات  باللغة العرب لدفاتر والســــــجالت ممســــــوكة داخل المملكة  هذه ا

بالمســتندات التي تثبت صــحتها والبيانات واايضــاحات التي تفســرها ، ويجوز للمكلف 

تكليف  هة مهنية متصصـــــصـــــة للقيام بذلا مع بقاء المكلف مســـــ وال مســـــ ولية 

رة عنها ، مع ضــــــرورة التقيد بالشــــــروط والضــــــوابط الواردة في نظام الدفاتر مباشــــــ

 التجارية. 

 :يجوز للمكلف مسا حساباته عن طريق الحاسب اآللي وفقًا للضوابط اآلتية    -2
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أن يكون مقر الحاســــــب اآللي بالمملكة، وبالنســــــبة للمكلف الذي يعمل في     -أ

يكون مقر الحاســــب اآللي المركزي  المملكة من خالل منشــــأة دائمة يجوز أن

في الصارج على أن يزود فرع المملكة بوحدة طرفية محلية يمكن عــــن طريقها 

الحصول على كافة البيانات والقيود المتعلقة بحسابات المنشأة الدائمة في 

 المملكة.

أن يكون تدوين البيانات الصاصــة بهذه الدفاتر عن طريق الحاســب اآللي باللغة   -ب

 بية، وأن تعكس نفس الصورة التي تعطيها الدفاتر المنصوغ عليها.العر

حفظ كافة المســــــتندات األصــــــلية الم يدة لجميع القيود المدونة بالدفاتر    -ج

 المحاسبية محليًا.

أن تستصرج الحسابات الصتامية والميزانية العمومية من الحاسب اآللي مباشـرة،     -د

التقليدية مع االســـتعانة بالحاســـب اآللي في وفي حالة اســـتصدام الحســـابات 

بعض بنود الحسابات، فإنه يتعين إرفا  كافة قيود التسوية وأن تكون باللغة 

 العربية.

يجب استصراج بيانات مطبوعة في الحاسب اآللي )مصر ات( بشكل دوري )ربع    -هـ

 سنوي( تتضمن  ميع المعلومات.

المعلومات )القيود المحاســـــبية( في  أن توثق المنشـــــأة نظام إدخال وتو يه  -و

 الحاسب اآللي وذلا للر وع إليها عند الحا ة.

أن تتوافر لدى المنشــأة وســائل األمان الالزمة والضــوابط الكافية التي تحول    -ز

 دون التالعب في المعلومات والتي يمكن فحصها ومرا عتها.

المطبقــة من قبــل للمصــــــلحــة الحق في المرا عــة اآلليــة للنظم والبرامج   -ح 

 المكلف في إعداد حساباته على الحاسب اآللي.

 

 

 اإلقرارات
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 المادة السابعة والخمسون

تصــدر المصــلحة نماذج ااقرارات الضــريبية الضــرورية وأي بيانات أو إيضــاحات تســاعد  -1

المكلف على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بتعبئة ااقرار الضـــــريبي وتقديمه للمصـــــلحة، 

المكلف التقيــد بــاســــــتصــدام النمــاذج المحــددة، ويجوز لــه اســــــتصــدام نمــاذج وعلى 

 مستصر ة من الحاسب اآللي إذا كانت متطابقة بشكل كامل مع النماذج المعتمدة.

ــه بعــد تعبئــة كــافــة حقولــه خالل الفترة     -2 يجــب على المكلف تقــديم ااقرار ومرفقــات

إيراداته المتحققة خالل فترة ااقرار، ويعد المحددة نظامًا، وعليه اافصـــــاح عن  ميع 

شعار رسمي من قبل المصلحة أو أي  هة  ستالمه بمو ب إ ااقرار مقدمًا في تاريخ ا

 أخرى مصولة بذلا.

صاغ عند تقديم إقرار المعلومات، وكذلا على  ينطبق ذلا على شــــــركات األشــــــ

د النظامي لتقديم إقرارات التوقف عن النشــــــاط لجميع المكلفين، وعند انتهاء الموع

ااقرار خالل اا ازة الرســمية، يكون ااقرار مقبواًل إذا ســلم وتم الســداد بمو به في 

 أول يوم عمل يلي اا ازة.

يقع عبء إثبات صــــحة ما ورد في إقرار المكلف من إيرادات ومصــــروفات وأي بيانات  -3

إقراره، يجوز أخرى على المكلف، وفي حالة عدم تمكنه من إثبات صــــــحة ما ورد في 

للمصــلحة، إضــافة إلى تطبيق أي  زاءات نظامية أخرى، عدم إ ازة المصــروف الذي ال 

يتم إثبات صـــحته من قبل المكلف أو القيام بربط تقديري وفقًا لو هة نظر المصـــلحة 

 في ضوء الظروف والحقائق المرتبطة بالحالة والمعلومات المتاحة للمصلحة.

ف عن النشــاط يقدم ااقرار والســداد بمو به خالل ســتين يومًا بالنســبة لحاالت التوق    -4

 من تاريخ التوقف عن النشاط.

ستين يومًا من انتهاء     -5 بالنسبة لشركات األشصاغ يجب تقديم إقرار المعلومات خالل 

الســـنة المالية للشـــركة، وفي حالة و ود شـــريا موصـــي أو أكثر، فعلى الشـــركة أن 

مقدار الضـــريبة المســـتحقة على حصـــة الشـــركاء الموصـــين وفقًا تقدم إقرارًا ضـــريبيًا ب

 للقواعد المطبقة على شركات األموال.

يجب أن يشــهد محاســب قانوني على صــحة ما اشــتمل عليه إقرار المكلف الذي يتجاوز  -6
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 دخله الصاضع للضريبة قبل حسم المصاريف مليون ريال سعودي، خصوصًا ما يلي:

 مستصر ة من دفاتر وسجالت المكلف ومطابقة لها. أن معلومات ااقرار   -أ

عد وفقًا ألحكام نظام ضريبة الدخل السعودي.  -ب  أن ااقرار أ 

على كل شـــــصص يعهد إليه بمســـــ ولية تصـــــفية شـــــركة، أو تركة، أو حالة إفالس، أو  -7

إعسار، أن يشعر المصلحة خطيًا ببدء إ راءات التصفية، وتقديم ااقرارات الضريبية في 

مواعيدها النظامية لحين انتهاء التصفية، وتزويد المصلحة بنسصة من القوائم المالية 

النهائية )الحســاب الصتامي للتصــفية(، وتســديد المبالغ الضــريبية المســتحقة للمصــلحة 

في مدة ال تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء التصفية، وفي حالة التصلف عن ذلا يعد 

لمبالغ بالتضامن مع المكلف األصلي إذا ثبت توفرها والتقصير مس واًل عن سداد تلا ا

 في توريدها.

على المكلف الذي يعمل في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية ومجال استثمار       -8

بحيث يتضمن بيانًا ، الغاز الطبيعي معًا، تقديم إقرار ضريبي واحد للوعاءين الضريبين معاً 

 30.الوعاءين الضريبين ومقدار الضريبة المستحقة على كل وعاءبتفاصيل كل من 

 

 حق المصلحة في المعلومات

 31المادة الثامنة والخمسون

للهيئة الحق في فحص دفاتر وسجالت المكلف ميدانيًا للحصول على المعلومات التي   -1

تحتا ها ألمرا  تطبيق هذا النظام، سواًء عن المكلف نفسه أو للحصول على 

مات عن مكلف آخر، أو ألمرا  الوفاء بالتزاماتها بمو ب االتفاقيات الضريبية معلو

( ثالثة آالف ريال على من امتنع عن 3000النافذة. وتفر  مرامة مالية مقدارها )

التعاون مع موظف الهيئة المصتص في تمكينه من إتمام عملية الفحص أو تمكينه 

ق للهيئة االستعانة باأل هزة التنفيذية من أداء عمله ومزاولته لصالحياته، كما يح

 المصتصة الزام الشصص الطبيعي أو االعتباري على تقديم المعلومات المطلوبة. 
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 هـ 25/5/1439وتاريخ  1727هـ ورقم 18/5/1435وتاريخ  1776ادل  هيه المااي  الاراريد الدزارييد رقم   31
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وفي حالة عدم تعاون المكلف في تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة، يحق لها  

استكمال إ راءاتها المتعلقة بالربط على المكلف أو نحوه حسب ما تراه وفقًا 

 للمعلومات المتوفرة لديها. 

يجب على أي شصص، طبيعي أو اعتباري، سواًء كان مكلفًا أو مير مكلف، بما في ذلا  -2

صيرية واألوقاف والم سسات والهيئات العامة والجهات الحكومية تزويد الجهات ال

 الهيئة باآلتي: 

بالمعلومات التي تطلبها والمتعلقة بتطبيق أحكام النظام الضريبي وأحكام   -أ

االتفاقيات الضريبية التي تكون المملكة طرفًا فيها، أو الوفاء بالتزاماتها بمو ب 

 .االتفاقية الضريبية النافذة

بالمعلومات األساسية عن  ميع العقود ) باستثناء العقود التي تقل قيمتها عن  -ب

مائة ألف ريال ( التي تبرم مع أي شصص من القطاع الصاغ ، وأي تعديالت تطرأ 

على تلا العقود خالل فترة ال تتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ توقيع العقد ، كما أن 

بتاريخ التوقف عن تنفيذ العقد ألي سبب ، وما على تلا الجهات إخطار الهيئة 

يترتب لكل من طرفي العقد من حقو  لدى الطرف اآلخر نتيجة التوقف وذلا 

خالل ثالثين يومًا من تاريخ التوقف ، ويحق للهيئة طلب نسصة من العقد ، ويكون 

كل من يصل بهذا االلتزام مس واًل بالتضامن مع المكلف عن الضريبة المتو بة 

 ى العقد أو أي مرامات مترتبة عليه.عل

في حالة عدم االلتزام بتزويد الهيئة بالمعلومات والنماذج المطلوبة ألمرا  تطبيق  -3

أحكام االتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها، تطبق بهذا الشأن العقوبات 

ا  الضريبية الواردة بالالئحة الصاصة بمعالجة عدم اافصاح عن المعلومات لألمر

 هـ.30/11/1438وتاريخ  706الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 

يعد مدراء اادارات المالية ومدراء إدارات المشاريع في المصال  الحكومية   -4

والم سسات العامة مس ولين عن إخطار الهيئة بالمعلومات المطلوبة عن العقود 

ب( من هذه المادة، ويطبق /2لفقرة )المبرمة مع القطاع الصاغ في الموعد المحدد با

 بحق من لم يلتزم بذلا العقوبات الواردة باألنظمة ذات العالقة.
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 إجراءات الفحص والربط

 المادة التاسعة والخمسون

ـــااللتزامـــات    -1 ـــداني للتحقق من وفـــاء المكلف ب يحق للمصــــــلحـــة إ راء الفحص المي

 المفروضة عليه بمقتضى النظام الضريبي.

مراعاة األحكام الواردة في األنظمة األخرى، يجوز القيام بفحص ميداني لمكلف مع  -2

 بهدف تجميع معلومات عن مكلف آخر.

ويتم القيام بالفحص الميداني أثناء ساعات العمل الصاصة بالشصص الصاضع للفحص، 

والمكلف ملزم نظامًا بتقديم المعلومات التي تطلبها المصــلحة، كما يحق للمصــلحة 

 ء الفحص الميداني لكافة دفاتر وسجالت المكلف دون إشعار مسبق. إ را

يتم الفحص الميداني في موقع المكلف أو في مكاتب المصــــــلحة، بمو ب خطاب    -3

رســـمي من المصـــلحة، وفي حالة نقل أي دفاتر أو ســـجالت أو مســـتندات من موقع 

مكلف بهدف المكلف يعطى ســـندًا بها، ويجوز لفاحص المصـــلحة الشـــصوغ لموقع ال

 التحقق من طبيعة عمل المكلف.

إذا مســا المكلف دفاتره وســجالته على وســائط إلكترونية، يجب عليه تزويد فاحصــي     -4

 المصلحة بالمعلومات التي يطلبونها على نسخ ورقية عند طلبهم ذلا. 

ــأمين المعلومــات    -5 ــة،إذا لم يتعــاون المكلف الصــاضــــــع للفحص في ت تقوم  المطلوب

لحة بالتنسيق مع األ هزة التنفيذية المصتصة ا باره على التعاون معها وتقديم المص

المســــتندات المطلوبة ، كما يجوز للمصــــلحة التحفظ على تلا المســــتندات إذا كان 

حاول إخفاءها أو إتالفها أو التالعب قد ي قد أن المكلف  ها تعت بب يجعل  هناك ســــــ

 (1)32.بها

                                                           
هـ وشال نإل ا )إقا لم يح اول الم وف الااضع لوبلص قر تأميد الم ودماع 18/5/1435وتاريخ  1776ادل  هيه الباري  الارار الدزارت رقم    (1)

د مد اللإلدا اوى اللوا اع والوةهع والموحنداع األلرى قاع الإلوة الحر تدقر هيه يةـدز لوبا ص اتااق ا المطود ة  اجراءاع الحر ُتم ِّ

 ويةدز ل. الحلبظ اوي ا مؤقحاي إقا شال هناك   ب ية و. ي حاد مل الم وف قد يلاوا إلباءها مو إتهق ا مو الحهاب   ا  الم ودماع 
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عند االنتهاء من الفحص، تعاد المســـتندات إلى صـــاحبها خالل خمســـة عشـــر يومًا من   -6

 انتهاء الفحص، وللمصلحة أن تحتفظ بصورة عن أي مستندات أو قيود عند الحا ة.

إذا لم توافق المصــلحة على إقرار المكلف، تشــعره بالتعديالت التي أ رتها على إقراره   -7

سباب التعديل، ومقد ضريبي، وأ ضريبة والغرامات المترتبة على ذلا، وحقه في ال ار ال

االعترا ، والمدة النظامية المحددة لالعترا ، ويكون ااشــــعار بالبريد المســــجل أو 

 بأي وسيلة أخرى تثبت استالمه ل شعار.

مع عدم ااخالل بنص الفقرة )ب( من المادة الصامسة والستين من النظام، يعد ااقرار   -8

مصلحة إذا مضى على تقديمه خمس سنوات من نهاية األ ل المحدد مقبواًل من ال

 لتقديم ااقرار دون تلقي المكلف إشعارًا من المصلحة بشأنه.

يجوز للمصلحة تصحي  األخطاء الحسابية والمادية خالل عشر سنوات من نهاية األ ل     -9

المكلــــف، أو إذا تم  المحدد لتقديم ااقرار الضريبي عن السنة الضريبية بناًء على طلب

 اكتشافها من المصلحة أو الجهات الرقابية. 

ويقصــــد باألخطاء الحســــابية والمادية، األخطاء الناتجة عن إحدى العمليات الحســــابية  

مثل )الجمع، الطرح، الضـــــرب، القســـــمة(، أو الناتجة عن وضـــــع رقم خطأ مكان الرقم 

 الصحي ، أو ما شابه ذلا. 

تصــحي  الصطأ في تطبيق النظام والتعليمات خالل خمس ســنوات من يجوز للمصــلحة   -10

نهاية األ ل المحدد لتقديم ااقرار الضــــــريبي عن الســــــنة الضــــــريبية بناًء على طلب 

 المكلف، أو إذا تم اكتشاف الصطأ من المصلحة أو من الجهات الرقابية.

 

 االعتراض واالستئناف

 المادة الستون

يحق للمكلف االعترا  على الربط أو إعادة الربط عليه من قبل المصلحة خالل المدة    -1

النظامية المحددة بستين يومًا من تاريخ تسلمه خطاب الربط أو إعادة الربط، ويجب أن 

يكون االعترا  بمو ب مذكرة مسببة يقدمها إلى الجهة التي أخطرته بالربط، وعند 

ل اا ازة الرسمية، يكون االعترا  مقبواًل إذا سلم في أول انتهاء مدة االعترا  خال
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 يوم عمل يلي اا ازة مباشرة.

ها من مبررات  -2 قدم ل ما  حة االعترا ، وإذا اقتنعت بصــــــحته وفقًا ل تدرس المصــــــل

ومســــــتندات، فلها أن تقبل االعترا  أو  زء منه وتصطر المكلف بالربط المعدل على 

رار الصالف بين المكلف والمصـــــلحة ترفع المصـــــلحة هذا األســـــاس، وفي حالة اســـــتم

 االعترا  إلى اللجنة االبتدائية.

ال يعد االعترا  مقبواًل من الناحية الشكلية ما لم يسدد المكلف المستحق عن  ميع     -3

البنود مير المعتر  عليها، أو كان هناك ترتيبات متفق عليها مع المصـــــلحة لتســـــديد 

قســـاط، على أن يتم الســـداد وطلب التقســـيط والموافقة الضـــريبة المســـتحقة على أ

 عليه خالل المدة النظامية لالعترا . 

يجوز للمصـــــلحة أو المكلف اســـــتئناف القرار االبتدائي أمام اللجنة االســـــتئنافية خالل  -4

ستين يومًا من تاريخ اابالغ بالقرار، وعند انتهاء مدة االستئناف خالل اا ازة الرسمية 

تئناف مقبواًل إذا ســـلم في أول يوم عمل يلي اا ازة مباشـــرة، كما يجوز يكون االســـ

ألي من المصــلحة والمكلف التظلم من القرار االســتئنافي أمام ديوان المظالم خالل 

 ستين يومًا من تاريخ اابالغ بالقرار. 

 

 المادة الحادية والستون

التي تنشــأ بين المصــلحة تشــكل لجان اعترا  ابتدائية للفصــل في الصالفات الضــريبية  -1

والمكلفين، وتتكون كل لجنة من رئيس وثالثة أعضــــــاء على األقل، ويجب أن يكون 

أعضاء اللجنة من المتصصصين في مجال المحاسبة، واألنظمة، والضرائب، أحدهم من 

موظفي المصـــلحة، وال تقل مرتبة أي منهم عن العاشـــرة أو ما يعادلها حســـب نظام 

 الصدمة المدنية.

د تشـــكيل اللجنة االبتدائية كل أربع ســـنوات، مع مراعاة اســـتمرار واحد أو أكثر من يعا -2

 األعضاء في اللجنة لفترة أو لفترات أخرى. 

يصطر رئيس اللجنة كاًل من مصلحة الزكاة والدخل والمكلف بالتاريخ الذي تحدده اللجنة     -3

لى أن يرفق مع إخطار لسماع مبرراتهما وحججهما وتقديم ما لديهما من مستندات، ع
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المكلف نســــــصة من مذكرة المصــــــلحة المرفوعة حول اعتراضــــــه، وإذا كان المكلف 

المعتر   هة أ نبية ليس لها ممثل في المملكة يتم إخطار المكلف عن طريق وزارة 

 الصار ية قبل موعد الجلسة بوقت ال يقل عن تسعين يومًا.

ضــور، فللجنة االعترا  أن تصــدر قرارها وفق إذا تصلف أحد الطرفين أو كالهما عن الح   -4

الوقائع واألورا  المعروضـــــة عليها، ويجوز تأ يل الجلســـــة ألســـــباب تقتنع بها اللجنة 

 لمرتين كحد أقصى.

ال يعد انعقاد اللجنة صــحيحًا إال بحضــور األملبية من أعضــائها، على أن يكون من بينهم     -5

 الرئيس أو نائبه.

ايًة في ســــــالمة االعترا  من الناحية الشــــــكلية، ســــــواًء فيما يتعلق تنظر اللجنة بد    -6

بتقديمه خالل الموعد النظامي، أو مدى قانونية التمثيل لكل طرف، أو سداد الضريبة 

المســــــتحقــة عن البنود مير المعتر  عليهــا قبــل النظر في االعترا  من النــاحيــة 

 الموضوعية.

رها في االعترا  بأملبية األصــــوات، وإذا تســــاوت تصــــدر لجنة االعترا  االبتدائية قرا   -7

  األصوات يغلب الرأي الذي يصوت معه الرئيس.

له، وال أن     -8 به المكلف أو ممث بة في قرار اللجنة عما أقر  قل ربط الضــــــري ال يجوز أن ي

  يتجاوز ربط المصلحة.

جل أو بأي تصطر اللجنة كاًل من المصــلحة والمكلف بالقرار بمو ب خطاب رســمي مســ  -9

وســيلة أخرى تثبت تســليمه، ويعد قرار اللجنة االبتدائية نهائيًا ما لم يتم اســتئنافه من 

 أحد الطرفين خالل ستين يومًا من تاريخ استالمه.

عار   -10 على مصــــــلحة الزكاة والدخل تنفيذ القرار االبتدائي وتعديل الربط بمو به وإشــــــ

 المكلف بذلا حتى لو تم استئنافه.

 ا رمب المكلف استئناف قرار لجنة االعترا  االبتدائية يجب عليه ما يلي: إذ  -11

تسـديد االلتزام الضـريبي المسـتحق للمصـلحة بمو ب القرار االبتدائي، أو تقديم  -أ

ــاًل للتجديد  ضمان بنكي بكامل القيمة ساري المفعول لمدة ال تقل عن سنة قابـ
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تلقائيًا وقاباًل للمصــادرة بعد صــدور القرار النهائي بناًء على طلب المصــلحة دون 

ًا للصــيغة المعتمدة من م ســســة حا ة لموافقة أي طرف آخر، وأن يكون وفق

 النقد العربي السعودي وذلا كشرط لقبول استئنافه من الناحية الشكلية.

تقديم عريضــة اســتئناف مســببة، مع أي مســتندات إضــافية، فضــاًل عن إيصــال  -ب

التسـديد أو صـورة الضـمان البنكي إلى اللجنة االسـتئنافية، لقيد االسـتئناف في 

 المحدد لالستئناف.سجل اللجنة خالل الموعد 

ال يتم اافراج عن الضمان أو رد المبالغ المسددة نقدًا إال بعد صدور قرار نهائي  -ج 

 في الصالف.

 المادة الثانية والستون

يراعى عند اقتراح تشــــكيل اللجنة االســــتئنافية المنصــــوغ عليها في الفقرة )ب( من   -1

لرئيس وأربعة أعضــاء على األقل المادة الســابعة والســتين من النظام، أن تكون من ا

 من ذوي االختصاغ في مجال المحاسبة، واألنظمة، والضرائب. 

ال يعد انعقاد اللجنة صـــحيحًا إال بحضـــور األملبية من أعضـــائها على أن يكون من بينهم     -2

 الرئيس أو نائبه.

يتعلق تنظر اللجنة بداية في ســــــالمة االعترا  من الناحية الشــــــكلية، ســــــواًء فيما  -3

بتقديمه خالل الموعد النظامي، أو مدى قانونية التمثيل لكل طرف، أو سداد الضريبة 

المســــــتحقة عن البنود مير المســــــتأنف عليها، وتقديم ضــــــمان بنكي وفقًا للصــــــيغة 

المعتمدة من م ســـســـة النقد العربي الســـعودي عن البنود المســـتأنف عليها وذلا 

 لموضوعية.قبل النظر في االستئناف من الناحية ا

تصدر اللجنة قرارها بعد سماع آراء الطرفين ودراسة حججهما وأسانيدهما، وفي حالة     -4

اختالف آراء أعضــــــاء اللجنة يصــــــدر القرار بأملبية األصــــــوات، على أن ال يزيد عن ربط 

 المصلحة وال يقل عن إقرار المكلف.

الصبرة والمســتشــارين بمقابل يجوز للجنة عند الحا ة أن تســتعين بمن تراه من أصــحاب    -5
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 يحدد حسب الحالة، على أن يتم تحديد المقابل في خطاب التكليف.

على اللجنة تزويد كل من المكلف والمصلحة بنسصة من قرارها بمو ب خطاب رسمي    -6

 مسجل أو بأي وسيلة أخرى تثبت تسليمه.

 ظلم منه أمام ديوان المظالم.يكون قرار اللجنة نهائيًا وملزمًا للطرفين ما لم يتم الت   -7

يصـــــــدر قرار وزاري يحــدد مكــافــآت رئيس وأعضـــــــاء اللجــان االبتــدائيــة واالســــــتئنــافيـة    -8

 ومعاونيهم.

 

 استقطاع الضريبة

 مادة الثالثة والستونال

يصضـــــع مير المقيم للضـــــريبة عن أي مبلغ يحصـــــل عليه من أي مصـــــدر في المملكة،   -1

 : 33وتستقطع الضريبة من إ مالي المبلغ وفقًا لألسعار اآلتية 

 %20 أتعاب إدارة.

أتاوة أو ريع ، دفعات مقابل خدمات فنية أو اســــــتشــــــارية أو خدمات 

 بطة.اتصاالت هاتفية دولية مدفوعة للمركز الرئيس أو شركة مرت
15% 

خدمات فنية أو اســـتشـــارية أو خدمات اتصـــاالت هاتفية دولية خالف ما 

يدفع للمركز الرئيس أو لشــــــركة مرتبطة ، إيجار ، تذاكر طيران أو شــــــحن 

 وي أو بحري ، أربــاح موزعــة ، عوائــد قرو  ، قســــــط تــأمين أو إعــادة 

 تأمين.

5% 

 %15 أي دفعات أخرى. 

                                                           
 هـ  18/5/1435وتاريخ  1776هـ   ورقم 20/2/1427وتاريخ  1/1748( مد هيه المااي  الاراريد الدزارييد رقم 1ادل  الباري )  33
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بأتعاب اادارة:   -2 المبالغ المدفوعة مقابل عقود خدمات اادارة كعقود إدارة يقصــــــد 

 الفناد ، وإدارة السفن، ونحوها.

يقصــد بالصدمات الفنية واالســتشــارية: الصدمات الفنية، والتقنية، والعلمية، مهما كان    -3

نوعها بما في ذلا الدراســات، والبحوث في المجاالت المصتلفة، وأعمال المســ  ذات 

ية أو الجيولو ية أو الصــناعية، والصدمات االســتشــارية، أو ااشــرافية، أو الطبيعة العلم

 مقابل الصدمات الهندسية مهما كان نوعها، بما في ذلا المصططات المتعلقة بها.

يقصـــد بالدفعات مقابل تذاكر طيران أو شـــحن  وي أو بحري : أي دفعات مقابل شـــراء   -4

في المملكة لشركات نقل  وي أو بحري  تذاكر أو تكاليف شحن  وي أو بحري مدفوعة

أو لوكالئها أو ممثليها في المملكة ، وال يشــمل ذلا المبالغ المدفوعة مقابل شــحن 

 .34المملكة  موانئالبضائع من الصارج إلى 

يقصــد بصدمات االتصــال الهاتفية الدولية: أي مبالغ مدفوعة إلى  هة مير مقيمة مقابل   -5

 االتصال الهاتفي الدولي من المملكة. خدمات متعلقة بتقديم خدمة

يقصـــد باألرباح الموزعة: أي توزيع من شـــركة مقيمة إلى مســـاهم مير مقيم، وأي أرباح   -6

 محولة من منشأة دائمة إلى أطراف مرتبطة، مع مراعاة اآلتي:

ال تصضـــــع لضـــــريبة االســـــتقطاع توزيعات األرباح في الشـــــركات العاملة في مجال    -أ

 از الطبيعي أو الزيت أو المواد الهيدروكربونية.استثمار الغ

يعد في حكم التوزيع التصـــــفية الجزئية أو الكاملة للشـــــركة بما يتجاوز رأس المال   -ب

 المدفوع.

عة لضــريبة الدخل من فر  ضــريبة االســتقطاع على   -ج ز  ال يمنع خضــوع الشــركة المو 

عة منها.  المبالغ الموز 

أي مبالغ مدفوعة لغير مقيم من مصدر في المملكة مقابل  يقصد بأي دفعات أخرى:  -7

 ( من هذه المادة.1خدمات خالف ما ذكر في الفقرة )

( من هذه المادة على 1تفر  ضريبة االستقطاع حسب النسب المحددة في الفقرة ) -8

كامل المبلغ المدفوع لغير المقيم بغض النظر عن أي مصــــــروف تكبده لتحقيق هذا 

                                                           

 هـ 23/7/1426وتاريخ  185/1709( مد هيه المااي  الارار الدزارت رقم 4ادل  الباري )  34
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النظر عن مدى نظامية قبوله أو  زء منه كمصـــروف  ائز الحســـم ولو الدخل، وبغض 

 كانت المبالغ المدفوعة تعود إلى عقود أبرمت بتاريخ سابق لنفاذ النظام.

 على المكلف بضريبة االستقطاع االلتزام باآلتي:   -9

تقديم بيان االستقطاع الشهري وفقًا للنموذج المعد من المصلحة وذلا خالل   -أ 

 ة أيام األولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد.العشر

تقديم المعلومات الصاصــة بعمليات االســتقطاع التي أ راها الملزم باالســتقطاع   -ب

لكل ســــنة مالية، وفقًا للنموذج المعد من المصــــلحة، في موعد ال يتجاوز مئة 

شـــركات األشـــصاغ فعليها وعشـــرون يومًا من انتهاء الســـنة المالية باســـتثناء 

                        تقديم النموذج خالل ستين يومًا من نهاية سنتها المالية.                                                                        

االحتفات بالســـــجالت الالزمة للتحقق من صـــــحة االلتزام بأحكام االســـــتقطاع،  -ج

فر فيها على األقل اســــــم وعنوان المســــــتفيد، نوع الدفعة، والتي يجب أن يتو

قيمتها، المبلغ المســتقطع، ويحتفظ بهذه الســجالت مع المســتندات الم يدة 

لها لمدة ال تقل عن عشــر ســنوات بعد الدفع، وتمدد فترة االحتفات بالســجالت 

إذا كان الموضــوع ال يزال محل دراســة من قبل المصــلحة أو الجهات المصتصــة 

 إنهاء الدراسة أو صدور قرار نهائي. حتى

 

 تسديد الضريبة على دفعات معجلة

 المادة الرابعة والستون 

يقصـد بتسـديد الضـريبة على دفعات معجلة، الواردة في المادة السـبعين من النظام،     -1

أن يســدد المكلف عن ســنته الضــريبية مبالغ مقدمة على حســاب الضــريبة في مواعيد 

مبكرة اســتثناًء من المادة الســتين )فقرة ب( والمادة التاســعة والســتين من النظام 

 بضوابط هي: 

 الل السنة الضريبية.تحقق إيرادات للمكلف خ -أ

% من ضـــريبة المكلف المســـتحقة عليه حســـب 25أن تكون الدفعة بما نســـبته  -ب

إقرار الســـنة الضـــريبية الســـابقة ناقص الضـــريبة المســـتقطعة عنه في الســـنة 
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 الضريبية السابقة. 

ويقصــد بالضــريبة المســتحقة عليه عن الســنة الضــريبية الســابقة، الضــريبة التي تم       

 وفقًا ألحكام النظام وهذه الالئحة.تحديدها 

كما يقصد بالضريبة المستقطعة، الضريبة التي تم استقطاعها من المكلف عن 

 نشاطه من المنبع بمو ب المادة الثامنة والستين من النظام.

أن يتم الســـــــداد على ثالث دفعــات متســـــــاويـة في اليوم األخير من الشــــــهر  -ج

 اني عشر من السنة الضريبية.السادس، والشهر التاسع، والشهر الث

ــــــا  -د % من 1عند تأخر سداد الدفعة عن موعدها المحدد، تضاف مرامة تأخير قدرهـ

 الدفعة عن كل ثالثين يوم تأخير.

ــــة تأخير   -هـ ــــام في حالـ ــــة األخرى الواردة في النظـ تطبق إ راءات التحصيل االزاميـ

 السداد للدفعة المعجلة عن موعدها النظامي.

وز للمصـــــلحة أن تصفض قيمة الدفعات المعجلة بما يتناســـــب مع انصفا  إيرادات يج   -2

المكلف إذا اقتنعت أن دخل المكلف للســنة الضــريبية ينقص عن دخل الســنة الســابقة 

 %.30بما ال يقل عن 

على المكلف تسديد الدفعة األولى بالكامل في موعدها المحدد، وعند طلبه تصفيض    -3

يجب عليه تقديم طلب كتابي موضــــــحًا به مبررات الطلب ومدعمًا الدفعات التالية 

بالمســتندات الثبوتية، وعلى المصــلحة البت في طلب المكلف خالل ثالثين يوم عمل 

 من تاريخ استالمه.

ال يصل ذلا بالترتيبات القائمة مع الشــــــركات العاملة في مجال إنتاج الزيت والمواد     -4

 .الهيدروكربونية بهذا الصصوغ

 

 تقسيط الضريبة 

 المادة الخامسة والستون

يحق للمكلف طلب تقســـيط المبالغ المســـتحقة من ضـــرائب ومرامات وفق الضـــوابط   -1
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  :اآلتية

تقديم طلب خطي من المكلف إلى مصــــــلحة الزكاة والدخل موضــــــحًا به قيمة     -أ

به، وأسباب االلتزام الضريبي الوا ب عليه، والفترة أو الفترات المالية المتعلقة 

تواريخ االستحقا ،  عدم قدرة المكلف على سداد االلتزام الضريبي في تاريخ أو

مع تقديم المســـتندات الم يدة لذلا، ويشـــمل طلب المكلف عدد األقســـاط، 

وقيمة كل قســـط، وأي دفعات مقدمة، وعلى المصـــلحة دراســـة الطلب والرد 

 على المكلف خالل ثالثين يومًا.

تقســـــيط عن عدد الســـــنوات المســـــتحق عنها االلتزام الضـــــريبي ال تزيد مدة ال  -ب

 المتراكم.

ال يشــــمل التقســــيط الضــــرائب والغرامات التي قام المكلف بحجزها من المنبع    -ج

 والتزم بتوريدها للصزينة العامة طبقًا للمادة الثامنة والستين من النظام.  

في حالة التوقف عن ســداد قســطين متتاليين، أو إذا  يصــب  قرار التقســيط المياً     -د

مـا تبين أن حقو  الصزينـة العـامـة معرضـــــــة للضــــــيـاع، ويصطر المكلف بـإلغـاء 

التقســــيط بصطاب رســــمي من المصــــلحة، وفي هذه الحالة يلزم المكلف فورًا 

 بسداد ما يستحق عليه بالكامل.

خ استحقاقها طبقًا للفقرة )أ( من تفر  مرامة تأخير على الضرائب المقسطة من تاري     -2

 السابعة والسبعين من النظام.   المادة

تستوفى أواًل الضريبة المستحقة على المكلف من أي مبالغ يتم تحصيلها، وبعد ذلا     -3

 على أي تسديدات أخرى تحت الحساب.تستوفى أي مرامات مستحقة، وينطبق ذلا 

يفو  مدير عام مصلحة الزكاة والدخل بصالحية تقسيط المبالغ المستحقة والنهائية   -4

 من ضرائب ومرامات التي ال تزيد عن مليون ريال.  

 

 رد المبالغ الزائدة

 المادة السادسة والستون 

يحق للمكلف طلب اســـترداد أي مبالغ دفعها بالزيادة عما هو مســـتحق عليه بمو ب  -1
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خمس ســنوات من الســنة الضــريبية المســدد عنها بالزيادة، على أن هذا النظام خالل 

يكون طلب االســــــترداد مقدم من المكلف نفســــــه أو من ينوب عنه بمو ب وكالة 

 رسمية.

على المصــــلحة دراســــة طلب المكلف والتحقق من و ود مبالغ مدفوعة بالزيادة من    -2

ًا من تاريخ اســــــتالم المصــــــلحة قبله، وإنهاء إ راءات رد تلا المبالغ خالل ثالثين يوم

 للطلب.   

ال ينظر إلى أي مطالبات رد مبالغ مســـددة بالزيادة إذا كان هناك إقرارات ضـــريبية لم    -3

 يتم تقديمها للمصلحة.

ال ينظر إلى أي مطالبات رد لمبالغ مسددة بالزيادة في حاالت االعترا  أو االستئناف،     -4

ســتحقا  المكلف لهذه المبالغ، وتقديم طلب بذلا إال بعد صــدور حكم نهائي ي كد ا

 من قبله. 

إذا تأخرت المصلحة في رد المبالغ التي ثبت سدادها بالزيادة، يصرف للمكلف تعويض    -5

( يومًا على طلب 30( يوم تأخير تبدأ بعد مضي )30% من المبلغ الزائد عن كل )1قدره 

أي تعويض عن المدة التي يقل التأخير االســترداد حتى تاريخ الرد، وال يحتســب للمكلف 

 فيها عن ثالثين يومًا.

 

 الغرامات

 المادة السابعة والستون

 تفر  مرامة عدم تقديم ااقرار في الحاالت اآلتية:  -1

 عدم تقديم ااقرار خالل مئة وعشرون يومًا من تاريخ نهاية السنة المالية.  -أ 

 عدم تقديم ااقرار طبقًا للنموذج المعتمد حتى لو قدم في الموعد النظامي.  -ب 

عدم تســــديد الضــــريبة المســــتحقة بمو ب ااقرار حتى لو قدم ااقرار في الموعد  -ج 

 النظامي ووفقًا للنموذج المعتمد. 

نشاط عدم إشعار المصلحة وتقديم ااقرار الضريبي في حالة التوقف عن مزاولة ال   -د 

 خالل ستين يومًا من تاريخ التوقف والسداد بمو به.
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عدم تقديم إقرار المعلومات الصاغ بشركات األشصاغ خالل ســـــــتين يومًا من   -هـــــــ

 نهاية السنة الضريبية.

ل األعلى من الغرامتين اآلتيتين:  -2 حص   في حالة عدم تقديم ااقرار في الموعد المحدد، ت 

 )عشرون ألف ريال(. 20.000رادات وبحد أقصى قدره % من إ مالي ااي1 -)أ( 

 حسب النسب اآلتية:  -)ب(

تأخير ثالثين يومًا من  % 5  جاوز ال بة مير المســــــددة إذا لم يت من الضــــــري

 الموعد النظامي. 

من الضـــريبة مير المســـددة إذا زاد التأخير عن ثالثين يومًا ولم يتجاوز  % 10

 تسعين يومًا من الموعد النظامي.

من الضريبة مير المسددة إذا زاد التأخير عن تسعين يومًا ولم يتجاوز  20%

 ثالثمائة وخمسة وستين يومًا من الموعد النظامي.

من الضريبة مير المسددة إذا زاد التأخير عن ثالثمائة وخمسة وستين  % 25

 يومًا من الموعد النظامي.

لمكلف في الموعد النظامي، تعني الضــــــريبة مير المســــــددة الفر  بين ما ســــــدده ا  -3

والضـــريبة المســـتحقة الســـداد بمو ب أحكام النظام وتشـــمل التعديالت التي تجريها 

( من المادة الحادية 2المصـــــلحة والتي أصـــــبحت نهائية حســـــبما هو وارد في الفقرة )

والسبعين من هذه الالئحة بما في ذلا الحاالت المعتر  عليها حيث تحتسب الغرامة 

 موعد النظامي لتقديم ااقرار والسداد.من تاريخ ال

 

 المادة الثامنة والستون

% من الضــريبة مير المســددة عن كل 1تضــاف إلى الغرامات الواردة في المادة الســابقة    -1

 ثالثين يوم تأخير في الحاالت اآلتية:

 التأخير في تسديد الضريبة المستحقة بمو ب ااقرار.  -أ

 يبة المستحقة بمو ب ربط المصلحة.التأخير في تسديد الضر  -ب

التأخير في تســــــديد الدفعات المعجلة في مواعيدها المحددة بنهاية الشــــــهر  -ج
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 السادس، والتاسع، والثاني عشر من السنة المالية للمكلف.

الضــــرائب التي صــــدرت الموافقة بتقســــيطها من تاريخ اســــتحقاقها الواردة في   -د

 ام.المادة الحادية والسبعين من النظ

التأخير في تســــديد الضــــريبة المطلوب اســــتقطاعها المحددة بعشــــرة أيام من  -هـ

الشهر التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد الواردة في المادة الثامنة والستين 

 من النظام، وتقع مس ولية سدادها على الجهة المكلفة باالستقطاع.

من الضـــــريبة مير المســـــددة إذا لم % 1ال يتو ب احتســـــاب الغرامة المحددة بواقع      -2

 تكتمل مدة التأخير ثالثين يومًا من تاريخ االستحقا .

ال يمنع الربط على المكلف باألسلوب التقديري من فر  مرامة عدم تقديم ااقرار  -3

   ومرامة التأخير متى توفرت مبررات فرضها.

 

 

 نالمادة التاسعة والستو

في الفقرة )ب( من المادة الســــــابعة والســــــبعين من تنطبق أحكام مرامة الغش الواردة 

النظام على المكلف باستقطاع الضريبة في حالة إخفائه معلومات أو تقديمه معلومات مير 

 صحيحة، وتقع مس ولية سدادها على الجهة المكلفة باالستقطاع.

 

 إسقاط دين الضريبة والغرامات

 عونالمادة السب

اسعة والسبعين من النظام، يسقط دين الضريبة والغرامات ألمرا  الفقرة )د( من المادة الت

 بقرار من الوزير في الحاالت اآلتية:

 إفالس المكلف بمو ب حكم قضائي.  -1

 وفاة الشصص الطبيعي وثبوت عدم و ود تركة يمكن استيفاء الدين منها.   -2



 

58 - 61 
 

عدم و ود أموال منقولة أو مير منقولة لســــداد دين الضــــريبة عند تصــــفية شــــركات   -3

 األموال. 

 المبالغ التي اتصذت بحقها  ميع إ راءات التحصيل االزامي دون  دوى.  -4

 

 إجراءات الحجز والتحصيل اإللزامي

 المادة الحادية والسبعون

بضرورة سدادها خالل ثالثين يطالب المكلف الذي عليه مستحقات نهائية للمصلحة  -1

يومًا من تاريخ المطالبة كمطالبة أولى، تليها مطالبة ثانية بضرورة السداد خالل ثالثين 

 يومًا أخرى، وذلا بمو ب خطابات رسمية.

 تعد المستحقات نهائية في الحاالت اآلتية: -2

 موافقة المكلف على الربط.   -أ

يه بمو ب مرور الموعد النظامي دون قيام المك  -ب لف بســــــداد المســــــتحق عل

 إقراره. 

 انتهاء الموعد النظامي لالعترا  على الربط المعدل الذي تجريه المصلحة.    -ج

صـــــــدور قرار نهــائي من لجــان االعترا  االبتــدائيــة أو االســــــتئنــافيــة أو ديوان   -د

 المظالم.

يصطر بمو ب  في حالة عدم تجاوب المكلف مع المطالبات بالســـــداد األولى والثانية -3

خطاب رسمي بنية الحجز على أمواله المنقولة ومير المنقولة الجائزة شرعًا ما لم يتم 

 السداد خالل عشرين يومًا من تاريخ هذا ااخطار.

تزود م سسة النقد العربي السعودي بنسصة من إخطار نية الحجز ايقاف أي سحوبات  -4

 من أرصدة المكلف البنكية.

يقاع الحجز على ممتلكات المكلف المنقولة ومير المنقولة بكل أو تقوم المصلحة ا -5

 أي من اآلتي:

ــــــة النقد العربي السعودي للحجز على أموال المكلف بالبنوك الكتابة ل -أ م سسـ

المحلية في حدود القيمة المســــــتحقة عليه من الضــــــريبة والغرامة وتوريدها 
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 لحساب المصلحة عند الطلب. 

ــــــــة الكتابة ل -ب الجمارك للحجز على اســـتيرادات المكلف في حدود القيمة مصـــلحـ

 المستحقة عليه من الضريبة والغرامة. 

الكتــابــة لوزارة المــاليــة للحجز على أي مبــالغ تصص المكلف المــدين في حــدود  -ج

 القيمة المستحقة عليه من الضريبة والغرامة.

 مير المنقولة.الكتابة لوزارة العدل ايقاف أي تصرف للمكلف بالممتلكات  -د

يتعين على كل من قام بالحجز المطلوب تســـليم األصـــل المحجوز لديه إلى المصـــلحة  -6

عندما تطلب منه ذلا، وهذا االلتزام يشــــــمل أي مبالغ يكون طرف ثالث مدينًا بها 

 أو بعده. للمكلف بتاريخ تسلم إشعار الحجز

أمواله المنقولة ومير المنقولة إذا كان المكلف المدين شصصًا طبيعيًا، يتم الحجز على  -7

الشـــصصـــية والمتعلقة بنشـــاطه في حدود المديونية، وينطبق ذلا على المكلف إذا 

كان شــريكًا متضــامنًا في شــركة أشــصاغ أو في شــركة توصــية باألســهم. أما إذا كان 

 المدين شريكًا في شركة أموال، فيطالب في حدود حصته في رأسمال الشركة.

اءات الحجز وانتهـــاء مـــدد اانـــذار، يتم التنفيـــذ على أموال المكلف بعـــد انتهـــاء إ ر -8

المنقولة ومير المنقولة وبيعها بما يكفي لتســــــديد الدين وفقًا ل  راءات النظامية 

 النافذة.

يســـدد من حصـــيلة البيع مصـــاريف الحجز والبيع، ثم دين الضـــريبة والغرامة، ويعاد أي  -9

 مبلغ متبقي للمكلف.

إلى ما ســــــبق، يحق للمصــــــلحة التنســــــيق مع الجهات ذات العالقة لحرمان إضــــــافة  -10

المكلف من الدخول في المنافســـــات الحكومية، أو اســـــتقدام أي عمالة، أو إصـــــدار 

 وتجديد رخص العمل التي تمكنه من ممارسة النشاط.

إذا توفي المكلف صاحب الم سسة الفردية وعليه مستحقات للمصلحة لم تسدد في  -11

، فإنه يتو ب تحصيل تلا المستحقات قبل قسمة التركة، وإال طولب الورثة حينها

 بسدادها كل بحسب نصيبه منها.

 يزود المكلف بصورة من  ميع اا راءات المتصذة بحقه والمشار إليها أعاله.  -12
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تقوم المصلحة فور تحصيلها كامل المبالغ المستحقة لها بإبالغ الجهات الحكومية   -13

 بذلا لتتولى إيقاف  ميع اا راءات المتصذة بحق المكلف. المعنية

 

 المكافآت التشجيعية

 المادة الثانية والسبعون

يمن  موظفو المصلحة المتميزون في أداء أعمالهم، وبناًء على توصيات مدير عام المصلحة، 

 مكافآت تشجيعية وفق الشروط والضوابط اآلتية:

ات المرا عة والفحص اقرارات المكلفين وحساباتهم بذل  هد مير عادي من خالل عملي  -1

ومتابعتها، ي دي إلى اكتشاف أو توفير مبالغ للصزينة العامة، وثبوت استحقا  هذه 

 المبالغ بشكل نهائي.

اكتشاف ديون ضريبية كانت مشطوبة أو مجهولة أو مفقودة أو مير معروفة من قبـل،   -2

 ا لصزينة الدولة بشكل نهائي.وتحصيل تلا المبالغ المكتشفة وتوريده

أال تتجاوز المكافأة التشجيعية راتب ثالثة أشهر في السنة، ويتناسب مقدار المكافأة  -3

 مع حجم الجهد المبذول، والمبالغ المحققة وفقًا لآلتي:

 راتب شهر واحد للمبالغ المحققة من خمسين ألف إلى مئتين وخمسين ألف ريال. - 

 35.وخمسين ألف ريال إلى مليون ريال المحققة التي تزيد عن مئتينراتب شهرين للمبالغ  -

 راتب ثالثة شهور للمبالغ المحققة التي تزيد عن مليون ريال في السنة. - 

 

 المادة الثالثة والسبعون

تشكل لجنة في المصلحة تكون مهمتها النظر في الحاالت التي تحال لها لتقييم الجهد 

اح المكافأة المالئمة لها على ضوء المبررات والمستندات المبذول في كل حالة، واقتر

 المقدمة.

 

                                                           
هـ وشال نإل ا ) راتب أل ريد 14/5/1427وتاريخ  1/4758هـ ورقم 20/2/1427وتاريخ  1/1748ادل  هيه الباري  الاراريد الدزارييد رقم  35

 لوم الغ الملااة مد مئحيد ووا د ولمويد ملف رياا إلى مويدل رياا (  
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 تاريخ سريان النظام والالئحة

 المادة الرابعة والسبعون

هـ 15/1/1425( وتاريـخ 1تعد أحكام النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي الكريـم رقـم )م/

م وذلا وفقًا للمادة 30/7/2004هـ الموافق 13/6/1425نافذة المفعول اعتبارًا من 

هـ 11/3/1425( وتاريخ 3990الثمانين من النظام حيث نشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم )

 (2) م، كما تعد هذه الالئحة سارية المفعول من تاريخ نفاذ النظام.30/4/2004الموافق 

هـ الموافق 13/6/1425تنطبق أحكام النظام والئحته على السنوات الضريبية التي تبدأ بعد 

 م.30/7/2004

كما تطبق أحكام ضريبة االستقطاع الواردة في المادة الثامنة والستين من النظام على 

 م.30/7/2004هـ الموافق 13/6/1425المبالغ المدفوعة في أو بعد 

 


