الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
صدرت هذه الالئحة بقرار وزير املالية رقم ( )١٥٣٥وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١هـ
ونشرت بجريدة أم القرى في العدد رقم ( )٤١٠٢وتاريخ ١٤٢٧/٥/٢٧هـ

الحكام الســاسية:

املادة الولى
ً
 -١تطبق أحكام نظام ضريبة الدخل على شركات األموال املقيمة عن حصص الشركاء غير السعوديين فيها سواء كانوا
ً
أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين  ،مقيمين أو غير مقيمين  ،وال تعد حصص غير السعوديين في الشركات السعودية املختلطة
ً
التي تشارك في شركة أموال مقيمة حصصا سعودية ألغراض هذا النظام.
كما تطبق أحكام النظام على األشخاص غير املقيمين ً
سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين  ،سعوديين أو غير سعوديين  ،ممن
ً
يمارسون النشاط في اململكة من خالل منشأة دائمة فيها  ،أو يحققون دخال من مصادر في اململكة .
ً
 -٢يخضع الشخص غير املقيم الذي يحقق دخال من مصادر في اململكة  ،دون أن يكون له فيها منشأة دائمة  ،للضريبة على
النحو اآلتي:
ً
أ -إذا كان الدخل من الدخول املحددة في املادة الثامنة والستين من النظام فيخضع لضريبة االستقطاع وفقا للقواعد التي
حددتها تلك املادة.
ً
ً
ب -إذا كان الدخل يمثل أرباحا رأسمالية ناتجة عن التخلص من األصول الثابتة واملتداولة  ،أو كان الدخل يمثل أرباحا
ً
رأسمالية ناتجة عن التخلص من حصص في شركة مقيمة  ،فيخضع للضريبة وفقا للقواعد العامة للنظام .
املادة الثانية
يقصد بالنشاط الخاضع للضريبة  ،جميع أوجه النشاط على اختالف أنواعها كالنشاط التجاري  ،والصناعي  ،والزراعي ،
والخدمي  ،وأعمال البنوك  ،والتأمين  ،واالستثمارات باختالف أنواعها أو مجاالتها  ،وعمليات النقل  ،وتأجير املمتلكات
املنقولة وغير املنقولة  ،امللموسة وغير امللموسة  ،وكذلك النشاط املنهي  ،أو الحرفي ،أو أي نشاط آخر مشابه القصد منه
تحقيق الربح  ،كالوكاالت وأعمال السمسرة  ...ونحوها  ،وال يشمل ذلك اإلقتصار على فتح الحسابات البنكية بمختلف
أنواعها (جاري  ،ألجل  ،ادخار)  ،أو املتاجرة في أسهم شركة مسجلة في السوق املالية في اململكة من قبل شخص طبيعي مقيم.

املادة الثالثة
ً
 -١يعد الشخص الطبيعي مقيما في اململكة خالل السنة الضريبية  ،إذا كان له مسكن دائم في اململكة ،وأن يتواجد باململكة
ً
ملدة ال تقل في مجموعها عن ثالثين يوما متصلة أو متفرقة خالل السنة الضريبية.
ً
ً
ً
كما يعد الشخص الطبيعي مقيما في اململكة أيضا عند تواجده فيها ملدة ال تقل عن مئة وثالثة وثمانين يوما متصلة أو متفرقة
حتى لو لم يكن له مسكن دائم فيها.
 -٢يقصد بالسكن الدائم  ،املسكن اململوك للشخص الطبيعي  ،أو املستأجر بعقود إيجار خالل السنة الضريبية ال تقل في
مجموعها عن سنة  ،أو السكن املؤمن للشخص الطبيعي من أي جهة أخرى خالل السنة الضريبية ملدة ال تقل عن سنة.
-٣ال يؤخذ بجنسية الشخص لتحديد مكان إقامته حيث يعد الشخص  ،طبيعي أو اعتباري  ،غير مقيم في اململكة إذا لم
تنطبق عليه شروط اإلقامة املحددة في النظام وهذه الالئحة بغض النظر عن جنسيته
املادة الرابعة
 -١يقصد بالوكيل املشار إليه في املادة الرابعة من النظام  ،الوكيل غير املستقل الذي يتمتع بأي من الصالحيات اآلتية:
أ -إجراء املفاوضات نيابة عن غير املقيم.
ب -إبرام العقود نيابة عن غير املقيم.
ج -أن يكون لديه رصيد من السلع في اململكة مملوكة لغير املقيم يلبي منها بانتظام طلبات العمالء نيابة عن غير املقيم.
 -٢يعد املكان الذي يمارس فيه غير املقيم نشاط التأمين و/أو إعادة التأمين من خالل وكيل له بمثابة منشأة دائمة لغير
املقيم حتى لو لم يصرح للوكيل بالتفاوض وإنجاز العقود نيابة عن غير املقيم.
مصدرالدخل
املادة الخامسة
تعد أنواع الدخول اآلتية نشأت عن نشاط تم في اململكة  ،وبالتالي تحققت من مصدر في اململكة:
 -١عوائد القرض لغير مقيم في أي من الحاالت اآلتية:
أ– إذا تم ضمان الدين بممتلكات منقولة أو غير منقولة موجودة في اململكة.
ً
ب– إذا كان املقترض مقيما في اململكة.
ً
ج– إذا كان القرض مرتبطا بنشاط يمارس في اململكة من خالل منشأة دائمة.
ويقصد بعوائد القرض أي مبالغ تتحقق مقابل استخدام املال  ،ويشمل ذلك الدخل املتحقق من عمليات اإلقراض مهما كان
نوعها ً ،
سواء كانت بضمانات أو بدون
ً
وسواء منحت أو لم تمنح حق املشاركة في أرباح املدين  ،ويدخل ضمنها الدخل املتحقق من السندات الحكومية
ضمانات ،
وغير الحكومية.
 -٢أقساط التأمين وأقساط إعادة التأمين  ،في أي من الحاالت اآلتية:
أ– إذا كانت العين املؤمن عليها موجودة في اململكة.
ً
ب– إذا كان املؤمن مقيما في اململكة.
ج -إذا كان التأمين على أنشطة أو أخطار مرتبطة بنشاط يمارس في اململكة.

 -٣الدخل املتحقق من الخدمات الفنية واالستشارية في أي من الحاالت اآلتية:
أ– إذا كانت الخدمة مقدمة لشخص مقيم في اململكة.
ب -إذا كانت الخدمة مرتبطة بنشاط يمارس في اململكة.
 -٤الدخل املتحقق لشركة األموال املقيمة في اململكة عن عملياتها وعمليات فروعها داخل أو خارج اململكة.
 -٥الدخل املتحقق من األموال املنقولة وغير املنقولة التي تعود إلى أوجه نشاط في اململكة أو مرتبطة بها تمارس من خالل
شخص مقيم.
 -٦الدخل املتحقق من مبيعات سلع وبضائع تم تصنيعها أو إنتاجها داخل اململكة.
 -٧ال تعد عقود توريد البضائع إلى اململكة بما في ذلك عقود شحنها والتأمين عليها ،نشأت عن نشاط تم في اململكة ما لم
ً
تتضمن العقود أعماال مصاحبة كأعمال النقل الداخلي ،أو التركيب ،أو الصيانة ،أو التدريب ونحوها يتم ممارستها داخل
اململكة  ،وفي هذه الحالة تعد األعمال املصاحبة فقط نشأت عن نشاط في اململكة.
املادة السادسة
تعد الخدمات تمت في اململكة في أي من الحاالت اآلتية:
 -١إذا تمت ممارسة العمل  ،أو جزء منه  ،املطلوب لتحقيق هذه الخدمة في اململكة حتى لو تم تنفيذها عن بعد  ،حيث ال
يشترط التواجد املادي للشخص مؤدي الخدمة .
 –٢إذا تمت ممارسة العمل على ظهر طائرة أو سفينة تعمل لحساب شخص يمارس النشاط في اململكة.
الدخول املعفاة من الضريبة
املادة السابعة
ً
تعفى من الضريبة املكاسب الرأسمالية املتحققة من التخلص من األوراق املالية املتداولة وفقا للضوابط اآلتية:
ً
 -١إذا كانت عملية البيع تمت وفقا لنظام السوق املالي في اململكة .
 -٢أن ال تكون االستثمارات التي تم التخلص منها قائمة قبل تاريخ نفاذ النظام املحدد في املادة الرابعة والسبعين من هذه
الالئحة.
الرباح أو الخسائرالناتجة عن التخلص من الصول
املادة الثامنة
ال يتم احتساب ربح أو خسارة لألصول التي تخضع لالستهالك بموجب النظام عند التخلص منها  ،ويتم معالجة األثر الناتج
عن التخلص من هذه األصول ضمن طريقة االستهالك التي حددها النظام.
املصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبة
املادة التاسعة
املصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبة هي:
 -١جميع املصاريف العادية والضرورية لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة  ،سواء كانت مسددة أو مستحقة  ،بشرط توفر

الضوابط اآلتية:
ُ َ ِّ
أ -أن تكون نفقة فعلية مؤيدة بمستندات ثبوتية أوقرائن إثبات أخرى تمكن الهيئة من التأكد من صحتها.
ب -أن تكون مرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة.
ج -أن تكون متعلقة بالسنة الضريبية.
د -أال تكون ذات طبيعة رأسمالية.
 -٢عوائد القروض املتكبدة خالل السنة الضريبية إذا كانت مرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة  ،أو ناتج املعادلة
اآلتية أيهما أقل:
ً
ً
[ دخل املكلف من عوائد القروض  ،مضافا إليه  %٥٠من ناتج (أ) مطروحا منها (ب) حيث تمثل (أ) و (ب) ما يلي:
ً
أ  -دخل املكلف الخاضع للضريبة مستبعدا منه الدخل من عوائد القروض.
ً
ب  -املصاريف الجائزة الحسم بموجب نظام ضريبة الدخل مستبعدا منها مصاريف عوائد القروض ].
وتستثنى البنوك من تطبيق هذه املعادلة.
 -٣الديون املعدومة حسب الضوابط اآلتية:
أ -أن يكون قد سبق التصريح عن الديون املعدومة في االقرار ضمن إيرادات املكلف في سنة استحقاق االيراد.
ب -أن تكون الديون املعدومة ناتجة عن بيع بضاعة أو تقديم خدمات.
ج -أن يقدم املكلف شهادة من محاسبه القانوني تفيد شطب هذه الديون من الدفاتر بموجب قرار من صاحب الصالحية.
د -أن يتم اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية لتحصيل الديون  ،ويثبت عدم إمكانية تحصيلها بدليل مقنع  ،كصدور حكم
قضائي  ،أو ثبوت إفالس املدين.
هـ -أال تكون الديون على جهات مرتبطة باملكلف.
و -التزام املكلف بالتصريح عن الديون ضمن دخله متى تم تحصيلها.
 -٤قسط االستهالك لألصول الثابتة حسب نص املادة السابعة عشرة من النظام  ،ووفق الضوابط اآلتية:
ً
أ -أال يكون القصد من شراء األصل إعادة بيعه  ،وإنما لغرض استعماله بالكامل أو جزءا منه في أغراض املنشأة.
ب -أن يكون األصل ذا طبيعة مستهلكة وتتناقص قيمته بسبب االستعمال  ،أو التلف  ،أو التقادم  ،ويبقى له قيمه بعد انتهاء
السنة الضريبية.

ً
ج -أن يكون األصل مملوكا للمكلف بموجب وثائق رسمية كصك امللكية للمباني  ،وعقود وفواتير االقتناء لألصول األخرى.
د -ال يحول توقف األصل عن العمل خالل السنة الضريبية دون حسم استهالكه.
 -٥االحتياطيات واملخصصات املكونة خالل العام اآلتية:
أ -مخصص الديون املشكوك في تحصيلها في البنوك  ،على أن يقدم البنك شهادة من مؤسسة النقد العربي السعودي
تتضمن تحديد مقدار الديون املشكوك في
تحصيلها ،والديون املحصلة منها خالل العام التي يجب التصريح عنها ضمن وعاء الضريبة في سنة تحصيلها.
ب -احتياطي األقساط غير املكتسبة  ،واحتياطي األخطار القائمة  ،في شركات التأمين و/أو إعادة التأمين  ،بشرط إعادتها
للوعاء في السنة الضريبية التاليـة،
ً
وأن يكون تحديدها وفقا للمعايير املهنية املتبعة في هذا النشاط.
ويقصد باحتياطي األقساط غير املكتسبة مقدار الجزء من األقساط املحصلة أو املثبتة في الدفاتر الذي يغطي أخطار تتعلق
بالسنة أو السنوات الضريبية التالية،
َّ
كما يقصد باحتياطي األخطار القائمة مقدار التعويضات عن املطالبات املستلمة أو املبلغ عنها خالل السنة الضريبية ولم
تستكمل إجراءات صرفها خالل السنة
الضريبية.
 -٦يجوز للمكلف تخفيض أرباحه الدفترية باملستخدم من املخصصات خالل العام  ،أو بقيمة ما تم إعادته منها إلى
اإليرادات ،أو تخفيضه للمصروفات بعكس قيدها ،ومنها على سبيل املثال ال الحصر ،مخصص مكافأة ترك الخدمة،
مخصص الديون املشكوك في تحصيلها ،مخصص هبوط األسعار  ...متى توفرت الضوابط اآلتية:
َ
أ -أن يكون
املستخدم من املخصص مبالغ مدفوعة أو متحققه خالل السنة الضريبية بموجب املستندات الثبوتية املؤيدة.
ب -أن يكون سبق رد املخصص للوعاء في سنة تكوينه.

 -٧املصاريف املدرسية ألبناء موظفي املكلف متى توفرت فيها الضوابط اآلتية:
أ -أن تكون مدفوعة إلى مدرسة محلية مرخص لها.
ً
ب -أن تكون هذه امليزة منصوص عليها صراحة في عقد التوظيف .

ً
 -٨مساهمات صاحب العمل لصالح املوظف في صناديق التقاعد النظامية وصناديق التوفير واالدخار املؤسسة وفقا ألنظمة
اململكة التي ال تزيد  ،منفردة أو مجتمعة ،عن نسبة  %٢٥من دخل املوظف قبل احتساب مساهمة صاحب العمل  ،على أن
تتوفر في صناديق التوفير واالدخار الشروط اآلتية:
ً
أ -أن يكون الصندوق مؤسسا وفق نظام خاص به يوضح شروط وحقوق املشاركين فيه.
ً
ب -أن يكون هذا االلتزام واردا في عقد التوظيف  ،أو في عقد تأسيس املنشأة.
ج -أن يكون للصندوق شخصية مستقلة عن شخصية املنشأة  ،وتعد له حسابات منفصلة تراجع من قبل محاسب قانوني
مستقل.
مصاريف البحوث والتطوير املتكبدة في اململكة خالل السنة الضريبية املرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة  ،ويقصد
بها مصروفات األبحاث والتطوير  ،أو التجارب في املجاالت الفنية  ،أو العلمية  ،أو الهندسية  ،أو نظم الحاسب اآللي أو نحوه
 ،ويستثنى من ذلك مصاريف شراء األرض وما عليها من منشآت  ،أو املعدات التي تستخدم في أغراض البحث  ،حيث تستهلك
ً
املنشآت واملعدات طبقا للمادة السابعة عشرة من النظام.
املصاريف التي ل يجوز حسمها
املادة العاشرة
ال يجوز حسم املصاريف اآلتية:
 -١الرواتب واألجور وما في حكمها ً ،
سواء كانت نقدية أو عينية  ،املدفوعة للمالك أو الشريك  ،أو املساهم ( باستثناء
املساهمين في الشركات املساهمة )  ،أو ألي من أفراد عائلته من الوالدين والزوج واألبناء واإلخوة.
ً
ً
 -٢التعويض ً ،
سواء كان نقدا أو عينا  ،املدفوع للشريك أو املساهم أو ألي من أفراد عائلته من الوالدين والزوج واألبناء
واإلخوة  ،مقابل ممتلكات أو خدمات قدمها للشركة الزائد عن سعر السوق السائد في تاريخ العملية .
 -٣املصاريف الترفيهية  ،كمصاريف الحفالت  ،واللقاءات الرياضية  ،واألنشطة والرحالت الترفيهية  ،وما شابه ذلك.
 -٤أي مصاريف للشخص الطبيعي عن استهالكه الشخص ي ،مثل سحوباته الشخصية ،ونفقة اإلعالة ألفراد أسرته  ،أو
نفقات تعليمهم.
 -٥ضريبة الدخل املسددة أو املستحقة في اململكة أو في أي دولة أخرى وأي غرامات أو جزاءات متعلقة بها.
الغرامات أو الجزاءات املالية املسددة أو الواجبة السداد ألي جهة في اململكة  ،مثل املخالفات املرورية  ،ومخالفات اإلضرار
باملرافق العامة.
أما الغرامات املالية املترتبة بسبب مخالفة شروط تعاقدية كغرامات تأخير التنفيذ أو سوء التنفيذ  ،فيجوز حسمها
بشرط أن تكون موثقة من الجهة املتعاقد معها املكلف  ،وأن يتم التصريح عنها ضمن إيرادات املكلف في سنة استردادها.
ً
ً
 -٧أي رشاوى  ،وأي مبالغ مشابهة يعد دفعها عمال جنائيا بمقتض ى أنظمة اململكة حتى لو تم دفعها بالخارج .
 -٨العموالت املدفوعة إلى وكالء شركات التأمين الزائدة عن نسبة  %٣من إجمالي األقساط املحصلة في اململكة من خالل
ً
الوكيل أو من غيره ً ،
سواء كان الوكيل شريكا في شركة التأمين  ،أو غير شريك.
 -٩حصة املوظف في صناديق التقاعد النظامية  ،كصندوق معاشات التقاعد  ،والتأمينات االجتماعية  ،أو صناديق التوفير
واالدخار.

 -١٠املبالغ املدفوعة للمراكز الرئيسة بالخارج من قبل الفروع العاملة باململكة واململوكة لها بالكامل مقابل ما يلي :
أ -أتاوة أو ريع أو عمولة .
ب -عوائد القروض أو أي رسوم مالية أخرى .
ج -مصاريف إدارية وعمومية غير مباشرة تم تحديدها بأسلوب التوزيع على أساس تقديري.
 -١١قيمة املواد املوردة أو قيمة الخدمات املقدمة من أطراف مرتبطة باملكلف الزائدة عن األسعار املستخدمة بين أطراف
مستقلة.
ترحيل الخسائر
املادة الحادية عشر
 يحق للمكلف ترحيل الخسائر التشغيلية املعدلة  ،حسب ضوابط النظام وهذه الالئحة لألغراض الضريبية  ،إلى السنواتالضريبة التي تلي سنة الخسارة وذلك بتخفيض أرباح السنوات التالية إلى أن يتم استرداد كامل الخسائر التشغيلية املتراكمة
 ،دون التقيد بمدة محددة  ،على أن يكون الحد األقص ى املسموح بحسمه في كل سنة ضريبية ال يتجاوز( )%٢٥من الربح
ً
السنوي طبقا إلقرار املكلف.
 -٢ال ينطبق ما ورد في الفقرة ( )١أعاله على الخسائر التشغيلية التي يتكبدها املكلف قبل نفاذ قـرار مجلـس الوزراء رقـم ()٣
وتاريـخ ١٤٢١/١/٥هـ املوافـق ٢٠٠٠/٤/١٠م  ،أو التي يتكبدها خالل فترة اإلعفاء الضريبي  ،أو على الخسائر التشغيلية
ً
املتحققة من مزاولة أوجه نشاط غير خاضعة أصال للضريبة بموجب نظام ضريبة الدخل إذا كان لدى املكلف أوجه نشاط
خاضعة وأخرى غير خاضعة  ،حيث ال يحق للمكلف ترحيل مثل تلك الخسائر.
 -٣ال يسمح بترحيل خسائر لم يتم تحديدها بموجب حسابات نظامية مدققة من محاسب قانوني مرخص له باململكة.
 -٤ال يجوز ترحيل خسائر لشركة أموال حدث تغيير أو تعديل في ملكيتها أو في السيطرة عليها بما نسبته  %٥٠أو أكثر إال
للخسائر التي تتحقق بعد حدوث التغيير في امللكية وتنطبق عليها الضوابط الخاصة بترحيل الخسائر.
 -٥في حالة الشخص الطبيعي تمثل الخسارة التشغيلية الفرق بين إيراد النشاط واملصاريف املتعلقة به فقط.
تحويل العملة
املادة الثانية عشر
مع مراعاة الضوابط الخاصة بتحويل العملة الواردة في املادة الثالثين من النظام  ،فإنه ال يعتد بأرباح أو خسائر تحويل
العملة الناتجة عن إعادة التقييم لألغراض الضريبية.
التعويضات املستلمة
املادة الثالثة عشر
تأخذ مبالغ التعويض املستلمة صفة َّ
املعوض عنه من ناحية خضوعها للضريبة من عدمه  ،فالتعويض عن تلف بضاعة يعد
ً
ً
ً
إيرادا يخضع للضريبة  ،في حين أن التعويض عن تلف أصل من األصول الثابتة يعد تخلصا من األصل وتتم معالجته وفقا
للمادة التاسعة من النظام.

التأجيراملنتهي بالتمليك
املادة الرابعة عشر
ً
ً
 -١إذا َّ
أجر ُمؤجر أصال إلى ُمستأجر وفقا لعقد تأجير مالي  ،فإنه لألغراض الضريبية يعامل املستأجر على أنه املالك  ،وتعامل
تسديدات اإليجار على أنها تسديدات قرض ممنوح للمستأجر.
ً ً
 -٢يعد تأجير األصل تأجيرا ماليا إذا تحقق أي من الشروط اآلتية:
أ -أن يتضمن التأجير نقل امللكية في نهاية مدة اإليجار.
ب -أن تتجاوز مدة اإليجار نسبة خمس وسبعين باملائة ( )%٧٥من العمر اإلنتاجي لألصل َّ
املؤجر.
ج -أن تكون القيمة املتوقعة الباقية لألصل َّ
املؤجر في نهاية مدة اإليجار تقل عن نسبة عشرين باملائة ( )%٢٠من قيمته
السوقية في بداية مدة اإليجار.
د -أن تكون القيمة الحالية لتسديدات اإليجار الدنيا تعادل أو تتجاوز نسبة تسعين باملائة ( )%٩٠من القيمة السوقية
لألصل في بداية عقد اإليجار  ،وال ينطبق ذلك على التأجير الذي يبدأ في الربع األخير من العمر االنتاجي لألصل.
ُ
ً
هـ -أن يكون األصل َّ
املؤجر قد أعد خصيصا للمستأجر  ،ولن يكون له قيمة  ،أو أن قيمته ستكون قليلة لغير املستأجر في
نهاية مدة اإليجار.
ً
 -٣ألغراض هذه املادة  ،فإن معدل الخصم املستخدم لتحديد القيمة الحالية لتسديدات اإليجار يتحدد وفقا للنسبة
املستخدمة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.
 -٤ألغراض هذه املادة  ،تتضمن مدة اإليجار أي فترة إضافية قابلة للتجديد.
ً
 -٥إن كان ِّ
املؤجر مالكا لألصل قبل بداية اإليجار املالي  ،فانه إضافة إلى معاملة القرض حسبما هو محدد في الفقرة ( )١من
هذه املادة  ،ينظر إلى اإلجراء على أنه بيع من ِّ
املؤجر وشراء من املستأجر.
 -٦يعامل عقد التأجير املنتهي بالتمليك على أنه عملية شراء من قبل املستأجر بتمويل عن طريق قرض من ِّ
املؤجر  ،ونتيجة
لذلك ال يجوز تحميل تسديدات اإليجار على املصاريف الدفترية للسنة الضريبية ألنها تمثل تسديدات قرض .
 -٧حيث أن املستأجر بعقد التأجير املنتهي بالتمليك سيعامل على أنه مالك لألصل لألغراض الضريبية  ،يراعى اآلتي :
ِّ
أ -ال يجوز
للمؤجر حسم قسط استهالك لألصل حيث أن الحق في ذلك أصبح للمستأجر.
ب -تقسم تسديدات اإليجار إلى عنصرين هما مبلغ القرض الرئيس ،وعوائد القرض .ومبلغ القرض الرئيس في بداية اإليجار
هو القيمة الحالية للتسديدات الدنيا بمقتض ى عقد اإليجار.
ً
ج -يعامل الجزء الذي يمثل مبلغ القرض الرئيس من كل دفعة مسددة على أنه تسديدا للقرض  ،وال يجوز تحميله ضمن
التكاليف لألغراض الضريبية بالنسبة للمستأجر ،أما الجزء الذي يمثل عوائد القرض من إجمالي الدفعة املسددة  ،فيعد
ً
ً
ِّ
للمؤجر ومصروفا للمستأجر.
دخال
ً
ً
د -إذا كان ِّ
املؤجر مالكا لألصل قبل بداية اإليجار املنتهي بالتمليك  ،فإنه إضافة إلى معاملة القرض حسب الضوابط املحددة
في هذه املادة  ،تعد العملية بيع من ِّ
املؤجر وشراء من املستأجر  ،مع األخذ في االعتبار اآلثار الضريبية التي تترتب على عمليتي
البيع والشراء بالنسبة لكل من البائع واملشتري.

شركات التأمين
املادة الخامسة عشر
ً
 -١يحدد الوعاء الضريبي لشركة التأمين املقيمة وغير املقيمة التي تمارس نشاط التأمين العام في اململكة وفقا ألحكام نظام
ضريبة الدخل.
 -٢يحدد الوعاء الضريبي لشركة التأمين غير املقيمة التي تمارس نشاط التأمين العام في اململكة من خالل منشأة دائمة على
النحو اآلتي:
أ -إجمالي االيرادات وتتمثل فيما يلي:
ً
 -١إجمالي أقساط التأمين املحصلة واملستحقة على العقود الخاصة بمخاطر التأمين في اململكة  ،ناقصا أقساط التأمين
امللغاة وأقساط إعادة التأمين.
ً
 -٢احتياطي أقساط غير مكتسبة واحتياطي أخطار قائمة وفقا للفقرة (/٥ب) من املادة التاسعة من هذه الالئحة املكونة في
نهاية السنة املالية السابقة .
ً
 -٣دخل االستثمار الذي يعزى إلى عقود مخاطر التأمين في اململكة ويتحدد طبقا لألساس اآلتي:
إيرادات االستثمار العاملية × إجمالي األقساط املحلية ÷ إجمالي األقساط العاملية.

 -٤أي دخل آخر يعود إلى املنشاة الدائمة.
ب -إجمالي املصروفات وتتمثل فيما يلي:
ً
 التعويضات املسددة وفقا لبوالص تأمين على ممتلكات أو أخطار في اململكة  ،بعد استبعاد املبالغ املغطاة بإعادة التأمين .ً
 -٢احتياطي أقساط غير مكتسبة واحتياطي أخطار قائمة وفقا للفقرة (/٥ب) من املادة التاسعة من هذه الالئحة املكونة في
نهاية السنة املالية الحالية .
 -٣مصاريف املنشأة الدائمة الجائزة الحسم املتكبدة في اململكة .
 -٤حصة الفرع من املصاريف اإلدارية والعمومية للمركز الرئيس للشركة  ،وتحدد على األساس
اآلتي:
إجمالي املصاريف اإلدارية والعمومية للمركز الرئيس × إجمالي األقساط املحلية ÷ إجمالي األقساط العاملية.
ً
ج -يجب أال يقل الوعاء الضريبي وفقا للفقرة ( )٢من هذه املادة عن ناتج نسبة دخل الشركة من األقساط املحلية خالل
ً
ً
السنة إلى إجمالي دخل الشركة من األقساط العاملية وفقا للبيانات املالية العاملية املوحدة مضروبا في صافي الدخل العاملي
قبل الضريبة من نشاط التأمين العام.
 -٣يحدد الوعاء الضريبي لشركة التأمين التي تمارس نشاط التأمين االدخاري في اململكة على النحو اآلتي:
ً
أ -الوعاء الضريبي للشركة املقيمة التي تمارس نشاط التأمين االدخاري ،هو دخل الشركة من االستثمار  ،ناقصا مصاريف
اإلدارة املرتبطة بدخل االستثمار.

ب -الوعاء الضريبي للشركة غير املقيمة التي تمارس نشاط التأمين االدخاري بواسطة منشأة دائمة في اململكة يحدد كما يلي:
الدخل املحلي من االستثمار = إجمالي الدخل العاملي من االستثمار × إجمالي األقساط املحلية ÷ إجمالي األقساط العاملية
.
ويطرح من ذلك ما يلي:
ً
 حصة الفرع املحلي من مصاريف اإلدارة العاملية املتعلقة بدخل االستثمار التي تحدد وفقا لآلتي:مصاريف اإلدارة العاملية املتعلقة بدخل االستثمار × إجمالي األقساط املحلية ÷ إجمالي األقساط العاملية.
ً
 -٢جزء من املصاريف اإلدارية والعمومية للمركز الرئيس للشركة وتحدد وفقا لآلتي:
إجمالي املصاريف اإلدارية والعمومية للمركز الرئيس × إجمالي األقساط املحلية ÷ إجمالي األقساط العاملية .
 -٤يقصد بالتأمين االدخاري  ،إصدار وثائق التأمين التي تستحق عوائدها التسديد عند نهاية العقد  ،أو عند وفاة الشخص
املؤمن عليه.
الضريبة التقديرية
املادة السادسة عشر
 -١مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من املادة الرابعة والثالثين من النظام  ،فإن أوجه النشاط التي ترتبط بمصاريف عاملية ،
ويكون هناك تداخل بين مصاريفها املحلية واملصاريف العاملية ملمارسة أوجه النشاط في اململكة  ،ويصعب فصل ما يعود
لنشاط اململكة من تلك املصاريف بشكل دقيق  ،مما يتعذر معه تقديم حسابات حقيقية خاصة بالنشاط املحلي  ،فيجوز
للهيئة محاسبتها على أساس تقديري.
 -٢األنشطة الصغيرة ذات الدخول املحدودة التي ال يتطلب نشاطها مسك حسابات أو سجالت  ،يجوز للهيئة محاسبتها
باألسلوب التقديري بنسبة أرباح صافية قدرها  %١٥من إجمالي إيراداتها.
 -٣يحق للهيئة من أجل إلزام املكلفين بالتقيد باملتطلبات النظامية وللحد من حاالت التهرب الضريبي  ،إجراء ربط تقديري
ً
وفقا للحقائق والظروف املرتبطة باملكلف في الحاالت اآلتية :
أ -عدم تقديم املكلف إقراره الضريبي في موعده النظامي .وفي حالة تقديم املكلف إقراره الضريبي وقوائمه املالية املدققة
املستندة إلى دفاتر وسجالت نظامية بعد انتهاء املوعد النظامي وقبل إصدار الهيئة للربط التقديري  ،يحق لها قبول إقرار
ً
ً
املكلف ومعالجته وفقا لإلجراءات املتبعة  ،مع توجب الغرامات التي تستحق عليه نظاما.
ب -عدم مسك حسابات ودفاتر وسجالت دقيقة داخل اململكة تعكس حقيقة وواقع عمليات املكلف.
ج -عدم تمكن املكلف من إثبات صحة معلومات اإلقرار بموجب مستندات ثبوتية مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( )٣من املادة
السابعة والخمسين من هذه الالئحة.
ً
د -عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقة املطلوبة في دفاتر وسجالت املكلف وفقا ملا هو محدد في نظام الدفاتر التجارية.

ً
هـ -مسك الدفاتر والسجالت بغير اللغة العربية في حالة إخطار املكلـف كتابيـا بترجمتها للعربية خالل مهلة تحددها الهيئة
وعدم تقيده بذلك.
ً
 -٤يتم تحديد صافي الربح التقديري وفقا ملا يتوفر من قرائن أو حقائق أو مؤشرات ذات عالقة بنشاط املكلف وطبيعته
والظروف املحيطة به  ،وبما ال يقل في جميع األحوال عن املعدالت اآلتية من إيرادات املكلف:

الفئة النشاط  /املهنة
األتاوات والريع
١

نسبة األرباح
%٧٥

٢
٣
٤

أتعاب اإلدارة
الخدمات الفنية واالستشارية
أصحاب املهن الحرة كاألطباء واملحامين واملحاسبين واملهندسين

٥
٦

%٢٠
مكاتب الخدمات العامة
محالت بيع الفواكه والخضروات واللحوم واألسماك والطيور واملواش ي %١٠

٧
٨

%١٠
%١٠

٩

محطات البنزين
املقاولون في مجال األعمال اإلنشائية
األنشطة األخرى خالف ما ذكر أعاله

%٨٠
%٢٠
%٢٠

%١٥

 -٥ال يعتد بأي حسومات من إجمالي اإليرادات كمقاولي الباطن ونحوهم عند الربط التقديري.
 -٦في حالة وجود أعمال مصاحبة لعقود التوريد للمملكة غير محددة القيمة بشكل مفصل في العقد  ،فتقدر إيرادات كل
عمل مصاحب تم ممارسته داخل اململكة بما نسبته  %١٠من إجمالي كامل قيمة العقد.
 -٧يتم تقدير األرباح الرأسمالية عند التخلص من األصول في حالة عدم وجود حسابات نظامية لدى املكلف ( البائع ) على
النحو اآلتي:
أ -إذا كان األصل املباع عبارة عن ورقة مالية كأسهم أو سندات ال يتم تداولها في سوق األوراق املالية  ،فتحدد القيمة البيعية
بالقيمة التعاقدية أو القيمة السوقية أيهما أكبر ،ويتم مقارنتها بأساس تكلفة األصل لتحديد الربح الرأسمالي.
ب -إذا كان األصل املباع عبارة عن حصة في شركة أموال  ،يتم تحديد القيمة البيعية على أساس القيمة التعاقدية  ،أو
القيمة السوقية لهذه الحصة ،أو القيمة الدفترية لها في حسابات الشركة أيها أكبر ،ويتم مقارنتها بأساس التكلفة لتحديد
الربح الرأسمالي.

ج -إذا كان األصل املباع عبارة عن حصة في شركة أشخاص  ،فيتم تحديد القيمة البيعية إما بالقيمة التعاقدية أو القيمة
السوقية أيهما أكبر  ،ويتم مقارنتها بأساس تكلفة األصل لتحديد الربح الرأسمالي .
د -في الحاالت األخرى يتم تحديد القيمة البيعية إما بالقيمة التعاقدية أو القيمة السوقية أيهما أكبر  ،ويقارن ذلك بأساس
التكلفة لتحديد الربح الرأسمالي على أال تقل األرباح الرأسمالية عن  %١٥من أساس التكلفة.
هـ -على الشريك البائع إشعار الهيئة بالبيع وسداد الضرائب املستحقة على أرباح الفترة ما قبل البيع واألرباح الرأسمالية
ً
الناتجة خالل ستين يوما من تاريخ البيع  ،وتعد الشركة واملشتري مسؤولين بالتضامن مع الشريك البائع في سداد أي
مستحقات للهيئة نتيجة لذلك.
قواعد الضرائب على شركات الشخاص
املادة السابعة عشر
 في حالة عدم تقديم شركة األشخاص إقرار املعلومات املطلوب في املوعد النظامي  ،أو في حالة عدم التقيد بالنماذجاملعتمدة لهذا اإلقرار ،تخضع الشركة لغرامة عدم تقديم اإلقرار  ،ويتم احتسابها على أساس  %١من إجمالي إيراداتها  ،وبما
ً
ال يتجاوز  ( ٢٠.٠٠٠عشرون ألف ريال ) وفقا للفقرة (أ) من املادة السادسة والسبعين من النظام.
 -٢ال يتم إخضاع دخل شركة األشخاص للضريبة  ،ويوزع هذا الدخل على الشركاء في الشركة الذين يخضعون للضريبة
ً
بصفتهم الشخصية  ،ويجب على كل منهم تقديم إقراراته الضريبية سنويا في مواعيدها النظامية شاملة جميع دخله الخاضع
للضريبة بما في ذلك دخله من الشركة .
 -٣إذا كان دخل شركة األشخاص من مصدر خارج اململكة  ،أو كان الدخل من الدخول واملكاسب املعفاة من الضريبة حسب
ً
النظام  ،فإنه لتحديد الوعاء الضريبي للشريك  ،يبقى الدخل محتفظا بهذه الصفة  ،وينطبق ذلك على املكاسب والحسومات
والخسائر والديون .
 -٤إذا زادت خسارة الشريك عن أساس تكلفة حصته في شركة األشخاص  ،فال يعتد بأي خسائر تزيد عن أساس تكلفته إال
عندما يتم تغطية هذه الخسارة أو التخلص من حصته في الشركة.
ً
 - ٥تنطبق االلتزامات املتعلقة بشركة األشخاص على اتحاد الشركات (الكونسورتيوم) شامال ذلك ما يتعلق بالتسجيل لدى
الهيئة وتقديم إقرار املعلومات وما يترتب على عدم التقيد بذلك من غرامات.
السنة الضريبية
املادة الثامنة عشر
 -١السنة الضريبية للمكلف الواحد عن جميع أوجه نشاطه  ،هي السنة املالية للدولة  ،وتبدأ السنة املالية للمكلف من تاريخ
حصوله على السجل التجاري أو الترخيص ما لم تتوفر قرائن تثبت خالف ذلك  ،ويجوز له استخدام سنة ضريبية مختلفة في
الحاالت اآلتية:

 إذا كان املكلف يستخدم سنة مالية مختلفة معتمدة من الهيئة قبل نفاذ النظام. إذا كان املكلف يستخدم سنة مالية ميالدية .ً
ً
 عندما يكون املكلف عضوا في مجموعة شركات أو فرعا لشركة أجنبية تستخدم سنة مالية مختلفة.مع مراعاة اآلتي:
أ -أن يلتزم املكلف بتقديم إقرار ضريبي مستقل عن الفترة القصيرة الفاصلة بين آخر سنة ضريبية قبل التغيير وبداية السنة
الضريبية الجديدة  ،وسداد الضريبة بموجبه في املواعيد النظامية .
ب -يجوز أن تكون السنة األولى للمكلف الجديد أو السنة األخيرة له في حالة التوقف أو التصفية سنة مالية قصيرة مستقلة
 ،ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على أن تكون سنة طويلة .
ج -ال يتعارض تطبيق الفقرات السابقة املشار إليها أعـاله مع ما ورد باملـادة السبعين من النظام املتعلقة بتسديد الضريبة
على دفعات معجلة ملن يقوم بتغيير سنته املالية خالل النشاط .
ً
 -٢يجب على املكلف الذي تكون سنته املالية األولى سنة طويلة وفقا لعقد تأسيس الشركة  ،تقديم إقرار ضريبي عن فترة اثني
ً
ً
ً
عشر شهرا من بداية سنته املالية خالل مئة وعشرين يوما من نهايتها  ،وبعد انتهاء السنة املالية الطويلة يقدم للهيئة إقرارا
ً
واحدا عنها ويدفع الضريبة املتحققة بموجبها بعد حسم ما سبق أن دفعه عن الفترة األولى.
ً
 -٣في حالة تقديم اإلقرار الضريبي عن فترة مالية قصيرة  ،وهي الفترة التي تقل عن إثني عشر شهرا  ،فإن تاريخ استحقاق
ً
الضريبة  ،وتقديم اإلقرار الضريبي ،يكون خالل مئة وعشرين يوما من تاريخ قفل الحسابات.
طريقة املحاسبة
املادة التاسعة عشر
مع مراعاة الضوابط الواردة باملادة الثالثة والعشرين من النظام املتعلقة بطريقة املحاسبة  ،فإنه يجوز للشخص الطبيعي
استخدام األساس النقدي أو أساس االستحقاق في قيد معامالته  ،وإذا زاد إجمالي دخله السنوي عن مبلغ خمسة ماليين
ريال  ،فعليه التقيد باستخدام مبدأ االستحقاق واالستمرار عليه في جميع السنوات الضريبية التالية حتى عندما ينخفض
دخله عن هذا الحد.
العقود طويلة الجل
املادة العشرون
ً
ً
ً
(سواء إيرادا للمقاول ،أو مصروفا لصاحب
 تتم املحاسبة عن العقود طويلة األجل للمكلف الذي يستخدم مبدأ االستحقاقً
العقد أو املقاول الرئيس) على أساس نسبة العمل املنجز خالل السنة الضريبية وفقا للمعادلة اآلتية:
 -١التكاليف الفعلية املتكبدة خالل السنة الضريبة × القيمة الكلية للعقد طويل األجل ÷ إجمالي التكاليف املقدرة للعقد
طويل األجل .
 -٢يقصد بالعقد طويل األجل  ،أي عقد تصنيع  ،أو تركيب  ،أو إنشاء  ،أو تسليم مفتاح  ،أو أداء خدمات متعلقة بها ( مثل
عقد املهندس املشرف على إنشاء املشروع )  ،الذي بدأ تنفيذه خالل السنة املالية ولم يكتمل التنفيذ حتى تاريخ إقفال
الحسابات  ،وذلك باستثناء العقد املتوقع تنفيذه بالكامل خالل ستة أشهر من تاريخ البدء الفعلي في تنفيذه .

 -٣في حالة عدم تقيد املكلف بما ورد في الفقرة ( )١من هذه املادة في تحديد إيراداته من العقود طويلة األجل  ،للهيئة الحق في
ً
تحديدها وفقا ملا تراه على ضوء ما يتوفر لديها من معلومات وأدلة وقرائن.

أضريبة استثمارالغازالطبيعي
املادة الحادية والعشرون
يخضع لضريبة استثمار الغاز الطبيعي كل شخص طبيعي أو اعتباري  ،سعودي أو غير سعودي  ،يعمل في مجال استثمار
الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز داخل اململكة العربية السعودية أو منطقتها االقتصادية الخالصة أو جرفها القاري.
املادة الثانية والعشرون
ً
يكون لعبارة " الغاز الطبيعي " أحد املعاني التالية طبقا ملوقعها ضمن سلسلة أوجه نشاط صناعة الغاز:
أ " -الغاز الطبيعي " كما هو َّ
معرف في الئحة التنقيب عن الغاز غير املصاحب وإنتاجه في اململكة العربية السعودية.
ب " -الغاز " كما هو َّ
معرف في نظام إمدادات الغاز وتسعيره.
ج " -الغاز الجاف " كما هو َّ
معرف في نظام إمدادات الغاز وتسعيره.
املادة الثالثة والعشرون
يقصد بأعمال التنقيب واإلنتاج والتجميع والتنقية  ،جميع عمليات قطاع التنقيب واإلنتاج ،بما في ذلك أعمال املسح
الجيولوجية والهندسية واالستكشاف والتنقيب والتقييم والتطوير والحفر وإنتاج الغاز وتجميعه وتنقيته وتهيئته املبدئية.
املادة الرابعة والعشرون
ً
يعد منتجا للغاز من يعمل في إنتاج الغاز الطبيعي وتجميعه وتنقيته ومعالجته وتجزئة سوائل الغاز الطبيعي.
املادة الخامسة والعشرون
يقصد بمرافق املستهلكين املواقع التي تستلم كميات الغاز الطبيعي و/أو سوائل الغاز الطبيعي الستعمالها كوقود أو لقيم أو
لتوزيعها بواسطة شبكة التوزيع املحلية أو لغرض التخزين.
املادة السادسة والعشرون
ً
يعد نشاط توزيع الغاز وسوائله من خالل شبكات التوزيع املحلية  ،املرخص به وفقا لنظام إمدادات الغاز وتسعيره  ،من
أوجه االستثمار في الغاز الطبيعي.
املادة السابعة والعشرون
ً
يعد نشاط تخزين الغاز وسوائله املرخص به كنشاط قائم بذاته  ،وفقا لنظام إمدادات الغاز وتسعيره  ،من أوجه االستثمار
في الغاز الطبيعي.

املادة الثامنة والعشرون
الدخل الخاضع لضريبة استثمار الغاز الطبيعي هو إجمالي الدخل املتحقق من بيع أو تبادل أو تحويل الغاز الطبيعي
وسوائله ومكثفات الغاز بما في ذلك الكبريت واملنتجات األخرى  ،وأي دخل متحقق من جميع مجاالت استثمار الغاز الطبيعي
الواردة في املادة الخامسة واألربعين من النظام  ،والتي تشمل اإليرادات املتحققة من نقل الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات
الغاز والدخل من أعمال املعالجة والتجزئة ،والخدمات املتعلقة بها وأي دخل عرض ي أو غير تشغيلي مرتبط بنشاط املكلف
الرئيس مهما كان نوعه ومصدره بما في ذلك الدخل املتحقق من استغالل طاقة فائضة في أحد مرافق أوجه النشاط
الخاضعة لضريبة استثمار الغاز الطبيعي من قبل الغير  ،ويتم تحديد الدخل املشار إليه على أساس االستحقاق.
املادة التاسعة والعشرون
يعد من املبادالت أو التحويالت  ،انتقال الغاز الطبيعي أو سوائله أو مكثفات الغاز أو املنتجات والخدمات األخرى فيما بين
ً
أوجه نشاط مستقلة ضريبيا ملكلف واحد  ،أو ألطراف مرتبطة.
املادة الثالثون
يقصد بالغير أي شخص طبيعي أو اعتباري يتعامل مع املكلف  ،ويعد من الغير املكلف بضريبة استثمار الغاز الطبيعي
بموجب أي اتفاقية أو عقد آخر للتنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه.
املادة الواحد والثالثون
ً
يقصد بالنشاط الرئيس للمكلف بضريبة استثمار الغاز الطبيعي العمل أو األعمال املصرح بها طبقا التفاقية أو عقد
التنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه أو تلك املرخص بها بموجب نظام إمدادات الغاز وتسعيره ملمارسة العمل في مجال
استثمار الغاز الطبيعي  ،بما في ذلك أوجه النشاط املستقلة املرخص بها.
املادة الثانية والثالثون
تعني اتفاقية أو عقد التنقيب عن الغاز وإنتاجه الوثيقة أو الوثائق القانونية التي تمنح بموجبها حكومة اململكة العربية
السعودية املستثمر حق ممارسة العمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي  ،وتحدد املناطق التي ترخص فيها بممارسة هذه
األعمال.
املادة الثالثة والثالثون
يقصد باملرفق الخاضع لضريبة استثمار الغاز الطبيعي أي مرفق أو ممتلكات أخرى يتم استخدامها من قبل املكلف
بالضريبة للقيام بأعمال االستثمار في مجال الغاز الطبيعي.
املادة الرابعة والثالثون
ً
يتم تحديد األسعار املستخدمة في تحديد إجمالي الدخل املتحقق وفقا ألحكام نظام إمدادات الغاز وتسعيره والئحته
ً
التنفيذية  ،وما لم يرد بأيهما نص حول ذلك يتم تسعيره طبقا لألسس التجارية  ،على أن يتم اعتماد هذا التسعير من قبل
وزارة البترول والثروة املعدنية.

املادة الخامسة والثالثون
يتم قياس الكميات املتعلقة بإثبات الدخل ً
بناء على املعايير الفنية التي تحددها وزارة البترول والثروة املعدنية.
املادة السادسة والثالثون
ال تعد األرباح الرأسمالية التي تتحقق للمستثمر في مجال استثمار الغاز الطبيعي نتيجة تنازله عن حصته في الشركة املرخص
ً
ً
ً
ً
لها بالعمل في هذا املجال  ،جزئيا أو كليا  ،ضمن الدخل الخاضع للضريبة على استثمار الغاز الطبيعي ،إنما تعد دخال خاضعا
لضريبة الدخل بواقع عشرين باملائة.
املادة السابعة والثالثون
املصاريف جائزة الحسم من الدخل الخاضع لضريبة استثمار الغاز الطبيعي هي املصاريف جائزة الحسم بموجب املادة
الثانية عشرة من النظام  ،ويعد الريع واإليجار السطحي من املصاريف جائزة الحسم والتي تحدد على أساس االستحقاق.
املادة الثامنة والثالثون
ً
ً
ً
يتم حساب التدفقات النقدية السنوية التراكمية من أول سنة يقدم املكلف عنها إقرارا ضريبيا  ،وذلك اعتبارا من بدء
ممارسته النشاط الخاضع لضريبة استثمار الغاز الطبيعي.
املادة التاسعة والثالثون
لغرض حساب معدل العائد الداخلي  ،تعد التدفقات النقدية السنوية لكل سنة قد حدثت بنهاية السنة.
املادة الربعون
يتم حساب معدل العائد الداخلي على أساس التدفقات النقدية السنوية الفعلية دون أخذ أثر معدل التضخم السنوي أو
أي عوامل أخرى في اإلعتبار  ،ويجب مصادقة املحاسب القانوني للمكلف على صحة ذلك.
املادة الحادية والربعون
ً
تحسب التدفقات النقدية السنوية لضريبة استثمار الغاز الطبيعي وفقا ملا يلي:
وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي  ،يضاف إليه اآلتي:
– صافي الخسائر التشغيلية َّ
املرحلة ألغراض الضريبة والتي تم حسمها لحساب وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.
 -٢البنود غير النقدية التي تم حسمها للوصول إلى وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي  ،ومنها على سبيل املثال :
أ -اإلستهالك واإلطفاء العائدين لألصول الثابتة املرسملة  ،واألصول غير امللموسة املرسملة .
ب -إستهالك النفقات املرسملة لتكاليف ما قبل التشغيل جائزة الحسم .
ج -الحسميات الناشئة عن استهالك الدفعات املقدمة لقاء خدمات مستقبلية تتعلق باملعامل أو خطوط األنابيب أو غيرها .
 -٣نفقات التمويل ورسوم الخدمات املصرفية املتعلقة بالتمويل .
ويحسم من اإلجمالي اآلتي:
 -١املصروفات النقدية الرأسمالية مهما كان مصدر تمويلها  ،ومنها على سبيل املثال :

 إضافات األصول الثابتة . إضافات أخرى على األصول غير امللموسة خالل السنة املالية .ً
 مصروفات مدفوعة مقدما لخدمات مستقبلية تتعلق باملعامل و/أو خطوط األنابيب  ،أو غيرها . أي تكاليف رأسمالية ملا قبل التشغيل جائزة الحسم .وال يجوز حسم رسوم التمويل أو أي خدمات بنكية أخرى مرسملة  ،أو أي مصروفات رأسمالية أخرى غير مرتبطة بأوجه
نشاط االستثمار في مجال الغاز الطبيعي  ،مثل شراء أسهم و/أو سندات ونحوها .
 -٢ضرائب استثمار الغاز الطبيعي وضرائب الدخل املدفوعة لحكومة اململكة العربية السعودية أثناء السنة املالية  ،وال
يدخل ضمن ذلك الغرامات املترتبة عليها  ،والضرائب والغرامات املسددة عن أطراف أخرى  .والناتج يمثل التدفقات
النقدية السنوية.
املادة الثانية والربعون
يعد معدل العائد الداخلي الذي يتم الوصول إليه بنا ًء على التدفقات النقدية السنوية التراكمية في نهاية السنة املالية ،
األساس في تحديد سعر ضريبة استثمار الغاز الطبيعي الذي يطبق على املكلف للسنة املالية التالية.
املادة الثالثة والربعون
ً
يوضح الجدول التالي مثاال لحساب معدل العائد الداخلي  ،وسعر ضريبة استثمار الغاز الطبيعي الواجب التطبيق:
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املادة الرابعة والربعون
ً
أي تعديالت تجريها هيئة الزكاة والدخل على معدل العائد الداخلي  ،وسعر الضريبة املحدد وفقا إلقرار املكلف عن سنة ما ،
يؤخذ أثرها في االعتبار عند حساب معدل العائد الداخلي وسعر الضريبة لكل من السنوات الضريبية التالية إلى أن يتم
حسم الخالف حول هذه التعديالت بصفة نهائية.
املادة الخامسة والربعون
ً
تعد أوجه نشاط اإلستثمار في مجال الغاز الطبيعي للعقد الواحد  ،وفقا للمادة الحادية والخمسين من النظام  ،وحدة واحدة
ً
ً
ال يجوز تجزئتها ألغراض ضريبة استثمار الغاز الطبيعي  ،وتمثل ً
وعاء ضريبيا واحدا.

وال يجوز للمكلف توحيد نشاطه في مجال استثمار الغاز الطبيعي عن عقد ما مع عقد آخر في ذات النشاط ألغراض ضريبة
استثمار الغاز الطبيعي .
كما ال يجوز للمكلف توحيد نشاطه في مجال استثمار الغاز الطبيعي مع أي نشاط خارج مجال استثمار الغاز الطبيعي  ،مثل
مشاريع املياه والكهرباء والبتروكيماويات وغيرها.
املادة السادسة والربعون
في حالة ممارسة املكلف لنشاط معالجة الغاز الطبيعي أو تجزئته في معمل مستقل مرخص له  ،أو نقل الغاز الطبيعي للغير
في خط أنابيب مستقل مرخص له  ،فيجب على املكلف مسك حسابات مستقلة مدققة ألوجه هذا النشاط  ،وتقديم إقرار
ً
ضريبي مستقل عنها  ،كما يجب على املكلف أن يقدم إلى هيئة الزكاة والدخل بيانا بإيراداته ومصروفاته املشتركة موزعة على
ً
مختلف أوجه نشاطه في مجال استثمار الغاز الطبيعي مصدقا من محاسب قانوني مرخص له في اململكة.
املادة السابعة والربعون
يتحقق نقل الغاز الطبيعي للغير كشرط موجب للخضوع لضريبة الدخل املشار إليها في الفقرة (ب) من املادة الثانية
والخمسين من النظام متى تم تخصيص ما نسبته ( )%٣٠على األقل من طاقة خط األنابيب الستخدام الغير.
املادة الثامنة والربعون
على كل مكلف يخضع لضريبة استثمار الغاز الطبيعي  ،تقديم إقرار ضريبي واحد عن العقد الواحد وإن اشترك في تنفيذ
العقد أكثر من كيان قانوني  ،وفي حالة ممارسة أي من الكيانات القانونية املذكورة  ،بما في ذلك املكلف  ،أوجه نشاط
ً
مستقلة مرخص بها وفقا للمادة الثانية والخمسين من النظام في إطار العقد الواحد  ،فتفصل ويقدم كل كيان قانوني إقرار
ضريبي مستقل عنها.
املادة التاسعة والربعون
ً
يقدم املكلف بضريبة استثمار الغاز الطبيعي إقراره متضمنا حساب ضريبة الدخل العامة املستحقة عليه بواقع ، %٣٠
ً
وفقا لسعر الضريبة املحدد ً
بناء على معدل العائد الداخلي
إضافة إلى حساب ضريبة استثمار الغاز الطبيعي املستحقة
وسداد كل من ضريبة الدخل املستحقة  ،وضريبة استثمار الغاز الطبيعي املستحقة بعد حسم ما سدده كضريبة دخل.
املادة الخمسون
في حالة خضوع املكلف بضريبة استثمار الغاز الطبيعي لتعليمات جباية الزكاة املطبقة من قبل الهيئة  ،فإنه يتعين على
ً
املكلف تقديم إقرار بالزكاة املستحقة عليه للهيئة عن كل سنة  ،إضافة إلى إقراره الضريبي وفقا ألحكام النظام  ،وسداد
الزكاة املستحقة عليه  ،وفي حالة زيادة الضريبة عن الزكاة  ،فعليه سداد فرق الضريبة بعد حسم الزكاة التي سبق أن سددها
بالزيادة عن الضريبة املستحقة للسنة  /السنوات السابقة.
املادة الحادية والخمسون
مع مراعاة القواعد املتعلقة باملدة النظامية للربط (مدى جواز إعادة فتح الربط )  ،فإنه في حالة وجود مانع نظامي من

تحصيل الضريبة املترتبة على تصحيح خطأ في الربط لسنة أو أكثر  ،فإن ذلك ال يحول دون إعادة حساب معدل العائد
ً
الداخلي الصحيح  ،ومن ثم حساب وتحصيل الضريبة املستحقة لكافة السنوات التالية التي يجوز نظاما إعادة الربط عليها.
املادة الثانية والخمسون
ً
يتعين على املكلف بضريبة استثمار الغاز الطبيعي االحتفاظ بدفاتره وسجالته املحاسبية طوال املدد املحددة نظاما  ،على أال
يقل ذلك عن مدة االتفاقية أو العقد.
املادة الثالثة والخمسون
يمنح املكلف ً
بناء على طلبه شهادة بتسديد ضريبة الدخل  ،وشهادة أخرى بتسديد ضريبة استثمار الغاز الطبيعي متضمنة
اإلشارة إلى ما تم سداده كضريبة دخل  ،ورقم وتاريخ الشهادة الصادرة عنها.
املادة الرابعة والخمسون
فيما لم يرد نص عليه في هذا الفصل  ،تطبق على املكلف بضريبة استثمار الغاز الطبيعي األحكام األخرى الواردة في النظام
والالئحة.
التسجيل
املادة الخامسة والخمسون
 -١باستثناء املكلفين الخاضعين لضريبة االستقطاع النهائي  ،فإنه يلزم التسجيل في الهيئة لألغراض الضريبية لكل من:
أ -الشخص الخاضع للضريبة بمقتض ى النظام وذلك قبل موعد نهاية سنته املالية األولى.
ب -الشخص أو الجهة امللزمة باستقطاع الضريبة بموجب املادة الثامنة والستين من النظام قبل تسديد الدفعة األولى  ،بما
في ذلك شركات األشخاص.
 -٢تقوم الهيئة بتسجيل الجهات الحكومية واملؤسسات العامة.
ً
 -٣تفرض الهيئة غرامة عن عدم التسجيل في املوعد النظامي وفقا لآلتي:
فئة املكلــف
شخص طبيعي

الغرامة
 ١.٠٠٠ريال

١٠.٠٠٠
شركة أموال مساهمة
ريال
كيانات أخرى
 ٥.٠٠٠ريال
الدفاتروالسجالت املحاسبية
املادة السادسة والخمسون
 -١يجب على كل مكلف  ،باستثناء غير املقيم الذي ليس له منشأة دائمة في اململكة وكذلك املستثنين في املادة السادسة

عشرة من هذه الالئحة  ،االحتفاظ بالدفاتر التجارية وهي على األقل  :دفتر اليومية العامة  ،دفتر األستاذ العام  ،دفتر الجرد،
إضافة للسجالت املحاسبية الضرورية الالزمة لتحديد الضريبة بشكل دقيق  ،وتكون هذه الدفاتر والسجالت ممسوكة
داخل اململكة باللغة العربية  ،مع االحتفاظ باملستندات التي تثبت صحتها والبيانات واإليضاحات التي تفسرها  ،ويجوز
للمكلف تكليف جهة مهنية متخصصة للقيام بذلك مع بقاء املكلف مسؤوال مسؤولية مباشرة عنها  ،مع ضرورة التقيد
بالشروط والضوابط الواردة في نظام الدفاتر التجارية.
ً
 -٢يجوز للمكلف مسك حساباته عن طريق الحاسب اآللي وفقا للضوابط اآلتية:
أ -أن يكون مقر الحاسب اآللي باململكة  ،وبالنسبة للمكلف الذي يعمل في اململكة من خالل منشأة دائمة يجوز أن يكون مقر
الحاسب اآللي املركزي في الخارج على أن يزود فرع اململكة بوحدة طرفية محلية يمكن عـن طريقها الحصول على كافة البيانات
والقيود املتعلقة بحسابات املنشأة الدائمة في اململكة.
ب -أن يكون تدوين البيانات الخاصة بهذه الدفاتر عن طريق الحاسب اآللي باللغة العربية  ،وأن تعكس نفس الصورة التي
تعطيها الدفاتر املنصوص عليها.
ً
ج -حفظ كافة املستندات األصلية املؤيدة لجميع القيود املدونة بالدفاتر املحاسبية محليا.
د -أن تستخرج الحسابات الختامية وامليزانية العمومية من الحاسب اآللي مباشـرة  ،وفي حالة استخدام الحسابات التقليدية
مع االستعانة بالحاسب اآللي في بعض بنود الحسابات  ،فإنه يتعين إرفاق كافة قيود التسوية وأن تكون باللغة العربية.
هـ -يجب استخراج بيانات مطبوعة في الحاسب اآللي (مخرجات) بشكل دوري ( ربع سنوي ) تتضمن جميع املعلومات.
و -أن توثق املنشأة نظام إدخال وتوجيه املعلومات( القيود املحاسبية ) في الحاسب اآللي وذلك للرجوع إليها عند الحاجة.
ز -أن تتوافر لدى املنشأة وسائل األمان الالزمة والضوابط الكافية التي تحول دون التالعب في املعلومات والتي يمكن فحصها
ومراجعتها.
ح -للهيئة الحق في املراجعة اآللية للنظم والبرامج املطبقة من قبل املكلف في إعداد حساباته على الحاسب اآللي
اإلقرارات
املادة السابعة والخمسون
 -١تصدر الهيئة نماذج اإلقرارات الضريبية الضرورية وأي بيانات أو إيضاحات تساعد املكلف على الوفاء بالتزاماته املتعلقة
بتعبئة اإلقرار الضريبي وتقديمه للهيئة  ،وعلى املكلف التقيد باستخدام النماذج املحددة ،ويجوز له استخدام نماذج
مستخرجة من الحاسب اآللي إذا كانت متطابقة بشكل كامل مع النماذج املعتمدة.
ً
 -٢يجب على املكلف تقديم اإلقرار ومرفقاته بعد تعبئة كافة حقوله خالل الفترة املحددة نظاما  ،وعليه اإلفصاح عن جميع
ً
إيراداته املتحققة خالل فترة اإلقرار ،ويعد اإلقرار مقدما في تاريخ استالمه بموجب إشعار رسمي من قبل الهيئة أو أي جهة
أخرى مخولة بذلك .ينطبق ذلك على شركات األشخاص عند تقديم إقرار املعلومات  ،وكذلك على إقرارات التوقف عن
ً
النشاط لجميع املكلفين  ،وعند انتهاء املوعد النظامي لتقديم اإلقرار خالل اإلجازة الرسمية  ،يكون اإلقرار مقبوال إذا سلم
وتم السداد بموجبه في أول يوم عمل يلي اإلجازة.
 -٣يقع عبء إثبات صحة ما ورد في إقرار املكلف من إيرادات ومصروفات وأي بيانات أخرى على املكلف  ،وفي حالة عدم
تمكنه من إثبات صحة ما ورد في إقراره  ،يجوز للهيئة  ،إضافة إلى تطبيق أي جزاءات نظامية أخرى  ،عدم إجازة املصروف
ً
الذي ال يتم إثبات صحته من قبل املكلف أو القيام بربط تقديري وفقا لوجهة نظر الهيئة في ضوء الظروف والحقائق

املرتبطة بالحالة واملعلومات املتاحة للهيئة .
ً
 -٤بالنسبة لحاالت التوقف عن النشاط يقدم اإلقرار والسداد بموجبه خالل ستين يوما من تاريخ التوقف عن النشاط.
ً
 -٥بالنسبة لشركات األشخاص يجب تقديم إقرار املعلومات خالل ستين يوما ًً من انتهاء السنة املالية للشركة  ،وفي حالة
ً
ً
وجود شريك موص ي أو أكثر ،فعلى الشركة أن تقدم إقرارا ضريبيا بمقدار الضريبة املستحقة على حصة الشركاء املوصين
ً
وفقا للقواعد املطبقة على شركات األموال.
 -٦يجب أن يشهد محاسب قانوني على صحة ما اشتمل عليه إقرار املكلف الذي يتجاوز دخله الخاضع للضريبة قبل حسم
ً
املصاريف مليون ريال سعودي  ،خصوصا ما يلي :
أ -أن معلومات اإلقرار مستخرجة من دفاتر وسجالت املكلف ومطابقة لها.
ُ
ً
ب -أن اإلقرار أعد وفقا ألحكام نظام ضريبة الدخل السعودي.
ً
 -٧على كل شخص يعهد إليه بمسؤولية تصفية شركة  ،أو تركة  ،أو حالة إفالس  ،أو إعسار ،أن يشعر الهيئة خطيا ببدء
إجراءات التصفية  ،وتقديم اإلقرارات الضريبية في مواعيدها النظامية لحين انتهاء التصفية  ،وتزويد الهيئة بنسخة من
ً
القوائم املالية النهائية ( الحساب الختامي للتصفية )  ،وتسديد املبالغ الضريبية املستحقة للهيئة في مدة ال تتجاوز ستين يوما
ً
من تاريخ انتهاء التصفية  ،وفي حالة التخلف عن ذلك يعد مسؤوال عن سداد تلك املبالغ بالتضامن مع املكلف األصلي إذا
ثبت توفرها والتقصير في توريدها.
حق والهيئة في املعلومات
املادة الثامنة والخمسون
 -١على أي شخص  ،طبيعي أو اعتباري  ،بما في ذلك املؤسسات والهيئات العامة  ،والجهات الحكومية  ،تزويد الهيئة
باملعلومات األساسية  ،التي حددتها املادة الحادية والستين من النظام  ،عن عقود املقاوالت والخدمات والتوريدات التي تبرم
مع أي شخص من القطاع الخاص  ،وأي تعديالت تطرأ على تلك العقود خالل فترة ال تتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ توقيع
العقد  ،وكذلك عند أي تعديل يطرأ على العقد  ،كما أن على تلك الجهات إخطار الهيئة بتاريخ التوقف عن تنفيذ العقد ألي
ً
سبب  ،وما يترتب لكل من طرفي العقد من حقوق لدى الطرف اآلخر نتيجة التوقف وذلك خالل ثالثين يوما من تاريخ التوقف
 ،ويحق للهيئة طلب نسخة من العقد.
ً
 -٢إذا أخل بهذا االلتزام أحد األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين املنوط بهم مسؤولية إخطار الهيئة  ،يكون مسؤوال
بالتضامن مع املكلف عن الضريبة املتوجبة عن العقد  ،وأي غرامات ضريبية مترتبة عليه.
ً
 -٣طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم ( )٢٧٨لعام ١٣٩١هـ  ،يعد مدراء اإلدارات املالية  ،ومدراء إدارات املشاريع في املصالح
الحكومية واملؤسسات العامة  ،مسؤولين عن إخطار الهيئة باملعلومات املطلوبة عن العقود املبرمة في املوعد املحدد.
 -٤دون اإلخالل بااللتزامات الواردة في املادة الثامنة والستين من النظام املتعلقة باستقطاع الضريبة  ،يسري االلتزام الوارد
في فقرات هذه املادة على جميع العقود باستثناء العقود التي تقل قيمتها عن مائة ألف ريال.
إجراءات الفحص والربط
املادة التاسعة والخمسون
 -١يحق للهيئة إجراء الفحص امليداني للتحقق من وفاء املكلف بااللتزامات املفروضة عليه بمقتض ى النظام الضريبي.

 -٢مع مراعاة األحكام الواردة في األنظمة األخرى  ،يجوز القيام بفحص ميداني ملكلف بهدف تجميع معلومات عن مكلف آخر.
ً
ويتم القيام بالفحص امليداني أثناء ساعات العمل الخاصة بالشخص الخاضع للفحص  ،واملكلف ملزم نظاما بتقديم
املعلومات التي تطلبها الهيئة  ،كما يحق للهيئة إجراء الفحص امليداني لكافة دفاتر وسجالت املكلف دون إشعار مسبق.

 -٣يتم الفحص امليداني في موقع املكلف أو في مكاتب الهيئة  ،بموجب خطاب رسمي من الهيئة  ،وفي حالة نقل أي دفاتر أو
ً
سجالت أو مستندات من موقع املكلف يعطى سندا بها  ،ويجوز لفاحص الهيئة الشخوص ملوقع املكلف بهدف التحقق من
طبيعة عمل املكلف .

 -٤إذا مسك املكلف دفاتره وسجالته على وسائط إلكترونية  ،يجب عليه تزويد فاحص ي الهيئة باملعلومات التي يطلبونها على
نسخ ورقية عند طلبهم ذلك.
ُ ِّ
 -٥إذا لم يتعاون املكلف الخاضع للفحص في تأمين املعلومات املطلوبة  ،يجـوز للفاحص اتخاذ اإلجراءات التي تمكن من
الحصول على الحسابات والسجالت واملستندات األخرى ذات الصلة التي توفر هذه املعلومات  ،ويجوز له التحفظ عليها
ً
مؤقتا إذا كان هناك سبب يجعله يعتقد أن املكلف قد يحاول إخفاءها أو إتالفها أو التالعب بها .
ً
 -٦عند االنتهاء من الفحص  ،تعاد املستندات إلى صاحبها خالل خمسة عشر يوما من انتهاء الفحص  ،وللهيئة أن تحتفظ
بصورة عن أي مستندات أو قيود عند الحاجة.

 -٧إذا لم توافق الهيئة على إقرار املكلف  ،تشعره بالتعديالت التي أجرتها على إقراره الضريبي  ،وأسباب التعديل  ،ومقدار
الضريبة والغرامات املترتبة على ذلك  ،وحقه في االعتراض  ،واملدة النظامية املحددة لالعتراض  ،ويكون اإلشعار بالبريد
املسجل أو بأي وسيلة أخرى تثبت استالمه لإلشعار.
ً
 -٨مع عدم اإلخالل بنص الفقرة (ب) من املادة الخامسة والستين من النظام  ،يعد اإلقرار مقبوال من الهيئة إذا مض ى على
ً
تقديمه خمس سنوات من نهاية األجل املحدد لتقديم اإلقرار دون تلقي املكلف إشعارا من الهيئة بشأنه.

 -٩يجوز للهيئة تصحيح األخطاء الحسابية واملادية خالل عشر سنوات من نهاية األجل املحدد لتقديم اإلقرار الضريبي عن
السنة الضريبية ً
بناء على طلب املكلـف  ،أو إذا تم اكتشافها من الهيئة أو الجهات الرقابية.
ويقصد باألخطاء الحسابية واملادية  ،األخطاء الناتجة عن إحدى العمليات الحسابية مثل (الجمع  ،الطرح  ،الضرب ،
القسمة)  ،أو الناتجة عن وضع رقم خطأ مكان الرقم الصحيح  ،أو ما شابه ذلك.

 -١٠يجوز للهيئة تصحيح الخطأ في تطبيق النظام والتعليمات خالل خمس سنوات من نهاية األجل املحدد لتقديم اإلقرار
الضريبي عن السنة الضريبية ً
بناء على طلب املكلف  ،أو إذا تم اكتشاف الخطأ من الهيئة أو من الجهات الرقابية
العتراض والستئناف
املادة الستون
ً
 -١يحق للمكلف االعتراض على الربط أو إعادة الربط عليه من قبل الهيئة خالل املدة النظامية املحددة بستين يوما من تاريخ
تسلمه خطاب الربط أو إعادة الربط ،ويجب أن يكون االعتراض بموجب مذكرة مسببة يقدمها إلى الجهة التي أخطرته بالربط
ً
 ،وعند انتهاء مدة االعتراض خالل اإلجازة الرسمية  ،يكون االعتراض مقبوال إذا سلم في أول يوم عمل يلي اإلجازة مباشرة .
ً
 -٢تدرس الهيئة االعتراض  ،وإذا اقتنعت بصحته وفقا ملا قدم لها من مبررات ومستندات  ،فلها أن تقبل االعتراض أو جزء
منه وتخطر املكلف بالربط املعدل على هذا األساس  ،وفي حالة استمرار الخالف بين املكلف والهيئة ترفع الهيئة االعتراض إلى
اللجنة االبتدائية.
ً
 -٣ال يعد اإلعتراض مقبوال من الناحية الشكلية ما لم يسدد املكلف املستحق عن جميع البنود غير املعترض عليها  ،أو كان
هناك ترتيبات متفق عليها مع الهيئة لتسديد الضريبة املستحقة على أقساط  ،على أن يتم السداد وطلب التقسيط واملوافقة
عليه خالل املدة النظامية لالعتراض .
ً
 -٤يجوز للهيئة أو املكلف استئناف القرار االبتدائي أمام اللجنة االستئنافية خالل ستين يوما من تاريخ اإلبالغ بالقرار  ،وعند
ً
انتهاء مدة االستئناف خالل اإلجازة الرسمية يكون االستئناف مقبوال إذا سلم في أول يوم عمل يلي اإلجازة مباشرة  ،كما يجوز
ً
ألي من الهيئة واملكلف التظلم من القرار االستئنافي أمام ديوان املظالم خالل ستين يوما من تاريخ اإلبالغ بالقرار.
املادة الحادية والستون
 -١تشكل لجان اعتراض ابتدائية للفصل في الخالفات الضريبية التي تنشأ بين الهيئة واملكلفين  ،وتتكون كل لجنة من رئيس
وثالثة أعضاء على األقل  ،ويجب أن يكون أعضاء اللجنة من املتخصصين في مجال املحاسبة  ،واألنظمة  ،والضرائب ،
أحدهم من موظفي الهيئة  ،وال تقل مرتبة أي منهم عن العاشرة أو ما يعادلها حسب نظام الخدمة املدنية.

 -٢يعاد تشكيل اللجنة االبتدائية كل أربع سنوات  ،مع مراعاة استمرار واحد أو أكثر من األعضاء في اللجنة لفترة أو لفترات
أخرى.
ً
 -٣يخطر رئيس اللجنة كال من هيئة الزكاة والدخل واملكلف بالتاريخ الذي تحدده اللجنة لسماع مبرراتهما وحججهما وتقديم

ما لديهما من مستندات  ،على أن يرفق مع إخطار املكلف نسخة من مذكرة الهيئة املرفوعة حول اعتراضه  ،وإذا كان املكلف
املعترض جهة أجنبية ليس لها ممثل في اململكة يتم إخطار املكلف عن طريق وزارة الخارجية قبل موعد الجلسة بوقت ال يقل
ً
عن تسعين يوما .

 -٤إذا تخلف أحد الطرفين أو كالهما عن الحضور  ،فللجنة االعتراض أن تصدر قرارها وفق الوقائع واألوراق املعروضة عليها
 ،ويجوز تأجيل الجلسة ألسباب تقتنع بها اللجنة ملرتين كحد أقص ى .
ً
 -٥ال يعد انعقاد اللجنة صحيحا إال بحضور األغلبية من أعضائها  ،على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه .
ً
بداية في سالمة االعتراض من الناحية الشكلية ً ،
سواء فيما يتعلق بتقديمه خالل املوعد النظامي  ،أو مدى
 -٦تنظر اللجنة
قانونية التمثيل لكل طرف  ،أو سداد الضريبة املستحقة عن البنود غير املعترض عليها قبل النظر في االعتراض من الناحية
املوضوعية .

 -٧تصدر لجنة االعتراض االبتدائية قرارها في االعتراض بأغلبية األصوات  ،وإذا تساوت األصوات يغلب الرأي الذي يصوت
معه الرئيس.

 -٨ال يجوز أن يقل ربط الضريبة في قرار اللجنة عما أقر به املكلف أو ممثله  ،وال أن يتجاوز ربط الهيئة.
ً
 -٩تخطر اللجنة كال من الهيئة واملكلف بالقرار بموجب خطاب رسمي مسجل أو بأي وسيلة أخرى تثبت تسليمه  ،ويعد قرار
ً
ً
اللجنة االبتدائية نهائيا ما لم يتم استئنافه من أحد الطرفين خالل ستين يوما من تاريخ استالمه.

 -١٠على هيئة الزكاة والدخل تنفيذ القرار االبتدائي وتعديل الربط بموجبه وإشعار املكلف بذلك حتى لو تم استئنافه.

 -١١إذا رغب املكلف استئناف قرار لجنة االعتراض االبتدائية يجب عليه ما يلي:
أ -تسديد االلتزام الضريبي املستحق للهيئة بموجب القرار االبتدائي  ،أو تقديم ضمان بنكي بكامل القيمة ساري املفعول ملدة
ً
ً
ً
وقابال للمصادرة بعد صدور القرار النهائي ً
بناء على طلب الهيئة دون حاجة ملوافقة أي
ال تقل عن سنة قابـال للتجديد تلقائيا
ً
طرف آخر  ،وأن يكون وفقا للصيغة املعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك كشرط لقبول استئنافه من الناحية

الشكلية.
ً
ب -تقديم عريضة استئناف مسببة  ،مع أي مستندات إضافية  ،فضال عن إيصال التسديد أو صورة الضمان البنكي إلى
اللجنة االستئنافية  ،لقيد االستئناف في سجل اللجنة خالل املوعد املحدد لالستئناف.
ً
ج -ال يتم اإلفراج عن الضمان أو رد املبالغ املسددة نقدا إال بعد صدور قرار نهائي في الخالف
املادة الثانية والستون
 -١يراعى عند اقتراح تشكيل اللجنة االستئنافية املنصوص عليها في الفقرة (ب) من املادة السابعة والستين من النظام  ،أن
تكون من الرئيس وأربعة أعضاء على األقل من ذوي االختصاص في مجال املحاسبة  ،واألنظمة  ،والضرائب.
ً
 -٢ال يعد انعقاد اللجنة صحيحا إال بحضور األغلبية من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه .
 -٣تنظر اللجنة بداية في سالمة االعتراض من الناحية الشكلية ً ،
سواء فيما يتعلق بتقديمه خالل املوعد النظامي  ،أو مدى
ً
قانونية التمثيل لكل طرف  ،أو سداد الضريبة املستحقة عن البنود غير املستأنف عليها  ،وتقديم ضمان بنكي وفقا للصيغة
املعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي عن البنود املستأنف عليها وذلك قبل النظر في االستئناف من الناحية
املوضوعية .

 -٤تصدر اللجنة قرارها بعد سماع آراء الطرفين ودراسة حججهما وأسانيدهما  ،وفي حالة اختالف آراء أعضاء اللجنة يصدر
القرار بأغلبية األصوات  ،على أن ال يزيد عن ربط الهيئة وال يقل عن إقرار املكلف .

 -٥يجوز للجنة عند الحاجة أن تستعين بمن تراه من أصحاب الخبرة واملستشارين بمقابل يحدد حسب الحالة  ،على أن يتم
تحديد املقابل في خطاب التكليف .

 -٦على اللجنة تزويد كل من املكلف والهيئة بنسخة من قرارها بموجب خطاب رسمي مسجل أو بأي وسيلة أخرى تثبت
تسليمه .
ً
ً
 -٧يكون قرار اللجنة نهائيا وملزما للطرفين ما لم يتم التظلم منه أمام ديوان املظالم.
 -٨يصدر قرار وزاري يحدد مكافآت رئيس وأعضاء اللجان االبتدائية واالستئنافية ومعاونيهم.

استقطاع الضريبة
املادة الثالثة والستون
ً
 -١يخضع غير املقيم للضريبة عن أي مبلغ يحصل عليه من أي مصدر في اململكة  ،وتستقطع الضريبة من إجمالي املبلغ وفقا
لألسعار اآلتية:

أتعاب إدارة.

%٢٠

أتاوة أو ريع  ،دفعات مقابل خدمات مدفوعة للمركز الرئيس أو شركة مرتبطة.
إيجار  ،خدمات فنية أو استشارية  ،تذاكر طيران أو شحن جوي أو بحري  ،خدمات اتصاالت هاتفية دولية  ،أرباح
موزعة  ،عوائد قروض  ،قسط تأمين أو إعادة تأمين .
أي دفعات أخرى.

%١٥
%٥
%١٥

 -٢يقصد بأتعاب اإلدارة  :املبالغ املدفوعة مقابل عقود خدمات اإلدارة كعقود إدارة الفنادق  ،وإدارة السفن  ،ونحوها.

 -٣يقصد بالخدمات الفنية واالستشارية  :الخدمات الفنية  ،والتقنية  ،والعلمية  ،مهما كان نوعها بما في ذلك الدراسات،
والبحوث في املجاالت املختلفة ،وأعمال املسح ذات الطبيعة العلمية أو الجيولوجية أو الصناعية  ،والخدمات االستشارية ،
أو اإلشرافية  ،أو مقابل الخدمات الهندسية مهما كان نوعها  ،بما في ذلك املخططات املتعلقة بها.
 -٤يقصد بالدفعات مقابل تذاكر طيران أو شحن جوي أو بحري  :أي دفعات مقابل شراء تذاكر أو تكاليف شحن جوي أو
بحري مدفوعة في اململكة لشركات نقل جوي أو بحري أو لوكالئها أو ممثليها في اململكة وال يشمل ذلك املبالغ املدفوعة مقابل
شحن البضائع من الخارج إلى موانئ اململكة .
 -٥يقصد بخدمات االتصال الهاتفية الدولية  :أي مبالغ مدفوعة إلى جهة غير مقيمة مقابل خدمات متعلقة بتقديم خدمة
االتصال الهاتفي الدولي من اململكة .
 -٦يقصد باألرباح املوزعة  :أي توزيع من شركة مقيمة إلى مساهم غير مقيم  ،وأي أرباح محولة من منشأة دائمة إلى أطراف
مرتبطة  ،مع مراعاة اآلتي :
أ -ال تخضع لضريبة االستقطاع توزيعات األرباح في الشركات العاملة في مجال استثمار الغاز الطبيعي أو الزيت أو املواد
الهيدروكربونية.

ب -يعد في حكم التوزيع التصفية الجزئية أو الكاملة للشركة بما يتجاوز رأس املال املدفوع .
املو ِّزعة لضريبة الدخل من فرض ضريبة االستقطاع على املبالغ َّ
ج -ال يمنع خضوع الشركة َ
املوزعة منها .

 -٧يقصد بأي دفعات أخرى  :أي مبالغ مدفوعة لغير مقيم من مصدر في اململكة مقابل خدمات خالف ما ذكر في الفقرة ()١
من هذه املادة .

 -٨تفرض ضريبة االستقطاع حسب النسب املحددة في الفقرة ( )١من هذه املادة على كامل املبلغ املدفوع لغير املقيم بغض
النظر عن أي مصروف تكبده لتحقيق هذا الدخل  ،وبغض النظر عن مدى نظامية قبوله أو جزء منه كمصروف جائز
الحسم ولو كانت املبالغ املدفوعة تعود إلى عقود أبرمت بتاريخ سابق لنفاذ النظام.

 -٩على املكلف بضريبة االستقطاع االلتزام باآلتي :
ً
أ  -تقديم بيان االستقطاع الشهري وفقا للنموذج املعد من الهيئة وذلك خالل العشرة أيام األولى من الشهر الذي يلي الشهر
الذي تم الدفع فيه للمستفيد.
ً
ب -تقديم املعلومات الخاصة بعمليات االستقطاع التي أجراها امللزم باالستقطاع لكل سنة مالية  ،وفقا للنموذج املعد من
ً
الهيئة  ،في موعد ال يتجاوز مئة وعشرون يوما من انتهاء السنة املالية باستثناء شركات األشخاص فعليها تقديم النموذج
ً
خالل ستين يوما من نهاية سنتها املالية.
ج -االحتفاظ بالسجالت الالزمة للتحقق من صحة االلتزام بأحكام االستقطاع  ،والتي يجب أن يتوفر فيها على األقل اسم
وعنوان املستفيد  ،نوع الدفعة  ،قيمتها  ،املبلغ املستقطع ،ويحتفظ بهذه السجالت مع املستندات املؤيدة لها ملدة ال تقل عن
عشر سنوات بعد الدفع  ،وتمدد فترة االحتفاظ بالسجالت إذا كان املوضوع ال يزال محل دراسة من قبل الهيئة أو الجهات
املختصة حتى إنهاء الدراسة أو صدور قرار نهائي.
تسديد الضريبة على دفعات معجلة
املادة الرابعة والستون
 -١يقصد بتسديد الضريبة على دفعات معجلة  ،الواردة في املادة السبعين من النظام ،أن يسدد املكلف عن سنته الضريبية
ً
استثناء من املادة الستين ( فقرة ب ) واملادة التاسعة والستين من
مبالغ مقدمة على حساب الضريبة في مواعيد مبكرة
النظام بضوابط هي :
أ -تحقق إيرادات للمكلف خالل السنة الضريبية.
ب -أن تكون الدفعة بما نسبته  %٢٥من ضريبة املكلف املستحقة عليه حسب إقرار السنة الضريبية السابقة ناقص
الضريبة املستقطعة عنه في السنة الضريبية السابقة.
ً
ويقصد بالضريبة املستحقة عليه عن السنة الضريبية السابقة  ،الضريبة التي تم تحديدها وفقا ألحكام النظام وهذه
الالئحة .

كما يقصد بالضريبة املستقطعة  ،الضريبة التي تم استقطاعها من املكلف عن نشاطه من املنبع بموجب املادة الثامنة
والستين من النظام .
ج -أن يتم السداد على ثالث دفعات متساوية في اليوم األخير من الشهر السادس ،والشهر التاسع  ،والشهر الثاني عشر من
السنة الضريبية .
د -عند تأخر سداد الدفعة عن موعدها املحدد  ،تضاف غرامة تأخير قدرهـا  %١من الدفعة عن كل ثالثين يوم تأخير.
هـ -تطبق إجراءات التحصيل اإللزاميـة األخرى الواردة في النظـام في حالـة تأخير السداد للدفعة املعجلة عن موعدها النظامي.

 -٢يجوز للهيئة أن تخفض قيمة الدفعات املعجلة بما يتناسب مع انخفاض إيرادات املكلف إذا اقتنعت أن دخل املكلف
للسنة الضريبية ينقص عن دخل السنة السابقة بما ال يقل عن . %٣٠

 -٣على املكلف تسديد الدفعة األولى بالكامل في موعدها املحدد  ،وعند طلبه تخفيض الدفعات التالية يجب عليه تقديم
ً
ً
طلب كتابي موضحا به مبررات الطلب ومدعما باملستندات الثبوتية  ،وعلى الهيئة البت في طلب املكلف خالل ثالثين يوم
عمل من تاريخ استالمه.

 -٤ال يخل ذلك بالترتيبات القائمة مع الشركات العاملة في مجال إنتاج الزيت واملواد الهيدروكربونية بهذا الخصوص
تقسيط الضريبة
املادة الخامسة والستون
 -١يحق للمكلف طلب تقسيط املبالغ املستحقة من ضرائب وغرامات وفق الضوابط اآلتية :
ً
أ -تقديم طلب خطي من املكلف إلى هيئة الزكاة والدخل موضحا به قيمة االلتزام الضريبي الواجب عليه  ،والفترة أو الفترات
املالية املتعلقة به  ،وأسباب عدم قدرة املكلف على سداد االلتزام الضريبي في تاريخ أوتواريخ االستحقاق  ،مع تقديم
املستندات املؤيدة لذلك  ،ويشمل طلب املكلف عدد األقساط  ،وقيمة كل قسط  ،وأي دفعات مقدمة  ،وعلى الهيئة دراسة
ً
الطلب والرد على املكلف خالل ثالثين يوما.
ب -ال تزيد مدة التقسيط عن عدد السنوات املستحق عنها االلتزام الضريبي املتراكم .
ً
ج -ال يشمل التقسيط الضرائب والغرامات التي قام املكلف بحجزها من املنبع والتزم بتوريدها للخزينة العامة طبقا للمادة
الثامنة والستين من النظام.
ً
د -يصبح قرار التقسيط الغيا في حالة التوقف عن سداد قسطين متتاليين  ،أو إذا ما تبين أن حقوق الخزينة العامة معرضة
ً
للضياع  ،ويخطر املكلف بإلغاء التقسيط بخطاب رسمي من الهيئة  ،وفي هذه الحالة يلزم املكلف فورا بسداد ما يستحق
عليه بالكامل .

ً
 -٢تفرض غرامة تأخير على الضرائب املقسطة من تاريخ استحقاقها طبقا للفقرة (أ) من املادة السابعة والسبعين من
النظام.
ً
 -٣تستوفى أوال الضريبة املستحقة على املكلف من أي مبالغ يتم تحصيلها  ،وبعد ذلك تستوفى أي غرامات مستحقة ،
وينطبق ذلك على أي تسديدات أخرى تحت الحساب.

 -٤يفوض مدير عام هيئة الزكاة والدخل بصالحية تقسيط املبالغ املستحقة والنهائية من ضرائب وغرامات التي ال تزيد عن
مليون ريال.
رد املبالغ الزائدة
املادة السادسة والستون
 -١يحق للمكلف طلب استرداد أي مبالغ دفعها بالزيادة عما هو مستحق عليه بموجب هذا النظام خالل خمس سنوات من
السنة الضريبية املسدد عنها بالزيادة  ،على أن يكون طلب االسترداد مقدم من املكلف نفسه أو من ينوب عنه بموجب وكالة
رسمية.
 -٢على الهيئة دراسة طلب املكلف والتحقق من وجود مبالغ مدفوعة بالزيادة من قبله  ،وإنهاء إجراءات رد تلك املبالغ خالل
ً
ثالثين يوما من تاريخ استالم الهيئة للطلب.
 -٣ال ينظر إلى أي مطالبات رد مبالغ مسددة بالزيادة إذا كان هناك إقرارات ضريبية لم يتم تقديمها للهيئة .
 -٤ال ينظر إلى أي مطالبات رد ملبالغ مسددة بالزيادة في حاالت االعتراض أو االستئناف  ،إال بعد صدور حكم نهائي يؤكد
استحقاق املكلف لهذه املبالغ  ،وتقديم طلب بذلك من قبله.
 -٥إذا تأخرت الهيئة في رد املبالغ التي ثبت سدادها بالزيادة  ،يصرف للمكلف تعويض قدره  %١من املبلغ الزائد عن كل ()٣٠
ً
يوم تأخير تبدأ بعد مض ي( )٣٠يوما على طلب االسترداد حتى تاريخ الرد  ،وال يحتسب للمكلف أي تعويض عن املدة التي يقل
ً
التأخير فيها عن ثالثين يوما.

الغرامات
املادة السابعة والستون
 تفرض غرامة عدم تقديم اإلقرار في الحاالت اآلتية:ً
أ -عدم تقديم اإلقرار خالل مئة وعشرون يوما من تاريخ نهاية السنة املالية.
ً
ب -عدم تقديم اإلقرار طبقا للنموذج املعتمد حتى لو قدم في املوعد النظامي.
ً
ج -عدم تسديد الضريبة املستحقة بموجب اإلقرار حتى لو قدم اإلقرار في املوعد النظامي ووفقا للنموذج املعتمد.

ً
د -عدم إشعار الهيئة وتقديم اإلقرار الضريبي في حالة التوقف عن مزاولة النشاط خالل ستين يوما من تاريخ التوقف
والسداد بموجبه.
ً
هـ -عدم تقديم إقرار املعلومات الخاص بشركات األشخاص خالل سـتين يوما من نهاية السنة الضريبية .
 -٢في حالة عدم تقديم اإلقرار في املوعد املحدد ُ ،ت َّ
حصل األعلى من الغرامتين اآلتيتين :
(أ) %١ -من إجمالي اإليرادات وبحد أقص ى قدره  ( ٢٠.٠٠٠عشرون ألف ريال ) .
(ب) -حسب النسب اآلتية :
ً
 %٥من الضريبة غير املسددة إذا لم يتجاوز التأخير ثالثين يوما من املوعد النظامي.
ً
ً
 %١٠من الضريبة غير املسددة إذا زاد التأخير عن ثالثين يوما ولم يتجاوز تسعين يوما من املوعد النظامي .
ً
ً
 %٢٠من الضريبة غير املسددة إذا زاد التأخير عن تسعين يوما ولم يتجاوز ثالثمائة وخمسة وستين يوما من املوعد النظامي.
ً
 %٢٥من الضريبة غير املسددة إذا زاد التأخير عن ثالثمائة وخمسة وستين يوما من املوعد النظامي .
 -٣تعني الضريبة غير املسددة الفرق بين ما سدده املكلف في املوعد النظامي  ،والضريبة املستحقة السداد بموجب أحكام
النظام وتشمل التعديالت التي تجريها الهيئة والتي أصبحت نهائية حسبما هو وارد في الفقرة ( )٢من املادة الحادية والسبعين
من هذه الالئحة بما في ذلك الحاالت املعترض عليها حيث تحتسب الغرامة من تاريخ املوعد النظامي لتقديم اإلقرار والسداد.
املادة الثامنة والستون
 -١تضاف إلى الغرامات الواردة في املادة السابقة  %١من الضريبة غير املسددة عن كل ثالثين يوم تأخير في الحاالت اآلتية:
أ -التأخير في تسديد الضريبة املستحقة بموجب اإلقرار .
ب -التأخير في تسديد الضريبة املستحقة بموجب ربط الهيئة .
ج -التأخير في تسديد الدفعات املعجلة في مواعيدها املحددة بنهاية الشهر السادس  ،والتاسع  ،والثاني عشر من السنة
املالية للمكلف.
د -الضرائب التي صدرت املوافقة بتقسيطها من تاريخ استحقاقها الواردة في املادة الحادية والسبعين من النظام.
هـ -التأخير في تسديد الضريبة املطلوب استقطاعها املحددة بعشرة أيام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد
الواردة في املادة الثامنة والستين من النظام  ،وتقع مسؤولية سدادها على الجهة املكلفة باالستقطاع.
ً
 -٢ال يتوجب احتساب الغرامة املحددة بواقع  %١من الضريبة غير املسددة إذا لم تكتمل مدة التأخير ثالثين يوما من تاريخ
االستحقاق.

 -٣ال يمنع الربط على املكلف باألسلوب التقديري من فرض غرامة عدم تقديم اإلقرار وغرامة التأخير متى توفرت مبررات
فرضها.
املادة التاسعة والستون
تنطبق أحكام غرامة الغش الواردة في الفقرة (ب) من املادة السابعة والسبعين من النظام على املكلف باستقطاع الضريبة في
حالة إخفائه معلومات أو تقديمه معلومات غير صحيحة  ،وتقع مسؤولية سدادها على الجهة املكلفة باالستقطاع.
اسقاط دين والضريبة والغرامات
املادة السبعون
ألغراض الفقرة (د) من املادة التاسعة والسبعين من النظام  ،يسقط دين الضريبة والغرامات بقرار من الوزير في الحاالت
اآلتية:
 -١إفالس املكلف بموجب حكم قضائي.
 -٢وفاة الشخص الطبيعي وثبوت عدم وجود تركة يمكن استيفاء الدين منها.
 -٣عدم وجود أموال منقولة أو غير منقولة لسداد دين الضريبة عند تصفية شركات األموال.
 -٤املبالغ التي اتخذت بحقها جميع إجراءات التحصيل اإللزامي دون جدوى.
اجراءات الحجزوالتحصيل اإللزامي
املادة الحادية والسبعون
ً
 -١يطالب املكلف الذي عليه مستحقات نهائية للهيئة بضرورة سدادها خالل ثالثين يوما من تاريخ املطالبة كمطالبة أولى ،
ً
تليها مطالبة ثانية بضرورة السداد خالل ثالثين يوما أخرى  ،وذلك بموجب خطابات رسمية.

 -٢تعد املستحقات نهائية في الحاالت اآلتية:
أ -موافقة املكلف على الربط.
ب -مرور املوعد النظامي دون قيام املكلف بسداد املستحق عليه بموجب إقراره.
ج -انتهاء املوعد النظامي لالعتراض على الربط املعدل الذي تجريه الهيئة.
د -صدور قرار نهائي من لجان االعتراض االبتدائية أو االستئنافية أو ديوان املظالم.

 -٣في حالة عدم تجاوب املكلف مع املطالبات بالسداد األولى والثانية يخطر بموجب خطاب رسمي بنية الحجز على أمواله
ً
ً
املنقولة وغير املنقولة الجائزة شرعا ما لم يتم السداد خالل عشرين يوما من تاريخ هذا اإلخطار.

 -٤تزود مؤسسة النقد العربي السعودي بنسخة من إخطار نية الحجز إليقاف أي سحوبات من أرصدة املكلف البنكية.

 -٥تقوم الهيئة إليقاع الحجز على ممتلكات املكلف املنقولة وغير املنقولة بكل أو أي من اآلتي :
أ -الكتابة ملؤسسـة النقد العربي السعودي للحجز على أموال املكلف بالبنوك املحلية في حدود القيمة املستحقة عليه من
الضريبة والغرامة وتوريدها لحساب الهيئة عند الطلب.
ب -الكتابة لهيئة الجمارك للحجز على استيرادات املكلف في حدود القيمة املستحقة عليه من الضريبة والغرامة.
ج -الكتابة لوزارة املالية للحجز على أي مبالغ تخص املكلف املدين في حدود القيمة املستحقة عليه من الضريبة والغرامة.
د -الكتابة لوزارة العدل إليقاف أي تصرف للمكلف باملمتلكات غير املنقولة.

 -٦يتعين على كل من قام بالحجز املطلوب تسليم األصل املحجوز لديه إلى الهيئة عندما تطلب منه ذلك  ،وهذا االلتزام يشمل
ً
أي مبالغ يكون طرف ثالث مدينا بها للمكلف بتاريخ تسلم إشعار الحجز أو بعده.
ً
ً
 -٧إذا كان املكلف املدين شخصا طبيعيا  ،يتم الحجز على أمواله املنقولة وغير املنقولة الشخصية واملتعلقة بنشاطه في
ً
ً
حدود املديونية  ،وينطبق ذلك على املكلف إذا كان شريكا متضامنا في شركة أشخاص أو في شركة توصية باألسهم .أما إذا
ً
كان املدين شريكا في شركة أموال  ،فيطالب في حدود حصته في رأسمال الشركة .

 -٨بعد انتهاء إجراءات الحجز وانتهاء مدد اإلنذار ،يتم التنفيذ على أموال املكلف املنقولة وغير املنقولة وبيعها بما يكفي
ً
لتسديد الدين وفقا لإلجراءات النظامية النافذة.

 -٩يسدد من حصيلة البيع مصاريف الحجز والبيع  ،ثم دين الضريبة والغرامة  ،ويعاد أي مبلغ متبقي للمكلف.

 -١٠إضافة إلى ما سبق  ،يحق للهيئة التنسيق مع الجهات ذات العالقة لحرمان املكلف من الدخول في املنافسات الحكومية ،
أو استقدام أي عمالة  ،أو إصدار وتجديد رخص العمل التي تمكنه من ممارسة النشاط.

 -١١إذا توفي املكلف صاحب املؤسسة الفردية وعليه مستحقات للهيئة لم تسدد في حينها  ،فإنه يتوجب تحصيل تلك
املستحقات قبل قسمة التركة  ،وإال طولب الورثة بسدادها كل بحسب نصيبه منها.

 -١٢يزود املكلف بصورة من جميع اإلجراءات املتخذة بحقه واملشار إليها أعاله .

 -١٣تقوم الهيئة فور تحصيلها كامل املبالغ املستحقة لها بإبالغ الجهات الحكومية املعنية بذلك لتتولى إيقاف جميع
اإلجراءات املتخذة بحق املكلف.
املكافات التشجيعية
املادة الثانية والسبعون
يمنح موظفو الهيئة املتميزون في أداء أعمالهم ً ،
وبناء على توصيات مدير عام الهيئة  ،مكافآت تشجيعية وفق الشروط
والضوابط اآلتية :

 -١بذل جهد غير عادي من خالل عمليات املراجعة والفحص إلقرارات املكلفين وحساباتهم ومتابعتها  ،يؤدي إلى اكتشاف أو
توفير مبالغ للخزينة العامة  ،وثبوت استحقاق هذه املبالغ بشكل نهائي .

 -٢اكتشاف ديون ضريبية كانت مشطوبة أو مجهولة أو مفقودة أو غير معروفة من قبـل  ،وتحصيل تلك املبالغ املكتشفة
وتوريدها لخزينة الدولة بشكل نهائي .

 -٣أال تتجاوز املكافأة التشجيعية راتب ثالثة أشهر في السنة  ،ويتناسب مقدار املكافأة مع حجم الجهد املبذول  ،واملبالغ
ً
املحققة وفقا لآلتي :
 راتب شهر واحد للمبالغ املحققة من خمسين ألف إلى مئتين وخمسين ألف ريال. راتب شهرين للمبالغ املحققة التي تزيد عن مئتين وواحد وخمسين ألف ريال إلى مليون ريال . راتب ثالثة شهور للمبالغ املحققة التي تزيد عن مليون ريال في السنة.املادة الثالثة والسبعون
تشكل لجنة في الهيئة تكون مهمتها النظر في الحاالت التي تحال لها لتقييم الجهد املبذول في كل حالة  ،واقتراح املكافأة املالئمة
لها على ضوء املبررات واملستندات املقدمة.
تاريخ سريان النظام والالئحة
املادة الرابعة والسبعون
ً
تعد أحكام النظام الضريبي الصادر باملرسوم امللكي الكريـم رقـم (م )١/وتاريـخ ١٤٢٥/١/١٥هـ نافذة املفعول اعتبارا من
ً
١٤٢٥/٦/١٣هـ املوافق ٢٠٠٤/٧/٣٠م وذلك وفقا للمادة الثمانين من النظام حيث نشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم
( )٣٩٩٠وتاريخ ١٤٢٥/٣/١١هـ املوافق ٢٠٠٤/٤/٣٠م  ،كما تعد هذه الالئحة سارية املفعول من تاريخ نفاذ النظام .
تنطبق أحكام النظام والئحته على السنوات الضريبية التي تبدأ بعد ١٤٢٥/٦/١٣هـ املوافق ٢٠٠٤/٧/٣٠م .

كما تطبق أحكام ضريبة االستقطاع الواردة في املادة الثامنة والستين من النظام على املبالغ املدفوعة في أو بعد
١٤٢٥/٦/١٣هـ املوافق ٢٠٠٤/٧/٣٠م.

