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الدليل اإلرشادي

لالعتراض على قرارات الهيئة

دليل إرشــادي بشــأن كيفية االعتراض أمام الهيئة

 على قراراتها بمقتضى األنظمة الضريبية والزكوية 

اإلصدار األول |  13 فبراير 2022م
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أصــدرت هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمارك هــذا الدليل اإلرشــادي بغرض إيضــاح بعض المعالجــات ذات الصلة 

بتطبيــق األحــكام النظاميــة الســارية فــي تاريــخ إصــداره، وال يعــد محتــوى هــذا الدليــل بمثابــة تعديل على 

أي مــن أحــكام األنظمــة واللوائــح المعمــول بها فــي المملكة. 

وتؤكــد الهيئــة علــى تطبيقهــا للمعالجــات التوضيحيــة الــواردة فــي هــذا الدليــل -حيثمــا تنطبــق-، وذلــك 

فــي ضــوء النصــوص النظاميــة ذات الصلــة، وفــي حــال تعديــل أي إيضــاح أو محتــوى وارد فــي هــذا الدليــل 

-لنــص نظامــي غيــر معــدل- فــإن تطبيــق المعالجــة التوضيحيــة المحدثــة يكــون علــى المعامــالت التــي 

تتــم بعــد تاريــخ نشــر النســخة المحدثــة مــن الدليــل علــى الموقــع اإللكترونــي للهيئــة.



 ألغراض هذا الدليل اإلرشادي؛ يقصد بالمصطلحات التالية المعاني الموضحة

أمامها

التعريف المصطلح

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.الهيئة

النظام الضريبي

أو الزكوي

أي نظــام فــي المملكــة يحــدد ضريبــة أو يفرضهــا، أو أي أنظمــة أخــرى أو لوائــح أو تعليمــات أو اتفاقيــات دوليــة تبرمهــا 
المملكــة وتكــون الهيئــة مســؤولة عــن تطبيقهــا، مثــل نظــام ضريبــة الدخــل ونظــام ضريبــة القيمــة المضافــة ونظــام الضريبــة 

االنتقائيــة والالئحــة التنفيذيــة لضريبــة التصرفــات العقاريــة والالئحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة.   

االتفاقيات الدولية
ــا فيهــا وتكــون مصــادق عليهــا ونافــذة، وتشــمل  ــدول تكــون المملكــة طرًف أي اتفاقيــة ثنائيــة أو متعــددة األطــراف بيــن ال
-دون حصــر- االتفاقيــات الضريبيــة بخصــوص تجنــب االزدواج الضريبــي ومنــع التهــرب الضريبــي بشــأن الضرائــب علــى الدخــل أو 

رأس المــال.

الالئحة التنفيذية للنظام الضريبي أو الزكوي ذي الصلة.الالئحة

المكلف
ــزكاة  ــة ال ــع لجباي ــة ويخض ــة مختص ــن جه ــادر م ــص ص ــب ترخي ــاط بموج ــارس النش ــن يم ــاري وكل م ــي أو اعتب ــخص طبيع ش

ــن: ــخاص  التاليي ــر، األش ــك، دون حص ــمل ذل ــة، ويش ــح التنفيذي ــة واللوائ ــب األنظم ــة بموج والضريب

الشخص المكلف بسداد الضريبة أو الملزم باستقطاع الضريبة وفقًا لنظام ضريبة الدخل.)أ(

الشخص المكلف بسداد الزكاة وفًقا لالئحة جباية الزكاة.)ب(

 الشخص الخاضع للضريبة وفًقا لنظام ضريبة القيمة المضافة.)ج(

الشخص المسجل ألغراض الضريبة االنتقائية وفًقا لنظام الضريبة االنتقائية.)د(

المتصرف والمتصرف له أو من يتصرف بالنيابة عنهما وفًقا ألحكام الئحة ضريبة التصرفات العقارية.)هـ(

قواعد العمل 
قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة الصــادرة باألمــر الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ 12 ربيــع األخيــر 

1441هـ

طلب رسمي يقدمه المكلف إلى الهيئة للطعن أمامها على قرار أصدرته بموجب نظام ضريبي أو زكوي. االعتراض

رقم التعريف 
الضريبي

الرقم المميز الذي تخصصه الهيئة للمكلف عند التسجيل وفقًا لنظام ضريبي أو زكوي.

اإلشعار
أي مســتند خطــي )ســواء ورقــي أو إلكترونــي( ُيرســل مــن شــخص آلخــر )بمــا فــي ذلــك الهيئــة( وذلــك وفًقــا للوســائل 

المنصــوص عليهــا فــي النظــام. 

اللجنة الداخلية المعنية في الهيئة لتسوية الخالفات التي تنشأ بينها وبين المكلفين على الربوط الزكوية والضريبية.اللجنة الداخلية

لجنة الفصل
ــة  ــة الداخلي ــن اللجن ــة أو م ــن الهيئ ــادرة م ــرارات الص ــأن الق ــة بش ــات المقدم ــي التظلم ــل ف ــة بالفص ــة المكلف ــة االبتدائي اللجن

ــل. ــد العم ــكام قواع ــا ألح وفًق

اللجنة المكلفة بالفصل في التظلمات المقدمة بشأن القرارات الصادرة من لجنة الفصل وفًقا ألحكام قواعد العمل.اللجنة االستئنافية
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1-مقدمة

يحــق للمكلفيــن أن يحظــوا بمعاملــة منصفــة فــي جميــع تعامالتهــم مــع الهيئــة. وُيعتبــر الحــق فــي االعتــراض حًقــا 

أساســًيا لكافــة المكلفيــن وأحــد أهــم أســس هــذه المعاملــة الُمنصفــة. إذ أن أحــد أهــم وأبــرز مســؤوليات الهيئــة هــي 

تطبيــق أحــكام األنظمــة الضريبيــة بأفضــل الممارســات لضمــان أعلــى درجــات االمتثــال الضريبــي دون اإلضــرار بحقــوق 

المكلفيــن. 

ويوضــح هــذا الدليــل اإلرشــادي إجــراءات االعتــراض أمــام الهيئــة التــي يمكــن للمكلــف القيــام بهــا فــي حــال عــدم 

رضــاه علــى قــرار صــادر منهــا تنفيــًذا لنظــام أو أنظمــة ضريبيــة. 

ــواردة فــي هــذا الدليــل اإلرشــادي إجــراءات االعتــراض أمــام الهيئــة علــى القــرارات الصــادرة  ال تشــمل التوضيحــات ال

ــه؛ كمــا ال تشــمل إجــراءات  ــًذا ل ــح الصــادرة تنفي ــون( الجمــارك الموحــد أو التعليمــات واللوائ ــًذا لنظــام )قان منهــا تنفي

االعتــراض أمــام الهيئــة علــى قــرارات أو أعمــال تمارســها الهيئــة بصفتهــا جهــة إدارة خــارج مهامهــا الممارســة تنفيــًذا 

ألنظمــة ضريبيــة. 

ال تشــمل التوضيحــات الــواردة فــي هــذا الدليــل اإلرشــادي إجــراءات االعتــراض علــى قــرارات الهيئــة أمــام لجنــة الفصــل 

أو اللجنــة االســتئنافية؛ وبإمــكان المكلــف الحصــول علــى مزيــد مــن المعلومــات حيــال إجــراءات االعتــراض علــى 

قــرارات الهيئــة أمــام لجنــة الفصــل واللجنــة االســتئنافية مــن خــالل موقــع األمانــة العامــة للجــان الزكويــة والضريبيــة 

ــة 1.   والجمركي

https://gstc.gov.sa/ar/DocumentsLb/Publications/Pages/default.aspx )1 »األمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية.«
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1-1-مهام الهيئة

ــل  ــزكاة وتحصيــل الضرائــب وتحقيــق أعلــى درجــات االلتــزام مــن قب ــة مســؤولة عــن القيــام بأعمــال جبايــة ال إن الهيئ

ــن  ــوق المكلفي ــة حق ــى حماي ــرص عل ــك الح ــاء ذل ــا أثن ــب عليه ــا؛ ويج ــم نظاًم ــة عليه ــات المفروض ــن بالواجب المكلفي

وتوفيــر خدمــات عاليــة الجــودة لهــم؛ ونشــر الوعــي بينهــم وتعزيــز التزامهــم الطوعــي. ورغــم كل ذلــك؛ فــإن اختــالف 

الفهــم والتفســير لألنظمــة الضريبيــة ال بــد منــه؛ ولمــا كانــت الهيئــة الجهــة التنفيذيــة وتملــك كافــة الســلطات 

الممنوحــة لهــا بموجــب األنظمــة لممارســة أعمالهــا, كان مــن الواجــب توفيــر حمايــة لحقــوق المكلفيــن إضافــة إلــى 

مســاعي ومســؤوليات الهيئــة فــي حمايتهــا؛ تتمثــل هــذه الحمايــة بمنــح المكلفيــن حــق االعتــراض أمــام الهيئة وحق 

التســوية أمــام اللجنــة الداخليــة باإلضافــة إلــى حــق التظلــم أمــام لجــان مســتقلة علــى درجتيــن ابتدائيــة واســتئنافية؛ 

فــي هــذا الدليــل اإلرشــادي توضــح الهيئــة بشــكل مبســط إجــراءات االعتــراض علــى القــرارات الصــادرة منهــا أمامهــا. 

 2-ما قبل االعتراض

2-1-تجنب اللجوء لالعتراض

2-1-1-إيصال المعلومات للمكلفين وتعزيز الحوار

مــن األســباب التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى كثــرة االعتراضــات ضعــف إلمــام المكلفيــن باألحــكام الضريبيــة والزكويــة 

وإجــراءات الفحــص والربــط التــي تجريهــا الهيئــة أو ســوء تفســيرهم لهمــا. وتــرى الهيئــة أنهــا مســؤولة عــن توفيــر 

المعلومــات المناســبة للمكلفيــن واألفــراد والمهنييــن المتخصصيــن بمــا يمنــع وقــوع مثــل هــذه الحــاالت؛ وفــي 

ذات الوقــت يجــب علــى كافــة المكلفيــن تعزيــز الوعــي الذاتــي مــن خــالل الحــرص علــى متابعــة مســتجدات للمــواد 

التوعويــة مــن أدلــة ونشــرات ضريبيــة باإلضافــة إلــى تقديــم االستفســارات حيــال األنظمــة الضريبيــة إلــى الهيئــة أو 

المرخصيــن لتقديــم االستشــارات الضريبيــة / الزكويــة كٌل فــي مجالــه لتفــادي أي إشــكال أو إســاءة تفســير أو عــدم 

امتثــال كان مــن الممكــن تفاديــه. 

فعلى سبيل المثال، ُتقدم الهيئة معلومات في بعض الظروف المحددة، مثل ما يلي: 

جداول زمنية دورية بآجال الوفاء بااللتزامات، وتفاصيل االتصال بالخدمات المختصة، وما شابه ذلك.	 

توفير حمالت إعالمية دورية.	 

عند إرسال مواد مطبوعة لإلعالن عن أمر ما، في شكل رسالة لفئة معينة من المكلفين.	 
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فــي بدايــة الفحــص الضريبــي: لتوضيــح مســار إجــراءات الفحــص وكذلــك حقــوق المكلــف الخاضــع للفحــص والواجبــات 	 

الواقعــة عليــه.

ا على طلب كتابي للحصول على معلومات أو الستيضاح موقف الهيئة بشأن موقف معين.	  ردًّ

عنــد طلــب المكلفيــن رأي الهيئــة تجــاه حالــة أو تفســيرها لنــص أو توضيحهــا إلجــراء مــن خــالل التواصــل مــع مــدراء 	 

العالقــة لكبــار المكلفيــن.

عنــد طلــب المكلفيــن رأي الهيئــة تجــاه حالــة أو تفســيرها لنــص أو توضيحهــا إلجــراء مــن خــالل التواصــل مــع قنــوات 	 

الهيئــة لبقيــة المكلفيــن. 

عند طلب أي مكلف تقديم قرار تفسيري من الهيئة تجاه حالة محددة من خالل البوابة اإللكترونية. 	 

كمــا توفــر الهيئــة العديــد مــن المــواد التوعويــة واإلرشــادية لتعزيــز الوعــي والمعرفــة بااللتزامــات الضريبيــة والزكويــة 

لكافــة المكلفيــن مــن خــالل موقعهــا اإللكترونــي؛ إذ بإمــكان المكلــف االطــالع علــى الرحــالت التعليميــة لــكل نظــام 

ضريبــي 2 ، واالطــالع علــى األدلــة اإلرشــادية لمختلــف قطاعــات األعمــال فيمــا يتعلــق بتطبيــق األنظمــة الضريبيــة 3 ؛ 

باإلضافــة إلــى العديــد مــن النشــرات الضريبيــة 4 التــي تتنــاول مواضيًعــا محــددة وتوضــح رأي الهيئــة تجاههــا. 

2-1-2-األسلوب المهني في إجراء الفحص

تحــرص الهيئــة علــى المحافظــة علــى مســتوى عــال مــن المهنيــة والكفــاءة لموظفيهــا المســؤولين عــن إجــراء 

ــوق  ــرام حق ــع احت ــم، م ــأداء مهامه ــق ب ــا يتعل ــم فيم ــي القوي ــلوك األخالق ــم بالس ــهود له ــي والمش ــص الضريب الفح

ــف  ــة والمكل ــن الهيئ ــة بي ــة ممكن ــل عالق ــاء أفض ــل إرس ــن أج ــة م ــة وموضوعي ــات بحيادي ــص الملف ــن وفح المكلفي

ــات  ــباب النزاع ــن أس ــد م ــي يح ــا، وبالتال ــفر عنه ــي تس ــج الت ــراءات والنتائ ــم باإلج ل قبوله ــهِّ ــا يس ــص مم ــع للفح الخاض

ــاء. ــوء للقض ــى اللج ــؤدي إل ــن أن ت ــي يمك الت

2-1-3-الرقابة

تعتمــد الهيئــة مجموعــة إجــراءات للتحقــق مــن االســتراتيجية المســتخدمة فــي الفحــص، حيــث تمــر عمليــات 

الفحــص الضريبــي بعــدد مــن نقــاط االختبــار التــي تتيــح للهيئــة التأكــد مــن أن عمليــات الفحــص تتــم “وفًقــا للقواعــد” 

ــا علــى التأكــد مــن أن الحــوار مــع المكلــف  ــة أيًض وبمقتضــى التوجيهــات المحــددة فــي هــذا الصــدد. وتحــرص الهيئ

يجــري فــي ظــروف عاديــة.

ويحتفــظ الموظــف المســؤول عــن الفحــص بوثيقــة يســجل فيهــا التحقيقــات واألعمــال اإلجرائيــة المنفــذة، ممــا 

يســهل تســيير الشــؤون اإلداريــة ويكفــل إمكانيــة الرجــوع للعمليــات لغــرض الرقابــة والمتابعــة.

  https://edujourneys.zatca.gov.sa/home/tracks)2
  https://zatca.gov.sa/ar/HelpCenter/guidelines/Pages/default.aspx)3

  https://zatca.gov.sa/ar/MediaCenter/Publications/Pages/default.aspx)4
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3-تقديم االعتراض

يحــقُّ للمكلــف االعتــراض علــى قــرارات الهيئــة بموجــب قواعــد العمــل 5  ؛ كمــا أن هــذا الحــق مكفــول فــي األنظمــة 

الضريبيــة والزكويــة, وقــد حــددت قواعــد العمــل حــق المكلــف فــي االعتــراض أمــام الهيئــة علــى القــرار الصــادر منهــا 

ــل  ــة الفص ــام لجن ــم أم ــة و/أو التظل ــة الداخلي ــام اللجن ــوية أم ــب التس ــف طل ــنى للمكل ــبًقا ليتس ــرًطا مس ــاره ش باعتب

ــتئنافية.  ــة االس ــام اللجن ــال- أم ــب الح وحس

وعليــه؛ يجــب أواًل توضيــح المقصــود بـــ “القــرار” الــذي يحــق للمكلــف االعتــراض عليــه؛ إذ يقصــد بالقــرار فــي هــذا الدليــل 

أي شــكل مــن أشــكال اإلفصــاح الــذي تعبــر فيــه الهيئــة عــن إرادتهــا الملزمــة فــي ظــل ســلطتها بمقتضــى األنظمــة 

واللوائــح الضريبيــة علــى أن يــؤدي إفصــاح الهيئــة هــذا إلــى إحــداث أثــر قانونــي؛ فــإن كل مــا يصــدر مــن الهيئــة فــي 

ــا لمــا وضــح أعــاله يحــق للمكلــف االعتــراض  حــدود ســلطاتها بموجــب األنظمــة الضريبيــة ويــؤدي ألثــر قانونــي وفًق

عليــه )ويشــمل القــرار بالعقوبــات وبالغرامــات وبااللتزامــات الماليــة والضريبيــة وبرفــض االســترداد وبعــدم الخضــوع...

إلــخ(  وفيمــا يلــي بعــض األمثلــة لمزيــد مــن التوضيــح:

مثال )1(:

شــركة التميــز المثالــي خاضعــة لضريبــة القيمــة المضافــة وتمتلــك %60 مــن شــركة التوفيــق وهــي بدورهــا شــخص 

خاضــع للضريبــة، تقدمــت شــركة التميــز بطلــب تشــكيل مجموعــة ضريبيــة بينهــا وبيــن شــركة التوفيــق. رفضــت الهيئــة 

طلــب الشــركة فــي تشــكيل المجموعــة الضريبيــة. 

فــي هــذه الحالــة ُيعــد رفــض الهيئــة قــراًرا قابــاًل لالعتــراض مــن شــركة التميــز أو مــن تنيبــه لتمثيلهــا كونــه يعبــر عــن 

اإلرادة الملزمــة للهيئــة فــي رفــض طلــب المكلــف فــي حــدود ســلطاتها؛ حيــث إن تشــكيل المجموعــة الضريبيــة يؤدي 

إلــى أثــر قانونــي وكذلــك رفــض تشــكيلها. 

مثال )2(: 

شــركة التعــاون المثمــر مكلــف زكــوي مســجل لــدى الهيئــة وملتــزم باإلقــرارات الزكويــة فــي مواعيدهــا؛ اســتلمت 

إشــعاًرا مــن الهيئــة بتعديــل اإلقــرار الزكــوي عــن العــام 2020م. 

ــة  ــن إرادة الهيئ ــر ع ــه يعب ــه كون ــن تفوض ــر أو م ــاون المثم ــركة التع ــن ش ــراض م ــاًل لالعت ــراًرا قاب ــة ق ــعار الهيئ ــد إش يع

الملزمــة بموجــب ســلطاتها النظاميــة ويــؤدي لتغييــر فــي المركــز النظامــي لشــركة التعــاون المثمــر أمــام الهيئــة. 

 5( المادة الثانية )2( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
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 مثال )3(: 

أحمــد شــخص خاضــع لضريبــة القيمــة المضافــة ويمــارس نشــاطه فــي األعمــال المهنيــة بشــكل منفــرد؛ تقــدم أحمــد 

باالعتــراض أمــام الهيئــة علــى غرامــة عــدم إصــدار فواتيــر ضريبيــة علــى الخدمــات التــي يوردهــا، تلقــى أحمــد بعــد ذلــك 

طلًبــا لمعلومــات إضافيــة مــن إدارة االعتراضــات لــدى الهيئــة. ال ُيعــد طلــب إدارة االعتراضــات لمعلومــات إضافيــة مــن 

أحمــد قــراًرا مــن الهيئــة؛ كونــه ال يعبــر عــن إرادة ملزمــة مــن الهيئــة ابتــداء وال يــؤدي بحــد ذاتــه إلــى أثــر قانونــي أو 

نظامــي فــال يمكــن االعتــراض عليــه كونــه ال يشــكل قــراًرا ملزًمــا.

وبشكل عام، أدناه بعض الحاالت على سبيل المثال ال الحصر- لبعض القرارات التي يمكن االعتراض عليها:

القرارات الصادرة من الهيئة بالربط على المكلف أو إعادة الربط سواء في الضرائب أو الزكاة.	 

ــجيل 	  ــض التس ــل: رف ــي. مث ــام ضريب ــق أي نظ ــأن تطبي ــه بش ــف بذات ــى مكل ــة إل ــن الهيئ ــادرة م ــة الص ــرارات الملزم الق

وإلغــاء التســجيل...إلخ.

قرارات رفض الترخيص وتعليقه وإلغائه فيما يتعلق بالضريبة االنتقائية.	 

القرارات الصادرة من الهيئة برفض الموافقة على الطلبات المقدمة السترداد الضريبة.	 

القرارات الصادرة من الهيئة بفرض العقوبات والغرامات الضريبية.	 

القرارات الصادرة من الهيئة بشأن الخضوع وعدم الخضوع للزكاة.	 
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1-3 من الذي يحق له تقديم اعتراض؟

ــي  ــدر ف ــرار ص ــى ق ــراض عل ــر االعت ــق للغي ــي ال يح ــط. وبالتال ــرار فق ــأنه الق ــي ش ــدر ف ــن ص ــول لم ــراض مكف ــق االعت ح

شــأن شــخص آخــر مــا لــم يكــن مفوًضــا بشــكل نظامــي مــن الشــخص صاحــب الحــق  )الصفــة( فــي تقديــم االعتــراض. 

ويعتبــر تقديــم االعتــراض الخطــوة األولــى فــي عمليــة حــل النــزاع. وبعــد تقديــم االعتــراض، تقــوم إدارة االعتراضــات 

فــي الهيئــة بالنظــر فيــه.

2-3 مهلة االعتراض

يجــب تقديــم االعتــراض إلــى الهيئــة فــي غضــون ســتين )60( يوًمــا مــن تاريــخ اإلبــالغ بالقــرار 6 . حيــث تبــدأ المــدة مــن 

تاريــخ إبالغــه بالقــرار ويحتســب كل يــوم يلــي تاريــخ اإلبــالغ بمــا فــي ذلــك أيــام اإلجــازات والعطــل الرســمية مــن ضمــن 

هــذه المــدة. 

لذلــك؛ مــن المهــم علــى المكلــف أو أي شــخص صــدر فــي شــأنه قــرار مــن الهيئــة مســارعة فهــم هــذا القــرار وتبعاتــه 

ومــدى رضــاه عنــه وقــد يكــون ذلــك مــن خــالل التواصــل مــع المختصيــن المهنييــن العامليــن لــدى المكلــف أو 

الممارســين المهنييــن بشــكل مســتقل أو طلــب توضيــح مــن الهيئــة؛ واتخــاذ قــرار مــن جانبــه إمــا بااللتــزام بقــرار الهيئــة 

وتنفيــذه أو االعتــراض عليــه قبــل أن يصبــح نهائًيــا عنــد نهايــة المــدة المحــددة أعــاله. إذ أن أثــر انقضــاء المــدة المحــددة 

ــا غيــَر قابــٍل لالعتــراض أمامهــا أو أمــام أي جهــة أخــرى، وفــي حــال صــادف آخــر  ــا ونهائًي هــو اعتبــار قــرار الهيئــة محصًن

يــوم لالعتــراض يــوم عطلــة رســمية تمــدد مهلــة االعتــراض حتــى يــوم العمــل الالحــق.

3-3 كيف يتم تقديم االعتراض؟ 

ــوق  ــى حق ــاظ عل ــه للحف ــددة، إال أن ــاة مح ــالل قن ــن خ ــات م ــم االعتراض ــوب تقدي ــح وج ــة واللوائ ــن األنظم ــم تتضم ل

المكلفيــن وتســهيل عمليــة االعتــراض وفــرت الهيئــة وســائل إلكترونيــة لتلقــي واســتقبال االعتراضات بشــكل رســمي 

وبوســائل تســاعد المكلــف علــى االحتجــاج بهــا خــالف الوســائل التقليديــة؛ باإلمــكان حصرهــا بطريقتيــن: 

ــا فــي نمــوذج معــد ســلًفا لذلــك الغــرض مــن خــالل الخدمــات اإللكترونيــة لبوابــة “إيــراد” اإللكترونيــة التابعــة 	  إلكترونيًّ

للهيئــة حســب نــوع الضريبــة / الــزكاة.

مــن خــالل البريــد اإللكترونــي المخصــص لالعتراضــات التــي لــم توفــر لهــا الهيئــة َبعــد مســار اعتــراض مــن خــالل البوابــة 	 

اإللكترونيــة. 

  6( المادة الثانية )2( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
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وفيما يلي  العناوين البريدية وفق نوع االعتراض:

4-3 التمثيل

ــه أن يكلــف أي شــخص  يقــدم االعتــراض مــن صاحــب الشــأن الــذي صــدر فــي حقــه القــرار المعتــرض عليــه؛ ويجــوز ل

ــا. ويمكــن للمكلــف أيضــًا أن يطلــب مــن الهيئــة أن  بالنيابــة عنــه إذا كان مفوًضــا / مــوكاًل علــى النحــو الواجــب نظامًي

ــاء  ــل أو إلغ ــض ممث ــمح بتفوي ــذي يس ــك ال ــد لذل ــوذج المع ــم النم ــلء وتقدي ــق م ــن طري ــه ع ــل ل ــع ممث ــل م تتعام

ــه. تفويض

قرارات لجنة عدم الخضوع الزكوية 

manualobj@zatca.gov.sa

قرارات التسجيل لضريبة الدخل 

االعتراض على تعديل الهيئة لمكلف ُشطب رقمه المميز

غرامات التأخر بالتسجيل لضريبة الدخل

غرامات التأخر بتقديم اإلقرار لضريبة الدخل 

غرامات التأخر بالسداد في حاالت تأخر المكلف بسداد المبالغ 

المستحقة الناتجة عن تقديم إقراره فقط

االعتراض على طلبات استرداد الزكاة 

االعتراض على طلبات استرداد ضريبة الدخل - يشمل 

االستقطاع-

االعتراض على الغرامات المرتبطة باألختام الضريبية
excise_objections@zatca.gov.sa

االعتراضات على التسجيل في الضريبة االنتقائية

إعادة تقييم ضريبة التصرفات العقارية 
Rett_rev@zatca.gov.sa

غرامات ضريبة التصرفات العقارية
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5-3 ما هي المعلومات التي يجب أن يشملها االعتراض؟

1-5-3 االعتراض من خالل البوابة اإللكترونية 

عنــد تقديــم االعتــراض مــن خــالل البوابــة اإللكترونيــة، فالنظــام اآللــي للبوابــة اإللكترونيــة ســيضع للمكلــف - تســهياًل 

لــه - مــا يجــب عليــه تعبئتــه وكافــة البيانــات المطلوبــة منــه؛ ويجــب علــى المكلــف تعبئــة مــا يلــزم وإرفــاق المســتندات 

المطلوبــة حســب الحــال. وعنــد الحاجــة لمعلومــات إضافيــة ســتطلب الهيئــة ذلــك مــن المكلــف.

2-5-3 االعتراض من خالل وسيلة أخرى

عنــد تقديــم االعتــراض مــن خــالل أي وســيلة خــالف البوابــة اإللكترونيــة فيجــب العتبــار االعتــراض مقبــواًل تقديــم مــا 

يلــزم لتوضيــح رغبــة المكلــف صراحــة باالعتــراض علــى قــرار محــدد صــادر مــن الهيئــة؛ وتقديــم المعلومــات التاليــة: 

اسم المكلف بالكامل وعنوانه ورقم التعريف الضريبي الخاص به.	 

رقم الهاتف الذي يمكن االتصال بالمكلف عن طريقه خالل ساعات العمل باإلضافة لبريده اإللكتروني	 

رقــم القــرار المعتــرض عليــه -إن وجــد- أو نســخة مــن اإلشــعار أو أي ممــا يمكــن مــن خاللــه تحديــد القــرار المعتــرض 	 

عليــه بشــكل واضــح.

الفترة / السنة الضريبية )عند الحاجة إذا كان القرار على فترة محددة(.	 

الوقائــع والحجــج والمعلومــات ذات الصلــة التــي تدعــم أســباب االختــالف مــع القــرار والتــي قــد تتضمــن أيًضــا إحــاالت 	 

إلــى نصــوص وأحــكام وســوابق قضائيــة لتعزيــز موقــف المكلــف أمــام الهيئــة.

جميع المستندات التي تدعم االعتراض -حسب الحال-.	 

اسم الممثل المفوض وعنوانه )إن كان التقديم من خالل ممثل(.	 

ــراض  ــي االعت ــواردة ف ــات ال ــأن المعلوم ــراًرا ب ــن إق ــا وأن يتضم ــا ومؤرًخ ــراض موّقًع ــون االعت ــي أن يك وينبغ

والمســتندات الداعمــة صحيحــة ودقيقــة. وفــي حالــة الشــخص االعتبــاري، يجــب أن يوقــع االعتــراض موظــف 

يملــك صالحيــة التوقيــع. كمــا يجــب تقديــم إشــعار اعتــراض منفصــل لــكل قــرار يرغــب المكلــف باالعتــراض 

عليــه. 



13

6-3 الضمانات

 الــزكاة 7:  يجــب علــى المكلــف ســداد جــزء مــن المبالــغ الُمســتحقة علــى البنــود المعتــرض عليهــا خــالل المــدة 

النظاميــة لالعتــراض، وذلــك بمــا ال يقــل عــن عشــرة فــي المئــة )%10( مــن قيمــة الربــط وال يزيــد علــى خمــس وعشــرين 

فــي المئــة )%25( مــن قيمتــه، أو تقديــم ضمــان مالــي بمــا ال يقــل عــن خمســين فــي المئــة )%50( مــن قيمــة الربــط. 

7-3 المشاكل التقنية 

في حال واجه المكلف أي مشكلة تقنية تتعلق باالعتراض في البوابة يجب عليه:

توثيق هذه المشكلة والتواصل مع الهيئة مباشرة من خالل القنوات المناسبة. 	 

ــت 	  ــا يثب ــاق م ــة وإرف ــي الهيئ ــن ف ــن المختصي ــراض م ــم االعت ــة برق ــة المرتبط ــكلة التقني ــن المش ــرة ع ــع تذك ــب رف طل

ــي(.  ــل التقن ــت الخل ــذي يثب ــتند ال ــم المس ــة أو تقدي ــر للشاش ــة )تصوي ــاكل التقني ــذه المش ه

طلب رقم التذكرة المرفوعة وذلك حماية لحق المكلف.	 

8-3 دراسة االعتراض 

ــالل  ــت خ ــي أي وق ــبًبا ف ــراًرا مس ــأنه ق ــدر بش ــة وتص ــروط المطلوب ــتوفي للش ــراض المس ــة االعت ــة بدراس ــوم الهيئ تق

تســعين )90( يوًمــا مــن تاريــخ تلقــي الطلــب. كمــا أن مضــي هــذه المــدة )90 يوًمــا( دون إصــدار الهيئــة قــراًرا علــى 

االعتــراض يعــد قــراًرا منهــا برفــض االعتــراض؛ ويحــق للمعتــرض الــذي انقضــت مــدة دراســة اعتراضــه دون رد مــن الهيئــة 

االنتقــال للمرحلــة التــي تلــي االعتــراض أمــام الهيئــة إمــا بإحالــة االعتــراض للتســوية أو للجنــة الفصــل. 

1-8-3 التحقق من استيفاء االعتراض للشروط الشكلية

قبــل الخــوض فــي دراســة االعتــراض يجــب دراســة اســتيفاء االعتــراض للمعلومــات والمســتندات الالزمــة وأن يكــون 

مقدًمــا خــالل الفتــرة النظاميــة -الشــروط الشــكلية-. 

ــب  ــه طل ــد يوج ــراض. وق ــل االعت ــة مح ــرة الضريبي ــة والفت ــب والضريب ــة الطل ــف وطبيع ــة المكل ــي هوي ــر ف ــا ينظ كم

فــوري للمكلــف بتصحيــح أي خطــأ شــكلي )مثــل المســائل المتعلقــة بالتوقيــع، أو عــدم وجــود مســتند إلزامــي، ومــا 

شــابه ذلــك(.

ــل  ــدم قب ــراض مق ــن أن االعت ــد يتبي ــددة. وق ــة المح ــة النظامي ــون المهل ــي غض ــراض ف ــم االعت ــي تقدي ــر ف ــا ينظ كم

ــي.  ــد النهائ ــن الموع ــًرا ع ــس، متأخ ــى العك ــه، أو عل أوان

  7( الفقرة الثالثة )3( من المادةالخامسة والعشرون )25( من الالئحة التنفيذية لجباية الزكاة.
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وفــي الحالــة األولــى، ينبغــي إبــالغ المكلــف بــأن طلبــه لــن ُينظــر فيــه قبــل صــدور قــرار ملــزم. وتعتمــد الهيئــة هــذا 

النهــج حتــى تتالفــى إصــدار قــرار برفــض االعتــراض لعــدم وجــود قــرار ملــزم أو ذو أثــر. 

وفــي المقابــل، يرفــض االعتــراض مــن الناحيــة الشــكلية -دون النظــر فــي موضــوع االعتــراض- فــي حــال تقديمــه بعــد 

انقضــاء المهلــة النظاميــة، ويبلــغ المكلــف بذلــك؛ بســبب تحصــن قــرار الهيئــة 8 .

كمــا تتحقــق الهيئــة ابتــداء مــن صحــة بيانــات هويــة مقــدم الطلــب أو ممثلــه؛ فــإن قــدم االعتــراض مــن شــخص خــالف 

ــا مــن شــخص غيــر ذي صفــة باالعتــراض  ــه ُيعــد مقدًم ــات التمثيــل؛ فإن مــن صــدر فــي شــأنه القــرار دون أن يوفــر بيان

وبالتالــي ال ُيعــد هــذا الطلــب اعتراًضــا فعلًيــا وال يشــكل أثــًرا نظامًيــا أمــام الهيئــة. 

ــن ممثــاًل لــه، يجــب أن يكــون ذلــك الممثــل مفوًضــا بالشــكل النظامــي، وإال فســوف   وفــي حــال كان المكلــف قــد عيَّ

تطلــب الهيئــة منــه تصحيــح أوضاعــه بتقديــم تفويــض ســليم. وفــي حالــة عــدم معالجــة األوضــاع خــالل المهلــة 

ــة. ــام الهيئ ــا أم ــًرا نظامًي ــكل أث ــا وال يش ــراض مقدًم ــد االعت ــب وال ُيع ــض الطل ــيتم رف ــة، س الممنوح

كمــا ينظــر فــي وضــوح وتحديــد القــرار المعتــرض عليــه فــي طلــب االعتــراض )محــل االعتــراض( حيــث يتحقــق دارس 

الطلــب مــا إذا كان يذكــر صراحــة القــرار محــل االعتــراض وأســباب االعتــراض والمســوغات المســتخدمة لتبريــره.

فــإذا لــم تكــن عناصــر الطلــب المقــدم مــن المكلــف كافيــة لتحديــد أركان المنازعــة، أي أن الطلــب لــم يحــدد مــا هــو 

القــرار المعتــرض عليــه؛ تقــوم الهيئــة بإبــالغ المكلــف بــأن طلبــه يمكــن أن ُيرفــض مــا لــم يصحــح فــي غضــون المهلــة 

الزمنيــة المحــددة فــي طلبهــا. 

وعلــى ســبيل المثــال، تنطبــق هــذه الحالــة إذا اقتصــر اعتــراض المكلــف علــى نتائــج عمليــة الفحــص دون تحديــد البنــود 

المعتــرض عليهــا واألســباب واألســانيد النظاميــة والمســتندات الداعمــة. 

وبالمثــل، يرفــض الطلــب إذا كانــت شــكوى المكلــف تتعلــق بضريبــة معينــة دون تحديــد قــرار معيــن يعتــرض عليــه؛ وال 

ُيعــد هــذا الطلــب / االلتمــاس اعتراًضــا ذو أثــر نظامــي أمــام الهيئــة لعــدم وجــود محــل لالعتــراض.

2-8-3 سحب االعتراض

ــن  ــراض م ــحب االعت ــب س ــم طل ــون تقدي ــراه، ويك ــبب ي ــه ألي س ــن قبل ــدم م ــراض المق ــحب االعت ــف س ــوز للمكل يج

خــالل كتــاب يقــدم للهيئــة عــن طريــق أحــد قنــوات التواصــل المتاحــة موضًحــا فيــه صراحــًة رغبتــه بســحب اعتراضــه مــع 

تحديــده بشــكل واضــح؛ بشــرط أن يقــدم الطلــب قبــل إصــدار الهيئــة قرارهــا فــي االعتــراض. كمــا يجــوز إلغــاء طلــب 

االعتــراض فــي حالــة التســجيل المــزدوج، أو إذا كان المكلــف قــد ُأعفــي مــن الضريبــة بالفعــل. 

  8( الفقرة األولى )1( من المادة الثالثة )3( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
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4-القرار

1-4 صياغة القرار

ــح  فــي حــال قبــول االعتــراض بالكامــل، فــال داعــي ألن يكــون القــرار الصــادر للمكلــف مســبًبا ألن األســباب ســوف ُتوضَّ

فــي ملــف االعتــراض.

وفي حالة رفض االعتراض بالكامل أو قبوله جزئًيا يصدر القرار برفض االعتراض من الهيئة إلى المكلف مسبًبا.

2-4 إصدار ربط جديد

فــي حــال كان االعتــراض مرتبًطــا بربــط ضريبــي أو زكــوي؛ فإنــه عنــد قبــول االعتــراض بالكامــل أو جزئًيــا، تصــدر الهيئــة 

بالتزامــن مــع قــرار القبــول ربًطــا يأخــذ فــي االعتبــار التغييــرات المقبولــة. ويتــم تعديــل الغرامــات بنــاًء علــى ذلــك. 

3-4 اإلشعار

تقــوم الهيئــة بإشــعار مقــدم الطلــب بقرارهــا بالنســبة لطلــب االعتــراض فــور صــدور القــرار؛ وتســري آثــار القــرار فــي حــق 

المكلــف مــن تاريــخ اإلبــالغ بــه أو تاريــخ انتهــاء مــدة دراســة االعتــراض دون رد الهيئــة 9 . 

9( المادة )2( قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
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ــا للمكلــف؛ بإمكانــه التظلــم مباشــرة أمــام لجنــة الفصــل أو  إذا لــم يكــن القــرار الصــادر بشــأن االعتــراض مــن الهيئــة مرضيًّ

إحالــة اعتراضــه إلــى اللجنــة الداخليــة للتســوية. 

وإن لــم يكــن قــرار اللجنــة الداخليــة للتســوية مرضًيــا للمكلــف أو لــم يتوصــل لتســوية مرضيــة؛ بإمــكان التظلــم أمــام 

لجــان الفصــل بعــد ذلــك.

 وتكون إجراءات التظلم والتسوية وفًقا ألحكام قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية

ن في الشكل )1( أدناه. الصادرة باألمر الملكي رقم )26040( وتاريخ 21 ربيع األخير 1441هــ على النحو المبيَّ

الشكل 1- مخطط توضيحي إلجراءات االستئناف وإطارها الزمني.

القرار

االعتراض لدى الهيئة < خالل 60 

يوًما من اإلبالغ بالقرار

رفض الهيئة لالعتراض أو انقضاء 90 

يوًما دون رد 

تقديم طلب إلى اللجنة الداخلية 

للتسوية )خالل 30 يوًما (

التظلم أمام لجان الفصل < 

خالل 30 يوًما

اختيار أي من

رفض اللجنة أو انقضاء 30 يوًما 

دون رد 

االعتراض أمام اللجنة 
االستئنافية < خالل 30 

يوًما من قرار لجنة الفصل 

أو
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