
الدليل المبّسط 

مبادرة إلغاء الغرامات واإلعفاء 

من العقوبات المالية

ابتداًء من 1 ديسمبر 2022م 



أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هذا الدليل اإلرشادي بغرض إيضاح بعض المعالجات 

تاريخ إصداره، وال يعد محتوى هذا  السارية في  النظامية  الصلة بتطبيق األحكام  ذات 

الدليل بمثابة تعديل على أي من أحكام األنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة. 

-حيثما  الدليل  هذا  في  الواردة  التوضيحية  للمعالجات  تطبيقها  على  الهيئة  وتؤكد 

تنطبق-، وذلك في ضوء النصوص النظامية ذات الصلة، وفي حال تعديل أي إيضاح أو 

محتوى وارد في هذا الدليل -لنص نظامي غير معدل- فإن تطبيق المعالجة التوضيحية 

المحدثة يكون على المعامالت التي تتم بعد تاريخ نشر النسخة المحدثة من الدليل على 

الموقع اإللكتروني للهيئة.



“هذا الدليل لتوضيح القرار الصادر من معالي وزير المالية بشأن تمديد مبادرة

إلغاء الغرامات واإلعفاء من العقوبات المالية على المكلفين

لتخفيــف  الهيئــة  اتخذتهــا  التــي  التحفيزيــة  المبــادرات  مــن  كنوع  تأتي  التي 

أشهر،  ستة  لمدة  وذلك  كورونا؛  جائحة  جّراء  المنشآت  على  المترتبة  المالــية   اآلثار 

اعتباًرا من 1 ديسمبر 2022م”.



تقّدمك لتصحيح أوضاع منشأتك

يعفيك من الغرامــات

خالل الفترة من

 1 ديسمبر 2022م - 31 مايو 2023م

  بادر باالستفادة من تمديد مبادرة

اإلعفاء من الغرامـــات



الفهـرس 

أبرز ما تناوله القرار

أنواع الضرائب المشمولة في المبادرة

ما ال تشمله المبادرة

شروط االستفادة من المبادرة واإلعفاء من الغرامات

خطوات تقسيط المستحقات المالية

مخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة

 أمثلة توضيحية

اضغط على القسم لالنتقال إليه
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أبرز ما تناوله القرار

اإلعفاء من الغرامات المالية غير المسددة، وتشمل اآلتي: . 1

اإلعفاء من غرامة التأخر في التسجيل في كافة األنظمة الضريبية.  	

كافة  	 في  اإلقرار  تقديم  في  والتأخر  السداد،  في  التأخر  غرامات  من  اإلعفاء 

األنظمة الضريبية.

اإلعفاء من غرامة تصحيح اإلقرار لضريبة القيمة المضافة. 	

اإلعفاء من غرامات مخالفات الضبط الميداني لضريبة القيمة المضافة والفوترة  	

اإللكترونية.

يتم اإلعفاء وفق شروط محددة، أبرزها:. 2

بالنسبة  	 فيه  التسجيل  يتوجب  كان  الذي  الضريبي  النظام  في   التسجيل 

لغير المسجلين.

من  	 تقديمها  يسبق  لم  والتي  للهيئة،  التقديم  واجبة  اإلقرارات  كافة  تقديم 

وسداد  صحيح،  بشكل  عنها  المفصح  غير  الضرائب  كافة  عن  اإلفصاح  أو   / قبل 

كامل أصل دين الضريبة المستحقة المتعلقة باإلقرارات التي سيتم تقديمها 

أو تعديلها لإلفصاح بشكل صحيح عن االلتزامات الضريبية المستحقة، وذلك 

خالل الفترة من تاريخ 1 يونيو 2022م وحتى انتهاء هذه المبادرة. 

ِقبل . 	 من  ُمعتمدة  محّددة  جدولة  وفق  المستحقات  كافة  تقسيط  إمكانية 

الهيئة، بحسب الضوابط واإلجراءات المعمول بها في الهيئة، مع اإلعفاء من 

غرامـات التأخـر بالسـداد فـي خطـة التقسـيط المعتمــدة مــن قبل الهيئة على 

المستحقات التــي يحــل موعــد ســدادها بعــد انتهــاء فتــرة هذه المبــادرة.

6 أشهر هي المدة المحددة لسريان هذا القرار.. 	
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أنواع الضرائب المشمولة في المبادرة

0104

0205

03

ضريبة الدخل ضريبة القيمة المضافة 

ضريبة التصرفات العقارية ضريبة االستقطاع 

ضريبة السلع االنتقائية 

ما ال تشمله المبادرة 

   الغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة. 	

   الغرامــات المترتبة على مخالفات التهــرب الضريبـي. ومنها غرامات: 	

     أ. التأخر في السداد ورفع اإلقرار

     ب. التأخر في التسجيل

     ج. تعديل اإلقرارات

     د. الفحص الميداني

شروط االستفادة من المبادرة 

من  غرامة التأخر في التسجيل باألنظمة الضريبية، وفق الشروط اآلتية: 	

التسجيل لدى الهيئة.. 1

تقديم كافة اإلقرارات واجبة التقديم.. 2

تسديد كامل أصل دين الضريبة المستحقة الناتج عن اإلقرارات المقدمة.. 	

يعفى المكلف من غرامات التأخر بتقديم اإلقرار واجب التقديم للهيئة قبل 	

        تاريخ تمديد المبادرة على كافة األنظمة الضريبية، وفق الشروط اآلتيــة:

تقديم اإلقرارات غير المقدمة.. 1

سداد كامل أصل دين الضريبة المرتبط بالغرامة الناتجة عن التقديم.. 2

 يعفى المكلف خالل فترة سريان المبادرة:
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يمكــن تقديم طلب تقسيط المستحقات قبل تاريخ انتهاء المبادرة مع االلتزام 

بسداد  االلتزام  لعدم  نتيجة  إلغاؤها  يتم  أن  دون  المعتمدة،  التقسيط  بخطة 

المعتمدة من  التقسيط  إلغاء خطة  المحددة، وعند  األقساط في مواعيدها 

التأخر  غرامة  إيقاع  فيتم  المبادرة،  هذه  فترة  انتهاء  بعد  أو  أثناء  الهيئة  قبل 

المسددة. الضريبة غير  بأصل  المرتبطة  بالسداد 

يعفى المكلف من غرامات التأخر في السداد المرتبطة بإقرار ضريبي واجب  	

السداد للهيئة قبل تاريخ تمديد المبادرة على كافة األنظمة الضريبية، سواء 

نتج المبلغ غير المسدد عن إفصاح من المكلف أو من إعادة تقييم من قبل 

بشرط: الهيئة، 

التأخر . 1 الناتج عن  المسدد  بالغرامة غير  المرتبط  الضريبة  سداد كامل أصل دين 

الهيئة. أو عن تقييم  الذاتي،  أو عن اإلفصاح  التقديم  في 

يعفى المكلف من غرامة تصحيح اإلقرار لضريبة القيمة المضافة سواًء تم  	

التعديل من قبل المكلف نتيجة إلفصاح من قبله أو نتيجة لتعديل من قبل 

الهيئة، بشرط:

سداد كامل أصل دين الضريبة الناتج عن التصحيح.. 1

يعفى المكلف من الغرامات المالية غير المسددة نتيجة مخالفات الضبط  	

        الميداني لضريبة القيمة المضافة والفوترة اإللكترونية، شريطة:

أال يكون لدى المكلف أي إقرارات غير مقدمة للهيئة، أو أصل دين ضريبة غير . 1

مسدد، وفي حال كان لديه إقرارات غير مقدمة أو أصل دين ضريبة غير مسدد 

اإلقرارات غير  اإلعفاء من خالل تقديم كافة  للمكلف االستفادة من  فيمكن 

المقدمة.

سداد أي أصل دين ضريبي غير مسدد.. 2
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خطوات تقديم طلب تقسيط المستحقات الضريبية 

يقّدم المكّلف طلب تقسيط المستحقات الضريبية للهيئة خالل فترة المبادرة.. 1

تتم مراجعة طلب التقسيط من الفريق المختص بالهيئة للتأكد من استحقاق . 2

المكلف للتقسيط.

والضوابط . 	 اإلجراءات  وفق  معينة  فترات  حسب  المستحقات  تقسيط  سيتم 

الخاصة بتقسيط المستحقات الضريبية.

في حال قيام الهيئة بإلغاء خطة التقسيط كنتيجة لعدم التزام المكلف بها، . 	

فستقوم الهيئة باحتساب كافة الغرامات المستحقة على المبالغ غير المسددة 

من تاريخ استحقاق سدادها األصلي.

الضريبـة  بأصـل  المرتبطـة  بالسـداد  التأخـر  غرامـات  من  المكلف  يعفى  *مالحظة: 

موعــد  يحــل  والتــي  الهيئة  قبل  مــن  المعتمــدة  التقسـيط  خطـة  فـي  المضمنـة 

ســدادها بعــد انتهــاء فتــرة هذه المبــادرة.
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مخالفات الضبط الميداني المشمولة في المبادرة

وتنقسم إلى:

مخالفات ضريبة القيمة المضافة، وفق األحكام االعتيادية، وتشمل:

عدم االلتزام بإضافة جميع 

عناصر الفاتورة الضريبية في 

الفواتير الضريبة أو اإلشعارات 

الدائنة والمدينة.

عدم االلتزام بإصدار اإلشعارات 

الدائنة أو المدينة أو عدم تزويد 

العميل بهما.

احتساب الضريبة المستحقة 

بشكل خاطئ.

مخالفة أي حكم آخر من أحكام نظام أو الئحة ضريبة القيمة المضافة.

 

 عدم االلتزام بإصدار 

فاتورة ضريبية.

عدم حفظ الفواتير والسجالت 

والمستندات المحاسبية طوال مدة 

الحفظ المحددة في االلئحة.

منع أو إعاقة موظفي الهيئة 

من أداء مهامهم وواجباتهم 

الوظيفية.
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مخالفات ضريبة القيمة المضافة الخاصة بأحكام الفوترة اإللكترونية، وتشمل:

عدم إصدار وحفظ الفواتير 

واإلشعارات بشكل إلكتروني.

عدم تضمين رمز االستجابة 

السريعة في الفاتورة اإللكترونية.

مخالفة أي حكم آخر من أحكام الئحة الفوترة اإللكترونية والقرارات التنفيذية ذات 

الصلة بها.

عدم االلتزام بحفظ الفواتير 

 واإلشعارات اإللكترونية 

 وفق الصيغة المنصوص عليها 

في النظام.

عدم إبالغ الهيئة عن أي أعطال 

تعيق عملية إصدار الفواتير 

واإلشعارات اإللكترونية.

حذف الفواتير أو اإلشعارات 

 اإللكترونية، أو إجراء تعديالت 

عليها بعد اإلصدار.

تضمين أي من الوظائف المحظورة 

في نظام الفوترة اإللكترونية 

المستخدم إلصدار وحفظ الفواتير 

إلكترونًيا.
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أمثلة توضيحية للمبادرة

مثال 1

المضافــة  القيمــة  ضريبة  إقـرار  تقديم  فـي  وتأخـر  العطور،  لبيـع  منشـأة  سعد  لـدى 

مبــادرة  تمديد  مــن  االستفادة  فــي  ســعد  ويرغب  2021م،  عــام  مــن  الثالــث  للربــع 

اإلعفاء األخيرة، وقام بتقديــم إقراراتهـا للهيئـة وسـداد الضريبـة المسـتحقة، وذلـك 

31 مايو  تنتهـي فـي  اإلعفاء والتـي  المحددة لالستفادة مـن  الزمنيـة  الفتـرة  خالل 

2023م.

الغرامات الُمستحقة على المنشأة

   غرامـة التأخـر فـي تقديـم اإلقرار = تصل إلى 25% من الضريبة التي كان يتعين  	

       على المنشأة اإلقرار عنها.

    غرامــة التأخــر فــي ســداد الضريبــة المســتحقة = 5 % مــن قيمــة الضريبــة غيــر   	

       المســددة عــن كل شــهر أو جــزء منــه حتــى تاريــخ الســداد الفعلــي. 

الشرح

سيتم إعفاء المنشأة من الغرامات السابقة؛ ألنه تم سداد الضريبة المستحقة خالل 

الفترة الزمنية المحّددة لالستفادة من اإلعفاء.

مثال 2

إلقرار  المســتحقة  الضريبــة  ســداد  عن  بالتأخــر  غازيــة  مشــروبات  شــركة  قامــت 

ضريبــة الســلع االنتقائية عــن الفتــرة الضريبيــة السادســة مــن عــام 2021م )نوفمبر 

/ ديسمبر(، والــتي يفتــرض سـدادها بحـد أقصـى 15 يناير 2022م، وبعـد صـدور قـرار 

تمديد مبـادرة اإلعفاء مـن الغرامات فـي 1 ديسمبر 2022م، أرادت الشـركة االستفادة 

الزمنية  الفتــرة  فــي  	202م،  يناير  خالل  المسـتحقة  الضريبـة  وسـداد  المبـادرة  مـن 

المحّددة لالستفادة من اإلعفاء.

الغرامات الُمستحقة على المنشأة

   غرامــة التأخــر فــي ســداد الضريبــة المســتحقة = 5% مــن قيمــة الضريبــة غيــر  	

      المســددة عــن كل شــهر أو جــزء منــه حتــى تاريــخ الســداد الفعلــي.

الشرح

سـيـسـتـفـيـد الـمـكـّلـف من اإلعفاء من غرامة التأخر في السداد لقيامه بسداد كامل 

أصل دين الضريبة المستحق خالل الفترة الزمنية المحّددة لالستفادة من اإلعفاء.
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مثال 3

فهد صاحــب محــل لبيــع القهــوة، وهــو ملتــزم بإصــدار الفواتيــر بطريقــة نظاميــة 

صحيحــة إال أنــه ال يقــوم أحيانـًا بحفـظ الفواتيـر والمسـتندات التـي يقـوم بإصدارهـا، 

فـي  تنبيهـه  تـم  وقـد  أجزائهـا،  بعض  تلـف  إلـى  الفواتيـر  تلـك  بعـض  تعرضـت  حيـث 

الخطـأ  ذلـك  يتـدارك  لـم  أشـهر   	 مضـي  وبعـد  المخالفـات،  تلـك  علـى  األولى  المـرة 

فتـم تحريـر مخالفـة وغرامـة بمقـدار 1000 ريـال، وقام فهد بسدادها قبل تاريخ بداية 

المبادرة، وفـي الزيـارة الميدانيـة الثالثـة تبيـن عـدم معالجـة تلـك المخالفـة، وقامت 

الهيئة بفرض غرامة مقدارها 5000 ريال قبل تاريخ بداية المبادرة.

الغرامات الُمستحقة على المنشأة

   تحـــرير مخالفــتي عدم التزام على فهد بمبلغ 1000 ريال و 5000 ريال، نـــظــيـــر  	

      اســتمراره فــي الوقــوع بنفـس المخالفـة عــلى الــرغــــم مــــن مــضـــي 6  أشــهر 

      مــن تـــنبيهه عـــلى المخالفــة.

الشرح

يمكن أن يستفيد الـمـكـّلـف من فترة اإلعفاء )خالل الفترة من 1 يونيو 2022م حتى 

1	 مايو 	202م ( بالنسبة للغرامة غير المسددة وقدرها 5000 ريال شريطة أن تكون 

جميع اإلقرارات  الخاصة بالمكلف مقدمة للهيئة، وأن يكون مسدًدا للضريبة المستحقة 

بموجبها، وفي حال وجود إقرارات غير مقدمة أو أصل ضريبة غير مسّدد، يجب تقديمها 

وسدادها للهيئة لُيعفى من غرامة مخالفة عدم االلتزام.

مثال 4

تبيـــن إلحـــدى المنشـــآت العاملـــة فـــي المملكة عـــدم إفصاحهـــا للهيئة عـــن عدد 

مـــن التزاماتهـــا الضريبيـــة فيما يخـــص ضريبة االســـتقطاع وذلك عند قيـــام المراجع 

الداخلـــي بأعمال المراجعـــة الداخلية االعتيادية، وســـيترتب على عـــدم اإلفصاح عن 

الضريبـــة المســـتحقة في الموعـــد الصحيح احتســـاب غرامـــة تأخر في الســـداد في 

حـــال قامت الهيئة باكتشـــاف ذلـــك المبلغ أثناء أعمـــال التدقيق أو فـــي حال قامت

الشـــركة بالتعديل علـــى إقرار الفتـــرة ذي الصلة بذلـــك االلتزام.

الغرامات الُمستحقة على المنشأة

   فرض غرامة التأخر في السداد وفق نظام ضريبة الدخل. 	
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الشرح

يمكن للمنشـــأة االســـتفادة من فترة اإلعفاء من الغرامة )خـــالل الفترة من 1 يونيو 

2022م حتـــى 1	 مايو 	202م( بشـــرط تعديـــل اإلقـــرار ذي الصلـــة، واإلفصاح عـــن 

يمكن  كما  المبـــادرة،  انتهاء  تاريـــخ  قبل  للهيئة  وســـدادها  المســـتحقة  الضريبة 

للمنشـــأة التقـــدم بطلب تقســـيط أصل ديـــن الضريبة المســـتحقة للهيئـــة، على أن 

يتـــم تقديـــم الطلب خالل فتـــرة المبادرة وتلتزم المنشـــأة بتواريـــخ الســـداد المتفق 

عليها مـــع الهيئة وفـــق خطة التقســـيط المعتمدة.

مثال 5

لـــــدى علي ســوبر ماركـــــت، وتأخــر فـــــي تقديـــــم عدد من إقرارات ضريبــة القيمــة 

المضافـــــة خالل عام 2021م، وبعـد صـدور قـرار تمديد مبــــادرة اإلعفاء مــن الغرامــات 

الضريبــــة  وســــداد  اإلقرارات  تقديـــــم  من  االستفادة  أراد  2022م،  ديسمبر   1 فــي 

	202م  يناير  شــــهر  من  تبدأ  تقسيط  خطة  طلب  طريق  عن  بموجبــــها  المسـتحقة 

وتنتهي بنهاية شـــهر يونيو 	202م.

الغرامات الُمستحقة على المنشأة

     غرامـة التأخـر فـي تقديـم اإلقرار = تصل إلى 25% من الضريبة التي كان يتعين  	

        على المنشأة اإلقرار عنها.

     غرامـة التأخــر فــي ســداد الضريبـة المســتحقة = 5% مــن قيمــة الضريبــة غيــر    	

        المســددة عــن كل شــهر أو جــزء منــه حتــى تاريــخ الســداد الفعلــي.

الشرح

ســـيتم إعفاء الـمـكـّلــــف مـــن الغرامات المحتســـبة على منشـــأته شـــريطة أن يقـــدم 

جميع اإلقرارات، ويتقدم بطلب تقســـيط للهيئـــة قبـــل تاريخ انتهـــاء المبـــادرة، كمـــا 

يجب علـــى المكلـــف االلتزام بخطة التقســـيط لكافة مســـتحقاته المجدولة.
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