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المنشآت  لمكلفي 
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االستيراد.
الصرافة وتحويل االموال

التوريدات والمقاوالت.
الذهب والمجوهرات.

الطبية  المعامل  نشاط  (عدا  االطباء 
والكشافات  واالشعة  الطبية  والمختبرات 

الطبية).
اصالح  وورش  مراكز  (عدا  المهندسين 
واالجهزة  واآلالت  السيارات  وصيانة 
الحرفية  االنشطة  من  وغيرها  والمعدات 
الجامعية  الشهادات  حملة  غير  من  االخرى 

في مجال الهندسة ).
المحامين.

المحاسبين القانونيين.
االستشاريين.

المكلف االجنبي الطبيعي و االعتباري.

2-1

2

(شركة)  إعتباري  أو  (فرد)  طبيعي  مكلف  كل 
يزاول نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو مهنيًا أو حرفيًا 
قيمة  (إجمالي  السنوي  أعماله  رقم  يتجاوز  ال 
السنوية)  إيراداته  إجمالي  أو  السنوية  مبيعاته 
الذين  المكلفين  عدا   ، ريال  مليون   (20) مبلغ 
المشمولة  غير  والمهن  األنشطة  يزاولون 

باإلعفاء .

02

01

األنشطة والمهن
لغير المشمولين باإلعفاء

تعريف: مكلفي المنشئات
الصغيرة واألصغر 

المشمولين باإلعفاء



3

4-1-1
يسري االعفاء من ضرائب الدخل على سنوات الدخل 2019م وما قبلها ، وما يرتبط بتلك 
في  عليها  المنصوص  وغيرها  االضافية  والمبالغ  والعقوبات  الغرامات  من  الضرائب 

القانون.

السنوات والربوطات الضريبية التي يسري عليها اإلعفاء

04

ضرائب الدخل التي
يشملها االعفاء

ضريبة االرباح التجارية والصناعية.
الصناعية  وغير  التجارية  غير  االرباح  ضريبة 

(ضريبة المهن الحرة).
ضريبة المرتبات واالجور وما في حكمها على 
مكلفي  لدى  والمستخدمين  الموظفين 
المشمولين  واالصغر  الصغيرة  المنشآت 

باالعفاء.

03

2-2
تطبق بشأن صغار المكلفين غير المشمولين 
وأحكام  قواعد  الدخل  ضرائب  من  باإلعفاء 
بشأن ضرائب  2010م  لسنة   (17) رقم  القانون 

الدخل والئحته التنفيذية .



السنوات والربوطات الضريبية التي يسري عليها اإلعفاء

4-1-2
تلغى أي ربوطات ضريبية متعلقة بالسنوات 2019م وما قبلها في أي مرحلة من مراحل 
التقاضي سواًء كانت منظورة أمام لجان التسوية أو لجان الطعن أو المحاكم بمختلف 

درجاتها.

4-1-2
تلغى أي ربوطات ضريبية متعلقة بالسنوات 2019م وما قبلها في أي مرحلة من مراحل 
التقاضي سواًء كانت منظورة أمام لجان التسوية أو لجان الطعن أو المحاكم بمختلف 

درجاتها.

4-1-3
إعفاء أية أرصدة ضريبية نهائية مستحقة عن السنوات 2019م وما قبلها .

4-2
يسري االعفاء على سنة الدخل 2020م وما بعدها .... شريطة بقاء المكلف ضمن صغار 
المكلفين المشمولين باإلعفاء ( يراعى في حالة تجاوز رقم األعمال السنوي للمكلف (20) 
مليون ريال في أي سنة من السنوات التالية فيجب على المكلف تقديم اقراره الضريبي عن 
تلك السنة / الفترة التي تجاوز فيها سقف االعفاء خالل الفترة (يناير /ابريل) من السنة 
التالية للسنة التي تجاوز فيها سقف االعفاء وسداد الضريبة من واقعها ... باإلضافة إلى 
التزامه بتقديم اقرار ضريبة المرتبات واالجور وما في حكمها عن الموظفين والمستخدمين 
لديه وسداد الضريبة وفقًا للقانون ... باعتبار ان المكلف والمستخدمين لديه أصبحوا غير 

مشمولين باإلعفاء ) .

4-3
ال يحق لمكلفي المنشآت الصغيرة واألصغر المشمولين باإلعفاء مطالبة االدارة الضريبية 
باسترداد أية مبالغ سبق سدادها أو تم تحصيلها قبل صدور القانون رقم (8) لسنة 2020م.
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05
الشروط القانونية لتمتع صغار المكلفين باإلعفاء

5-1
أن يكون نشاط المكلف من األنشطة والمهن المشمولة باإلعفاء ، بحيث ال يتجاوز رقم 
اعماله السنوي من جميع االنشطة المشمولة باإلعفاء مبلغ (20) مليون  ريال (يراعى في 
حالة مزاولة المكلف ألنشطة معفية واخرى خاضعة للضريبة وكان اجمالي رقم اعماله 
السنوي منها يتجاوز مبلغ (20) مليون ريال يكون المكلف خاضعًا للضريبة على جميع 
االنشطة الخاضعة والمعفية ، أما في حالة لم يتجاوز اجمالي رقم اعماله السنوي منها 
مبلغ (20) مليون ريال يكون المكلف خاضعًا للضريبة على االنشطة الخاضعة للضريبة 

(غير المشمولة باإلعفاء) ويتمتع باإلعفاء على االنشطة المعفية).  

5-2
أن المكلف مصنف لدى االدارة الضريبية المختصة في عام 2017م وعام 2018م ضمن فئة 

صغار المكلفين.

5-3
عدم ممارسة المكلف لنشاط االستيراد خالل السنوات 2017م ، 2018م، 2019م.

5-4
عدم وجود أنشطة أو فروع أخرى للمكلف لم يشملها االقرار.
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واجبات صغار المكلفين
 المشمولين باالعفاء

06
إبالغ االدارة الضريبية المختصة خالل (60) يومًا 
من تأريخ بدء النشاط / استئناف النشاط بعد 
التوقف / تغيير العنوان / اضافة نشاط او فرع 
، وفقًا للنموذج المعد لهذا الغرض مع ارفاق 
االعفاء  شهادة  وتسليم   ، المؤيدة  الوثائق 
طبق  المعمدة  الشهادة  وصور  الضريبي 

االصل الخاصة بالفروع.

6-1

6-2
المواعيد  في  الضريبية  االقرارات  تقديم 
القانونية " حسب ما هو موضح في الفقرة (9).

6-3
إبالغ اإلدارة الضريبية المختصة خالل (30) يومًا 
 / التنازل   / الجزئي  او  الكلي  التوقف  تأريخ  من 

البيع.

6-4
للممارسات  وفقًا  والسجالت  الدفاتر  مسك 
الحسابية المقبولة بشكل عام ، وُتعد سجالت 
الحسابات الموثقة للمبيعات / اإليرادات كافية 
لألغراض  النشاط  إيرادات  مبيعات  لتحديد 

الضريبية.
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07
مراجعة اإلقرار

توافر  حالة  وفي  المكلف  من  المقدم  اإلقرار  مراجعة  المختصة  الضريبية  لإلدارة  يجوز 
مستندات صحيحة تثبت عدم صحة رقم األعمال الوارد باإلقرار وتجاوزه سقف اإلعفاء ، 
وتطبق أحكام التهرب الضريبي ، ويكون هذا الربط قابل لالعتراض من المكلف والسير في 

اإلجراءات وفقًا ألحكام القانون رقم (17) لسنة 2010م والئحته التنفيذية.

08
مخالفات عدم االلتزام

بتقديم  باإلعفاء  المشمولين  األصغر  الصغيرة  المنشآت  مكلفي  التزام  عدم  حالة  في 
االقرارات او تقديم البالغات في المواعيد المحددة تفرض غرامة بواقع (20.000) عشرين 

الف ريال عن كل سنة تأخير او جزء منها.
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صغار  إقرارات  تقديم  إجراءات 
المكلفين المشمولين باإلعفاء

(للحصول على اإلعفاء الضريبي) 

صغار المكلفين المشمولين باإلعفاء من 
ضرائب الدخل وفقًا ألحكام القانون رقم (8) 
لسنة 2020م بتعديل قانون ضرائب الدخل 

رقم (17) لسنة 2010م.

مكان تقديم الخدمة

النماذج الضريبية المستخدمة
شروط الحصول على اإلعفاء:

المستهدفون

إقرار مكلفي المنشآت الصغيرة 
واألصغر المشمولين باإلعفاء 

باإلعفاء نموذج رقم (٢/م) إقرار. المشمولين  المكلفين  صغار 
خالل  الضريبية  االدارة  لدى  المحصورين 

السنوات ٢٠١٩م وما قبلها:
إخطار مزاولة النشاط وإصدار رقم

 ضريبي لمكلفي المنشآت الصغيرة
 واألصغر المشمولين باإلعفاء من

 ضرائب الدخل نموذج (١/ب)حصر.

09

مكتب البريد الذي يقع في نطاق اختصاصه 
نشاط وعنوان المكلف.

اإلدارة الضريبية المختصة (النافذة الواحدة 
لصغار المكلفين المشمولين باإلعفاء).

أوًال 

يقوم المكلف بتعبئة كافة حقول وبيانات اإلقرار 
وإرفاق   ، ٢٠١٩م  الضريبية  السنة  (٢/م) عن  نموذج 
الوثائق المطلوبة والتوقيع على اإلقرار ، وتقديمه 
لإلدارة الضريبية المختصة مباشرة أو عبر مكتب 

عن  بدًال  ٢٠٢٠/١٢/٣١م  حتى  الموعد  تمديد  (تم  ٢٠٢٠/١٢/٣١م  يتجاوز  ال  موعد  خالل  وذلك   ، المختص  البريد 
الموعد المنتهي في ٢٠٢٠/١١/٢م لتمكين صغار المكلفين من االستفادة من االعفاء الضريبي).

(على اعتبار أن السنة الضريبية ٢٠١٩م تمثل سنة االساس لتحديد رقم االعمال السنوي للمكلف ومدى 
تمتعه باإلعفاء).

1

تقديم اقرار كل(٣) سنوات ابتداًء من السنوات الثالث الالحقة 2
لسنة ٢٠١٩م وذلك خالل الفترة (يناير/ ابريل) من السنة الرابعة ٢٠٢٣م عن الثالث السنوات السابقة (٢٠٢٠

م ، ٢٠٢١م ، ٢٠٢٢م) أو جزء منها ، بما يفيد بقاء المكلف ضمن صغار المكلفين المشمولين باإلعفاء.
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صغار المكلفين المشمولين باإلعفاء غير المحصورين لدى االدارة الضريبية خالل 
السنوات ٢٠١٩م وما قبلها:

ثانيًا 

يقوم المكلف بتقديم اخطار مزاولة النشاط وطلب اصدار رقم ضريبي لمكلفي المنشآت 
وارفاق  حصر  (١/ب)  نموذج  الدخل  ضرائب  من  باإلعفاء  المشمولين  واالصغر  الصغيرة 

كافة الوثائق المطلوبة المؤيدة لبدء مزاولة النشاط.

1

تقديم اإلقرارات وفقًا لما هو مبين بالبندين (١ ، ٢) من الفقرة (أوًال). 2

صغار المكلفين المشمولين باإلعفاء الذين بدأوا مزاولة النشاط (ألول مرة) خالل 
السنوات ٢٠٢٠م وما بعدها:

ثالثًا

الصغيرة  المنشآت  لمكلفي  ضريبي  رقم  إصدار  وطلب  النشاط  مزاولة  اخطار  تقديم 
كافة  ارفاق  مع  حصر  (١/ب)  نموذج  الدخل  ضرائب  من  باإلعفاء  المشمولين  واالصغر 

الوثائق المطلوبة المؤيدة لبدء مزاولة النشاط.

1

في حالة أن صغار المكلفين بدأوا مزاولة النشاط في بداية عام ٢٠٢٠م يقوم المكلف بتقديم 
االقرار خالل الفترة (يناير/ابريل) من السنة التالية (٢٠٢١م) عن السنة الضريبية ( ٢٠٢٠م) التي 
الذين  بالنسبة لصغار المكلفين المشمولين باإلعفاء  ، وهكذا  النشاط  بدأ فيها مزاولة 

بدأوا مزاولة نشاطهم في بداية أي سنة الحقة لعام ٢٠٢٠م.
٢٠٢٠م تمثل سنة االساس لتحديد رقم األعمال السنوي  (على اعتبار أن السنة الضريبية 

للمكلف ومدى تمتعه باإلعفاء).

2-1

في حالة أن صغار المكلفين بدأوا مزاولة النشاط خالل جزء من سنة ٢٠٢٠م يقوم المكلف 2-2
بتقديم االقرار عن الفترة التي بدأ خاللها مزاولة النشاط خالل الفترة (يناير / ابريل) ٢٠٢١م ، 
باإلضافة الى تقديم االقرار عن السنة الضريبية ٢٠٢١م خالل (يناير / ابريل) ٢٠٢٢م. (على اعتبار 
أن السنة الضريبية ٢٠٢١م تمثل سنة االساس لتحديد رقم االعمال السنوي للمكلف  ومدى 

تمتعه باإلعفاء).
وهكذا بالنسبة لصغار المكلفين المشمولين باإلعفاء الذين بدأوا مزاولة نشاطهم خالل 

جزء من أي سنة الحقه لعام ٢٠٢٠م.
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ثالثًا

تقديم اإلقرار وفقًا لما هو مبين بالبند (٢) من الفقرة (أوًال). 3

 

 

 

 

 

 

الوثائق المطلوبة:

صورة البطاقة الشخصية لألفراد.

أصل التفويض وصورة البطاقة
الشخصية لممثل المكلف.

صورة من عقد االيجار.

صورة من ترخيص مزاولة 
النشاط / المهنة .

صورة من السجل التجاري.

والنظام  التأسيس  عقد  من  صورة 
األساسي للشركات.

زمن انجاز الخدمة:

(ال يتجاوز(٣٠) دقيقة.)

( مجانيــة)

رسوم الحصول على الخدمة:

زمن تسليم المكلف لشهادة 
اإلعفاء أو اشعار االعتذار

خالل (١٤) يومًا من تاريخ
 استالم اإلقرار.

اإلجراءات اإلدارية

منح المكلف اشعار استالم اإلقرار ومرفقاته وفقًا للنموذج (٨/م) من قبل موظف اإلدارة 
الضريبية المختصة او من موظف البريد وذلك بعد المراجعة الشكلية لإلقرار من حيث 
أو من يفوضه وختم اإلقرار  المكلف  الوثائق المطلوبة وتوقيع  الحقول واستيفاء  تعبئة 

بختم المكلف (إن وجد).

1
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اإلجراءات اإلدارية

تحديث قاعدة البيانات الحصرية للمكلف لدى اإلدارة الضريبية المختصة من واقع االقرار 
والوثائق المرفقة.

2

في حالة ان المكلف ليس لديه رقم ضريبي ستقوم اإلدارة الضريبية المختصة باستكمال 
إجراءات منح المكلف الرقم الضريبي عبر رئاسة المصلحة (دون حاجة لمتابعة المكلف).

3

تقوم اللجنة المختصة بدراسة ومراجعة اإلقرار المقدم من المكلف والتأكد من استيفاء 
المكلف لكافة الشروط القانونية للتمتع باإلعفاء من ضرائب الدخل ووفقًا لنتائج ذلك يتم 

اتخاذ اآلتي:

4

في حالة قبول االقرار وأحقية المكلف بالتمتع باإلعفاء:4-1

يتم اصدار ومنح شهادة اإلعفاء الضريبي للمكلف نموذج (4/م) سارية 
المفعول لمدة (3) سنوات ، وتكون الفترة األولى لسريان الشهادة 
بالنسبة لصغار المكلفين الذين قدموا إقراراتهم عن السنة الضريبية 
2019م اعتبارًا من 2020/1/1م وحتى 2022/12/31م والفترة الثانية تبدأ من 

عام 2023م وحتى نهاية عام 2025م .
للسنة  التالية  السنة  من  الشهادة  سريان  فترة  تبدأ  عامة  (بصورة 
اإلقرار عنها وحتى  تقديم  (التي مثلت سنة االساس) وتم  الضريبية 
نهاية السنة الثالثة من فترة سريان الشهادة المحددة في نهاية عام 

2022م ، ونهاية عام 2025م على التوالي) .

أخذ استالم من المكلف لشهادة االعفاء الضريبي.

على المكلف وضع شهادة اإلعفاء الضريبي في مكان ظاهر للعيان 
بالمركز الرئيسي لنشاط لمكلف ، ووضع صورة طبق االصل معمدة 

من االدارة الضريبية المختصة في فروع النشاط (إن وجدت).

11
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اإلجراءات اإلدارية

في حالة عدم قبول اإلقرار وعدم أحقية المكلف بالتمتع باإلعفاء:4-2

يتم اصدار ومنح اشعار اعتذار للمكلف نموذج (6/م).

اخذ استالم من المكلف إلشعار االعتذار.

على المكلف االلتزام بتقديم االقرارات الضريبية وفقًا لقواعد واحكام 
القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل .

القيد في نظام االجراءات الضريبية ، واألرشفة االلكترونية لكافة النماذج والوثائق بملف 
المكلف.

5



اإلجـــــراءات
الضريبيـــــــة وفقًا ألحكام القانون رقم 
الدخل  ضرائب  بشأن   ٢٠٢٠ لسنة   (١٧)

والئحتة التنفيذية.



إجراءات التسجيــل
1-1 إجراءات فتح ملف ضريبي 
لمكلفي  ضريبي  رقم  وإصدار 

ضرائب الدخل

الزمن المتوقع إلكمال 
المعاملة:   

( يوم دوام واحد)

الدخل   ضرائب  مكلفي  من  مكلف  كل 

وغير  المقيمين  االعتباريين  و  الطبيعيين 

المقيمين الذين يزاولون نشاطًا تجاريًا أو 

صناعيًا أو حرفيًا أو مهنيًا أو أي نشاط آخر.

(إخطار)  إبالغ  الخدمة  طالب  المكلف  مبادرة 
استمارة  باستخدام  المختصة  الضريبية  اإلدارة 
الخاص  حصر   (1) رقم  الضريبي  اإلداري  النموذج 
ضريبي  رقم  وإصدار  النشاط  مزاولة  بدء  بإخطار 
مزاولة  بدء  تاريخ  من  يومًا   (30) خالل  وذلك 
النشاط  / إنشاء فرع أو مكتب توكيل / نقل مقر 
بتأجير  يتعلق  وفيما  آخر،  إلى  مكان  من  المنشأة 
الضريبية  اإلدارة  (إخطار)  إبالغ  يتم  العقارات 

المختصة خالل (60) يومًا من تاريخ التأجير.

14

( مجانيــة)

رسوم الحصول على الخدمة:

الجهات الضريبية المختصة
 باستكمال اإلجراءات:

إرفاق المستندات المؤيدة لذلك.

شروط الحصول على الخدمة:

المستفيدون من رواد األعمال:

خدمات المكلفين في الوحدة التنفيذية 
للضرائب على كبار المكلفين وفروعها.

يقع واجب اإلخطار على :

-المكلف الطبيعي (مالك المنشأة) أو من ينوبه قانونًا.
عن  المسئول  الشخص  أو  إدارتها  مجلس  رئيس  أو  مديرها  للشركات  -بالنسبة 

إدارتها حسب األحوال.
أو  الدولة   من  المستأجر  بالعقار  المنتفع  أو  العقار  مالك  العقار  تأجير  حالة  -في 

المكتب العقاري أو عاقل الحارة. 

خدمات المكلفين في مكاتب الضرائب
في أمانة العاصمة والمحافظات

 وفروعها.

خدمات المكلفين في الوحدة التنفيذية
 لضريبة ريع العقارات وفروعها.
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اإلجراءات اإلدارية إلكمال المعاملة:

يقوم طالب الخدمة بتعبئة اإلخطار على استمارة النموذج اإلداري الضريبي رقم (1)        
حصر الخاص بإخطار بدء مزاولة النشاط وإصدار رقم ضريبي، وتقديمه للموظف المختص 

بخدمات المكلفين باإلدارة الضريبية المختصة مرفقًا بها جميع الوثائق المطلوبة.

       يتولى الموظف المختص بعد التأكد من صحة واستكمال الشروط والبيانات والوثائق 
المطلوبة بقيد اإلخطار في سجل حصر مكلفي ضرائب الدخل.

الخاص  اآللي  النظام  على  المكلفين)  بيانات  (قاعدة  في  البيانات  إدخال  يتم  ذلك  بعد      

بمصلحة الضرائب بحسب تاريخ وصول اإلخطار.

         يتم إصدار إشعار استالم اإلخطار وتسليمه لطالب الخدمة.

       يتولى ديوان مصلحة الضرائب إصدار الرقم الضريبي (دون حاجة لمتابعة من قبل طالب 
الخدمة).

        يقوم الموظف المختص بإثبات الرقم الضريبي في سجل الحصر. 

         بموجب الرقم الضريبي ورقم الحصر يتم فتح ملف ضريبي للمكلف ومنحه نموذج الرقم 
الضريبي والتوقيع من قبله باستالمه.

        يحال الملف بعد ذلك لألرشفة (ورقيًا وآليًا ) مع جميع الوثائق واألوليات في أرشيف 
اإلدارة الضريبية وقاعدة بيانات المكلفين، وبهذا تنتهي إجراءات هذه المعاملة.

ال يوجـــــد

الجهات المشاركة في تقديم الخدمة: 

الوثائق المطلوبة للمعاملة:
صورة البطاقة الشخصية أو العائلية / صورة 

من جواز سفر األفراد غير المقيمين.

صورة من عقد اإليجار.
حضور  عدم  حالة  في  معتمد  توكيل 

الشخص المستفيد.
صورة من السجل التجاري أو الصناعي.

صورة من رخصة مزاولة النشاط.

ورخصة  المهني  الترخيص  صورة من 
مزاولة األعمال األخرى .

األساسي  النظام  من  صورة 
وعقد التأسيس للشركات.
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إجـــراءات فـــتح ملــف ضريبي 
وإصدار رقم ضريـــبي لمـكلفي 

ضرائب الدخل 

زمن اإلنجاز 

رسوم المعاملة

المستفيدون

الجهات الضريبية
 المختصة

03

02

01 يوم واحد

مجانية

ضرائب  مكلفي  من  مكلف  كل 
االعتباريين  و  الطبيعيين  الدخل 
الذين  المقيمين  وغير  المقيمين 
النشاط  ممارسة  عن  يتوقفون 
توقفًا  عنه  الضريبة  تؤدى  الذي 
أو  عنه،  يتنازلون  أو  جزئيًا،  أو  كليًا 
تعديل  أو  العقار،  خلو  حالة  في 

البيانات.

خدمات المكلفين في الوحدة 
التنفيذية للضرائب على كبار

المكلفين وفروعها.

خدمات المكلفين في مكاتب 
الضرائب في أمانة العاصمة

 والمحافظات وفروعها.

خدمات المكلفين في الوحدة 
التنفيذية لضريبة ريع العقارات

 وفروعها.

04
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شروط الحصول
على الخدمة

اإلجراءات اإلدارية 
إلكمال المعاملة

05 إخطار اإلدارة الضريبية خالل 
المواعيد القانونية المحددة.

إرفاق الوثائق والمستندات 
المطلوبة

الوثائق المطلوبة
للمعاملة

07

06

استمارة  على  اإلخطار  تعبئة 
حــــصــــــر   (1) رقـــــم  النمــوذج 
وتقديمه لـلموظف المـختص 
مرفقـــــًا بــــــها جميــــــع الوثائق 

المطلوبة.

المـختـــص  المـــــوظــــف  يــقــــيـــد 
حـــــــصـــر  ســـــجـــل  في  اإلخـطـــار 
ويتم  الــدخل،  ضــــرائب  مكلفــي 
بيانات  البينات في (قاعة  إدخال 

المكلفين). 

صورة عن وثيقة إثبات
 الشخصية.

صورة من عقد إيجار العقار 

توكيل عند عدم حضور
الشخص المستفيد 

صورة عن السجل التجاري 
أو الصناعي

صورة عن رخصة مزاولة 
النشاط

صورة عن الترخيص المهني

صورة من النظام األساسي
وعقد االتأسيس للشركات 



اإلخطار  استالم  إشعار  إصدار 
وسليمه لطالب الخدمة.

يتــولى ديــون مصــلحة الضرائب 
تلقائيًا إصدار الرقم الضريبي.

لطالب  ضريبي  ملف  فتـح  يتــم 
الـرقم  نمــوذج  ومــنحه  الخدمة 

الضريبي.
يتــم أرشفة المــلف ورقــــيًا والــيًا 
مع الوثـــائق فــي أرشــيف اإلدارة 
الضــريـــبية وقاعـــــــــدة بيـــــــــانات 

المكلفين 

18

1-2: إخطــــــار بالتوقـــــــــــف أو 
العـــقار/  إخـــــــالء  أو  التـــنازل 
تعديــــــــل البيانـــات لمـــكلفي 

ضرائب الدخل

الزمن المتوقع إلكمال المعاملة:   

( ال يتجاوز 30 دقيقة)

رواد األعـمال الطبــــــيعيين أو االعتــــــــباريين 
يتوقفون  الذين  المقيمين  المقيمين وغير 
عن النشاط الخاضع للضريبة كليًا أو جزئيًا، 
أو يتنازلون عنه، أو في حالة خلو العقار، أو 

تعديل البيانات.

(إخطار)  إبالغ  الخدمة  طالب  المكلف  مبادرة 
استمارة  باستخدام  المختصة  الضريبية  اإلدارة 
الخاص  حصر   (4) رقم  الضريبي  اإلداري  النموذج 
بإخطار: توقف / تنازل / إخالء عقار / تعديل بيانات 
عن  التوقف  تاريخ  من  يومًا   (30) خالل  وذلك   ،
النشاط، أو التنازل عنه، أو خلو العقار، أو تعديل 

البيانات.

( مجانيــة)

رسوم الحصول على الخدمة:

الجهات الضريبية المختصة
 باستكمال اإلجراءات:

إرفاق المستندات المؤيدة لذلك.

شروط الحصول على الخدمة:

المستفيدون من رواد األعمال:

خدمات المكلفين في الوحدة التنفيذية
 للضرائب على كبار المكلفين وفروعها.

التقدم بإقرار ضريبي نهائي حتى تاريخ التوقف أو 
أو  التوقف  تاريخ  من  يومًا   (60) خالل  التنازل 

التنازل وسداد الضريبة المستحقة من واقعه.

يقع واجب اإلخطارعلى :

- بالنسبة للشخص الطبيعي: مالك المنشأة أو من ينوبه قانونًا. 

اإلدارة  مجلس  عضو  أو  الشركة،  مدير   : (الشركات)  االعتباري  للشخص  بالنسبة   -
المنتدب، أو المسؤول التنفيذي للشركة المتولي تصريف شؤونها.

( في حالة التنازل تقع مسئولية إبالغ اإلدارة الضريبية المختصة على المتنازل والمتنازل 
إليه، أو البائع أو المتصرف بالعقار) .

خدمات المكلفين في مكاتب الضرائب
في أمانة العاصمة والمحافظات

وفروعها.

خدمات المكلفين في الوحدة التنفيذية
لضريبة ريع العقارات وفروعها.
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اإلجراءات اإلدارية إلكمال المعاملة:

يقوم المكلف طالب الخدمة بتعبئة اإلخطار على استمارة النموذج اإلداري الضريبي رقم 
(4) حصر الخاص بإخطار التوقف / التنازل / إخالء العقار، وتقديمه للموظف المختص 

بخدمات المكلفين باإلدارة الضريبية المختصة مرفقًا بها جميع الوثائق المطلوبة.

يقوم الموظف المختص بعد التأكد من صحة واستكمال الشروط والبيانات والوثائق 
بيانات  النظام اآللي (قاعدة  الرسمية وفي  الحالة فورًا في السجالت  بإثبات  المطلوبة 
األصل  طبق  والصور  الضريبية  البطاقة  أصل  بتسليم  المكلف  ويقوم  المكلفين)، 

المصادق عليها ، ومنح طالب الخدمة إشعار باستالم اإلخطار والوثائق. 

وزارة  وإبالغ  الضرائب،  مصلحة  عام  ديوان  عبر  الضريبي  الرقم  توقيف  يتم  ذلك  بعد 
الصناعة والتجارة إليقاف السجل التجاري والصناعي.

يتم بموجب اإلقرار الضريبي النهائي المقدم من قبل طالب الخدمة استكمال إجراءات 
المحاسبة الضريبية وتحصيل كافة المستحقات الضريبية حتى تاريخ التوقف أو التنازل، 
وحفظ الملف، (في حالة تأخر طالب الخدمة إخطار اإلدارة الضريبية خالل الفترة القانونية، 

يلزم عليه سداد الضريبة عن مدة تأخره في اإلخطار وال تزيد تلك المدة عن سنة).

أرشيف  في  واألوليات  الوثائق  جميع  مع  وآليًا  ورقيًا  لألرشفة  ذلك  بعد  الملف  يحال   
اإلدارة الضريبية وقاعدة بيانات المكلفين، وبهذا تنتهي إجراءات هذه المعاملة.

ال يوجـــــد

الجهات المشاركة في تقديم الخدمة: 

الوثائق المطلوبة للمعاملة:
رفاق أصل البطاقة الضريبية والصور 

طبق األصل المصادق عليها.

 / التنازل   / بالتوقف  البالغ  أصل  تقديم 
إخالء العقار / تعديل البيانات على نموذج 
االخطار رقم (٤) حصر المشار إليه سابقًا.

إلثبات  الالزمة  والبيانات  الوثائق  تقديم 
العقار،  إخالء  أو  التنازل  أو  التوقف  حالة 
(وأي وثائق صادرة عن الجهات المختصة 

تتعلق بذلك).
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1-3: التســـــجــــيل ألغـــــــراض 
الضـــــريــــبة الــــعـــــــامة عــــلى 

الزمن المتوقع إلكمال المعاملة:   المبيعات

( يوم دوام واحد)

بلغت  اعتباري)  أو  (طبيعي  شخص  كل 
الخاضعة  والخدمات  السلع  من  مبيعاته 
حد  المبيعات  على  العامة  للضريبة 
التسجيل المنصوص عليه في القانون (50) 

مليون ريال.
كل مكلف يرغب بالتسجيل االختياري وهو 

لم يبلغ حد التسجيل .

التسجيل  بطلب  الخدمة  طالب  المكلف  مبادرة 
الخاص  حصر   (١) النموذج  استمارة  باستخدام 
على  العامة  للضريبة  التسجيل  طلب  بإخطار 
يومًا   (١٥) الـ  أقصاه  موعد  في  وذلك   ، المبيعات 
بلغت فيه  الذي  للشهر  التالي  الشهر  األولى من 
التسجل  حد  والخدمات  السلع  من  مبيعاته 
التسجيل  في  يرغب  الذي  المكلف  أو   ، المقرر 

االختياري وهو لم يبلغ حد التسجيل.

( مجانيــة)

رسوم الحصول على الخدمة:

الجهات الضريبية المختصة
باستكمال اإلجراءات:

إرفاق المستندات المؤيدة لذلك.

شروط الحصول على الخدمة:

المستفيدون من رواد األعمال:

خدمات المكلفين في الوحدة التنفيذية
للضرائب على كبار المكلفين وفروعها.

على  تجري  تغييرات  بأي  كتابًة  المختصة  الضريبية  اإلدارة  إخطار  المكلف  على 
البيانات التي سبق له تقديمها عند طلب التسجيل وأية معلومات أخرى ، وذلك 

خالل (٢١) يومًا من وقوعها.

خدمات المكلفين في مكاتب الضرائب 
في أمانة العاصمة والمحافظات.
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اإلجراءات اإلدارية إلكمال المعاملة:

يقوم المكلف طالب الخدمة بتعبئة اإلخطار على استمارة النموذج اإلداري الضريبي رقم 
المبيعات،  على  العامة  الضريبة  ألغراض  التسجيل  طلب  بإخطار  الخاص  حصر   (1)
وتقديمه للموظف المختص بخدمات المكلفين باإلدارة الضريبية المختصة مرفقًا بها 

جميع الوثائق المطلوبة.
 

  يقوم الموظف المختص بعد التأكد من صحة واستكمال الشروط والبيانات والوثائق 

على  العامة  للضريبة  التسجيل  طلبات  سجل  في  اإلخطار  بيانات  بقيد  المطلوبة 
استالم  اشعار  تحرير  ويتم  المكلفين)،  بيانات  (قاعدة  اآللي  النظام  وفي  المبيعات 

اإلخطار وتسليمه للمكلف. 

  بعد ذلك تصدر شهادة التسجيل ألغراض الضريبة العامة على المبيعات.
    

ويتم  استالمها،  على  ويوقع  الخدمة،  لطالب  المطلوبة  الشهادة  أصل  تسليم  يتم   

االحتفاظ بنسخة منها لدى الموظف المختص.
    

أرشيف  في  واألوليات  الوثائق  جميع  مع  وآليًا  ورقيًا  لألرشفة  ذلك  بعد  الملف  يحال   
اإلدارة الضريبية وقاعدة بيانات المكلفين، وبهذا تنتهي إجراءات هذه المعاملة.

ال يوجـــــد

الجهات المشاركة في تقديم الخدمة: 

الوثائق المطلوبة للمعاملة:

 / العائلية  أو  الشخصية  البطاقة  صورة 
صورة من جواز سفر األفراد غير المقيمين.

صورة من البطاقة الضريبية.

حضور  عدم  حالة  في  معتمد  �توكيل 
الشخص المستفيد.
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 / إصدار  طلب  إجراءات   :4-1
الزمن المتوقع إلكمال المعاملة:   تجديد البطاقة الضريبية

( يوم دوام واحد)

أو  الطبـــــيعيـــــين  المكلفين  جـــمـــيع 
االعتباريين المتقدمين بطلب الحصول على 

البطاقة الضريبية أو بطلب تجديدها.

أو من  الخدمة  المكلف طالب  الطلب من  تقديم 
المختصة  الضريبية  اإلدارة  إلى  قانونًا  ينوبه 
باستخدام استمارة النموذج اإلداري الضريبي رقم 
بطاقة  تجديد   / إصدار  بطلب  الخاص  حصر   (٥)

ضريبية.

( مجانيــة)

رسوم الحصول على الخدمة:

الجهات الضريبية المختصة
 باستكمال اإلجراءات:

مقدمًا  الخدمة  طالب  المكلف  يكون  أن 
الضريبة   / الدخل  (ضرائب  الضريبية  لإلقرارات 
للضريبة  ومسددًا  المبيعات)  على  العامة 

المستحقة من واقعها .

شروط الحصول على الخدمة:

المستفيدون من رواد األعمال:

خدمات المكلفين في الوحدة التنفيذية
 للضرائب على كبار المكلفين وفروعها.

ال يجوز إصدار أكثر من بطاقة ضريبية للمكلف 
طالب الخدمة إذا كان له أكثر من نشاط تجاري 

أو صناعي أو مهني، أو كان له أكثر من فرع.

يسري العمل بالبطاقة الضريبية لمدة (١٢) شهرًا ابتداًء من أول شهر مايو وتنتهي 
في ٣٠ إبريل من كل عام.

يجب على المكلف طالب الخدمة المبادرة إلى تسليم البطاقة الضريبية الممنوحة 
له لإلدارة الضريبية المختصة فور انقضاء المدة المحددة لها أو عند التوقف كليًا 

عن ممارسة النشاط.

خدمات المكلفين في مكاتب الضرائب
في أمانة العاصمة والمحافظات 

وفروعها.

خدمات المكلفين في الوحدة التنفيذية
لضريبة ريع العقارات وفروعها.
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اإلجراءات اإلدارية إلكمال المعاملة:

اإلداري  النموذج  استمارة  على  اإلخطار  بتعبئة  الخدمة  طالب  المكلف  يقوم   
الضريبي رقم (5) حصر الخاص بطلب إصدار / تجديد بطاقة ضريبية، وتقديمه للموظف 
الوثائق  جميع  بها  مرفقًا  المختصة  الضريبية  باإلدارة  المكلفين  بخدمات  المختص 

المطلوبة.

يتولى الموظف المختص بعد التأكد من صحة واستكمال الشروط والبيانات   

البطاقة  تجديد   / إصدار  سجل  في  بالطلب  المتعلقة  البيانات  كافة  بقيد  والوثائق 
الضريبية.

اآللي  النظام  المكلفين) على  بيانات  (قاعدة  البيانات في  إدخال  يتم  بعد ذلك   

الخاص بمصلحة الضرائب بحسب تاريخ وصول اإلخطار.

يتم إصدار إشعار استالم الطلب وتسليمه لطالب الخدمة.  

بعد استكمال إجراءات مراجعة موقف المكلف من تقديم اإلقرارات الضريبية   

الضريبية  البطاقة  تجديد   / اصدار  يتم  واقعها...  من  المستحقة  الضرائب  وسداد 
وتسليمها للمكلف طالب الخدمة بعد توقيعه باستالمها، ويتم االحتفاظ بنسخة منها 

مع األوليات.

واألوليات في  الوثائق  وآليًا مع جميع  ورقيًا  لألرشفة  ذلك  بعد  الملف  يحال    

أرشيف اإلدارة الضريبية وقاعدة بيانات المكلفين، وبهذا تنتهي إجراءات هذه المعاملة.

ال يوجـــــد

الجهات المشاركة في تقديم الخدمة: 

الوثائق المطلوبة للمعاملة:

 

 

 

رقم  الضريبي  اإلداري  النموذج  استمارة 
(5) حصر الخاص بطلب إصدار / تجديد 

بطاقة ضريبية.

صورة البطاقة الشخصية أو العائلية / صورة 
من جواز سفر األفراد غير المقيمين.

حضور  عدم  حالة  في  معتمد  توكيل 
الشخص المستفيد.



خـــــدمـــات 
اإلقــرارات
الضـريبيـة
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أو  طبيعي  مكلف  كل   -
األنشطة  (يزاول  اعتباري 
والمهن اآلتية : االستيراد/ 
الصرافة وتحويل االموال/ 
والمقاوالت  التوريدات 
 / والمجوهرات  /الذهب 
األطباء/المهندسين/المح
/المحاسبين  امين 
االستشاريين  القانونيين/ 
/المكلف االجنبي الطبيعي 
رقم  يزيد  واالعتباري) 
أعماله السنوي عن مليون 
وال  ريال  ألف  وخمسمائة 
مليون  عشرين  يتجاوز 
عدد  يقل  وال  ريال، 
أربعة  عن  لديه  العاملين 
عمال، وال يزيد على تسعة 

عمال.

والــمختلــط  العام  القطاعين  -وحدات 
والـــشـركــات العامة التابعة لها.

والبيوت  الــشركات  ووكـــاالت  -فــروع 
األجنبية.

في  العامــلة  والـــــمنــــــشآت  -الشــركـــــات 
مـــــــجال الــنفط والـــغاز والـــتعدين بمــــا فــي 
والمكــلفـــين  لها  التابعة  الشركات  ذلـك 

المـــتعاقـــدين معها من الباطن.
-البــــــنـــوك   والمــــــــــــــصــارف اإلسالمية.

-شركات التأمين.
-شركات المساهمة أيًا كان رقم أعمالها.

رقم  كان  أيًا  المساهمة  -شركــــــــات 
أعمالها.

وشركات  األخرى  األموال  -شركات 
األفــــــــراد  والمـــــــكلفــــــــــون  األشخاص 
يقل  ال  الذين  الطــبيعيين)  (األشخــــاص 
مليون  مئتين  السنوي عن  أعمالهم  رقم 
عن  لديهم  العمال  عدد  ويزيد  ريال، 

خمسين عامًال.    

ت  كا شر  --
األموال (المحدودة) 
ت  كا شر و
ص  شخا أل ا
األفراد  والمكلفون 
ص  شخا أل ا )
الذين  الطبيعيين) 
أعمالهم  رقم  يزيد 
عن  السنوي 
عشرين مليون ريال 
مائتين  من  وأقل 
مليون ريال، وال يقل 
لديهم  العمال  عدد 
عمال،  عشرة  عن 
خمسين  من  وأقل 

عامًال. 

ت  مـــــا خــد
المــــكلفين بمكـاتب 
أمانة  ضرائب 
العــــــــــــــــاصـــــــــــــــــمــة 

والمحافظات.

خدمــــــات المكـــــلفــــين في الـــــوحــدة 
على  للضـــــرائب  الـــتنــــــفــــــــيذيـــة 

كـبـــــــــــــــــــار المكلفين وفروعها.

في  المكلفين  خدمات   -
الضرائب  مكاتب  فروع 
العاصمة  أمانة  بمديريات 
(بالنسبة  والمحافظات 
التجارية  األرباح  لضريبة 
والصناعية وضريبة المهن 
غير التجارية وغير الصناعية 
وضريبة المرتبات واألجور).
ت  مــــــــــــــــــــــــــــــــا خد -
 / فروع   في  المكلفين 
التنفيذية  الوحدة  أقسام 
العقارات  ريع  لضريبة 
بمديريات أمانة العاصمة 
. ت فظا لمحا ا و

مكلفو الضريبة على ريع العقارات (مالك العقار أو من له حق االنتفاع بالعقار المستأجر 
من الدولة) الذين يتجاوز مقدار ريع عقاراتهم المؤجرة شهريًا مبلغ خمسون ألف ريال.
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1.تقديم إقرار سنوي عن 
ضريــبة األربـــاح التـــجـارية 
والصـــناعيـــة / ضـــريــــبــة 
المــهن غــير التجـارية وغير 
الصــناعية / ضــــريبة ريــع 
العـقــــارات، في مــــوعـــــــد 
أقصاه (30) إبريل من كل 
الــــــــسنــــــــة  عن  ســـــــــنة 

السابقة. 

عن  سـنوي  إقـــرار  1.تقـــديم 
ضريــبة األربـــــاح التجــــــــــارية 
والصناعية / ضريبة المهن 
غير التجاريــة وغير الصناعية 
العقارات، في  ريع  / ضريبة 
موعد أقصاه (30) إبريل من 
الـــــــسنة  عـــــــــن  كل سنـــــــة 
السابقة، (وعلى المكلــــفين 
الملتزمـين بنظــام الســـــــــنة 
المالية المتداخلة أن يقدموا 
إقراراتهم في موعد أقصاه 
نهايــــة الشـــــــــهــر الرابـع من 
الســــــــنة  انتهــــــاء  تاريخ 
المتداخلــة  المـــــالية 
للمكلف)، ويجب أن يكـــــون 
بقائمة  مصـحوبًا  اإلقـــــرار 
إلى  ومستندًا  الدخل 

حسابات منتظمة.  

عن  سنـــــوي  إقــرار  1.تقديم 
ضريبــة األربــــــاح التجــــــــــارية 
والصناعيـــة / ضريبة المهن 
غير التجارية وغير الصناعية / 
العــقارات  ريـــــــع  ضريبة 
لألشخاص  بالنسبة 
موعد  في  الطبيعيين، 
كل  من  إبريل   (30) أقصاه 
الــــــــســــــنة  عـــــــن  ســـــنة 
السابقة، (وعلى المكــــــلفين 
الملتزميــــن بنظـــــــــام السـنة 
المالية المتداخلة أن يقدموا 
إقراراتهم في موعد أقصاه 
نهاية الشهــــــــــــر الرابع مـــن 
السنــــــــــــة  انتهــــــــاء  تاريخ 
المــالية المتداخلة للمكلف)، 
اإلقــرار  يكــــــون  أن  ويجب 

مصحوبًا بالقوائم المالية.

3.تـقــديــم اإلقــــــرار عــــلــــــى 
النمـــوذج المـــــــعد لـــذلـك، 
وعـلى أن يكــــــون اإلقــــــرار 
موقعًا عليه مــن المـــكلف 
طـــالب الخـــــــــــدمة أو مـــن 

ينــــوب عنه قانونًا.

3.تقديم اإلقـــــــــرار عــــــــــــــلى 
النموذج المعد لذلك، وعلى 
أن يكــــــــون اإلقـــــــرار موقعًا 
عليــــــه مـــــن المـكلف طالب 
الخدمـــة أو مــن ينــــــــوب عنه 

4.أن يكــــون اإلقرار مصادقًا قانوناً.
محاسب  قبل  من  عليه 
قانوني مـــعتمد ومرخص له 
مراجعة  مهنة  لممارســـة 
(تدقيق) الحســـــابات ولديه 
بطاقة ضريبيــــــة ســـــــــارية 

المفعول. 
الضــــــــريـــــبـــــــــــــة  5.ســـــداد 
المستـــــــحقة من واقـــــــــــع 
اإلقــــــرار الضـــــــريبي فـي ذات 

الموعد المحدد لتقديمه.

5.ســــــــداد الضــــــريـــــــــــــــــــبة 
المستحقــــــــــة من واقـــــــــع 
اإلقرار الضريـــــــــــبي في ذات 

الموعد المحدد لتقديمه.

الضــــريــبـــــــة  5.ســـــــــــداد 
واقـــع  من  المســـتحـــــقة 
اإلقـــــرار الضــريبي في ذات 

الموعد المحدد لتقديمه.

4.أن يــكـــــــــــــــون اإلقــــــــــرار 
الضريـبي الـــــــمقــــــدم مـــــن 
المـــحاســب القانــــــوني عن 
نـــــــشــــــــاطه معمــــدًا من 

محــــــــاســـب قانوني آخـر.

2.تــقديـــم إقــــرار ضــــريبة 
المرتـــبات واألجــــور خــــالل 
العشرة األيــام األولى من 
الشهر الرابع عن الثالثة 

شـــــهري الشهور السابقة. إقــــرار  2.تقديـــــم 
لضريبة المــــرتبات واألجــــور 
خـــالل العشرة األيام األولى 
من كـــــل شـــــهر عــن الشهر 

السابق
3.تــقديـــم اإلقــــــــرار عـــــــــلـى 
النموذج المعد لذلك، وعلى 
أن يكون اإلقرار موقعًا عليه 
من المكلف طالب الخدمة 

أو مــن ينـــوب عنــه قانونًا.

2.تقديـــم إقــــــــرار شهـــــــري 
لضريبة المـــــــرتبات واألجـور 
خالل العشرة األيــام األولى 
من كل شهــــــــر عـــن الشهر 

السابق

4.أن يكون اإلقرار الضريبي 
المقـــدم مـــــن المحــــــاسـب 
القــــانــــــــوني عن نـشـــــــاطه 
معمدًا من محاسب قانوني 

آخر.
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كبار
المكلفين

1.نمــوذج إقـــرار الــــــــــدخل 
للمـــــــنشـآت  الســــــنــوي 
الصغيـرة نموذج رقم (3) 

إقرار.

1.نمــــــــــوذج إقـــــرار الـــــدخــل 
الــســـــنـــــوي لمتـــــــوســـطي 
المكلفـــين نمــــوذج رقـــم (2) 

إقرار.

الــدخـــــــــل  إقـــــــرار  1.نمــــوذج 
السنوي لكبــــــار الــــمكــــلفين 
نمـــــــوذج رقــــــــــم (1) إقـــــــــرار 

وبحسب النشاط:

 أ-مشغلو االتصاالت.
 ب-البنـــــــــوك والمــــــــــصــارف 

اإلسالمية.
 ج- شركات التأمين.
 د- النشاط التجاري.

 ه- النشاط الصناعي.
 و-النشــــــــاط الخــــــــــــــــــــــدمي 

والمقاوالت.

3.نمـــوذج إقــرار الـــــــــــدخل 
السنـــوي لضريبـــــــــــــة ريـع 
العقــارات نموذج رقم (5) 

اقرار.

1.إرفــــــاق قائـــــــمة الدخل 
فيمــا يتــــــعلق بضـــــريبة 
األربـــــــــاح التـــــــــــــــــجاريــــة 

والصناعية.

2.إرفـاق كافـــــة الوثـــــائــــــــق 
المبــينـة فـي نمــــــوذج اإلقرار 

الضريبي.

عقد  من  نسخة  2.رفاق 
يتعلق  فيما  اإليجار 

بضريبة ريع العقارات. 

ضريبة  (إقرارات  تكون  1.أن 
 / والصناعية  التجارية  األرباح 
غير  المهن  على  والضريبة 
الصناعية  وغير  التجارية 
قيمة  إلجمالي  متضمنة 
اإليرادات   / المبيعات 
إلى  مستندة  السنوية) 
(مقبولة)،  حسابية  سجالت 
(إرفاق  لإليرادات  موثقة 
لمكلفي  الدخل  قائمة 
الذين  الصغيرة  المنشآت 
إقراراتهم  بتقديم  يرغبون 
الضريبية في الموعد المحدد 
قانونًا، وتحديد وعاء الضريبة 
الدفاتر  إلى  استنادًا 
العامة  والسجالت والقواعد 
للقانون، على  المحددة وفقًا 
التزامه  المكلف  يؤكد  أن 
التحاسب  في  باالستمرار 
بموجب ذلك لمدة ال تقل عن 

ثالث سنوات متتالية).

الــــدخل  إقـــــرار  2.نمــوذج 
لضريبـة المرتبات واألجور 
نموذج  حكمها  في  وما 

رقم (4) إقرار

2-نمـــــوذج إقـــــــــــرار الدخـــــــل 
لضريـــــــبة المرتبات واألجور 
وما في حكمها نموذج رقم 

(4) إقرار.

1.إرفاق القوائم المالية.

2.نموذج إقرار الدخل لضريبة 
المرتبـات واألجـــــــور ومـــا فـــي 
حكمهــا نمــــــوذج رقـــــــم (4) 

إقرار.

2.إرفـــــاق كـــــــــــــافة الوثـائق 
المبينـــة في نمـــوذج اإلقرار 

الضريبي.

صغـــار 
المكلفين غير

 المشمولين باالعفاء
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الجهات المشاركة في تقديم الخدمة

رسوم تقديم الخدمة

البريد  المشاركةهيئة  الجهات 
(البريد المسجل بواسطة إثبات علم الوصول) في تقديم الخدمة

(مجـــانًا)

وقت إنجاز  الخدمة
ال تتجاوز (60) دقيقة

كبار
المكلفين

خدمات  في  المختص  الموظف  إلى  الضريبي  اإلقرار  بتقديم  المكلف  يقوم   .1
الناحية  الذي يقوم بمراجعة اإلقرار من  باإلدارة الضريبية المختصة،  المكلفين 
بأي  المكلف  ينوبه قانونًا، وإشعار  أو من  المكلف  الشكلية والتأكد من توقيع 

مالحظات الستيفائها.

3. يحصل المكلف (ضريبة األرباح التجارية والصناعية وضريبة المهن غير التجارية 
وغير الصناعية) الذي يقوم بتقديم اإلقرار وسداد الضريبة قبل الموعد المحدد 

على خصم من الضريبة المستحقة وذلك على النحو التالي:

4. يتم القيد من قبل الموظف المختص في سجل إقرارات ضرائب الدخل، وفي 
النظام اآللي (قاعدة بيانات المكلفين) بحسب تاريخ استالم اإلقرار.

2.  يبادر المكلف بسداد الضريبة المستحقة من واقع اإلقرار الضريبي في ذات 
الموعد المحدد لتقديمه.

- 1.5 % في حالة تقديم اإلقرار وسداد الضريبة خالل شهر يناير.
- 1% في حالة تقديم اإلقرار وسداد الضريبة خالل شهر فبراير.

- 0.5% في حالة تقديم اإلقرار وسداد الضريبة خالل شهر مارس.

صغـــار 
المكلفين غير

 المشمولين باالعفاء

5.  يتم اصدار اشعار للمكلف باستالم اإلقرار الضريبي، مع بيان الوثائق المرفقة 
به.

6. يحال الملف بعد ذلك لألرشفة ورقيًا وآليًا مع جميع الوثائق واألوليات في 
إجراءات هذه  تنتهي  المكلفين، وبهذا  بيانات  الضريبية وقاعدة  اإلدارة  أرشيف 

المعاملة.
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2-2:إجراءات تعديل إقرارات 
الزمن المتوقع إلكمال المعاملة:   ضرائب الدخل

اليتجاوز (30) دقيقة

جميع مكلفي ضرائب الدخل الطبيعيين 
و االعتباريين المكلفين بضرائب الدخل.

تقديم المكلف طالب الخدمة أو من ينوبه قانونًا 
إقرارًا معدًال على  المختصة  الضريبية  اإلدارة  إلى 
الخطأ  تصحيح  يتضمن  لذلك  المعد  النموذج 
المحددة  (المدة  سنتين  خالل  وذلك  المادي، 
لمراجعة اإلقرار) من تاريخ تسلم اإلدارة الضريبية 
المكلف  من  المقدم  األصلي  الضريبي  اإلقرار 

مستوفيًا الشروط الشكلية والقانونية .

( مجانيــة)

رسوم الحصول على الخدمة:

الجهات الضريبية المختصة
 باستكمال اإلجراءات:

مبادرة المكلف بسداد الضريبة المستحقة من 
سداد  مع  المعدل،  الضريبي  اإلقرار  واقع 

المبالغ المضافة المستحقة.

شروط الحصول على الخدمة:

المستفيدون من رواد األعمال:

خدمات المكلفين في الوحدة التنفيذية
للضرائب على كبار المكلفين وفروعها.

خدمات المكلفين في مكاتب الضرائب
في أمانة العاصمة والمحافظات 

وفروعها.

(ال ُيعد تقديم اإلقرار الضريبي المعدل أن المكلف ارتكب مخالفة ألحكام قانون 
ضرائب الدخل؛ إال إذا كانت اإلدارة الضريبية قد سبقت هذا المكلف في اكتشاف 

الخطأ وتم إبالغه بذلك) 

خدمات المكلفين في الوحدة التنفيذية
لضريبة ريع العقارات وفروعها.
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3

1

اإلجراءات اإلدارية إلكمال المعاملة:

لذلك،  المعد  النموذج  على  المعدل  الضريبي  اإلقرار  بتعبئة  الخدمة  طالب  يقوم      

وتقديمه للموظف المختص بخدمات المكلفين باإلدارة الضريبية المختصة مرفقًا به 
جميع الوثائق المطلوبة..    

 

     سداد الضريبة المستحقة من واقع اإلقرار المعدل ، مع سداد المبالغ المضافة 
المستحقة قانونًا.

      يتولى الموظف المختص مراجعة اإلقرار من الناحية الشكلية ومطابقة المرفقات 
والتأكد من توقيع المكلف أو من ينوبه قانونًا على اإلقرار .

       بعد ذلك يتم إدخال البيانات في (قاعدة بيانات المكلفين) على النظام اآللي الخاص 
بمصلحة الضرائب بحسب تاريخ وصول اإلقرار.    

    

       يتم إصدار إشعار استالم اإلقرار الضريبي المعدل وبيان مرفقاته وتسليمه للمكلف 
طالب الخدمة.

       يحال الملف بعد ذلك لألرشفة ورقيًا وآليًا مع جميع الوثائق واألوليات في أرشيف 
اإلدارة الضريبية وقاعدة بيانات المكلفين، وبهذا تنتهي إجراءات هذه المعاملة.

هيئة البريد (البريد المسجل 
بواسطة إثبات علم الوصول)

الجهات المشاركة
 في تقديم الخدمة: 

الوثائق المطلوبة للمعاملة:
 / العائلية  أو  الشخصية  البطاقة  صورة 

صورة من جواز سفر األفراد غير المقيمين.

حضور  عدم  حالة  في  معتمد  توكيل 
المكلف.

الوثائق  به  مرفقًا  معدل  ضريبي  إقرار 
والمستندات المؤيدة.
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الضريبة  إقرارات  استالم   3-2
العامة على المبيعات

الزمن المتوقع إلكمال المعاملة:   

اليتجاوز (30) دقيقة

الضريبة  في  مسجل  شخص  كل 
العامة على المبيعات

تقديم المسجل طالب الخدمة أو من ينوبه قانونًا 
إقرارًا عن كل فترة ضريبية (شهرًا ميالديًا واحدًا) 
السلع  من  مبيعاته  على  المستحقة  بالضريبة 
اإلدارة  إلى  وذلك  للضريبة  الخاضعة  والخدمات 
التالية  يومًا    (21) الـ  خالل  المختصة  الضريبية 
استحقت  سواًء  السابق،  الشهر  النتهاء 

الضريبية أو لم تستحق عن هذه الفترة.

( مجانيــة)

رسوم الحصول على الخدمة:

الجهات الضريبية المختصة
 باستكمال اإلجراءات:

إقرار  نموذج  على  الضريبي  اإلقرار  يقدم  أن 
الضريبة  العامة على المبيعات رقم (١٠/ض.ع.م) 
البيانات  به  ويرفق  المصلحة،  قبل  من  المعد 
الضريبة  الحتساب  الضرورية  والمعلومات 

الواجب سدادها. 

شروط الحصول على الخدمة:

المستفيدون من رواد األعمال:

خدمات المكلفين في الوحدة التنفيذية 
للضرائب على كبار المكلفين وفروعها.

خدمات المكلفين في مكاتب الضرائب
في أمانة العاصمة والمحافظات.

بناًء على طلب كتابي من الشخص  (يجوز للمصلحة تمديد مهلة تقديم اإلقرار 
المسجل إذا كان لديه حجة مقبولة ومبررات وجيهة لطلب التمديد تقبلها اإلدارة 

الضريبية). 

فيتم  رسمية  إجازة  أو  عطلة  اإلقرار  لتقديم  المحددة  المدة  نهاية  صادف  (إذا 
تقديم اإلقرار عقب انتهاء اإلجازة أو العطلة الرسمية مباشرة وفي أول يوم من 

الدوام الرسمي).
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1

اإلجراءات اإلدارية إلكمال المعاملة:

المختص بخدمات  الموظف  إلى  الضريبي  اإلقرار  بتقديم  المسجل  يقوم الشخص       

المكلفين باإلدارة الضريبية المختصة.  
 

      يتولى الموظف المختص مراجعة اإلقرار من الناحية الشكلية ومطابقة المرفقات 
والتأكد من توقيع المكلف أو من ينوبه قانونًا على اإلقرار .

على المسجل المبادرة لسداد الضريبة المستحقة من واقع اإلقرار الضريبي في         

الموعد المحدد لتقديمه. 
    

      بعد ذلك يتم القيد في سجل إقرارات ضريبة المبيعات، وإدخال البيانات في (قاعدة 

وصول  تاريخ  بحسب  الضرائب  بمصلحة  الخاص  اآللي  النظام  على  المكلفين)  بيانات 
اإلقرار.

يتم إصدار إشعار استالم اإلقرار الضريبي وبيان مرفقاته وتسليمه للمكلف طالب       

الخدمة.

     يحال الملف بعد ذلك لألرشفة ورقيًا وآليًا مع جميع الوثائق واألوليات في أرشيف 
اإلدارة الضريبية وقاعدة بيانات المكلفين، وبهذا تنتهي إجراءات هذه المعاملة.

هيئة البريد (البريد المسجل 
بواسطة إثبات علم الوصول)

الجهات المشاركة
 في تقديم الخدمة: 

الوثائق المطلوبة للمعاملة:

العائلية  أو  الشخصية  البطاقة  صورة 
للشخص المسجل أو من ينوبه قانونًا.

حضور  عدم  حالة  في  معتمد  توكيل 
المسجل.

إقرار الضريبة العامة على المبيعات على 
النموذج رقم (١٠/ض.ع.م) مرفقًا به الوثائق 

والمستندات المؤيدة منها:
بيان   + والشراء  البيع  بفواتير  (بيان 
بإشعارات الخصم واإلضافة التي أصدرها 
المسجل + كشف بالبيانات الجمركية عن 
الفترة  خالل  تمت  التي  العمليات 

الضريبية).



33

الضريبة  إقرارات  تعديل   4-2
العامة على المبيعات

الزمن المتوقع إلكمال المعاملة:   

اليتجاوز (30) دقيقة

الضريبة  في  مسجل  شخص  كل 
العامة على المبيعات

ينوبه  من  أو  الخدمة  طالب  المسجل  تقديم 

إقرار  نموذج  على  معدًال  ضريبيًا  إقرارًا  قانونًا 

رقم  المبيعات  على  العامة  الضريبة 

المختصة  الضريبية  اإلدارة  إلى  (10/ض.ع.م) 

إذا تبين له وجود خطأ مادي في إقراره السابق 

انتهاء  تاريخ  بعد  يومًا   (15) الـ  خالل  وذلك 

المهلة المحددة لتقديم اإلقرار.

( مجانيــة)

رسوم الحصول على الخدمة:

الجهات الضريبية المختصة
شروط الحصول على الخدمة: باستكمال اإلجراءات:

المستفيدون من رواد األعمال:

خدمات المكلفين في الوحدة التنفيذية 
للضرائب على كبار المكلفين وفروعها.

خدمات المكلفين في مكاتب الضرائب
في أمانة العاصمة والمحافظات.
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1

اإلجراءات اإلدارية إلكمال المعاملة:

المختص  الموظف  إلى  المعدل  الضريبي  اإلقرار  بتقديم  المسجل  الشخص  يقوم    

بخدمات المكلفين باإلدارة الضريبية المختصة .    
 

ومطابقة  الشكلية  الناحية  من  المعدل  اإلقرار  مراجعة  المختص  الموظف  يتولى    

المرفقات والتأكد من توقيع المسجل أو من ينوبه قانونًا على اإلقرار .

    بعد ذلك يتم القيد في سجل إقرارات ضريبة المبيعات، وإدخال البيانات في (قاعدة 

وصول  تاريخ  بحسب  الضرائب  بمصلحة  الخاص  اآللي  النظام  على  المكلفين)  بيانات 
اإلقرار. 

    

    يتم إصدار إشعار استالم اإلقرار الضريبي المعدل وبيان مرفقاته وتسليمه للمسجل 
طالب الخدمة.

أرشيف  في  واألوليات  الوثائق  جميع  مع  وآليًا  ورقيًا  لألرشفة  ذلك  بعد  الملف  يحال    
اإلدارة الضريبية وقاعدة بيانات المكلفين، وبهذا تنتهي إجراءات هذه المعاملة.

هيئة البريد (البريد المسجل 
بواسطة إثبات علم الوصول)

الجهات المشاركة
 في تقديم الخدمة: 

الوثائق المطلوبة للمعاملة:
العائلية  أو  الشخصية  البطاقة  صورة 
للشخص المسجل أو من ينوب عنه قانونًا.

حضور  عدم  حالة  في  معتمد  توكيل 
المسجل.

رقم  النموذج  على  معدل  ضريبي  إقرار 
الوثائق  به  مرفقًا  (١٠/ض.ع.م) 

والمستندات المؤيدة.



خـــدمــــــــــــات 
االعتراضات
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3-1:االعتراض على إخطارات 
ربط الضريبة

الزمن المتوقع إلكمال المعاملة:   

ال يتجاوز (30) دقيقة 

(استالم االعتراض)

ربط  تم  الذي  الخدمة  طالب  المكلف 
الضريبة عليه من قبل اإلدارة الضريبية 
القانون  أحكام  بموجب  المختصة 

الضريبي.

أن يتقدم المكلف طالب الخدمة أو من ينوبه 

 (٣٠) خالل  خطيًا  ربط  على  باالعتراض  قانونًا 

يومًا من تاريخ تبليغه باإلخطار بربط الضريبة 

عليه.

( مجانيــة)

رسوم الحصول على الخدمة:

الجهات الضريبية المختصة
 باستكمال اإلجراءات:

أن يسلم وثيقة االعتراض مباشرة إلى اإلدارة 

الضريبية المختصة.

شروط الحصول على الخدمة:

المستفيدون من رواد األعمال:

خدمات المكلفين في الوحدة التنفيذية
للضرائب على كبار المكلفين وفروعها.

خدمات المكلفين في مكاتب الضرائب
في أمانة العاصمة والمحافظات

 وفروعها.

خدمات المكلفين في الوحدة التنفيذية
لضريبة ريع العقارات وفروعها.
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1

اإلجراءات اإلدارية إلكمال المعاملة:

       يتقدم المكلف أومن ينوبه قانونًا بوثيقة االعتراض خالل (30) يومًا من تاريخ تبليغه 
باإلخطار بربط الضريبة عليه، وذلك إلى خدمات المكلفين باإلدارة الضريبية المختصة، 

مع إرفاق الوثائق والمستندات المؤيدة العتراضه.
المعترض لم  بأن  المصلحة  المحددة واقتنعت  المدة  انقضاء  إذا قدم االعتراض بعد 
يتمكن من تقديم اعتراضه خالل المدة المذكورة بسبب غيابه خارج البالد أو ألي سبب 
آخر مقبول؛ جاز لها أن تمدد تلك المدة بمدة أخرى قدرها (15) يومًا) من تاريخ انتهاء 

المدة األولى.
 

       يقوم الموظف المختص بخدمات المكلفين بقيد االعتراض في سجل االعتراضات، 
وفي قاعدة بيانات االعتراض في النظام اآللي (قاعدة بيانات المكلفين) بحسب تاريخ 
ورود االعتراض. بعد ذلك يتم القيد في سجل إقرارات ضريبة المبيعات، وإدخال البيانات 
في (قاعدة بيانات المكلفين) على النظام اآللي الخاص بمصلحة الضرائب بحسب تاريخ 

وصول اإلقرار. 

      يحال االعتراض المقدم خالل الموعد المحدد(30) يومًا من تاريخ تبليغه باإلخطار 
تقديم  تأريخ  من  يومًا   (30) خالل  فيه  للنظر  التسويات  لجنة  إلى  وذلك  الضريبة  بربط 

االعتراض وفقًا للقانون.
    

لجنة  أمام  منه  المقدم  االعتراض  مناقشة  لحضور  المعترض  المكلف  ُيستدعى      

التسويات، وله الحق في تقديم كافة اإلثباتات والمستندات المؤيدة العتراضه.

    يحال ملف االعتراض بعد االنتهاء لألرشفة ورقيًا وآليًا مع جميع الوثائق واألوليات في 
أرشيف اإلدارة الضريبية وقاعدة بيانات المكلفين، وبهذا تنتهي إجراءات هذه المعاملة.

اليوجد

الجهات المشاركة
 في تقديم الخدمة: 

الوثائق المطلوبة للمعاملة:
وثيقــة االعــــتراض مـــرفقـــًا بــها كافة 
اإلثبــــــاتات والـــــــــمستـــندات المـــؤيدة 

لالعتراض.

صـــورة البطـاقة الشخصية أو العائلية 
أو من ينوب عنه قانونًا.

توكـــيل معــــــتمد في حـــــــــالة عــــدم حضور 
الشخص المستفيد.



خــــدمـــــات 
التحصيــل



39

4-1: دفـــع الـــــــمــــــستـــــــحقــــات 
الضريـبية من قـــــبل المــكلفين

الزمن المتوقع إلكمال المعاملة:   

ال يتجاوز(30) دقيقة

كل مكلف من مكلفي ضرائب الدخل أو 
العامة  بالضريبة  المسجل  الشخص 

على المبيعات.

على  المركزي  للبنك  المباشر  الدفع  حالة  في 
المختصة  الضريبية  اإلدارة  تسليم  المكلف 
إشعار التوريد الصادر من البنك بسداد الضريبة.

( مجانيــة)

رسوم الحصول على الخدمة:

الجهات الضريبية المختصة
 باستكمال اإلجراءات:

إلى خزينة اإلدارة الضريبية  الدفع نقدًا  في حالة 
المختصة يمنح المكلف إشعار باستالم المبلغ 
 (٥٠) نموذج  متحصالت  قسيمة  على  المسدد 
حسابات مختوم بختم وزارة المالية وختم اإلدارة 

الضريبية المختصة.

شروط الحصول على الخدمة:

المستفيدون من رواد األعمال:

خدمات المكلفين في الوحدة التنفيذية 
للضرائب على كبار المكلفين وفروعها.

خدمات المكلفين في مكاتب الضرائب 
في أمانة العاصمة والمحافظات

وفروعها.

خدمات المكلفين في الوحدة التنفيذية
 لضريبة ريع العقارات وفروعها.

الضريبية  اإلدارة  حساب  إلى  الدفع  مقبول  بشيك  الضريبة  تسديد  حالة  في 
 (٥١) نموذج  شيكات  استالم  إيصال  المكلف  يمنح  المركزي،  بالبنك  المختصة 
حسابات وال تبرئ ذمة المكلف إال بعد إضافة قيمة الشيك إلى حساب اإلدارة 

الضريبية المختصة بالبنك المركزي.
(الدين الضريبي دين ممتاز وواجب األداء لإلدارة الضريبية دون حاجة إلى مطالبة 

منها به). 
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اإلجراءات اإلدارية إلكمال المعاملة:

         يتم تسديد الضرائب والمبالغ المستحقة من قبل المكلف بإحدى الطرق التالية:
في حالة قيام المكلف بتسديد الضريبة مباشرة إلى البنك المركزي، يقدم إلى خدمات المكلفين 

باإلدارة الضريبية المختصة إشعار التوريد الصادر من البنك المركزي بسداد الضريبة:

ويقوم بموجبه الموظف المختص بخدمات المكلفين بإصدار أمر تحصيل بالمبلغ المسدد ويرفق 

به إشعار التوريد البنكي.

في حالة التسديد نقدًا إلى حزينة اإلدارة الضريبية المختصة، تصدر خدمات المكلفين أمر تحصيل 

بالضريبة والمبالغ المطلوب سدادها إلى الخزينة: 

ويتم منح المكلف المسدد قسيمة متحصالت نموذج (50) حسابات.

المركزي،  بالبنك  المختصة  الدفع لحساب اإلدارة الضريبية  التسديد بشيكات مقبولة  -في حالة 

تصدر خدمات المكلفين أمر تحصيل إلى الخزينة الستالم الشيك:

ويمنح المكلف إيصال استالم الشيك نموذج (51) حسابات.

(وال تبرئ ذمة المكلف إال بعد إضافة قيمة الشيك إلى حساب اإلدارة الضريبية المختصة بالبنك 

المركزي بموجب شعار التوريد إلى البنك أو إظهار ذلك في كشف حساب البنك) 

     يتم تسليم أمر التحصيل المثبت فيه تسديد المبلغ إلى حسابات المكلفين للقيد في 
سجل اإليرادات وسجل حساب المكلف.

    يتم القيد في النظام اآللي (حـ/ المكلف العام).

   يحال ملف التسديد بعد االنتهاء لألرشفة ورقيًا وآليًا مع جميع الوثائق واألوليات في 
أرشيف اإلدارة الضريبية وقاعدة بيانات المكلفين، وبهذا تنتهي إجراءات هذه المعاملة.

البنك المركزي اليمني أو أحد 
فروعه في المحافظات.

الجهات المشاركة
 في تقديم الخدمة: 

الوثائق المطلوبة للمعاملة:

إصدار  أمر تحصيل بالمبالغ الضريبية 
المستحقة المطلوب سدادها.

إصدار  أمر تحصيل بالمبالغ الضريبية 
إلى  التوريد  إشعار  بموجب  المسددة 

البنك.
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4-2: اسـتخــــــــــــــراج بـــــــــيــــــــان 
الـمــــــوقف الضريبي للمكلف

الزمن المتوقع إلكمال المعاملة:   

البتجاوز (20) دقيقة

مكلفو ضرائب الدخل والمسجلين في 
الضريبة العامة على المبيعات.

الموقف  بيان  استخراج  طلب  المكلف  تقديم 

الضريبي عل نموذج الطلب المحدد لذلك. 

( مجانيــة)

رسوم الحصول على الخدمة:

الجهات الضريبية المختصة
 باستكمال اإلجراءات:

إرفاق الوثائق المطلوبة.

شروط الحصول على الخدمة:

المستفيدون من رواد األعمال:

خدمات المكلفين في الوحدة التنفيذية
للضرائب على كبار المكلفين وفروعها.

خدمات المكلفين في مكاتب الضرائب
في أمانة العاصمة والمحافظات

 وفروعها.

خدمات المكلفين في الوحدة التنفيذية 
لضريبة ريع العقارات وفروعها.
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1

اإلجراءات اإلدارية إلكمال المعاملة:

يقوم طالب الخدمة بتعبئة الطلب على النموذج المخصص لذلك، وتقديمه للموظف 
الوثائق  جميع  به  مرفقًا  المختصة  الضريبية  باإلدارة  المكلفين  بخدمات  المختص 

المطلوبة.
 

يتولى الموظف المختص بعد التأكد من صحة واستكمال الشروط والبيانات والوثائق 
بيان  وطباعة  واستخراج  للمصلحة،  االلكتروني  النظام  على  الضريبي  الرقم  بإدخال 

الموقف الضريبي للمكلف، ومن ثم تسليمه لطالب الخدمة وتوقيعه باستالم البيان.
      

يحال الملف بعد ذلك لألرشفة ورقيًا وآليًا مع جميع الوثائق واألوليات في أرشيف اإلدارة 
الضريبية وقاعدة بيانات المكلفين، وبهذا تنتهي إجراءات هذه المعاملة.

    

اليوجد

الجهات المشاركة
 في تقديم الخدمة: 

الوثائق المطلوبة للمعاملة:
صورة البطاقة الشخصية أو العائلية 
/  صـــــــورة من جـــــواز سفر األفـــــــــــراد 

غيــــــر المقيمين.

حضور  عدم  حالة  في  معتمد  توكيل 
الشخص المستفيد.

بطاقة ضريبية سارية المفعول.
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4-3:تقســــيط الضــــــرائب علـــى 
الدخـل

الزمن المتوقع إلكمال المعاملة:   

( يوم دوام واحد)

على  قادر  الغير  الخدمة  طالب  المكلف  تقديم 

سداد مبلغ الضريبة دفعة واحدة، طلب مكتوب 

على النموذج المحدد لتقسيط الضريبة مبينًا في 

الطلب األسباب والمبررات التي تمنعه من دفع 

الضريبة المستحقة عليه خالل الفترة القانونية.

كـــل مكــــــلف بالـــضريبة يطلب تقسيط 
لعدم  عليه  المستحقة  الضريبة  دفع 

( مجانيــة)قدرته على سدادها دفعة واحدة. 

رسوم الحصول على الخدمة:

الجهات الضريبية المختصة
 باستكمال اإلجراءات:

طلب  على  المختصة  الضريبية  اإلدارة  موافقة 
التقسيط المقدم من المكلف طالب الخدمة.

شروط الحصول على الخدمة:

المستفيدون من رواد األعمال:

خدمات المكلفين في الوحدة التنفيذية
للضرائب على كبار المكلفين وفروعها.

خدمات المكلفين في مكاتب الضرائب
في أمانة العاصمة والمحافظات

وفروعها.

خدمات المكلفين في الوحدة التنفيذية
لضريبة ريع العقارات وفروعها.

الضرائب والمبالغ التي ال يجوز تقسيطها وهي:
الضريبة المستحقة من واقع اإلقرار الضريبي.  -

الضريبة على المرتبات واألجور.  -
الضرائب المحصلة من المنبع.  -

المبالغ الواجب تحصيلها تحت حساب ضرائب الدخل.   -
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اإلجراءات اإلدارية إلكمال المعاملة:

      يقوم طالب الخدمة بتعبئة الطلب على النموذج المخصص لذلك، وتقديمه للموظف 
الوثائق  جميع  بها  مرفقًا  المختصة  الضريبية  باإلدارة  المكلفين  بخدمات  المختص 

المطلوبة. 
     يتولى الموظف المختص بعد التأكد من صحة واستكمال الشروط والبيانات والوثائق 
بقيد الطلب في السجل المحدد لذلك والرفع به إلى المسئول المختص (المدير العام / 

مدير الفرع) حسب األحوال.     
   ُيصدر المسئول المختص (المدير العام / مدير الفرع) في حالة الموافقة على طلب 
مبلغ  مقدار  فيه  محددًا  الغرض،  لهذا  المعد  النموذج  على  التقسيط  قرار  التقسيط 

القسط وتاريخ االستحقاق.
هذه  وفي  بذلك،  الخدمة  طالب  المكلف  إشعار  يتم  التقسيط  طلب  رفض  حالة  في    

الحالة ال يحق للمكلف تقديم طلب جديد لتقسيط الضريبة إال إذا تضمن الطلب الجديد 
أسباب ومبررات جديدة تبرر إعادة النظر في طلبه. 

   يتم تسليم نسخة من قرار التقسيط للمكلف طالب الخدمة وتوقيعه باستالم القرار. 
أرشيف  في  واألوليات  الوثائق  جميع  مع  وآليًا  ورقيًا  لألرشفة  ذلك  بعد  الملف  يحال    

اإلدارة الضريبية وقاعدة بيانات المكلفين، وبهذا تنتهي إجراءات هذه المعاملة.
المحدد،  الموعد  في  الضريبة  أداء  عن  المكلف  تخلف  إذا  الغيًا  التقسيط  قرار  يعتبر     

على  المتبقية  الضريبة  تحصيل  إجراءات  بمباشرة  المختصة  الضريبية  اإلدارة  وتقوم 
المكلف دفعة واحدة.  

مبلغ  بقية  بتحصيل  الضريبية  اإلدارة  وتقوم  كذلك،  الغيًا  التقسيط  قرار  يعتبر  كما     
الضريبة دفعة واحدة في الحاالت التالية:

-إعالن إفالس المكلف أوتصفية أعماله.

-مغادرة المكلف أراضي الجمهورية اليمنية بصورة نهائية.

-التوقف أو التنازل أو الرهن أو أي شكل من أشكال نقل الملكية التي يقوم بها المكلف.

-تغيير الكيان القانوني للمنشأة.

-الحجز على إيراد المكلف لصالح جهة أخرى.

المبالغ  تستوفى  المحدد  الموعد  في  المستحق  القسط  تسديد  تأخير  حالة  في     

المضافة بواقع 1.5 %من قيمة األقساط المتأخرة 
 

اليوجد
الجهات المشاركة

 في تقديم الخدمة: 

الوثائق المطلوبة للمعاملة:
صورة البطاقة الشخصية أو العائلية 
/ صـــــــورة من جـــــواز سفر األفـــــــــــراد 

غيــــــر المقيمين.

حضور  عدم  حالة  في  معتــــــمد  توكيل 
الشخص المستفيد.

طلـب كتـــــابي مبــــــرر من المـــكلف طـــــالب 
الخدمة بتقسيط الضريبة.



خدمات الـرد 
الضــــريــبــــي
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5-1: رد ضرائب الدخـل

الزمن المتوقع إلكمال المعاملة:   

-زمن إنجاز الخدمة ال يتجاوز (30) دقيقة.
-زمن إنجاز الرد أو الرفض (40) يومًا.

مقدار  من  أكثر  لمبالغ  المكلف  سداد  ثبوت 
الضريبة المستحقة عليه.

مبالغ  أنه قام بسداد  يثبت  كل مكلف 
المستحقة  الضريبة  مقدار  من  أكثر 

عليه.

( مجانيــة)

رسوم الحصول على الخدمة:

الجهات الضريبية المختصة
 باستكمال اإلجراءات:

أن يقدم طلب االسترداد من قبل المكلف خالل 
الزائدة  الضريبة  تاريخ دفع  خمس سنوات من 

المطلوب ردها. 

شروط الحصول على الخدمة:

المستفيدون من رواد األعمال:

خدمات المكلفين في الوحدة التنفيذية 
للضرائب على كبار المكلفين وفروعها.

خدمات المكلفين في مكاتب الضرائب
في أمانة العاصمة والمحافظات

وفروعها.
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      يقدم المكلف طالب الخدمة طلب االسترداد مرفقًا به الوثائق والمستندات المطلوبة، 
في  التأشير  أو  المختصة،  الضريبية  باإلدارة  المكلفين  بخدمات  المختص  الموظف  إلى 
الرصيد  معالجة  في  المكلف  رغبة  بحسب  الضريبي  اإلقرار  نموذج  في  المحددة  الحقول 

الدائن. .
 

الوثائق  واستيفاء  سالمة  من  بالتأكد  المكلفين  بخدمات  المختص  الموظف  يقوم    

المكلف  وختم  وتوقيع  النموذج،  في  الواردة  والحقول  البيانات  كافة  وتعبئة  المطلوبة، 
صاحب الشأن على الطلب. 

  

يقوم الموظف المختص بعد ذلك بقيد الطلب في السجالت المخصصة لذلك وفي      

النظام اآللي (قاعدة بيانات المكلفين) بحسب تاريخ ورود الطلب.
  

   يصدر الموظف إشعار للمكلف باستالم الطلب، ويقوم الموظف بتسليم أصل الطلب  
للقسم المختص باالسترداد.  

     يقوم مراجع االسترداد بتدقيق طلب االسترداد، وفقًا للقانون والقرارات النافذة، والتأكد 
تاريخ  حتى  األخرى  الدخل  ضرائب  في  المكلف  على  مستحق  ضريبي  دين  وجود  عدم  من 

تقديم الطلب.

      يقوم هذا المراجع بإعداد تقرير بنتائج المراجعة موضحًا فيه القرار المتخذ بشأن طلب 
االسترداد، وإصدار كشف حساب بالمبالغ المستحقة للمكلف.

    يتم بعد ذلك إصدار قرار رد الضريبة، وتستكمل إجراءات رد المبالغ المسددة بالزيادة 
للمكلف وفقًا للقانون والقرارات النافذة.

     تلتزم اإلدارة الضريبية برد الضريبة والمبالغ التي أديت بالزيادة دون وجه حق خالل (40) 

يومًا من تاريخ تقديم طلب االسترداد. 

     يحال الملف بعد ذلك تلقائيًا لألرشفة ورقيًا وآليًا مع جميع الوثائق واألوليات في أرشيف 
اإلدارة الضريبية وقاعدة بيانات المكلفين، وبهذا تنتهي إجراءات هذه المعاملة.   

ال يوجـــــد

الجهات المشاركة في تقديم الخدمة: 

الوثائق المطلوبة للمعاملة:
المعد  النموذج  على  االسترداد  طلب 

لذلك.
 / العائلية  أو  الشخصية  البطاقة  صورة 
صورة من جواز سفر األفراد غير المقيمين.

توكــيـل معــــتمد في حــــالة عــــــدم 
حضور الشخص المستفيد.

مستندات  أو  قسائم  من  نسخة  إرفاق 
الوثائق  وكافة  التوريد  أو  التسديد 

الرسمية المؤيدة لطلب االسترداد.

البطاقة  من  معمدة  نسخة  إرفاق 
الضريبية سارية المفعول.

اإلجراءات اإلدارية إلكمال المعاملة:
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5-2:رد الضريبة العامة 
الزمن المتوقع إلكمال المعاملة:   على المبيعات

-زمن إنجاز الخدمة ال يتجاوز (30) دقيقة.
-زمن إنجاز الرد أو الرفض (30) يومًا.

مقدار  من  أكثر  لمبالغ  المكلف  سداد  ثبوت 
الضريبة المقررة عليه.

أي  أو  الشأن  صاحب  أو  مستفيد  كل 
شخص مسجل أو غير مسجل أو من 
استرداد  يطلب  قانونًا  عنه  ينوب 

( مجانيــة)الضريبة العامة على المبيعات.

رسوم الحصول على الخدمة:

الجهات الضريبية المختصة
 باستكمال اإلجراءات:

المكلف  قبل  من  االسترداد  طلب  يقدم  أن 
خمس  خالل  يفوضه  من  أو  الشأن  صاحب 
الزائدة  الضريبة  دفع  تاريخ  من  سنوات 

المطلوب ردها. 

شروط الحصول على الخدمة:

المستفيدون من رواد األعمال:

خدمات المكلفين في الوحدة 
التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين

وفروعها.

خدمات المكلفين في مكاتب الضرائب
في أمانة العاصمة والمحافظات.
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اإلجراءات اإلدارية إلكمال المعاملة:

الوثائق  به  مرفقًا  االسترداد  طلب  الخدمة  طالب  المستفيد  الشخص  يقدم   

الضريبية  باإلدارة  المكلفين  بخدمات  المختص  الموظف  إلى  المطلوبة،  والمستندات 
البيانات  مستوفيًا  الطلب  يكون  أن  ويجب  لذلك  المحدد  النموذج  على  المختصة، 
الضريبية  الفترة  تحديد  مع  استرداده  المطلوب  المبلغ  حالة  توضح  التي  والمعلومات 

واسباب طلب االسترداد مؤيدًا بالمستندات الثبوتية.   
     

يقوم الموظف المختص بخدمات المكلفين بالتأكد وختم من سالمة واستيفاء   
الوثائق المطلوبة، وتعبئة كافة البيانات والحقول الواردة في النموذج، وتوقيع المكلف على 

الطلب.   
  

          يقوم الموظف المختص بعد ذلك بقيد الطلب في السجالت المخصصة لذلك وفي 
النظام اآللي (قاعدة بيانات المكلفين) بحسب تاريخ ورود الطلب.  

       يصدر الموظف إشعار للمكلف باستالم الطلب، ويقوم الموظف بتسليم اصل الطلب 
للقسم المختص باالسترداد.   

         يقوم مراجع االسترداد بتدقيق طلب االسترداد، وفقًا للقانون والقرارات النافذة.

      

ال يوجـــــد

الجهات المشاركة في تقديم الخدمة: 

الوثائق المطلوبة للمعاملة:
المعد  النموذج  على  االسترداد  طلب 

لذلك.

صورة البطاقة الشخصية أو العائلية 
لصاحب الشأن أو من يوكله لذلك.

عدم  حالة  في  معتمد  توكيل 
حضور المكلف.

إرفاق نسخة من قسائم أو مستندات 
التسديد أو التوريد وكافة الوثائق 

الرسمية المؤيدة لطلب االسترداد.

البطاقة  من  معمدة  نسخة  إرفاق 
الضريبية سارية المفعول.

الضريبية  اإلقرارات  من  نسخه  إرفاق 
تظهر  وأن  الفترة  بنفس  المتعلقة 
القيود  المستفيد  الشخص  سجالت 
المطلوب  للضريبة  المحاسبية 
المستندات  مع  وتطابقها  استردادها 

الثبوتية .
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تابع اإلجراءات اإلدارية إلكمال المعاملة:

للشروط  طبقًا  الضريبة  رد  ويتم  االسترداد،  طلب  بتدقيق  االسترداد  مراجع  يقوم           

المحددة لكل حالة وفقًا ألحكام القانون والقرارات النافذة وعلى النحو اآلتي :

•الحالة األولى: رد الضريبة خالل شهر واحد من تأريخ تقديم طلب االسترداد وذلك للضريبة 
المدن  إلى  أو  اليمن  إلى خارج  بحالتها  تم تصديرها  التي  السلع  التي سبق تحصيلها على 
الشروط  توافر  ويلزم  منها،  تصديره  تم  ما  حدود  في  وذلك  الحرة،  واألسواق  والمناطق 

التالية: 

1-أن يتضمن طلب االسترداد مبلغ الضريبة المطلوب ردها، مع بيان متكامل وموثق عن 
السلعة والضريبة المدفوعة وجهة التحصيل.

2-إذا كان طلب االسترداد مقدم من شخص مسجل، يجب عليه تقديم صورة من الرقم 
مخصصة  صورة  بها  والمؤشر  الضريبية  اإلدارة  من  المعتمدة  الفترة  عن  الضريبي 

لالستيراد.
مع  نفسه  الشخص  بإسم  السلع  تلك  استيراد  عند  الضريبة  بتسديد  اإلثبات  3-تقديم 
نسخة معمدة من البيان الجمركي أو فاتورة البيع الصادرة من مكلف مسجل بإسم طالب 

االسترداد.
4-إرفاق الوثائق والمستندات الدالة على إتمام عملية التصدير، وذلك على النحو التالي:

 أ.نسخة من فاتورة بيع البضاعة المصدرة إلى خارج البالد.

 ب.نسخة من البيان الجمركي في الحاالت التالية:
للدولة        أول منفذ جمركي  البرية مع شهادة وصول موقعة ومختومة من  المنافذ  -التصدير عبر     

المصدر إليها البضاعة.

    -التصدير عبر الموانئ البحرية موقعة ومختومة من قبطان السفينة وموظف الجمارك المختص 

(خلف نسخة البيان الجمركي)، بما يفيد أن البضاعة شحنت فعًال على السفينة بإشرافهما، وتصديق 

مدير الدائرة الجمركية المختصة على ذلك.

شركة  في  الشحن  ومسؤول  الجمركي  المسؤول  إفادة  متضمنة  الجوية  الموانئ  عبر  -التصدير    

بإشرافهما،  فعًال  الطائرة  أودعت  البضاعة  بأن  الجمركي)،  البيان  نسخة  (خلف  الناقلة  الطيران 

ويصادق على ذلك مدير جمرك المطار.
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تابع اإلجراءات اإلدارية إلكمال المعاملة:

ج.صورة من شهادة المنشأ صادرة عن الجهة المختصة موضحًا بها كمية ونوع البضاعة 
المصدرة.

 د.نسخة من بوليصة الشحن الصادرة عن الشركة الناقلة جوًا وبحرًا.
 ه.ال يجوز المطالبة باسترداد الضريبة عن السلع المستعملة والتي تم تصديرها

•الحالة الثانية: رد الضريبة خالل شهر واحد من تأريخ تقديم طلب االسترداد وذلك للضريبة 
أو  سلع  إنتاج  في  استعملت  أو  أدخلت  التي  والخدمات  السلع  على  تحصيلها  سبق  التي 
إلى المدن والمناطق واألسواق الحرة،  أو  اليمن  إلى خارج  خدمات أخرى تم تصديرها فعًال 

وذلك في حدود ما تم استخدامه منها، ويلزم توافر الشروط التالية: 

1 -أن يتضمن طلب االسترداد مبلغ الضريبة المطلوب ردها، مع بيان متكامل وموثق عن 

السلعة أو الخدمة والضريبة المدفوعة وجهة التحصيل.

2-تقديم صورة من اإلقرار الضريبي المعتمد من اإلدارة الضريبية المختصة والمؤشر عليها 

صورة مخصصة لالستيراد، وال يسري هذا الشرط على غير المسجلين.

أو  الداخلة  والخدمات  السلع  بأن  يؤكد  الجمركي  البيان  من  معمدة  نسخة  3-تقديم 

المستعملة في اإلنتاج تم استيرادها رسميًا وتم تسديد الضريبة عنها أو أنها مشتراه من 

شخص مسجل، مع تقديم فاتورة البيع صادرة من شخص مسجل ومحررة وفقًا ألحكام 

القانون والتعليمات والقرارات ذات العالقة.

4-إرفاق الوثائق والمستندات الدالة على إتمام عملية التصدير، وذلك على النحو التالي:

 أ.  نسخة من فاتورة بيع السلعة أو الخدمة المصدرة إلى خارج البالد.
 ب.نسخة من البيان الجمركي في الحاالت التالية:

        -التصدير عبر المنافذ البرية مع شهادة وصول موقعة ومختومة من أول منفذ جمركي للدولة 

المصدر إليها السلعة او الخدمة.

       -التصدير عبر الموانئ البحرية موقعة ومختومة من قبطان السفينة وموظف الجمارك المختص 

(خلف نسخة البيان الجمركي)، بما يفيد أن البضاعة شحنت فعًال على السفينة بإشرافهما، وتصديق 

مدير الدائرة الجمركية المختصة على ذلك.
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تابع اإلجراءات اإلدارية إلكمال المعاملة:

 -التصدير عبر الموانئ الجوية متضمنة إفادة المسؤول الجمركي ومسؤول الشحن في شركة الطيران 

البيان الجمركي)، بأن البضاعة أودعت الطائرة فعًال بإشرافهما، ويصادق على  الناقلة (خلف نسخة 

ذلك مدير جمرك المطار.

ج.صورة من شهادة المنشأ صادرة عن الجهة المختصة موضحًا بها كمية ونوع السلعة 
او الخدمة المصدرة.

 د.نسخة من بوليصة الشحن الصادرة عن الشركة الناقلة جوًا وبحرًا. 
ه.يسري في شأن رد الضريبة التي سبق تحصيلها على السلع والخدمات الداخلة في أداء 
خدمة تم تصديرها؛ نفس الشروط األساسية المتوافقة مع طبيعة تصدير الخدمة، وفي 
كل األحوال يجب أن تكون السلع والخدمات الداخلة في أداء خدمة تم تصديرها جزئيًا من 

مكونات الخدمة المصدرة. 
•الحالة الثالثة: وتشمل الخطأ والتكرار في تحصيل الضريبة:

أوًال: رد الضريبة المحصلة عن طريق الخطأ:
يتم رد الضريبة التي تم تحصيلها عن طريق الخطأ خالل شهر من تاريخ تقديم الطلب، وذلك 

وفقًا للشروط التالية:

    1-أن يتم ذلك بناًء على طلب كتابي يقدمه صاحب الشأن أو من ينوب عنه قانونًا

    2-إثبات تحصيل الضريبة الخطأ سواًء عند االستيراد، مع تقديم نسخة معمدة من البيان 

الجمركي أو محليًا مع تقديم فاتورة البيع صادرة من شخص مسجل.

    3-تحديد أسباب الخطأ في تحصيل الضريبة ومبلغ الضريبة المحصلة بالخطأ.

    4-تحديد الفترة الضريبية التي وقع فيها التحصيل الخطأ.

    5-التأكد من عدم وجود أية أرصدة أو متأخرات ضريبية على المكلف طالب االسترداد، وفي 

حالة أن يكون طالب االسترداد مسجًال فيجب أن يكون ملتزمًا بتقديم اإلقرارات الضريبية.

ثانيًا: رد الضريبة المكرر تحصيلها:

أو  السلعة  ذات  وعلى  المسجل  ذات  من  مرتين  تحصيلها  ثبت  التي  الضريبة  رد  1-يتم     

الدوائر  أو  المنافذ  من  أي  عبر  أو  مباشرة  الضريبية  لإلدارة  التسديد  تم  وسواًء  الخدمة، 

الجمركية، أو عبر أي من الجهات الحكومية المخولة لتحصيل أو استقطاع الضريبة العامة 

على المبيعات لصالح مصلحة الضرائب (اإلدارة الضريبية المختصة).
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تابع اإلجراءات اإلدارية إلكمال المعاملة:

    2 -يشمل التكرار في تحصيل الضريبة قيام المسجل بتسديد الضريبة على وارداته من 

السلع في المنفذ الجمركي عند االستيراد، ويتكرر ذلك في حالة قيام نفس المسجل ببيع 

ذات السلعة أو السلع المستوردة بأوصافها، والسابق تسديد الضريبة عنها، وذلك إلى أي 

من الجهات الحكومية والتي بدورها تقوم باستقطاع الضريبة العامة على المبيعات بواقع 

5% من قيمة شرائها لتلك السلع، وتوريد مبلغ الضريبة إلى حساب اإلدارة الضريبية وفقًا 

العامة على  الضريبة  2007 بشأن  273 لسنة  رقم  المالية  وزير  قرار  بموجب  النافذ  للنظام 

أو أي نظام  الدولة  المبيعات على عقود المقاوالت والتوريدات لمختلف أجهزة وسلطات 

يحل محله.

قام  الحكومية  الجهات  من  أي  إلى  لسلع  المسجل  بيع  على  التكرار  حاالت  3-تسري       

القيمة  فيها  يثبت  بيع  فاتورة  بموجب  المحلي من شخص مسجل  السوق  بشرائها من 

والضريبة المدفوعة عند الشراء، وفي نفس الوقت يتم استقطاع الضريبة من قبل الجهة 

في  إليه  المشار  للنظام  وفقًا  الشخص  نفس  من  السلع  نفس  شرائها  عند  الحكومية 

الفقرة (2) أعاله.

في  الشحن  ومسؤول  الجمركي  المسؤول  إفادة  متضمنة  الجوية  الموانئ  عبر  -لتصدير   

فعًال  الطائرة  أودعت  البضاعة  بأن  الجمركي)،  البيان  نسخة  (خلف  الناقلة  الطيران  شركة 

بإشرافهما، ويصادق على ذلك مدير جمرك المطار.

 و.صورة من شهادة المنشأ صادرة عن الجهة المختصة موضحًا بها كمية ونوع البضاعة 

المصدرة.

 ز.نسخة من بوليصة الشحن الصادرة عن الشركة الناقلة جوًا وبحرًا.

 ح.يسري في شأن رد الضريبة التي سبق تحصيلها على السلع والخدمات الداخلة في أداء 

خدمة تم تصديرها؛ نفس الشروط األساسية المتوافقة مع طبيعة تصدير الخدمة، وفي 

من  جزء  تصدير  تم  خدمة  أداء  في  الداخلة  والخدمات  السلع  تكون  أن  يجب  األحوال  كل 

مكونات الخدمة المصدرة. 
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في  الشحن  ومسؤول  الجمركي  المسؤول  إفادة  متضمنة  الجوية  الموانئ  عبر  -التصدير 

فعًال  الطائرة  أودعت  البضاعة  بأن  الجمركي)،  البيان  نسخة  (خلف  الناقلة  الطيران  شركة 

بإشرافهما، ويصادق على ذلك مدير جمرك المطار.

 و.صورة من شهادة المنشأ صادرة عن الجهة المختصة موضحًا بها كمية ونوع البضاعة 

المصدرة.

 ز.نسخة من بوليصة الشحن الصادرة عن الشركة الناقلة جوًا وبحرًا.

 ح.ال يجوز المطالبة باسترداد الضريبة عن السلع المستعملة والتي تم تصديرها

السلع  نفس  وعلى  المسجل  الشخص  نفس  من  تحصيلها  المكرر  الضريبة  4-ترد        

االسترداد  طلب  تقديم  تاريخ  من  شهر  خالل  وذلك  عنها،  الضريبة  تسديد  السابق 

المستوفي الشروط التالية:

 أ.تقديم طلب االسترداد على النموذج المعد لهذا الغرض مستوفيًا لكافة البيانات والحقول 

الواردة فيه. 

 ب. تقديم الوثائق والمستندات المؤيدة التالية:

   -نسخة من العقد المبرم بين المكلف والجهة الحكومية مع قائمة األصناف المتعاقد 

عليها.

الجهة  قبل  من  المستقطعة  والضريبة  العقد  قيمة  صرف  مستندات  من  -نسخة    

الحكومية.

    -نسخة من إشعار توريد الضريبة إلى حساب اإلدارة الضريبية عبر الجهة الحكومية.

     -نسخة معمدة من البيان الجمركي بإسم مقدم الطلب في حالة االستيراد أو فاتورة البيع 

الصادرة من مكلف مسجل بإسم مقدم الطلب في حالة الشراء محليًا.

    -نسخة من مستندات سداد الضريبة عند الشراء محليًا أو خارجيًا.

بيانات      -نسخة من مستندات تسليم البضاعة إلى مخازن الجهة الحكومية. ج.أن تكون 

المتعاقد  السلعة  لبيانات  الشراء مطابقة  فاتورة  أو  الجمركي  البيان  الواردة في  السلعة 

عليها والموردة إلى مخازن الجهة.

 د.أن تكون الضريبة المدفوعة عند الشراء تخص نفس السلعة التي تم استقطاع الضريبة 

عنها من قبل الجهة الحكومية.

تابع اإلجراءات اإلدارية إلكمال المعاملة:
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 ه.في حالة إصدار البيان الجمركي بإسم الجهة الحكومية يتم التأكد من مصلحة الجمارك 

(الدائرة الجمركية المختصة) أن المكلف أو المسجل طالب االسترداد هو الذي قام بسداد 

على  أن  كما  الجمركي،  البيان  ذلك  بموجب  المستوردة  السلع  على  المفروضة  الضريبة 

الجهة الحكومية الصادر البيان الجمركي بإسمها أن توضح لمصلحة الضرائب اآلتي:

     -المبررات القانونية أو االلتزام التعاقدي الذي جعل االستيراد يتم باسمها. 

    -التوثيق الموجود لدى هذه الجهة الذي يثبت أن اإلفراج عن السلع المستوردة تم بعد 

قيام المكلف بسداد الضريبة في المنفذ الجمركي.

    -مسئولية الجهة عن صحة بيانات الطلب.

االسترداد  بنظام  واإلجراءات  بالقواعد  وملتزمًا  االسترداد مسجًال  يكون طالب  أن   و.يجب 

للضريبة العامة على المبيعات بموجب القانون والئحته التنفيذية والقرارات النافذة.

طالب  المسجل  أو  المكلف  على  مستحقة  ضريبية  متأخرات  أو  أرصدة  وجود   ز.عدم 

االسترداد. 

بالضريبة  والمتعلقة  الحكومية  الجهات  من  المقدمة  االسترداد  طلبات  بشأن   ح.تسري 

المدفوعة بالتكرار على توريداتها المباشرة ذات الشروط األساسية المتوافقة مع طبيعة 

الحالة محل االسترداد .    

 •الحالة الرابعة : الرصيد المتبقي من الضريبة على المدخالت المدفوعة القابلة للخصم عند 

نهاية السنة التي لم يتم خصمها من الضريبة المستحقة في فترة السنة شريطة التحقق 

من اآلتي: 

   1 -يجب أن يكون مقدم الطلب شخصًا مسجًال.

  2 -التزام المسجل بتقديم اإلقرارات الضريبية وفقًا للقانون والموضح فيها أصل رصيد 

المتبقي  والرصيد  السنة  خالل  خصمها  تم  التي  والمبالغ  المسددة  المدخالت  ضريبة 

المطلوب استرداده مع تقديم الوثائق والمستندات المؤيدة.  

الضريبة  من  الضريبية  لإلدارة  مستحقة  المكلف  على  أرصدة  وجود  عدم  من  3-التحقق    

العامة على المبيعات.

تابع اإلجراءات اإلدارية إلكمال المعاملة:
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وال يُشترط التقيد بمضي السنة بالنسبة لطلبات االسترداد المقدمة من المسجلين 

تتجاوز  حين  وذلك  اإلنتاجية)،  (السلع  األخرى  اإلنتاج  مدخالت  بضريبة  المتعلقة 

الضريبة على المدخالت الضريبة على المخرجات.

الخاضعة  والخدمات  السلع  على  دفعها  سبق  التي  الضريبة  رد  يتم  الخامسة:  •الحالة   

للضريبة بمعدل (صفر %) خالل شهر من تاريخ تقديم الطلب وفقًا للشروط التالية: 

   أ.يجب أن يكون الطلب مقدم من المكلف الذي قام بتسديد الضريبة أو من ينوبه قانونًا. 

   ب.يتم حصر الطلب في الحليب المخصص لألطفال فقط.

   ج. تقديم الوثائق والمستندات المؤيدة لتحصيل الضريبة عند الشراء مع نسخة معمدة 

من البيان الجمركي أو فاتورة البيع صادرة من شخص مسجل.

    د. أن تكون المطالبة من نفس الشخص المسدد للضريبة.

الضريبة  من  الضريبية  لإلدارة  مستحقة  المكلف  على  أرصده  وجود  عدم  من  هـ.التحقق     

العامة على المبيعات.

عند  والمسددة  المعفية  الجهات  المدفوعة من  الضريبة  باسترداد  المطالبة  يجوز   -

الشراء من المشمولين باإلعفاء لسلع أو خدمات محلية، شريطة االلتزام باإلجراءات 

تقديم   المستفيدة  الجهة  وعلى  النافذة،  والقرارات  القانون  في  الواردة  والشروط 

اآلتي:

-فاتورة البيع محملة بالضريبة العامة على المبيعات صادرة من شخص مسجل.

-نسخة من االتفاقية والمصادق عليها بقانون وفقًا لإلجراءات الدستورية.

بالنسبة  منها  معمدة  أو  المعنية  الوزارة  عبر  المدفوعة  الضريبة  باسترداد  طلب  تقديم   -

للجهات األخرى بموجب القانون.
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تابع اإلجراءات اإلدارية إلكمال المعاملة:

الجوية وخدمات  المالحة  المبيعات على خدمات  العامة على  الضريبة  لدافع  - يجوز 

المالحة البحرية وخدمات الموانئ وخدمات النقل البري الدولي أن يطلب من اإلدارة 

المسجل  الخدمة  له أن سددها لمقدم  التي سبق  الضريبة  رد  المختصة  الضريبية 

شريطة تحقق ما يلي:

       -تقديم طلب كتابي لإلدارة الضريبية المختصة من الشخص المستفيد من الخدمة 

ودافع الضريبة خالل الفترة القانونية.

    -إرفاق فاتورة أداء الخدمة صادرة من مؤدي الخدمة، ويجب أن يكون شخصًا مسجًال 

وملتزمًا بتقديم اإلقرارات الضريبية.

    -أن تكون فاتورة أداء الخدمة محملة بالضريبة مع اإلثبات المستندي بتحصيلها لصالح 

مصلحة الضرائب.

     -التأكيد على أن الخدمة المؤداة ضمن الخدمات الخاضعة للضريبة بمعدل (صفر%).

       في كل األحوال ال يرد من الضريبة إال ما سبق تحصيلها منها في وقت السداد وبنفس 

المبلغ المثبت تحصيله وتوريده لصالح مصلحة الضرائب.

       في حالة رفض طلب االسترداد يجب أن يكون قرار اإلدارة الضريبية مسببًا في هذا 

استالمها  تاريخ  من  شهر  خالل  الرفض  بهذا  الطلب  مقدم  إبالغ  عليها  أن  كما  الشأن، 

الطلب من المستفيد.

      يحال ملف االسترداد بعد االنتهاء منه تلقائيًا لألرشفة ورقيًا وآليًا مع جميع الوثائق 

واألوليات في أرشيف اإلدارة الضريبية وقاعدة بيانات المكلفين، وبهذا تنتهي إجراءات هذه 

المعاملة.
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-   قانون ضرائب الدخل رقم (17) لسنة 2010م وتعديالته بالقانون رقم (8) لسنة 2020م.

-    قرار نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية وزير المالية رقم (161) لسنة 2020م بتعديل 

قرار وزير المالية رقم (508) لسنة 2010م بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم (17) لسنة 

2010م بشأن ضرائب الدخل وتعديالته ..

-   قرار رئيس مصلحة الضرائب رقم (197) لسنة 2020م بشأن آلية التعامل مع اإلقرارات 

العقارات  ريع  ضريبة  مكلفي  وصغار  واألصغر  الصغيرة  المنشآت  مكلفي  من  المقدمة 

المشمولين باإلعفاء.

-    دليل الخدمات الضريبية - من إصدارات مصلحة الضرائب - يناير 2020م.

المراجع والمصادر:
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