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http://www.hcci.org.sa/ 
https://twitter.com/ahsachamber
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الهيئة العامة للزكاة والدخل

 /https://www.sfda.gov.sa

Saudi_FDA@ https://twitter.com/Saudi_FDA

https://www.sfda.gov.sa/
https://www.sfda.gov.sa/
https://twitter.com/Saudi_FDA
https://www.sfda.gov.sa/ 
http://gazt.gov.sa


58

مبادرات الهيئة العامة للزكاة والدخل

ــة المبادرة ااولى ــة، ضريب ــلع اانتقائي ــة الس ــة، ضريب ــة المضاف ــة القيم ــداد ) ضريب ــرار والس ــل ااق تاجي
ــتقطاع(. ــة ااس ــزكاة، ضريب ــل، ال الدخ

سيتم اإعفاء من الغرامات المترتبة على تأجيل اإقرار والسداد.تطبيق المبادرة

تاجيــل الســداد )ضريبــة القيمــة المضافــة فــي الجمــارك للمكلفيــن المســجلين، الضريبــة اإنتقائيــة المبادرة الثانية
فــي الجمــارك للمكلفيــن المســجلين(.

المكلفين المسجلينتطبيق المبادرة

المبادرة الثالثة
تعليــق )غرامــات التأخــر فــي ســداد اأقســاط، فــرض غرامــات تعديــل اإقــرارات علــى المكلفيــن، 
ــن  ــات المكلفي ــاف خدم ــراءات إيق ــذ إج ــص، تنفي ــات الفح ــن وغرام ــاون للمكلفي ــدم تع ــة ع غرام

ــو2020 م(. ــى 30 يوني ــوال حت ــى اأم ــز عل والحج
سيتم رفع اإيقاف عن المكلفين الذين أوقفت خدماتهم وتمكينهم من ممارسة نشاطهم ااقتصاديتطبيق المبادرة

المبادرة الرابعة: اعفاء المكلفين المسجلين بالهيئة من غرامة التأخر في ) تقديم اإقرار، السداد، تعديل ااقرار(.

تطبيق المبادرة
ــدم 	  ــم تق ــرارات ل ــم إق ــة أو تقدي ــتحقة للهيئ ــة مس ــن ضريب ــاح ع ــال اإفص ــي ح ف

ــبقاً. مس
يجب السداد أو التقدم بطلب خطة التقسيط بحد أقصى 30 يونيو 2020 م.	 

ــرار،  ــم ااق ــي )التســجيل، تقدي ــر ف ــة التاخي ــة مــن غرام ــر المســجلين بالهيئ ــن غي ــاء المكلفي ــادرة الخامســة: اعف المب
الســداد(

في حال التسجيل لدى الهيئة وتقديم اإقرارات المستحقة.	 تطبيق المبادرة
يجب السداد أو التقدم بطلب خطة التقسيط بحد أقصى 30 يونيو 2020 م.	 

جميع منشأت القطاع الخاصالفئة المستفيدة

18 مارس حتى 30 يونيو 2020مالمدة الزمنية
االية المتبعة 

جميع المبادرات يتم اإستفادة منها من خال موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل.لاستفادة
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مبادرات الهيئة العامة للزكاة والدخل
ــات المبادرة السادسة ــول طلب ــي قب ــع ف ــرارات 2019م، التوس ــن إق ــود ع ــا قي ــة ب ــهادات الزكوي ــح الش ــيتم من س

ــتردادات( ــات ااس ــع طلب ــل دف ــة، تعجي ــة مقدم ــتراط دفع ــدون اش ــيط ب التقس
جميع منشأت القطاع الخاصمدة المبادرة

18 مارس حتى 30 يونيو 2020مالفئة المستفيدة
االية المتبعة 

جميع المبادرات يتم اإستفادة منها من خال موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل.لاستفادة

https://gazt.gov.sa/ar/RulesRegulations/Documents/Financial-and-economic.pdf
https://gazt.gov.sa/ar/RulesRegulations/Documents/Financial-and-economic.pdf
https://gazt.gov.sa/ar/RulesRegulations/Documents/Financial-and-economic.pdf
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https://gazt.gov.sa/ar/HelpCenter/FAQs/Pages/default.aspx
https://gazt.gov.sa/ar/HelpCenter/FAQs/Pages/default.aspx
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