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الزكوية والضريبيةالقضايا 



بسم هللا الرحمن الرحيم
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هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 
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:إنشاؤها ➢

م، القاض ي بدمج الهيئة 2021مايو 4هـ املوافق 1442رمضان 22في ( 570)قرار مجلس الوزراء رقم صدر  

"ماركهيئة الزكاة والضريبة والج"العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك في هيئة واحدة باسم 
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:عملها  ➢

لتزام من تعمل الهيئة على جباية الزكاة وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية، وتحقيق أعلى درجات اال

وتمكين اململكة من أن قبل املكلفين بها بالواجبات املفروضة عليهم وفًقا ألفضل املمارسات وبكفاية عالية،

نشطة املتعلقة تكون مركًزا لوجستًيا عاملًيا عبر تيسير التجارة وحماية األمن الوطني، وتنظيم جميع األ

ن الكفاية بالعمل الجمركي واملنافذ الجمركية، وإدارتها، بما يكفل النهوض بمستواها إلى أقص ى درجة م

واإلنتاجية والتنافسية
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:المجبيةاألموال ➢

يين يخضع للزكاة كل نشاط يقصد به الكسب من مال أو عمل ويخضع لجباية الزكاة األشخاص الطبيع

ج العربية اململكة ومن يعامل معاملتهم من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليالسعوديين املقيمين في 

مواطني عن حصص األشخاص السعوديين ومن يعامل معاملتهم منالسعودية املقيمة في اململكة والشركات 

.الهيئات واملؤسسات الحكومية السعوديةدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وعن حصص 

الزكاة
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 تطبق على شركات األموال املقيمة عن حصص الشركاء غير السعوديين 
ً
 طبيعيين أو فيها سواًء كانوا أشخاصا

كانوا طبيعيين على األشخاص غير املقيمين سواءً اعتباريين ، مقيمين أو غير مقيمين ، كما تطبق أحكام النظام 

ة فيها ، أو يمارسون النشاط في اململكة من خالل منشأة دائمأو اعتباريين ، سعوديين أو غير سعوديين ، ممن 

 من مصادر في اململكة
ً
.يحققون دخال

ضريبة الدخل
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الضريبة االنتقائية

هي املشروبات متفاوتة، و تفرض على السلع ذات األضرار على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب 

.الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته

ضريبة القيمة املضافة

فرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل املنشآ
ُ
بعض ت، مع ضريبة غير مباشرة ت

.االستثناءات
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اململكةضريبة تفرض على الدخل  الذي تحققه املنشآت غير املقيمة في اململكة من نشاط اقتصادي في

ضريبة االستقطاع
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:أو الضريبي الزكويالتهرب ➢

:والضريبي لتقليل الزكاة أو الضريبة، مثلالزكوي يتدخل املستشار 

، الزكوي إحداث بعض التصرفات قبل انتهاء السنة املالية لغرض التقليل من الوعاء 

عن وسائل وقد أفاد اإلخوة في الهيئة بأنهم يفرقون بين التهرب والتجنب، وأن التهرب ممنوع، وأما البحث

. فهو ال مانع منهالزكوي من قبل املستشار الزكوي لتقليل الوعاء 
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.التسديد.تقديم اإلقرار
ي الفحص من قبل الفاحصين ف

.املصلحة

.إصدار الربط من املصلحة
ين للمكلف االعتراض خالل ست

 للجنة االستئنافية
ً
يوما

.ديوان املظالم

:مراحل دفع الزكاة ➢
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اللجان الزكوية والضريبية
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لجنة الفصل في المخالفات 

والمنازعات الضريبية
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:إنشاؤها ➢

على إنشاء لجنة الفصل في ( هـ1438/11/02: )وتاريخ( 113/ م)نص املرسوم امللكي رقم 

.املخالفات واملنازعات الضريبية وبيان مدة عضويتها وتحديد اختصاصاتها
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:اختصاصها  ➢

مة الضريبية الفصل في املخالفات واملنازعات ودعاوى الحقين العام والخاص، الناشئة عن تطبيق أحكام األنظ-أ  

.ولوائحها، والقرارات والتعليمات الصادرة بناًء عليها

 ألحكام األنظمة ال-ب  
ً
ضريبية الفصل في اعتراضات ذوي الشأن على القرارات الصادرة من الهيئة تطبيقا

.ولوائحها، والقرارات والتعليمات الصادرة بناًء عليها

اصها، بما في ذلك وللجنة الفصل جميع الصالحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الدعاوى التي تدخل في اختص

.سلطة استدعاء الشهود، واألمر بتقديم األدلة والوثائق، وإصدار القرارات، وفرض العقوبات
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:تشكيلها  ➢

، بتعيين رؤساء وأعضاء دوائر اللجان الضريبية (هـ1439/12/23)وتاريخ ( 65474)صدر األمر امللكي الكريم رقم 

:على النحو اآلتي

الدائرة األولى للفصل في

مخالفات ومنازعات ضريبة

.الدخل في مدينة الرياض

ي الدائرة الثانية للفصل ف

مخالفات ومنازعات ضريبة

.الدخل في مدينة الرياض

الدائرة األولى للفصل في

مخالفات ومنازعات ضريبة

.الدخل في محافظة جدة

الدائرة األولى للفصل في

مخالفات ومنازعات ضريبة

.الدخل في مدينة الدمام
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الدائرة األولى للفصل في مخالفات 

مدينة ومنازعات ضريبة القيمة املضافة في

.الرياض

الدائرة األولى للفصل في مخالفات 

ومنازعات ضريبة القيمة املضافة في

.محافظة جدة

الدائرة األولى للفصل في مخالفات 

مدينة ومنازعات ضريبة القيمة املضافة في

.الدمام

الدائرة األولى للفصل في مخالفات 

ي ومنازعات ضريبة السلع االنتقائية ف

.مدينة الرياض
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، بتعيين رؤساء وأعضاء دوائر اللجان الضريبية(هـ1442/03/27)وتاريخ ( 17218)ثم صدر األمر امللكي الكريم رقم 

:على النحو اآلتي

للفصل في مخالفات األولى الدائرة 

مدينة ومنازعات ضريبة القيمة املضافة في

.الرياض

للفصل في مخالفاتالثانية الدائرة 

مدينة ومنازعات ضريبة القيمة املضافة في

.الرياض
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، بتعيين رؤساء وأعضاء دوائر اللجان الضريبية(هـ1442/04/25)وتاريخ ( 22800)ثم صدر األمر امللكي الكريم رقم 

:على النحو اآلتي

الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات

ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة 

.الرياض
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اللجنة االستئنافية للمخالفات 

والمنازعات الضريبية
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:إنشاؤها ➢

على إنشاء لجنة الفصل في ( هـ1438/11/02: )وتاريخ( 113/ م)نص املرسوم امللكي رقم 

.املخالفات واملنازعات الضريبية وبيان مدة عضويتها وتحديد اختصاصاتها
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:اختصاصها  ➢

.ريبيةتختص بالفصل في االعتراضات املقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في املخالفات واملنازعات الض
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:تشكيلها  ➢

، بتعيين رؤساء وأعضاء دوائر اللجان الضريبية (هـ1439/12/23)وتاريخ ( 65474)صدر األمر امللكي الكريم رقم 

:على النحو اآلتي

ت الدائرة االستئنافية األولى ملخالفا

.ومنازعات ضريبة الدخل

ت الدائرة االستئنافية األولى ملخالفا

لسلع ومنازعات ضريبية القيمة املضافة وا

.االنتقائية
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     رفع الدعوى



26
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:  طريقة رفع الدعوى ➢

ياملوقع اإللكترون

https://gstc.gov.sa/ar/Pages/default.aspx
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:  دليل رحلة التعامل ➢

https://gstc.gov.sa/ar/DocumentsLb/Publications/Documents/13.pdf
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:  دليل اإلرشادات المتعلقة بالدعاوى ➢

https://gstc.gov.sa/ar/DocumentsLb/Publications/Documents/12.pdf
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:  دليل آلية معالجة الدعاوى الزكوية والضريبية ➢

https://gstc.gov.sa/ar/DocumentsLb/Publications/Documents/18.pdf
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:  االستئناف ➢

يوًما بدًء من اليوم التالي ( 30)يتاح تقديم طلب االستئناف ألطراف الدعوى بعد صدور قرار لجنة الفصل خالل 

.للتاريخ املحدد الستالم القرار 
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:  دليل التظلم أمام اللجنة االستئنافية➢

https://gstc.gov.sa/ar/DocumentsLb/Publications/Documents/11.pdf
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عناوين التواصل 

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك•

الرياض-اإلدارة العامة 

-شارع األمير عبدالرحمن بن عبد العزيز 

 12628الرياض 

الخط المباشر

19993( محلي)

+ 966112048998( دولي)

األمانة العامة للجان الزكوية والضريبية •

والجمركية

الرياض

13241الطريق الدائري الشرقي، غرناطة، الرياض 

الخط المباشر

8001220000

https://www.google.com/search?q=%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83&rlz=1C1GCEA_enSA886SA886&oq=%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9+&aqs=chrome.0.69i59j69i57j46i39i199i465j69i59j0i433i512j46i199i433i465i512j0i512j69i61.3013j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=ALiCzsZfMVc0yDXulPgyZkiuWz8W_uAZzg:1660315285492&rflfq=1&num=10&rldimm=1352656560272651516&lqi=CjfZh9mK2KbYqSDYp9mE2LLZg9in2Kkg2YjYp9mE2LbYsdmK2KjYqSDZiNin2YTYrNmF2KfYsdmDSMLiu4i0j4CACFpJEAAQARACEAMYABgBGAIYAyI32YfZitim2Kkg2KfZhNiy2YPYp9ipINmI2KfZhNi22LHZitio2Kkg2YjYp9mE2KzZhdin2LHZg5IBGWZlZGVyYWxfZ292ZXJubWVudF9vZmZpY2WqAT8QASo7IjfZh9mK2KbYqSDYp9mE2LLZg9in2Kkg2YjYp9mE2LbYsdmK2KjYqSDZiNin2YTYrNmF2KfYsdmDKDY&ved=2ahUKEwjW8rm2xMH5AhUSqaQKHbLtDKoQvS56BAhLEAE&sa=X&rlst=f#rlfi=hd:;si:1352656560272651516,l,CjfZh9mK2KbYqSDYp9mE2LLZg9in2Kkg2YjYp9mE2LbYsdmK2KjYqSDZiNin2YTYrNmF2KfYsdmDSMLiu4i0j4CACFpJEAAQARACEAMYABgBGAIYAyI32YfZitim2Kkg2KfZhNiy2YPYp9ipINmI2KfZhNi22LHZitio2Kkg2YjYp9mE2KzZhdin2LHZg5IBGWZlZGVyYWxfZ292ZXJubWVudF9vZmZpY2WqAT8QASo7IjfZh9mK2KbYqSDYp9mE2LLZg9in2Kkg2YjYp9mE2LbYsdmK2KjYqSDZiNin2YTYrNmF2KfYsdmDKDY;mv:[[25.3610124,49.7392383],[24.612948,46.4762893]]
https://goo.gl/maps/ZTrz5Wvh9Jzo6G8F6
tel:8001220000
tel:8001220000
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األنظمة واللوائح
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نظام جباية الزكاة
باية الالئحة التنفيذية لنظام ج

الزكاة
فةنظام ضريبة القيمة املضا

الالئحة التنفيذية لنظام 

ضريبة القيمة املضافة
نظام الضريبة االنتقائية

الالئحة التنفيذية لنظام 

الضريبة االنتقائية

السلع الخاضعة للضريبة 

االنتقائية

القواعد اإلجرائية املتعلقة

باألختام الضريبية

علقة املخالفات والعقوبات املت

بالضريبة االنتقائية

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/25fed59a-2790-4a77-ab11-a9a700f2c5fd/1
https://zatca.gov.sa/ar/RulesRegulations/Taxes/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9.PDF
https://gstc.gov.sa/ar/DocumentsLb/Regulations/Pages/Regulationdetails.aspx?name=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://gstc.gov.sa/ar/DocumentsLb/Regulations/Pages/Regulationdetails.aspx?name=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://gstc.gov.sa/ar/DocumentsLb/Regulations/Pages/Regulationdetails.aspx?name=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://gstc.gov.sa/ar/DocumentsLb/Regulations/Pages/Regulationdetails.aspx?name=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://zatca.gov.sa/ar/RulesRegulations/Taxes/Pages/excise-tax.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/RulesRegulations/Taxes/Pages/tax-stamp-system.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/RulesRegulations/Taxes/Pages/violation-and-penalty-classifications-of-excise-tax.aspx
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نظام ضريبة الدخل
نظام الالئحة التنفيذية ل

ضريبة الدخل

الالئحة التنفيذية 

لضريبة التصرفات 

العقارية

شأن املراسيم امللكية الصادرة ب

الزكاة

قواعد حساب زكاة أنشطة 

التمويل

القرارات والتعاميم الخاصة 

بضريبة االستقطاع

https://gstc.gov.sa/ar/DocumentsLb/Regulations/Pages/Regulationdetails.aspx?name=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84
https://gstc.gov.sa/ar/DocumentsLb/Regulations/Pages/Regulationdetails.aspx?name=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84
https://gstc.gov.sa/ar/DocumentsLb/Regulations/Pages/Regulationdetails.aspx?name=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://zatca.gov.sa/ar/RulesRegulations/Taxes/Pages/CalculateZakat.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/RulesRegulations/Taxes/Pages/CalculateZakat.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/RulesRegulations/Taxes/Pages/WithholdingTax.aspx
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القرارات والمبادئ
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وية مدونة القرارات واملبادئ الزك
هـ1439-هـ 1434والضريبية 

ه1442القرارات واملبادئ لعام ه1441القرارات واملبادئ لعام 

https://gstc.gov.sa/ar/Decisions/Pages/decisions.aspx?year=%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9%201434%D9%87%D9%80%20-%201439%D9%87%D9%80
https://gstc.gov.sa/ar/Decisions/Pages/decisions.aspx?year=1441
https://gstc.gov.sa/ar/Decisions/Pages/decisions.aspx?year=1442
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12343.

0505849406

http://www.saaid.net/Doat/aldgithr/index.htm

0505849406

@ Fiqh_issues

https://wa.me/0505849406
https://twitter.com/Fiqh_issues?s=20&t=RIoFqHconTahC2aa3B6rVw

