قرارمجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم ( )3905وتاريخ 1438/12/23هـ
املوافقة على تصنيف املخالفات والعقوبات الخاصة بالضريبة االنتقائية
إن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل.
وبناء على ما له من صالحيات.
ً
واستنادا الى املادة (السادسة والعشرون) من نظام الضريبة االنتقائية الصادر باملرسوم امللكي
رقم (م )86/وتاريخ 1438/8/27هـ التي نصت على " ...تتولى الهيئة إيقاع العقوبات املنصوص عليها
ً
في النظام وفقا لتصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات يضعه مجلس اإلدارة ويراعى فيه التناسب
بين املخالفة والعقوبة."...
وبعد االطالع على محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم ()2017/2
وتاريخ 1438/12/4هـ ،املتضمن موافقة املجلس على مشروع تصنيف املخالفات والعقوبات
الخاصة بالضريبة االنتقائية املشار اليه.
يقرر ما يلي- :

ً
أوال :املوافقة على تصنيف املخالفات والعقوبات الخاصة بالضريبة االنتقائية املرفق.
ً
ثانيا :ال يخل إيقاع العقوبة بأي عقوبة أخرى ،وإذا كانت املخالفات مرتبطة ببعض على نحو ال
يحتمل التجزئة ،يكتفى بالعقوبة األشد.
ً
ثالثا :يسري هذا القرارعلى املخالفات التي تحدث من تاريخ صدوره.
وهللا املوفق،،،
محمد بن عبد هللا الجدعان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل
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(تصنيف املخالفات والعقوبات الخاصة بالضريبة االنتقائية)
املادة

المادم
العشرون من
النظام

المادم
العشرون من
النظام

العقوبة

املـ ـ ـ ـخالفة
إدخال أو محاولة إدخال سللللللللع انتقائية إلى المملكة أو
إخراجها أو محاولة إخراجها ،بصللورم مخالفة ألحكام
النظام والئحته التنفيذية دون سداد الضريبة المستحقة
عليها بالكامل؛ أو خالفا ً ألحكام المنع والتقييد وأوامر
الحصص التي تصدرها الهيئة.

إنتللا  ،أو تحويلل ،أو حيللاوم ،أو تخوين ،أو نقللل ،أو
تلقي سللللللللع انتقائية بصلللللللورم مخالفة ألحكام النظام
والئحته التنفيذية بقصللللللد التهرب من أداي الضللللللريبة
المستحقة أو بقصد تجاوو أحكام المنع والتقييد وأوامر
الحصص التي تصدرها الهيئة.

غرامة تعادل قيمة الضريبة المستحقة على
السلع االنتقائية محل التهرب ،وفي حال
تكررت المخالفة يتم تطبيق الحد األعلى
للعقوبة الذي يتمثل في ثالثة أضعاف قيمة
السلعة االنتقائية محل التهرب

غرامة تعادل قيمة الضللللريبة المسللللتحقة على
السللللللللع االنتقللائيللة محللل التهرب ،وفي حللال
تكررت المخلللالفلللة يتم تطبيق الحلللد األعلى
للعقوبة الذي يتمثل في ثالثة أضلللللللعاف قيمة
السلعة االنتقائية محل التهرب

غرامة تعادل قيمة الضللللريبة المسللللتحقة على
تقديم مسللتندات أو إقرارات أو سللجالت غير صللحيحة
السللللللللع االنتقللائيللة محللل التهرب ،وفي حللال
أو موورم أو مصلللللللطنعللة أو وضلللللللع عالمللات غير
المادم
تكررت المخلللالفلللة يتم تطبيق الحلللد األعلى
العشرون من صلللحيحة بقصلللد التهرب من أداي الضلللريبة أو بقصلللد
للعقوبة الذي يتمثل في ثالثة أضلللللللعاف قيمة
استردادها دون وجه حق.
النظام
السلعة االنتقائية محل التهرب
غرامة تعادل قيمة الضللللريبة المسللللتحقة على
السللللللللع االنتقللائيللة محللل التهرب ،وفي حللال
المادم
ممارسلللللة نشلللللاط إنتا أو اسلللللتيراد أو حياوم السللللللع
تكررت المخلللالفلللة يتم تطبيق الحلللد األعلى
العشرون من
االنتقائية دون تسجيل.
للعقوبة الذي يتمثل في ثالثة أضلللللللعاف قيمة
النظام
السلعة االنتقائية محل التهرب.
عدم تقديم إقرار ضريبي إلى الهيئة وفقا ً لما نص عليه
غرامة تعادل  %5من قيمة الضلللللللريبة التي
النظام والئحته التنفيذية.
كان يتعين اإلقرار بها عن كل  30يوم تأخير
أو جوي منه ،وتكون الغرامة بحدها األقصلللى
 %25من قي مة الضلللللللري بة التي كان يتعين
اإلقرار بها.
المادم الحادية
وتحتسب قيمة الغرامة على النحو التالي:
والعشرون
أ  %5 .من قيمة الضريبة غير المسددم ،في
من النظام
حلللال لم يتجلللاوو التلللأخير  30يوملللا ً من
التاريخ المحدد وفقا ً لالئحة.
ب %10 .من قيمة الضللريبة غير المسللددم،
في حللال تجللاوو التللأخير  30يومللا ً ولم
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يتجاوو  60يوما ً من التاريخ المحدد وفقا ً
لالئحة.
 %15 .من قيمة الضللريبة غير المسللددم،
في حللال تجللاوو التللأخير  60يومللا ً ولم
يتجاوو  90يومأ ً من التاريخ المحدد وفقا ً
لالئحة.
د %20 .من قيمة الضلللريبة غير المسلللددم،
في حللال تجللاوو التللأخير  90يومللا ً ولم
يتجللاوو  120يومللأ ً من التللاريخ المحللدد
وفقا ً لالئحة.
هـللللل %25 .من قيمة الضريبة غير المسددم،
في حللال تجللاوو التللأخير  120يوم لا ً من
التاريخ المحدد وفقا ً لالئحة.

المادم الثالثة
والعشرون من
النظام

منع أو إعللاقللة أو عللدم تمكين موظفي الهيئللة
خمسون ألف لاير.
من أداي واجباتهم الوظيفية.

المادم الثالثة
والعشرون من عدم تقديم أي معلومة تطلبها الهيئة.
النظام

ألف لاير عن التللأخير لكللل يوم عمللل عن
الموعد الذي تحدده الهيئة ،وتكون الغرامة
بحدها األقصى خمسون ألف لاير.

عدم قيام المسجل على الرغم من إمكانية ذلك
ألف لاير عن كل يوم عمل ،بد ًي من حدوث
المادم الثالثة
بلللغبالل الهيئلللة عن حلللدوث أي تغييرات في
التغيير حتى تلللاريخ ابالل الهيئلللة ،وتكون
والعشرون من
المعلومات الواردم في طلب التسلللللللجيل قبل
الغرامة بحدها األقصى خمسون ألف لاير.
النظام
حدوثها.
عدم قيام المسلللللللجل بغبالل الهيئة عن حدوث ألف لاير عن كل يوم عملل ،بد ًي من اليوم
المادم الثالثة
أي تغييرات في المعلومات الواردم في طلب التللالي للمللدم النظللاميللة حتى تللاريخ ابالل
والعشرون من
التسلللللللجيلللل خالل ثالثون يوملللا ً من تلللاريخ الهيئللة ،وتكون الغرامللة بحللدهللا األقصلللللللى
النظام
خمسون ألف لاير
حدوثها.
عدم قيام المرخص له على الرغم من إمكانية
ألف لاير عن كل يوم عمل ،بد ًي من حدوث
المادم الثالثة
ذلك بغبالل الهيئة عن حدوث أي تغييرات في
التغيير حتى تلللاريخ ابالل الهيئلللة ،وتكون
والعشرون من
المعلومللات الواردم في طلللب الترخيص قبللل
الغرامة بحدها األقصى خمسون ألف لاير.
النظام
حدوثها.
علللدم قيلللام المرخص لللله بلللغبالل الهيئللة عن ألف لاير عن كل يوم عملل ،بد ًي من اليوم
المادم الثالثة
حللدوث أي تغييرات في المعلومللات الواردم التللالي للمللدم النظللاميللة حتى تللاريخ ابالل
والعشرون من
في طلللب الترخيص خالل ثالثون يومللا ً من الهيئللة ،وتكون الغرامللة بحللدهللا األقصلللللللى
النظام
خمسون ألف لاير
تاريخ حدوثها.
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المادم الثالثة
والعشرون من
النظام

إخالل المسلللللللجللل بلالتوامله بلالمحللافظللة على غرامة تعادل قيمة الضللريبة المسللتحقة على
تلك السلع أو خمسون ألف لاير أيهما أعلى.
سالمة السلع االنتقائية.

المادم الثالثة
والعشرون من
النظام

عدم قيام المسلللللللجل بمسللللللللك دفاتر تجارية
وسلللللللجالت إلكترونيللة وفقللا ً ألحكللام النظللام خمسون ألف لاير.
والئحته التنفيذية.

المادم الثالثة
والعشرون من
النظام

عدم قيام المسللجل باسللتخدام نظام إداري وفقا ً
خمسون ألف لاير.
ألحكام النظام والئحته التنفيذية.

المادم الثالثة مخللالفللة أي حكم آخر من أحكللام النظللام أو غرامة بمقدار عشرم آالف لاير وتتضاعف
بتكرار المخالفة على أال تويد عن خمسللللون
والعشرون من الالئحة.
ألف لاير.
النظام
أ  )200%( -من قيمة العقوبة المقررم في
حق المخالف بموجب القرار.
المادم الخامسة تكرار أي مخلالفلة خالل ثالث سلللللللنوات من ب -أو تعليق الترخيص لمللدم ال تويللد على
ستة أشهر.
والعشرون تاريخ صيرورم قرار العقوبة السابقة نهائيا ً.
من النظام
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