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تحفيزات اقتصادية لمواجهة جانحة كورونا
ضمن حزمة التحفٌزات والمبادرات التً تقوم بها المملكة العربٌة السعودٌة والجهود لمواجهة آثار انتشار جائحة فٌروس
كورونا ) (COVID-19على مختلف القطاعات االقتصادٌة ،ومتابعة تأثٌره فً األسواق المالٌة واالقتصاد .أطلقت
العدٌد من الوزارات والهٌئات الحكومٌة مبادرات لتخفٌف آثار انخفاض التدفقات النقدٌة ،ومنها3

 الزكاة والضريبة
تم تمدٌد تقدٌم وسداد اإلقرارات الزكوٌة والضرٌبٌة لعام  9102لمدة  3أشهر إضافٌة للمكلفٌن اللٌن تنتهً سنتهم المالٌة
فً  30دٌسمبر 9102م لصبح التارٌخ الجدٌد للتسلٌم ٌ 92ونٌو  9191بدالً من  92أبرٌل  .9191كذلك سٌتم اإلعفاء
عن جمٌع العقوبات والغرامات المترتبة على التأخٌر فً تسلٌم اإلقرارات وسداد االلتزامات المستحقة.

 ضريبة االستقطاع
تم تمدٌد تقدٌم وسداد اإلقرارات المتعلقة بضرٌبة االستقطاع للفترة ما بٌن  02مارس  9191حتى ٌ 31ونٌو 9191
باإلضافة للعقوبات والغرامات المترتبة على التأخٌر فً تسلٌم اإلقرارات وسداد االلتزامات المستحقة لتصبح كالتالً3

فترة المبادرة
 18مارس 2020
إلى
ٌ 30ونٌو 2020

الفترة الضرٌبٌة
إقرار شهر مارس
إقرار شهر أبرٌل
إقرار شهر مابو

تارٌخ االستحقاق
 01أبرٌل 0101
 01ماٌو 0101
ٌ 01ونٌو 0101

تارٌخ االستحقاق الجدٌد
ٌ 01ولٌو 0101
 01أغسطس 0101
 01سبتمبر 0101

 ضريبة القيمة المضافة
تم تمدٌد تقدٌم اإلقرارات لضرٌبة القٌمة المضافة وسداد المستحقات لإلقرارات التً تقع خالل الفترة من  02مارس
9191م حتى ٌ 31ونٌو 9191م  9191باإلضافة للعقوبات والغرامات المترتبة على التأخٌر فً تسلٌم اإلقرارات
وسداد االلتزامات المستحقة لتصبح كالتالً3

 مواعيد استحقاق وسداد اإلقرارات الشهرية لضريبة القيمة المضافة
الفترة الضرٌبٌة
إقرار شهر فبراٌر
إقرار شهر مارس
إقرار شهر أبرٌل
إقرار شهر ماٌو

تارٌخ اإلستحقاق
 10مارس 0101
 11أبرٌل 0101
 10ماٌو 0101
ٌ 11ولٌو 0101

تارٌخ اإلستحقاق الجدٌد
ٌ 11ونٌو 0101
ٌ 10ولٌو 0101
 10أغسطس 0101
 11سبتمبر 0101

 مواعيد استحقاق وسداد اإلقرارات ربع سنوية لضريبة القيمة المضافة
الفترة الضرٌبٌة
فترة الربع األول 0101

تارٌخ االستحقاق
 11أبرٌل 0101

تارٌخ االستحقاق الجدٌد
ٌ 10ولٌو 0101
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 كما شملت اإلجراءات أيضا ً
.0
.9
.3
.4

تأجٌل سداد ضرٌبة القٌمة المضافة والضرٌبة االنتقائٌة فً الجمارك لمدة  3أشهر.
تأجٌل تنفٌذ إجراءات اإلٌقاف والحجز على األموال لمدة  3أشهر.
المرونة فً منح الشهادات الزكوٌة بال قٌود عن عام .9102
التوسع فً قبول طلبات التقسٌط بدون اشتراط دفعة مقدمة( .لمدة  3أشهر)

 تسهيالت إضافية من جهات حكومية أخرى:
.0
.9
.3
.4
.5

تأجٌل تحصٌل الرسوم الجمركٌة المستحقة على الواردات بضمان بنكً ولمدة  3أشهر.
اإلعفاء من المقابل المالً على الوافدٌن المنتهٌة إقاماتهم من تارٌخ  01مارس  9191وحتى ٌ 31ونٌو 9191م،
وذلك من خالل تمدٌد فترة اإلقامات الخاصة بهم لمدة ثالثة أشهر دون مقابل
تمكٌن أصحاب العمل من استرداد رسوم تأشٌرات العمل المصدرة التً لم تستغل خالل مدة حظر الدخول
والخروج من المملكة حتى فً حال ختمها فً جواز السفر ،أو تمدٌدها لمدة ثالثة أشهر دون مقابل.
تمكٌن أصحاب العمل من تمدٌد تأشٌرات الخروج والعودة التً لم تستغل خالل مدة حظر الدخول والخروج من
المملكة لمدة ثالثة أشهر دون مقابل.
دعم توظٌف المواطنٌن والمواطنات اللذٌن تم توظٌفهم بالقطاع الخاص بأثر رجعً من بداٌة ٌولٌو  9102عبر
صندوق تنمٌة الموارد البشرٌة.

وٌمكن االطالع على تفاصٌل المبادرات والحوافز المقدمة عبر المواقع والقنوات الرسمٌة للجهات المذكورة أعاله ،كما
ننصح بمحاولة تقدٌم اإلقرارات وسداد المستحقات فً المواعٌد النظامٌة قدر اإلمكان .ولمزٌد من التفاصٌل أو المساعدة
نرجوا عدم التردد فً التواصل معنا.

للتواصل
خالد علي إبراهيم عتين

مصطفى طهبوب

الشرٌك المدٌر

المدٌر التنفٌذي

00966 50683 6268

00966 55361 5076

otain@iacct.com

m.tahboub@iacct.com

علي بن أحمد الريعان
مدٌر الضرائب والزكاة
00966 55871 2027
ali.reian@iacct.com
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