منوذج رقم (/3م) �إقرار

وزارة املالية /مصلحة الضرائب

الرقم ال�ضريبي

الوحدة التنفيذية ل�ضريبة ريع العقارات

فرع/

....................................................................................

ق�سم/

....................................................................................

رقم امللف
الرقم الوطني من
البطاقة ال�شخ�صية

�إقرار �صغار مكلفي �ضريبة ريع العقارات امل�شمولني بالإعفاء الذين ال يتجاوز مقدار ريع عقاراتهم امل�ؤجرة �شهري ًا مبلغ (خم�سون الف ريال)
للفرتة ال�ضريبية من  .......... /..... /.....م �إىل  .......... /..... / .....م
 1ـ بيانات املكلف والعنوان:
ا�سم املكلف رباعي ًا ......................................................................................... :رقم الهاتف  ............................................ :رقم الفاك�س :
�ص .ب  ............................................ :رقم الهاتف ال�سيار ............................................ :الربيد االلكرتوين:

............................................

............................................ ...........................................

عنوان املكلف حمافظة  ........................... :مديرية � ........................... :شارع رئي�سي � ........................... :شارع فرعي  ........................... :رقم العقار :

...........................

 2ـ بيانات العقار :
رقم العقار

م�ساحة
العقار

عدد
االدوار

عدد *
الوحدات

نوع البناء

مدينة

نوع الت�أجري

حي

�شارع رئي�سي

�شارع فرعي

تاريخ بدء
االيجار

ا�سم امل�ست�أجر

مقدار االيجار
ال�شهري

* تو�ضح الوحدات امل�ؤجرة والفارغة وامل�ستغلة من قبل مالكها.
 3ـ العنوان املختار للتبليغ :
مدينة

�شارع رئي�سي

حي

رقم العقار

�شارع فرعي

ا�سم مالك العقار

�ص  .ب

رقم الفاك�س

الربيد االلكرتوين

 4ـ ال�شخ�ص املفو�ض نيابة عن املكلف (اختياري) :
اال�سم رباعي ًا

مدينة

حي

�شارع رئي�سي �شارع فرعي

رقم العقار

ا�سم مالك العقار

رقم الهاتف

الهاتف ال�سيار

�ص.ب

رقم الفاك�س

الربيد االلكرتوين

 5ـ بيانات �ضريبة �آخر �سنة :
�ضريبة �آخر �سنة مت التحا�سب عنها
ال�سنة  /الفرتة

مقدار االيجار ال�شهري

		
 6ـ املرفقــــات :
			

		
 7ـ �إقرار ب�صحة البيانات:

ال�ضريبة

		
�صورة البطاقة ال�شخ�صية للأفراد

التفوي�ض و�صورة البطاقة ال�شخ�صية ملمثل املكلف

�صورة من عقود الإيجار

ك�شف بالعقارات والوحدات امل�ؤجرة حمدد به القيمة االيجارية ال�شهرية وا�سماء امل�ست�أجرين وتاريخ بدء الت�أجري .
الأخ /مدير  ............................................................................................................................................املحرتم

عم ً
ال بأحكام القانون رقم ( )8لسنة 2020م بتعديل القانون رقم ( )17لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل والئحته التنفيذية أتقدم بإقرار حتديد ريع العقارات
املؤجرة خالل السنة الضريبية  ..................................................واقر بصحة القيمة االجيارية للعقار املؤجر خالل فرتة اإلقرار  ،ومبوجبه أقع ضمن صغار مكلفي ريع
العقارات املشمولني باإلعفاء من ضريبة ريع العقارات كما أقر بأن البيانات واملعلومات الواردة بهذا اإلقرار كاملة وصحيحة وبعلمي التام بالغرامات
والعقوبات الواردة بالقانون يف حالة خمالفة بيانات هذا اإلقرار للحقيقة وأحتمل املسئولية عن صحة ما ورد بهذا اإلقرار من معلومات.
ا�سم املكلـــــف /
			
................................................................................................................

		
20 / /م

ال�صفــــــــــــة/

................................................................................................................

التاريخ :

			

التوقيــــــــــع /

................................................................................................................

اخلتم/

�إر�شــــــــــــــــادات
يقصد بصغار مكلفي ضريبة ريع العقارات املشمولني باإلعفاء من اداء ضريبة ريع العقارات
املكلفني الذين ال يتجاوز مقدار ريع عقاراتهم املؤجرة شهرياً مبلغ ( )50.000مخسون ألف ريال
وحرصاً من مصلحة الضرائب على استفادة صغار مكلفي ريع العقارات بالتمتع باإلعفاء من
ضريبة ريع العقارات فإنه يتوجب على املكلف عند تعبئة حقول هذا اإلقرار مراعاة االرشادات
اآلتية:
* تعبئة كافة حقول اإلقرار بعناية وحتري الدقة والوضوح يف كتابة البيانات مع إرفاق
كافة املستندات املؤيدة لإلقرار.
* تقديم اإلقرار اىل االدارة الضريبية املختصة عن السنة الضريبية 2019م باعتبارها سنة
أساس عرب الربيد املسجل أو التسليم املباشر أو أي وسيلة أخرى تقرها املصلحة خالل فرتة
ستة أشهر من تاريخ صدور القانون رقم ( )8لسنة 2020م بتاريخ 2020/5/ 3م.
* تقديم إقرار كل ثالث سنوات بدءاً من الثالث السنوات الالحقة للسنة الضريبية 2019م عرب
الربيد املسجل أو التسليم املباشر أو أي وسيلة أخرى تقرها املصلحة خالل الفرتة (يناير/
أبريل) من السنة الرابعة عن الثالث السنوات السابقة أو جزء منها.
* يف حال جتاوز مقدار ريع العقارات املؤجرة شهرياً مبلغ ( )50.000مخسون ألف ريال جيب على
املكلف تقديم إقراره الضرييب عن السنة (الفرتة) اليت جتاوز فيها سقف االعفاء وذلك خالل
الفرتة القانونية لتقديم اإلقرارات (يناير/أبريل) من السنة التالية اىل االدارة الضريبية
الواقع يف نطاق اختصاصها ،وتسري عليه أحكام القانون رقم ( )17لسنة 2010م وتعديالته.
* يف حال عدم التزام صغار مكلفي ضريبة ريع العقارات بتقديم إقراراتهم الضريبية يف
املواعيد احملددة تفرض عليهم غرامة بواقع ( )20.000عشرين ألف ريال عن كل سنة تأخري
أو جزء منها.

لالستفسار والشكاوى يتم التواصل مع مصلحة الضرائب على الرقم اجملاني ()8000033

