
وزارة املالية/ مصلحة الضرائب
مكتب �ضرائب/  ..............................................................
فـــــرع/  .......................................................................................

منوذج رقم )2/م( اإقرار

الرقم الوطني من 
البطاقة ال�صخ�صية

الرقم ال�صريبي

اإقرار مكلفي املن�شاآت ال�شغرية والأ�شغر امل�شمولني بالإعفاء من:
□ �شريبة اأرباح جتارية و�شناعية          □  �شريبة اأرباح املهن غري التجارية وغري ال�شناعية      □ �شريبة املرتبات والأجور للم�شتخدمني يف املن�شاأة

للفرتة ال�شريبية من ...../ ...../ .......... م  اإىل  ..... / ...../ .......... م

 1 ـ  بيانات املكلف والعنوان:

ا�سم املكلف رباعيًا: ......................................................................   اال�سم التجاري / املهني : ..........................................  اجلن�سية :  ..................................... 
القطاع : .................... الن�ساط الرئي�سي : .................. تاريخ بد مزاولة الن�ساط :    /    /       م . الكيان القانوين) □ �سخ�ص طبيعي فرد  □   �سخ�ص اعتباري / نوعه ....................(
عنوان املن�ساأة »املركز الرئي�سي«: مدينة : ............................... حي : ............................... �سارع رئي�سي :  ...............................  �سارع فرعي :  ...............................

رقم العقار : .......................... ا�سم مالك العقار : .......................................................... رقم الهاتف : ............................... رقم الفاك�ص ............................... 
رقم الهاتف ال�سيار  ...............................  �ص .ب : ...................  الربيد االلكرتوين: ........................................................... راأ�ص املال: ...............................

 2 ـ  بيانات الفروع/املخازن :
رقم التلفونا�شم مالك العقاررقم العقار�شارع فرعي�شارع رئي�شيحيمدينةتاريخ بدء املزاولةالن�شاطالفروع/املخازن

  3 ـ  العنوان املختار للتبليغ :
الربيد اللكرتوينرقم الفاك�ص�ص . با�شم مالك العقاررقم العقار�شارع فرعي�شارع رئي�شيحيمدينة

 4 ـ  ال�شخ�ص املفو�ص نيابة عن املكلف )اختياري( :
الربيد اللكرتوينرقم الفاك�ص�ص.بالهاتف ال�شياررقم الهاتفا�شم مالك العقاررقم العقار�شارع فرعي�شارع رئي�شيحيمدينةال�شم رباعيًا

 5 ـ  حتديد رقم العمال ال�شنوي :                  6 ـ  بيانات العمالة:

اإجمايل املبيعات  ال�شنوية/ نوع الن�شاطم
اإجمايل اليرادات ال�شنوية

ن�شاط  ......................................................................1
ن�شاط ......................................................................2

الإجمـــــــــــــــــــــــــايل

  7- امل�شاحة ومعدل ا�شتهالك الكهرباء:
القيمة الإيجارية ال�شهرية معدل ا�شتهالك التيار الكهربائي ال�شهري )ريال(عدد الفتحاتم�شاحة املن�شاأة )مرت×مرت(البيان

املركز

الفروع

مقدار املرتبات والبدلت واملزايا ال�شهريةعدد العمال وامل�شتخدمني
حملي

اأجنبي

  

 8 ـ  بيانات �شريبة اآخر �شنة  :
�شريبة اآخر �شنة مت التحا�شب عنها

ال�شريبةاإجمايل املبيعات  ال�شنوية/ اإجمايل اليرادات ال�شنويةال�شنة

نوع الدفاتر وال�شجالت امل�شتخدمة

□  �شورة من ترخي�ص مزاولة الن�شاط / املهنة □ التفوي�ص و�شورة البطاقة ال�شخ�شية ملمثل املكلف   □ �شورة البطاقة ال�شخ�شية لالأفراد     9 ـ  املرفقــــات :   
□ �شورة ال�شجل التجاري □ �شورة من عقد التاأ�شي�ص والنظام ال�شا�شي لل�شركات.   □ �شورة من عقد اليجار                                                  

الأخ/ مدير .............................................................................................................. املحرتم   10 ـ  اإقرار ب�شحة البيانات:  
خالل  االعمال  رقم  حتديد  بإقرار  أتقدم  التنفيذية  والئحته  الدخل  ضرائب  بشأن  2010م  لسنة   )17( رقم  القانون  بتعديل  2020م  لسنة   )8( رقم  القانون  بأحكام  عماًل 
مكلفي   ضمن  أقع  ومبوجبه  نشاطي  وطبيعة  حلجم  وفقًا   ، اإلقرار  فرتة  خالل  احملققة  وايراداتي  اعمالي  رقم   بصحة  واقر   ......................................... الضريبية  السنة 
وبعلمي  وصحيحة  كاملة  اإلقرار  بهذا  الواردة  واملعلومات  البيانات  بأن  أقر  كما    ......................................... ضريبة  من  باإلعفاء  املشمولني  واألصغر  الصغرية  املنشآت 
معلومات. من  اإلقرار  بهذا  ورد  ما  صحة  عن  املسئولية  وأحتمل  للحقيقة  اإلقرار   هذا  بيانات  خمالفة  حالة  يف  بالقانون  الواردة  والعقوبات  بالغرامات  التام 

ا�شم املكلـــــف / ................................................................................................................    
ال�شفــــــــــــة/ ................................................................................................................ التاريخ :       /      /      20م  

التوقيــــــــــع / ................................................................................................................    اخلتم/    



اإر�شــــــــــــــــادات

األرباح  بالتمتع باإلعفاء من ضريبة  املنشآت الصغرية واألصغر  استفادة مكلفي  الضرائب على  حرصًا من مصلحة 
التجارية والصناعية وضريبة األرباح غري التجارية وغري الصناعية يتوجب عند تعبئة حقول اإلقرار مراعاة االرشادات 

اآلتية:
قراءة حقول اإلقرار بعناية وتعبئتها بالبيانات املطلوبة بدقة ووضوح وإرفاق املستندات املؤيدة لإلقرار. 	*

يقصد باملنشآت الصغرية واألصغر املشمولة باإلعفاء من أداء ضريبة األرباح التجارية والصناعية وضريبة األرباح  	*
غري التجارية وغري الصناعية املكلفني الذين مل يتجاوز رقم أعماهلم السنوي أو إمجالي إيراداتهم السنوية مبلغ 

)20.000.000( عشرين مليون ريال باستثناء األنشطة واملهن التالية:
االسترياد 	o

الصرافة وحتويل األموال 	o
التوريدات واملقاوالت 	o

الذهب واجملوهرات 	o
األطباء 	o

املهندسني 	o
القانونيني احملاسبني  	o

االستشاريني 	o
أو االعتباري املكلف األجنيب الطبيعي  	o

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 )8( 

لسنة 2020م بتاريخ   2020/5/3م.
تقديم إقرار كل ثالث سنوات بدءاً من الثالث السنوات الالحقة لسنة 2019م عرب الربيد املسجل أو أي وسيلة أخرى  	*

تقرها املصلحة  خالل الفرتة )يناير/أبريل( من السنة الرابعة عن الثالث السنوات السابقة أو جزء منها.
يف حال جتاوز رقم األعمال السنوي للمكلف )إمجالي قيمة مبيعاته السنوية أو امجالي إيرادات السنوية( )20.000.000(  	*
عشرين مليون ريال جيب عليه تقديم إقراره الضرييب عن السنة )الفرتة( اليت جتاوز فيها سقف اإلعفاء مرفقًا 
به شهادة االعفاء الضرييب املمنوحة له وأي صور طبق األصل هلا. وذلك خالل الفرتة القانونية لتقديم اإلقرارات 
)يناير/أبريل( من السنة التالية عن السنة اليت جتاوز فيها سقف االعفاء اىل االدارة الضريبية الواقع يف نطاق 

اختصاصها وتسري عليه أحكام قانون ضرائب الدخل رقم )17( لسنة 2010م وتعديالته.
يف حال عدم التزام مكلفي املنشآت الصغرية واألصغر بتقديم اإلقرارات يف املواعيد القانونية احملددة تفرض غرامة  	*

بواقع )20.000( عشرين ألف ريال عن كل سنة تأخري أو جزء منها.

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


