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دليــل اإلقـرارات الضـريـبـيــة

يف إطار الرؤية الوطنيـة لبنـاء الدولـة اليمنيـة الحديثـة وخطـة ولارة 
أطلقــم مصــلحة الضــرائب خطتهــا ( يف املســار االقتصــاري ) املاليــة 

ــا كفــاءة ( هـــ1447-هـــ 1444)االســرتاتيجية لوعــوام  ــوير ورف لتط
ــل  النظــام الضــريبي ج ترجمــة لتحقيــق الهــدي االســرتاتيجي املتمث

اتيـة وحرصًا على تحسني البيئة املو, بتحقيق استدامة املالية العامة
وتحســني املراــرات القياســية لــوراء الضــريبي وفــق , ألراء األعمــا  

.املعايري الدولية
رليـــل إقـــرارات ضـــرائب الـــدخل قامـــم املصـــلحة بوعـــدار وإصـــدار 

ــات املكلفــني  ــف فئ ــات ملختل ــى املبيع ــة عل ــار)والضــريبة العام -كب
الــ ي نضــع  بــني أيــديكم كمرجعيــة إراــارية (صــغار-متوســطني

لكل من املكلف واإلرارة الضـريبية علـى حـدو سـواء لضـماي تحقيـق 
قــدر مــن الشــفافية   ورفــا مســتويات الكفــاءة والفاعليــة يف األراء 

:الضريبي   وتعزيز الشراكة ما املجتما الضريبي من خال  
ن توفري وسيلة إراارية مبسطة وموحدة لتمكني املكلفني مـ-1

االملــام بالتشــريعات الضــريبية املنظمــة إلجــراءات اإلقــرارات 
.الضريبية 

ــد -2 ــم وجه ــة ووق ــف   وخفــت كلف ــا  املكل ــاء امتث ــف أعب تخفي
املكلفــني واإلرارة الضــريبية عنــد تنفيــ  إجــراءات اإلقــرارات 

.الضريبية 
توعيــة املكلــف بحقوقــ  وواجباتــ  املرتبطــة بــوجراءات تقــديم -3

.اإلقرارات الضريبية    بأسلوب مبسط وافاي
أتمتة إجراءات االقرارات الضـريبية يف إطـار  نظـام اإلجـراءات -4

.وتنفي ه عرب الناف ة الواحدة  TAS))الضريبية 

مستندين يف إعدار وإصدار ه ا الدليل علـى املرجعيـات التشـريعية 
:الناف ة املتمثلة يف 

م والئحتـــ  2010لســـنة ( 17)قـــانوي ضـــرائب الـــدخل رقـــم -1
.التنفي ية وتعديالتهما 

م 2001لسـنة ( 19)قانوي الضريبة العامة على املبيعات رقم -2
.والئحت  التنفي ية وتعديالتهما

.القرارات املنظمة ل لك-3
باإلضــافة إا االســتفارة مــن أفضــل املمارســات الضــريبية 

.الحديثة
( العرضــية/ املعدلــة /األصــلية )ويســري هــ ا الــدليل علــى اإلقــرارات 

لضــرائب الــدخل والضــريبة العامــة علــى املبيعــات لفئــات كبــار 
.ومتوسطي وصغار املكلفني 

آملــني أي يشــكل هــ ا الــدليل جســرًا للتواصــل الفعــا  بــني اإلرارة 
ــوعي للمكلفــني ألراء ــا  الط ــزل االمتث ــني   وي ع الضــريبية واملكلف

.                                                      االلتزامات الضريبية وفقًا للقوانني الضريبية الناف ة
.....  واهلل املوفق 

مقـــدمــــة

حممدعبداجلبار حممد 

رئيس مصلحة الضرائب
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: أولاً
نطاقًتطبيقًاإلجراء/ تعريفًاإلجراءً
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دليــل اإلقـرارات الضـريـبـيــة

نطاق تطبيق اإلجراء/ تعريف اإلجراء : أواًل

مجموعــة مــن الخطــوات اإلراريــة املبســطة لشــرح  اإلجــراءات   املتعلقــة   بــوقرارات  ضــرائب
.مختلف فئات  املكلفني الدخل والضريبة العامة على املبيعات املقدمة من

تعريف 

اإلجراء

نطاق 

تطبيق 

اإلجراء

:إقرارات ضرائب الدخل: أواًل 
:املعدلة/ اإلقرارات األصلية( أ

.إقرار ضريبة األرباح التجارية والصناعية1)
(.املهن الحرة)إقرار ضريبة األرباح  غري التجارية وغري الصناعية 2)
.إقرار ضريبة املرتبات واألجور وما يف حكمها 3)
.إقرار ضريبة ريا العقارات4)
(.املبيعات والتصرفات العقارية)إقرار الضريبة على نقل ملكية  العقار  5)

:اإلقرارات العرضية( ب
مغــاررة املكلــف األجنبــي ألراضــي الجمهوريــة مغــاررة / الوفــاة/ التنــال / التوقــف 1)

.نهائية 
.إقرار  بالضريبة املستقطعة من املنبا2)
.إقرار بالعمولة والسمسرة 3)

:إقرار  الضريبة العامة على املبيعات :ثانيًا 
( .املعد / اإلقرار األصلي)إقرار الضريبة العامة على املبيعات (أ
إلغــاء التســجيل يف الضــريبة العامــة علــى / التنــال  / التوقــف : اإلقــرارات العرضــية (ب

.املبيعات
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: ثانيااً
مفاهيمًومصطلحات
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دليــل اإلقـرارات الضـريـبـيــة

مفاهيم ومصطلحات: ثانيًا

مفاهيم ومصطلحات: ثانيًا

خل
لد
ب ا

رائ
ض

:أو االعتباري وي َعدُّ من األاخاص االعتباريني ما يلي( الفرر)الشخص الطبيعي :الشخص( 1)
 واركات ذات املسرولية املحدورة,  واركات التوصية باألسهم , اركات املساهمة : اركات األموا.
واركات الواقا, واركات املحاصة, واركات التوصية البسيطة , اركات التضامن : اركات األاخاص.
الجمعيات التعاونية والجمعيات األخرى الخاضعة ألحكام قانوي الجمعيات واالتحارات التعاونية وك لك األندية.
 أجهزة الدولة املركزية والالمركزية واملرسسات والهيئات والشركات العامة واملختلطة وغريها مـن األاـخاص االعتباريـة

.العامة
ولو كاي مركزها الرئيسي يف الخارج وفروعها يف اليمن, البنوك والشركات واملنشآت األجنبية.

:الشخص الطبيعي املقيم وغري املقيم( 2)
: ي َعدُّ الشخص الطبيعي مقيمًا يف الجمهورية يف أٍي من الحاالت اآلتية: أوال

.إذا كاي لدي  محل إقامة رائم يف الجمهورية-1
( اثنـى عشـر اـهرًا)أكانم متصلة أم متقطعة خـال  ( مائة وثالثة وثمانني يومًا)املقيم يف الجمهورية ملدة ال تقل عن -2

.ويكوي ذلك يف حالة عدم وجور محل إقامة رائم يف الجمهورية, بحيث تنتهي  يف تلك السنة الضريبية  
.اليمني ال ي يعمل خارج اليمن ويحصل على رخل  الوظيفي من الجمهورية-3

:ي َعدُّ الشخص االعتباري مقيمًا يف الجمهورية يف أٍي من الحاالت اآلتية: ثانيًا
.إذا كاي إنشاؤه قد تم وفقًا للقوانني اليمنية الناف ة-1
.إذا كاي مركزه الرئيسي أو إرارت  الفعلية يف الجمهورية-2
ــر مــن -3 ــة أو أحــد األاــخاص االعتباريــة العامــة أكث ــاري اــركة تملــك فيهــا الدول مــن %( 50)إذا كــاي الشــخص االعتب

..رأسمالها
.كل اخص طبيعي أو اعتباري ال تتوفر في  اروط املقيم املبينة يف البندين أواًل وثانيًا أعاله: غري املقيم : ثالثًا
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دليــل اإلقـرارات الضـريـبـيــة

مفاهيم ومصطلحات: ثانيًا

مفاهيم ومصطلحات

خل
لد
ب ا

رائ
ض

:املكلف( 3)
أو يكوي بموجب  ملزما بأرائها أو استقطاعها وتوريـدها إا , الشخص ال ي تفرض علي  الضرائب بموجب القانوي أو إحداها 

.الشخص املعفي بموجب قانوي ضرائب الدخل وقانوي االستثمار أو أي قانوي آخر-أيضًا-ويشمل, اإلرارة الضريبية 

:املنشأة(4)
الكياي املرلف من مجموعة عناصر مارية ومعنوية واملخصص ملزاولة أنشطة تجارية أو صناعية أو خدمية أو عقارية أو مهنية 

أو غري ذلك

:الرقم الضريبي(5)
  رقم تسلسلي تصدره مصلحة الضرائب لكل مكلف من مكلفي ضرائب الدخل بمختلف كياناتهم القانونية يزاو

.نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو حرفيًا أو خدميًا خاضعًا للقوانني الضريبية أو معفيًا منها 
 يخصص لكل مكلف رقم ضريبي واحد خاص ب  حتى إذا كاي املكلف ل  عدة فروع أو يمارس عدة أنشطة أو يدفا عدة

.تغيري الرقم الضريبي بعد تخصيص  للمكلف بأي حا  من األحوا واليتم, ضرائب 

:املختصةاإلرارة الضريبية التنفي ية ( 6)
 الوحدة التنفي ية للضرائب على كبار املكلفني وفروعها.
الوحدة التنفي ية للضريبة على ريا العقارات وفروعها بأمانة العاصمة واملحافظات.
  مكتب الضرائب بأمانة العاصمة واملناطق التابعة ل.
 مكاتب الضرائب باملحافظات والفروع التابعة لها.
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دليــل اإلقـرارات الضـريـبـيــة

مفاهيم ومصطلحات: ثانيًا

مفاهيم ومصطلحات

خل
لد
ب ا

رائ
ض

:البطاقة الضريبية( 7)
صـة وثيقة أساسية تصدرها مصلحة الضرائب لكل مكلف من مكلفي ضرائب الدخل تقدم بطلبها لإلرارة الضريبية التنفي يـة املخت•

.الواقا يف نطاق اختصاصها املركز الرئيسي لنشاط املكلف
سـتحقة البطاقة الضريبية سنويا بعد تقديم املكلف إقرارات  الضريبية وفقًا للقـوانني الضـريبية النافـ ة وسـدار الضـريبة املتـُجدر•

.من واقعها يف ذات مواعيد تقديمها 
مــن اــهر إبريــل               ( الثالثــني)مــن اــهر مــايو وتنتهــي يف ( األو ) اــهرًا ابتــداء  مــن ( 12)يســري العمــل بالبطاقــة الضــريبية ملــدة •

.من العام التالي
العام حتى يف حالة تجديد أو منح البطاقة الضريبية بتأريخ الحق للتأريخ املشار إلي  سابقًا تسري فرتة صالحيتها للفرتة املتبقية من•

.نهاية اهر إبريل من العام التالي
و تـُعد البطاقة الضريبية من الوثائق األساسية التي ٌتطلب عند اإلعالي أو التعاقد ألي أعما  مالية أو تجارية أو خدميـة أو مشـرتيات أ•

.توريدات أو عند إصدار أو تجديد أي تراخيص بمزاولة النشاط التجاري أو املهني واألنشطة بأنواعها كافة
.ال يجول إصدار أكثر من بطاقة ضريبية للمكلف إذا كاي ل  أكثر من نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو أكثر من فرع •

:فئات املكلفني( 8)
كبار املكلفني:
.الوحدات االقتصارية للقطاعني العام واملختلط والوحدات والشركات العامة التابعة لها•
.فروع ووكاالت الشركات والبيوت األجنبية•
.اطنالشركات واملنشآت العاملة يف مجا  النفط والغال والتعدين بما يف ذلك الشركات التابعة لها واملكلفني املتعاقدين معها من الب•
.البنوك واملصاري اإلسالمية واركات التأمني•
.اركات املساهمة أيًا كاي رقم أعمالها•
ال ين لديهم خمسني عاماًل فـأكثر    ويبلـر رقـم(األاخاص الطبيعيني)اركات األموا  األخرى واركات األاخاص واملكلفني األفرار •

.أربعمائة مليوي ريا  فأكثر( إجمالي املبيعات السنوية   إجمالي اإليرارات السنوية)أعمالهم السنوي 
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متوسطو املكلفني:
والتي يزيد عدر العما  فيها عن عشرة عما  ويقل عن خمسني عاماًل  ويبلـر رقـم أعمالهـا السـنوي ( املحدورة )اركات األموا  1.

.أقل من أربعمائة مليوي ريا  وأكثر من عشرين مليوي ريا ( إجمالي اإليرارات السنوية, إجمالي املبيعات السنوية )
ويبلر, ال ين  لديهم أكثر من عشرة عما   وأقل من خمسني عاماًل (األاخاص الطبيعيني)اركات األاخاص واملكلفني األفرار 2.

أقل من أربعمائة مليوي ريـا  وأكثـر مـن عشـرين ( إجمالي اإليرارات السنوية, إجمالي املبيعات السنوية )رقم األعما  السنوي 
.مليوي ريا 

املنشآت الصغرية:
مليـوي (1,500,000)عـن ( إجمـالي مبيعاتـ  السـنوية أو إجمـالي إيراراتـ  السـنوية)كل مكلف طبيعي أو اعتباري يزيد رقـم أعمالـ  السـنوي

. وال يقل عدر العاملني لدي  عن أربعة عما  وال يزيد عن تسعة عما , عشرين مليوي ريا ( 20,000,000)وخمسمائة ألف ريا  وال يتجاول 
م بشـأي ضـرائب 2010لسـنة ( 17)م بتعديل القانوي رقـم 2020لسنة ( 8)وتنقسم املنشآت الصغرية بموجب أحكام القانوي رقم 

:الدخل إا
شـمل ضريبة األرباح التجارية والصناعية وضريبة األرباح غري التجارية وغري الصـناعية وتاملستثناة من إعفاء املنشآت الصغرية-أ

:األنشطة واملهن التالية

األربــاح التجاريــة والصــناعية وضــريبة األربــاح غــري التجاريــة وغــري الصــناعية ضــريبةاملعفــاة مــن املنشــآت الصــغرية واألصــغر  -ب
رة عدا األنشـطة واملهـن املبينـة بـالفق)وضريبة املرتبات واألجور وما يف حكمها على العمالة املستخدمة لدى تلك املنشآت 

( 50,000)مقــدار ريــا عقــاراتهم املــرجرة اــهريًا مبلــر اليتجــاول  وصــغار مكلفــي ضــريبة ريــا العقــارات الــ ين ( أعــاله(  أ)
.خمسني ألف ريا 

االستريار 1.

الصرافة و تحويل األموا 2.

التوريدات و املقاوالت 3.

ال هب و املجوهرات 4.

األطباء5.

املهندسني6.

املحامني7.

املحاسبني القانونيني8.

االستشاريني9.
.املكلف األجنبي الطبيعي و االعتباري10.
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:اإلقرار الضريبي ( 9)
وعـد نموذج رسمي م عد من مصلحة الضرائب يتضمن اعرتافًا  مكتوبـًا  مـن املكلـف يلتـزم بتقديمـ  لـإلرارة الضـريبية املختصـة بامل

وهـ ه الضـريبة غـري نهائيـة إذ يجـول لـإلرارة , املحدر قانونًا ويكوي مقرتنًا بالسدار   فاإلقرار قرينـة قانونيـة علـى حقيقـة امُلقـر بـ  
.الضريبية تعديلها إذا ثبم عدم صحة اإلقرار ومن هنا تعلقم باإلقرار قرينة الصدق إا حني إثبات العكس 

-:ما مراعاة اآلتي
:أي يكوي اإلقرار مستوفيًا للشروط الشكلية والقانونية اآلتية 1)

م أي يكوي اإلقرار الضريبي موقعًا من قبل املكلف أو من ينوب   قانونـًا  ومشـتماًل علـى البيانـات األساسـية مثـل اسـ:       أواًل
املكلف واالسـم التجـاري   العنـواي للمركـز الرئيسـي والفـروع التابعـة للمنشـأة   الكيـاي القـانوني   الـرقم الضـريبي 
للمكلف  ويسري ه ا الشرط على كافة اإلقرارات الضريبية سواء  كاي منهـا املقدمـة مـن كبـار املكلفـني أو متوسـطي 

.املكلفني أو من مكلفي املنشآت الصغرية أو من املكلفني املعفيني   أو املقدمة من الوحدات االقتصارية
ار أي يكوي اإلقرار مشتماًل على تفصيالت إلجمالي الدخل بما يف ذلك الدخل السنوي للمكلف االعتبـاري مـن ريـا العقـ:   ثانيًا 

املرجر وك ا النفقات واألعباء واالستقطاعات القانونية املتعلقـة بالـدخو  واملسـموح بخصـمها قانونـًا مـا بيـاي صـايف
ا الدخل الخاضا للضريبة أو الخسائر املحققة إي وجدت ما إرفاق جميا الوثائق واملستندات املريدة ملا ورر باإلقرار  كمـ

.هي محدرة بنموذج اإلقرار
أي يكوي اإلقرار املقدم من الوحدات االقتصارية للقطـاعني العـام واملخـتلط والوحـدات التابعـة لهـا مصـارقًا عليـ  مـن :    ثالثًا

.الجهال املركزي للرقابة واملحاسبة 
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مصـحوبًا بـالقوائم املاليـة   ومصـارقًا  عليـ  مـن محاسـب ( خاضـعني ومعفيـني ) أي يكوي اإلقرار املقدم من فئة  كبـار املكلفـني :   رابًعا 
  ولدي  بطاقـة ضـريبية سـارية املفعـو    ولـم يصـدر ( تدقيق الحسابات )قانوني معتمد ومرخص ل  بممارسة مهنة املراجعة

بشأن  قرار من ولير املالية بعدم قبو  املصلحة للحسابات التي  يقوم املحاسـب القـانوني بتـدقيقها ومراجعتهـا وعـدم قبـو  
( 142)من املارة ( أ)االقرارات الضريبية املعمدة من قبل املحاسب القانوني نتيجة الرتكاب  أحد األفعا  املنصوص عليها بالفقرة 

.م وتعديالت   2010لسنة ( 17)من قانوي ضرائب الدخل رقم 
.مصحوبًا بقائمة الدخل ومستندًا  إا حسابات منتظمة( خاضعني ومعفيني ) أي يكوي اإلقرار املقدم من متوسطي املكلفني : خامسًا
ب أي تكوي جميا الوثـائق واملسـتندات املرفقـة بـاإلقرار موقعـة مـن املكلـف وبالنسـبة لكبـار املكلفـني يجـب أي يصـارق املحاسـ: سارسًا

.القانوني على تلك الوثائق واملستندات املرفقة باإلقرار إا جانب توقيا املكلف 
صلحة أي يرفق باإلقرار كافة املستندات والوثائق والبيانات املطلوب إرفاقها بموجب القواعد املبينة يف نموذج اإلقرار املعد من امل:  سابعًا

.ل ات الغرض 
.أي يتم التوقيا على اهارة املصارقة الواررة بنموذج اإلقرار الضريبي من املكلف واملحاسب القانوني كاًل فيما يخص  :  ثامنًا
مسـتوفية % 15أي تكوي اإلقرارات املقدمة من املنشآت واملشـاريا االسـتثمارية التـي  تطلـب احتسـاب الضـريبة عليهـا بنسـبة : تاسعًا 

.من الالئحة التنفي ية (85)من القانوي واملارة ( 64)كامل الشروط املنصوص عليها يف املارة 
.يرفق باإلقرارات املقدمة من البنوك موافقة البنك املركزي على تعيني املحاسب القانوني ملراجعة حسابات البنك املعني :  عاارًا
.أي يكوي اإلقرار املقدم من املحاسب القانوني عن نشاط  معمدًا من محاسب قانوني آخر: أحد عشر

.يجب أي يحرر اإلقرار باللغة العربية وموقعًا من املكلف نفس    أو من ينوبـ  قانونًا بموجب تفويت رسمي 2)
.يجب أي يكوي اإلقرار مقرونًا بسدار الضريبة الواجبة األراء من واقع 3)
يتم تقديم اإلقرار  عقب انتهـاء اإلجـالة أو العطلـة الرسـمية   أو  إجالة رسمية إذا صاري نهاية املوعد القانوني لتقديم اإلقرار   عطلة4)

.مباارة ويف أو  يوم من الدوام الرسمي



19

دليــل اإلقـرارات الضـريـبـيــة

مفاهيم ومصطلحات: ثانيًا

مفاهيم ومصطلحات

خل
لد
ب ا

رائ
ض

م وتعديالتـ   يحصـل املكلـف الـ ي يقـوم        2010لسـنة ( 17)من قانوي ضرائب الـدخل رقـم ( 95)من املارة ( ج)بموجب أحكام الفقرة -أ5)
:بتقديم اإلقرار وسدار الضريبة قبل املوعد املحدر على خصم من الضريبة املستحقة وبالنسب التالية . 

.يف حا  تقديم اإلقرار وسدار الضريبة خال  اهر يناير % 1.5-
.يف حا  تقديم اإلقرار وسدار الضريبة خال  اهر فرباير %  1-
.يف حا  تقديم اإلقرار وسدار الضريبة خال  اهر مارس % 0.5-

:من القانوي على( 95)من املارة ( ج)وال يسري الخصم من الضريبة املستحقة املمنوح للمكلف بموجب أحكام الفقرة -ب
.اإلقرارات الضريبية املقدمة بعد اهر مارس (1
.إقرارات ضريبة املرتبات واألجور وك لك إقرارات ضريبة نقل ملكية العقار وضريبة ريا العقارات  (2
(.نظام الخصم واإلضافة ) املبالر املحصلة تحم حساب ضرائب الدخل (3
.املبالر املستقطعة على املكلف من الغري لحساب مصلحة الضرائب (4

مـن القـانوي وذلـك مـن إجمـالي مبلـر الضـريبة التـي قـام املكلـف ( 95)مـن املـارة ( ج)ويتم الخصم وفقًا للنسـب املبينـة يف الفقـرة 
.بتسديدها خال  فرتة  تقديم اإلقرار الضريبي 

:يف حالة تأخر تقديم اإلقرار عن املوعد املحدر قانونًا تفرض غرامة تأخري على النحو اآلتي 6)
اثنني باملائة من الضريبة املستحقة عن كل اهر أو جزء من  يتأخر في  املكلف عن تقديم اإلقـرار %( 2)بواقا : ضرائب الدخل-

.املدة القانونية على أاّل تتجاول  ه ه الغرامة مقدار الضريبة املستحقةإنقضاءبعد 
اثنني باملائة من قيمة الضريبة غري املدفوعة عن كل اهر يتأخر في  املكلف أو جزء منـ  وبمـا ال ( 2%)بواقا : ضريبة املبيعات-

.عشرين باملائة من الضريبة املستحقة( 20%)تتجاول 
:إذا لم تدفا الضريبة من واقا اإلقرار يف ذات موعد تقديم  يفرض مبلر مضاي على النحو اآلتي 7)

. واحد ونصف باملائة من مقدار الضريبة غري املدفوعة عن كل اهر تأخري أو جزء من  ( 1.5%)مبلر يساوي:  ضرائب الدخل-
.واحد يف املائة من مقدار الضريبة غري املدفوعة عن كل اهر تأخري أو جزء من ( 1%)مبلر يساوي : ضريبة املبيعات-
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يقصد بالخطأ املاري األخطاء الحسابية يف نقل األرقـام أو الجمـا أو )يجول للمكلف تعديل إقراره إذا تبني ل  وجور خطأ ماري يف إقراره 8)
أي يقدم ملصلحة الضرائب إقرارًا معداًل يتضمن تصحيح الخطأ وسدار الضـريبة مـن واقعـ  وسـدار (  الطرح والعمليات الحسابية كافة

اي أن  ارتكب مخالفة ألحكام القانوي إال إذا كانم املصـلحة قـد سـبقت  يف اكتشـ-يف ه ه الحالة –وال ي عد , املبالر املضافة املستحقة 
:الخطأ وتم إبالغ  ب    وذلك على النحو اآلتي 

.من تأريخ تقديم اإلقرار خال  املوعد القانوني( سنتني ) خال : ضرائب الدخل-
.من تاريخ انتهاء املهلة املحدرة لتقديم اإلقرار ( خمسة عشر يومًا )خال  : ضريبة املبيعات -

:على النحو اآلتي ملصلحة الضرائب مراجعة وتدقيق اإلقرارات املقدمة يف املوعد القانوني 9)
كلية تبدأ من تأريخ تسلم املصلحة اإلقرار  املقدم يف املوعـد القـانوني مسـتوفيًا للشـروط الشـ( سنتني )خال  : ضرائب الدخل-

. من خال  عينات مختارة سنويًا من تلك اإلقرارات, والقانونية
مـن تـأريخ اسـتالم املصـلحة لإلقـرار املقـدم خـال  املوعـد القـانوني مسـتوفيًا للشـروط ( سـنة واحـدة )خـال  : ضريبة املبيعـات-

.الشكلية والقانونية  وذلك بقرار منها يبني في  أسباب التعديل   وي بلر املسجل بقرار التعديل وفقًا للقانوي
:السنة الضريبية ( 10)

ريسمرب من كل عام أو السنة املالية املتداخلة بحيث تكوي  مدتها اثنى عشر اهرًا  وتتخـ  ( 31)سنة مالية تبدأ من أو  يناير وتنتهي  يف 
.أساسًا  لربط  الضريبة

:اهرًا وعلى النحو التالي( 12)وما ذلك يجول ربط الضريبة  عن مدة تقل أو تزيد عن 
:يجول ربط  الضريبة  عن مدة تقل عن اثنى عشر اهرًا  يف الحاالت اآلتية ( أ

.ةياملدة التجارية  األوا للمنشأة   سواء  انتهم  ه ه املدة  يف نهاية السنة  أو يف أي تاريخ آخر تتخ ه املنشأة  نهاية لسنتها املال•
.حاالت التوقف أو التنال   أو الوفاة  أو اإلفالس  التي تتم قبل نهاية  السنة املالية •
ة مـن املنشأة التي تبدأ  يف مسك  الحسابات املنتظمة  خال  السنة  املالية   ويف ه ه الحالة  يتعني  أي يحدر الدخل الخاضا  للضـريب•

.أو   السنة املالية إا تأريخ مسك الحسابات تحديدًا مستقاًل 
سـابقة  إذا قامم املنشأة بتعديل نهاية سنتها املالية  فأقفلم حساباتها  قبل التأريخ  التالي لتأريخ  قفل حسابات السـنة  املاليـة ال•

.من خال  طلب  يقدم  املكلف  بأسباب التعديل  
اهرًا  يف حالة املنشآت  التي تضطر إا إقفا  حساباتها عن مدة تتجـاول السـنة وال تزيـد  (  12)يجول ربط الضريبة  عن مدة  تزيد عن ( ب

. عن ثمانية  عشر اهرًا  بسبب التوقف أو التنال   أو اإلفالس  أو ألي سبب قانوني آخر يقوم الدليل علي 
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:الشخص(1)
.أو املعنوي ( الفرر)خص الطبيعي الش

:املكلف(2)
كل اخص بلغم مبيعات  مـن السـلا والخـدمات الخاضـعة للضـريبة العامـة علـى املبيعـات حـد التسـجيل املنصـوص عليـ  يف 

وك لك كل مستورر لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة مهما كاي حجـم , سواء  تم البيا مباارة أو عن طريق وسيط , القانوي 
.مستوررات 

: املسجل(3)
.كل مكلف تم تسجيل  لدى املصلحة وفقًا ألحكام القانوي

: حد التسجيل(4)
هو إجمالي قيمة املبيعات السنوية من السلا والخدمات التـي بموجبهـا يكـوي املكلـف خاضـعًا للضـريبة  بحيـث ال يقـل حـد •

ويـدخل يف احتسـاب حـد التسـجيل مجمـوع مبيعـات , خمسني مليوي ريا  للسـلا والخـدمات( 50,000,000)التسجيل عن 
  والناتجة عن جميا األنشطة التي يزاولها املكلف خال, الشخص من السلا الخاضعة للضريبة والخدمات الخاضعة للضريبة

. عام يف الجمهورية
ي َعدُّ حد التسجيل هـو الحـد الـ ي يصـبح عنـده الشـخص م لزمـًا بالتسـجيل لـدى املصـلحة باعتبـاره مكلفـًا  بـأراء الضـريبة •

.واإلقرار عنها وتوريدها للمصلحة وفقًا ألحكام القانوي 
:املستورر( 5)

.كل اخص يقوم باستريار سلا أو خدمات إا اليمن من بلد أو مكاي أجنبي
: السلا( 6)

.عدا املا   أو الدين القابل للتحصيل قضائيًا( املحلية أو املستوررة)تعني جميا أنواع امللكية املنقولة وغري املنقولة 
:الخدمة( 7)

.كل ما لم ي عد سلعة أو ما 
:الفرتة الضريبية ( 8)

.الفرتة الضريبية لكل مسجل اهرًا ميالريًا واحدًا
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(  إقرارات ضرائب الدخل-أ) اإلقرارات الضريبية : ثالثًا

دليــل اإلقـرارات الضـريـبـيــة

ًا : ثالثا

اإلقراراتًالضريبية

إقراراتًضرائبًالدخلً-أ
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(  إقرارات ضرائب الدخل-أ) اإلقرارات الضريبية : ثالثًا

دليــل اإلقـرارات الضـريـبـيــة

ضريبة األرباح غري التجارية وغري الصناعية لفئة كبار املكلفني/ إقرارات ضريبة األرباح التجارية والصناعية ( 1

.(معفيني / خاضعني)كبار مكلفي ضرائب الدخلاملستفيد من الخدمة1

.الناف ة الواحدة  بخدمات املكلفني يف الوحدة التنفي ية للضرائب على كبار املكلفني وفروعهامكاي التنفي 2

3

عي
ري
ش
الت
ت 
عيا
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ة 
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ــوار  القانوي ــم ( 148  111 107  106  97  96  95)امل ــانوي رق ــن الق م بشــأي ضــرائب الــدخل 2010لســنة  ( 17)م
.  وتعديالت 

م بشـأي الالئحـة التنفي يـة 2010لسـنة ( 508)من  قرار ولير املالية رقـم ( 120 119  118  117  116)املوار  الالئحة
.م بشأي ضرائب الدخل  وتعديالتهما2010لسنة ( 17)للقانوي رقم 

قرار رئيس 
املصلحة

م بشـأي تحديـد وإعتمـار نمـاذج إقـرارات ضـريبة األربـاح التجاريـة 2019لسـنة (90)قرار رئيس املصلحة رقـم 
.والصناعية وضريبة األرباح غري التجارية وغري الصناعية لكبار املكلفني

4

ف
كل
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ات

جب
وا

موعد تقديم 
اإلقرار

يفالتجاريـة وغـري الصـناعية ضريبة األرباح غري /التجارية والصناعية سنوي لضريبة األرباحالتقديم  اإلقرار
(.خاضعني ومعفيني)إبريل من كل سنة عن السنة الضريبية السابقة ( 30)موعد أقصاه 

موعـد على املكلفني امللتزمني بنظام السنة املالية املتداخلة أي يقـدموا للمصـلحة إقـراراتهم الضـريبية يف
(.خاضعني ومعفيني)أقصاه نهاية الشهر الرابا من تاريخ انتهاء السنة املالية املتداخلة للمكلف 

 سدار الضريبة املستحقة من واقا اإلقرار يف ذات املوعد املحدر لتقديم.

النموذج 
املستخدم

:اإلقرارات األصلية  
.إقرار ( أ/1)إقرار ضريبة األرباح التجارية والصناعية لنشاط مشغلي االتصاالت نموذج -أ

.إقرار ( ب/1)إقرار  ضريبة األرباح التجارية والصناعية لنشاط البنوك واملصاري اإلسالمية نموذج ب-
.إقرار ( ج/1)إقرار ضريبة األرباح التجارية والصناعية لنشاط اركات التأمني نموذج -ج
.إقرار ( ر/1)إقرار ضريبة األرباح التجارية والصناعية للنشاط التجاري نموذج-ر
.إقرار ( هـ/1)إقرار ضريبة األرباح التجارية والصناعية للنشاط الصناعي نموذج -ه
بـاح ضـريبة األر/ ضريبة األرباح التجاريـة والصـناعية  )إقرار الضريبة على الدخل السنوي لكبار املكلفني -و

.إقرار ( و/1)للنشاط الخدمي واملقاوالت نموذج (  غري التجارية وغري الصناعية



26

(  إقرارات ضرائب الدخل-أ) اإلقرارات الضريبية : ثالثًا

دليــل اإلقـرارات الضـريـبـيــة
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دة املالية كل اإليضاحات املطلوبـة عـن مختلـف البنـور وأرصـ( البيانات)يتوجب اي تتضمن مرفقات اإلقرار باإلضافة للقوائم 
ال الحسابات مقارنة بالسنة السابقة   واإليضـاحات املتممـة لكـل املعلومـات والبيانـات التحليليـة الوافيـة والواضـحة حتـى

بسـبب الحاجـة إا اسـتيفاء الـنقصالحقة من جانب اإلرارة الضـريبيةوإستيضاحاتتكوي بيانات اإلقرار عرضة ملناقشات 
انوي يف إيضاحات تلك البيانات   أو املستندات الواجب إرفاقها ما اإلقرار بما يلبي متطلبات الربط ال اتي وفقًا  ألحكـام القـ

:ومنها على سبيل املثا  إرفاق اآلتي
.باملجاميا واألرصدة قبل وبعد التسويات( التحليلي)ميزاي املراجعة -1

- .قوائم جرر املخزوي نهاية املدة معمدة من قبل املكلف ومصارق عليها من قبل املحاسب القانوني2
:بياي تحليلي الحتساب صايف أرباح التصدير املعفاة   ما مراعاة الشروط اآلتية-3

.تقديم بياي جمركي عبور من املراكز الجمركية الرقابية •
.تقديم صورة البياي الجمركي مختومًا من الدائرة الجمركية باملنف  املختص مستوفيًا لكل البيانات •
تقديم اهارة منشأ صاررة من الجهة املختصـة موضـحًا فيهـا كميـة البضـائا املصـدرة وقيمتهـا وأي املـوار الخـام •

.املستخدمة يمنية املنشأ 
تقــديم اــهارة مــن أحــد البنــوك العاملــة واملعتمــدة بالجمهوريــة تفيــد ورور حوالــة خارجيــة إا  الــيمن بقيمــة •

بـالر الصاررات بالعملة األجنبية لحساب املنشأة أو املكلف ال ي قام بالتصـدير   علـى أي يـتم اإلثبـات بـأي تلـك امل
املــوررة لحســاب املنشــأة هــي مقابــل املــارة املصــدرة ويثبــم ذلــك يف وثــائق الشــحن بمــا يفيــد اســتالم املســتورر 

.الخارجي للبضاعة املصدرة من ذات املنشأة يف الجمهورية 
.أي بيانات أخرى تطلبها اإلرارة الضريبية للتحقق من الكميات املصدرة وقيمتها•
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(  إقرارات ضرائب الدخل-أ) اإلقرارات الضريبية : ثالثًا

دليــل اإلقـرارات الضـريـبـيــة
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- :اإليضاح عن4
.االنشطة الجديدة واملستحدثة/ مراكز وفروع النشاط •
.حاالت التوقف•
.حاالت التنال •

.اإليضاح عن الضريبة العامة على املبيعات وكيفية معالجتها بحسابات املنشأة ورصيدها بتأريخ املركز املالي-5
:اإليضاح عن موقف ضرائب الدخل املتوجبة على املنشأة-6

يف حا  ظهور فوارق يف ضريبة املرتبات واألجور بني اإلقرارات الشـهرية املقدمـة ونتـائر مراجعـة الحسـابات •
مــا إقــرار ضــريبة األربــاح التجاريــة ( إقــرار/4)يــتم إرفــاق  إقــرار بفــروق الضــريبة املســتحقة علــى النمــوذج 

.والصناعية
.الضريبة على ريا العقارات•

.اإليضاحات الاللمة ألي عمليات طارئة وعرضية على مستوى املنشأة والنشاط ما الوثائق واملستندات املريدة-7
ات يف حا  مزاولة املكلف ألي أنشطة أخرى بخالي النشاط الرئيسي املحدر على نموذج اإلقرار املقدم   يتم إرفاق بيانـ-8

.ةتحليلية لتلك األنشطة األخرى وبحسب البيانات والجداو  الواررة يف نماذج اإلقرارات األخرى الخاصة بتلك األنشط
.اإليضاحات الكافية عن األصو  وااللتزامات الضريبية املرجلة-9

الضـرائب وإحتسـابلهـا عالقـة أو تـأثري علـى تحديـد الوعـاء الضـريبي ( خالي مـا سـبق)أي بيانات أو إيضاحات أخرى -10
.املستحقة  على املنشأة
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(  إقرارات ضرائب الدخل-أ) اإلقرارات الضريبية : ثالثًا

دليــل اإلقـرارات الضـريـبـيــة

ضريبة األرباح غري التجارية وغري الصناعية لفئة متوسطي املكلفني /ات  ضريبة األرباح التجارية والصناعية إقرار( 2

(.معفيني /خاضعني )ضرائب الدخل متوسطو مكلفياملستفيد من الخدمة1

.الناف ة الواحدة  بخدمات املكلفني يف مكتب ضرائب أمانة العاصمة و بقية محافظات الجمهورية مكاي التنفي 2

3
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.م بشأي ضرائب الدخل وتعديالت 2010لسنة ( 17)من القانوي رقم ( 148  111  106  97  96  95)املوار القانوي

الالئحة
( 17)م بشـأي الالئحـة التنفي يـة للقـانوي رقـم 2010لسـنة ( 508)مـن قـرار وليـر املاليـة رقـم ( 120-116)املـوار 
.م بشأي ضرائب الدخل  وتعديالتهما2010لسنة 

بشــأي تحديــد وإعتمــار نمــاذج إقــرارات ضــريبة األربــاح التجاريــة م2021لســنة (7)قــرار رئــيس املصــلحة رقــم املصلحة
.املكلفنيملتوسطيوالصناعية وضريبة األرباح غري التجارية وغري الصناعية 

4
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موعد 
تقديم 
اإلقرار

يفالتجاريـة وغـري الصـناعية ضـريبة األربـاح غـري /التجاريـة والصـناعية سنوي لضريبة األرباحالتقديم  اإلقرار
(.خاضعني ومعفيني)إبريل من كل سنة عن السنة الضريبية السابقة ( 30)موعد أقصاه 

عـد على املكلفـني امللتـزمني بنظـام السـنة املاليـة املتداخلـة أي يقـدموا للمصـلحة إقـراراتهم الضـريبية يف مو
(.خاضعني ومعفيني)أقصاه نهاية الشهر الرابا من تاريخ انتهاء السنة املالية املتداخلة للمكلف 

 سدار الضريبة املستحقة من واقا اإلقرار يف ذات املوعد املحدر لتقديم.

النموذج 
املستخدم

:اإلقرارات األصلية 
.(أ/2)الصناعي نموذج إقرار إقرار ضريبة األرباح التجارية والصناعية للنشاط-أ

(.ب/2)إقرار ضريبة األرباح التجارية والصناعية للنشاط التجاري نموذج إقرار ب-
ضـريبة األربـاح غـري التجاريـة وغـري /ضريبة األرباح التجارية والصناعية  )إقرار الضريبة على الدخل السنوي -ج

.(ج/2)واملقاوالت نموذج إقرار للنشاط الخدمي( الصناعية
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(  إقرارات ضرائب الدخل-أ) اإلقرارات الضريبية : ثالثًا

دليــل اإلقـرارات الضـريـبـيــة
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كــل اإليضــاحات املطلوبــة عــن مختلــف البنــور وأرصــدة , يتوجــب أي تتضــمن مرفقــات اإلقــرار  باإلضــافة إا قائمــة الــدخل 
بنـد الحسابات مقارنة بالسنة السابقة واملتممة لكل املعلومات والبيانات التحليليـة الوافيـة والواضـحة علـى مسـتوى كـل

ب الحقة من جانب اإلرارة الضـريبية بسـبواستيضاحاتمن بنور قائمة الدخل حتى ال تكوي بيانات اإلقرار عرضة ملناقشات 
ط الحاجة إا استيفاء النقص يف إيضاحات تلك البيانات أو املستندات الواجب إرفاقها مـا اإلقـرار بمـا يلبـي متطلبـات الـرب

:ال اتي وفقًا ألحكام القانوي ومنها على سبيل املثا  إرفاق اآلتي
.الفوائد ومصاريف التمويل/ اإليضاح عن حركة القروض والتسهيالت االئتمانية واملرابحات 1)
.عاتإيضاحات بيانات التوسعة يف املشاريا االستثمارية من حيث أساس اإلعفاء وكيفية احتساب نسبة اإلعفاء للتوس2)
:بياي تحليلي الحتساب صايف أرباح التصدير املعفاة   ما مراعاة الشروط اآلتية3)

.تقديم بياي جمركي عبور من املراكز الجمركية الرقابية •
.تقديم صورة البياي الجمركي مختومًا من الدائرة الجمركية باملنف  املختص مستوفيًا لكل البيانات •
تقديم اهارة منشأ صاررة من الجهة املختصـة موضـحًا فيهـا كميـة البضـائا املصـدرة وقيمتهـا وأي املـوار الخـام •

.املستخدمة يمنية املنشأ 
تقــديم اــهارة مــن أحــد البنــوك العاملــة واملعتمــدة بالجمهوريــة تفيــد ورور حوالــة خارجيــة إا  الــيمن بقيمــة •

بـالر الصاررات بالعملة األجنبية لحساب املنشأة أو املكلف ال ي قام بالتصـدير   علـى أي يـتم اإلثبـات بـأي تلـك امل
املــوررة لحســاب املنشــأة هــي مقابــل املــارة املصــدرة ويثبــم ذلــك يف وثــائق الشــحن بمــا يفيــد اســتالم املســتورر 

.الخارجي للبضاعة املصدرة من ذات املنشأة يف الجمهورية 
.أي بيانات أخرى تطلبها اإلرارة الضريبية للتحقق من الكميات املصدرة وقيمتها•
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(  إقرارات ضرائب الدخل-أ) اإلقرارات الضريبية : ثالثًا

دليــل اإلقـرارات الضـريـبـيــة
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.قوائم جرر املخزوي السلعي نهاية املدة معمدة من املكلف وبياي طريقة الجرر وأسس التقييم وأية إيضاحات أخرى4)

واريخ ومعدالت اإلهالك املستخدمة ما إرفاق املستندات املريدة لإلضافات وتـإهالكاتهااإليضاح عن األصو  الثابتة وبياي 5)
.بدء االستخدام وك لك األصو  املستبعدة واألثر املالي املرتتب عن التصري بها

.اإليضاح عن النفقات واإليرارات التي تم إنفاقها   أو الحصو  عليها من املركز الرئيسي خارج الجمهورية6)

:اإليضاح عن7)

.اإليرارات األخرى من مختلف مصاررها/ سياسة التعامالت بالعمالت األجنبية -

.املجنبة لدى البنوك واملرسسات املاليةواإلحتياطياتأرصدة املخصصات ( أرباح)عوائد -

.يأي تصرفات باألسهم أو الحصص من قبل املنشأة أو أصحاب حقوق امللكية واآلثار املارية الناجمة عن ذلك التصر-

.حركة حساب جاري الشركاء -

.أية توسعات تمم خال  العام ونسبة التوسا إا إجمالي النشاط-

(:العقور طويلة األجل)اإليضاح عن املشاريا قيد التنفي  8)

.تأريخ بدء التنفي / عملة العقد / اسم املشروع / قيمة العقد وتكلفت  املقدرة -

.أية إيضاحات أخرى/ والربح املقدر ( قيمة وتكلفة)املنجز خال  السنة -
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دليــل اإلقـرارات الضـريـبـيــة
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:اإليضاح عن9)

مراكز وفروع النشاط الجديدة-

حاالت التوقف-

حاالت التنال -

املعامالت ما األاخاص املرتبطة-

.اإليضاح عن الضريبة العامة على املبيعات وكيفية معالجتها بحسابات املنشأة ورصيدها بتاريخ املركز املالي10)

:اإليضاح عن موقف ضرائب الدخل املتوجبة على املنشأة 11)

يف حا  ظهور فوارق بضريبة املرتبـات واألجـور  بـني الضـريبة التـي أقـر بهـا املكلـف يف إقراراتـ  الشـهرية وبـني -
.بفروق ضريبة املرتبات واألجور ما إقرار ضريبة األرباح ( إقرار4)الضريبة الناتجة عن املراجعة يرفق نموذج 

.ضريبة على ريا العقارات-

يف حا  مزاولة املكلف ألي أنشطة أخرى بخالي النشاط الرئيسي املحدر على نموذج اإلقرار املقـدم  يـتم ارفـاق بيانـات12)
.تحليلية لتلك األنشطة األخرى وبحسب البيانات والجداو  الواررة يف نماذج اإلقرارات األخرى الخاصة بتلك األنشطة

لها عالقة   أو  تأثري علـى تحديـد الوعـاء الضـريبي واحتسـاب الضـرائب ( ما سبق)أي بيانات أو أي إيضاحات أخرى خالي 13)
.املستحقة على املنشأة
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دليــل اإلقـرارات الضـريـبـيــة

ضريبة األرباح غري التجارية وغري الصناعية / إقرارات  ضريبة األرباح التجارية والصناعية ( 3
لفئة صغار املكلفني غري املشمولني باإلعفاء 

املستفيد من 1
.صغار املكلفني غري املشمولني باإلعفاء من ضرائب الدخل الخدمة

ب الناف ة الواحدة  بخدمات املكلفني يف املناطق التابعة ملكتب ضرائب أمانـة العاصـمة   و فـروع مكاتـب الضـرائمكاي التنفي 2
.يف بقية محافظات الجمهورية 

3
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عيا
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ف 
لنا
ة ا
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ري
ش
الت

ة

م بشــأي ضــرائب الــدخل 2010لســنة ( 17)مــن القــانوي رقــم (148  111-106, 97-95  39  37-34)املـــــوار القانوي
.  وتعديالت 

م بشأي الالئحة التنفي ية للقانوي رقم 2010لسنة ( 508)من قرار ولير املالية رقم ( 120-116  43-37)املوار الالئحة
.م بشأي ضرائب الدخل  وتعديالتهما2010لسنة ( 17)

4
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ات

جب
وا

موعد 
تقديم 
اإلقرار

يفالتجاريـة وغـري الصـناعية ضريبة املهن غـري / التجارية والصناعية تقديم  اإلقرار السنوي لضريبة األرباح
.إبريل من كل سنة عن السنة الضريبية السابقة( 30) موعد أقصاه 

 سدار الضريبة املستحقة من واقا اإلقرار يف ذات املوعد املحدر لتقديم.

النموذج 
املستخدم

ضــريبة األربــاح غــري التجاريــة وغــري /ضــريبة األربــاح التجاريــة والصــناعية  )إقــرار الــدخل الســنوي نمــوذج-أ
.(املعد  / األصلي) إقرار ( 3)رقم ملكلفي املنشآت الصغرية( الصناعية

لـى بنـاء  ع( قائمـة الـدخل )يجول  ملكلفي املنشآت الصغرية غري املشمولني باإلعفاء التحو  إا النظام العام ب-
الخـاص بمتوسـطي املكلفـني   اـريطة ( أ  ب   ج/2)طلب من املكلف يرفـق بـاإلقرار الضـريبي نمـوذج رقـم 

االستمرار بتقديم إقراراتهم الضريبية يف املوعد القانوني مصحوبة بقائمة الـدخل ملـدة ال تقـل عـن ثـال 
.سنوات متتالية 
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(  إقرارات ضرائب الدخل-أ) اإلقرارات الضريبية : ثالثًا

دليــل اإلقـرارات الضـريـبـيــة

ضريبة ريا / ضريبة األرباح غري التجارية وغري الصناعية / إقرارات  ضريبة األرباح التجارية والصناعية( 4
العقارات لفئة صغار مكلفي ضرائب الدخل املشمولني باإلعفاء

.صغار املكلفني املشمولني باإلعفاء من ضرائب الدخل املستفيد من الخدمة1

يفالناف ة الواحدة  بخدمات املكلفني يف املناطق التابعة ملكتـب ضـرائب أمانـة العاصـمة و فـروع مكاتـب الضـرائبمكاي التنفي 2
.حافظات وبقية املفروع الوحدة التنفي ية لضريبة ريا العقارات بأمانة العاصمة بقية املحافظات و
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.م بشأي ضرائب الدخل2010لسنة ( 17)م املعد  للقانوي رقم 2020لسنة ( 8)القانوي رقم القانوي

الالئحة
م املعـد  لقـرار  وليـر املاليـة 2020لسـنة ( 161)ولير املاليـة رقـم رئيس الولراء للشروي االقتصاريةقرار نائب

م بشــأي ضــرائب الــدخل 2010لســنة ( 17)م بشــأي الالئحــة التنفي يــة للقــانوي رقــم 2010لســنة ( 508)رقــم 
.ماوتعديالته

4

ف
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ات

جب
وا

موعد تقديم 
اإلقرار

عية تقديم إقرار مكلفي املنشآت الصغرية واألصغر املشمولني باإلعفاء مـن ضـريبة األربـاح التجاريـة   والصـنا
م 2019السـنة الضـريبية عـنومكلفي ضـريبة ريـا العقـارات وضريبة أرباح املهن غري التجارية وغري الصناعية 

ة وسـيلة أخـرى تقرهـا املصـلحوفقًا للنموذج املعد له ا الغرض  عرب الربيد املسـجل أو التسـليم املبااـر أو أي
.( م2020/ 5/ 3بتاريخ )م 2020لسنة ( 8)أاهر من تأريخ صدور القانوي رقم ( 6)خال  فرتة 

 م بمـا 2019من السنوات الثال  الالحقـة لسـنة تقديم إقرار لإلرارة الضريبية املختصة كل ثال  سنوات ابتداء
يفيد بقاء املكلف ضمن فئة صغار املكلفني   على أي يتم تقديم اإلقرار على النمـوذج املعـد لهـ ا الغـرض وذلـك

.إبريل من السنة الرابعة  عن الثال  السنوات السابقة أو جزء منها / خال  الفرتة يناير 

النموذج 
املستخدم

 إقرار مكلفي املنشآت الصغرية واألصغر املشمولني باإلعفاء من ( م/2)نموذج رقم:
 ور ضـريبة املرتبـات واألجـ/ضريبة أرباح املهن غري التجارية وغري الصـناعية /ضريبة األرباح التجارية والصناعية

.للمستخدمني يف املنشأة 
 إقرار صغار مكلفي ضريبة ريا العقارات املشمولني باإلعفاء( م/3)نموذج رقم.

الوثائق 
املطلوبة 

حـدرًا بالعقارات والوحدات املـرجرة ميتم إرفاق كشفبالنسبة ملكلفي ضريبة ريا العقارات املشمولني باإلعفاء
.ب  القيمة اإليجارية الشهرية وأسماء املستأجرين وتأريخ بدء التأجري 

إرفاق نسخ  من عقد اإليجار.
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دليــل اإلقـرارات الضـريـبـيــة

(املعد  / اإلقرار األصلي ) إقرارات   ضريبة املرتبات واألجور  وما يف حكمها ( 5

املستفيد من 1
الخدمة

( .صغار املكلفني غري املشمولني باإلعفاء / متوسطني / كبار ) جميا مكلفي ضرائب الدخل 

. الناف ة الواحدة بخدمات املكلفني يف اإلرارة الضريبية التنفي ية املختصة مكاي التنفي 2

3
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ة 
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اف
.م بشــــأي ضـرائب الدخــل وتعـــديالت  2010لسنة ( 17)من القـــانوي رقم ( 102-98)املوار  القانويالن

( 17)م بشـأي الالئحـة التنفي يـة للقـانوي رقـم 2010لسـنة ( 508)قرار  وليـر املاليـة رقـم من (125-121)املوار الالئحة
.م بشأي ضرائب الدخل وتعديالت  2010لسنة 

4
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 كبــار )األيــام األوا مــن كــل اــهر عــن الشــهر الســابق ( 10)تقــديم إقــرار اــهري لضــريبة املرتبــات واألجــور خــال  الـــ
(.ومتوسطي املكلفني

 األيـام األوا مـن الشـهر الرابـا عـن األاـهر الثالثـة ( 10)خـال  الــ ومـا يف حكمهـا تقديم إقرار ضريبة املرتبات واأُلجور
بالنسـبةريسـمرب وذلـك /أكتـوبر–سـبتمرب /يوليـو–يونيـو /ابريـل–مـارس /أو جزء منها وذلك للفرتات ينـايرالسابقة

( الخاضعني) غري املشمولني باإلعفاء صغار املكلفنيل
تقديم اإلقرار على النموذج املعد ل لك   وعلى أي تكوي اإلقرارات موقعة من قبل املكلف   أو من ينوب عن  قانونًا.
 سدار الضريبة املستحقة من واقا اإلقرار يف ذات املوعد املحدر لتقديم.
 عقـب انتهـاء االجـالة أو إذا صاري نهاية املوعد القانوني لتقديم اإلقرار عطلـة   أو إجـالة رسـمية   فيـتم تقـديم اإلقـرار

.العطلة الرسمية مباارة يف أو  يوم من الدوام الرسمي 

النموذج 
املستخدم

 (املعد  / اإلقرار األصلي ) إقرار  الضريبة  على املرتبات واألجور و ما يف حكمها ( 4)نموذج رقم.
إقرار  اهري للموظف أو املستخدم ( 7)رقمنموذج:

.لدى أكثر من صاحب عمل يف آي واحد-
.يعمل لحساب اخص غري مقيم-

الوثائق 
املطلوبة 

:إرفاق الوثائق اآلتية 
.كشف باملرتبات واألجور واالستحقاقات األخرى خال  الشهر -أ
.واملدرجني يف سجالت التأمينات واملعااات ما إرفاق صورة من عقور العمل( اليمنيني)كشف بالعما  واملوظفني الجدر -ب
.كشف باملوظفني ال ين تم إنهاء خدمتهم ما العقور الخاصة بها -ج
( . مقيم  وغري مقيم )كشف بالعمالة األجنبية -ر
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دليــل اإلقـرارات الضـريـبـيــة
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املنافا واملزايا الخاضعة لضريبة املرتبات واألجور وما يف حكمها:
يقصد باملنافا واملزايا النقدية والعينية كل مـا يحصـل عليـ  املوظـف أو العامـل نقـدًا أو عينـًا روي أي يكـوي عوضـًا عـن نفقـات 

-:يتحملها يف سبيل أراء عمل   وي عد من املنافا واملزايا النقدية والعينية الخاضعة للضريبة روي حصر
:يف صورة نقدية مثل( املستخدَّم )ويقصد بها املبالر التي يحصل عليها الشخص الطبيعي : املنافا واملزايا النقدية: أواَل 

ـــل 1. ـــدفوع مقاب ـــدي امل ـــد  النق الب
.السكن 

.بد  اإلجالة2.

امليــــداي          بــــد  االغــــرتاب   بــــد  3.
...(بد  املناخ –بد  الحقل –املوقا ) 

ــد  4. ــد  التخصــص أو التفــرل   ب ب
العيارة  بد  الوقاية من األمراض 

.  بد  اإلاراي 
قســـــط التقاعـــــد أو التأمينـــــات 5.

ـــة عـــن  ـــدفوع نياب ـــة امل االجتماعي
.املوظف أو العامل 

تعويت الفصل قبـل انتهـاء مـدة 6.
الخدمــة   وتعــويت الفصــل روي 

باعتبـار كـل منهمـا ) سابق إن ار 
(.يمثل راتب معجل 

ـــآت الســـنوية  والشـــهرية 7. املكاف
ــــــا اــــــابهها  ــــــات وم واإلكرامي
واملكافــــآت التشــــجيعية ومــــا يف 

.حكمها
.بد  القضاء8.

.بد  مخاطر 9.
.بد  تأهيل 10.
رورة انتقــــا  مــــن )بــــد  طــــرال 11.

مســتوى أرنــى إا  مســتوى أعلــى 
(يف مجا  الطرياي

.بد  عالج12.

.بد  غالء املعيشة 13.

.بد  طبيعة العمل 14.

.املنح النقدية  15.

حصــة العــاملني واملــوظفني مــن 16.
األربــــاح التــــي تقــــوم املنشــــأة 

.بتوليعها 
ـــي 17. ـــات واألجـــور الت ضـــريبة املرتب

يســـــــدرها رب العمـــــــل عـــــــن 
.املستخدم

ــــــــد  حضــــــــور الجلســــــــات 18. ب
.واالجتماعات وحضور اللجاي 

أي مبلــــر يصــــري للمســــتخدَّم 19.
ــــد   ــــا  أو ب ــــد  انتق ــــل ب مقاب

.مواصالت ال يتعلق بالوظيفة

بــــد  اإلنتــــاج الفكــــري املمنــــوح 20.
.للموظف 

ــنح 21. ــي تم ــأة التشــجيعية الت املكاف
نظــري أعمــا  يقــوم بهــا املوظــف 
واملكافـــآت واملزايـــا التـــي يحصـــل 
.عليها املستخدم تحم أي مسمى

قيمة ت اكر السـفر التـي يحصـل 22.
عليهـــا املســـتخدم ولـــم تكـــن يف 
األصل ألغراض تتعلق بطبيعـة أو

.مهام وظيفت 
أي بدالت أو ميزات نقدية مماثلـة 23.

.أخرى يحصل عليها املستخدَّم
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ـــًا  ا ــــينية : ثاني ــــا العـــ تعتـــرب مـــن املنـــافا واملزايـــا العينيـــة الخاضـــعة للضـــريبة التـــي يحصـــل عليهـــا الشـــخص :املنـــــافـ
-:جزءًا متممًا للراتب ومكماًل ل  ومنها روي حصر ما يلي( املستخدَّم)الطبيعي

باسـتثناء السـكن املقـدم للموظـف: السكن العينـي 1.
تمكينــًا ألراء عملــ ج و يعتــرب الســكن العينــي وبحــدور 
اإليجــار املقــدر لهــ ا الســكن واملتخــ  أساســًا لفــرض 
ضـــريبة ريـــا العقـــارات خاضـــعًا للضـــريبة طاملـــا أي 
ـــات ممارســـة  ـــًا ملتطلب ـــن أو ماللم ـــم يك الســـكن ل
الوظيفــة بشــكل أساســي وتمكينــًا للمســتخدَّم مــن 

.أراء واجبات عمل  
قيام رب العمـل بتأثيـث السـكن الخـاص بـاملوظف أو 2.

العامل أو تأثيث السكن املمنوح ل   ويتم إضافة ه ه
لـر املزايا إا قيمة اإليجار املقـدر طبقـًا ملـا تقـدم بمب

يعــار  قيمــة أهــالك األثــا  وفقــًا لنســب اإلهــالك 
زة املحدرة يف القانوي والئحت  التنفي ية  باعتباره ميـ

ــدرة  ــة مح ــزة عيني ــي أو مي مضــافة إا الســكن العين
.باألثماي 

املنافا التي يحصل عليها املسـتخدَّم مـن جهـة عملـ  3.
:ومنها على سبيل املثا 

.مجانية االستهالك للتيار الكهربائي •
.مجانية االستهالك الخاص باملياه •
.ت اكر السفر املجانية برية أو بحرية أو جوية •
مجانية االسـتهالك الخـاص بالهـاتف واإلنرتنـم •

والفاكس   وك لك منح أجهـزة الهـاتف املحمـو  
أو تسديد قيمـة االسـتهالك نيابـة عنـ  بمـا يف 
ذلـــك مـــنح املوظـــف اســـتخدام أي مـــن وســـائل 
وتقنية االتصاالت مجانًا واالستفارة من خـدمات
ـــن الخـــدمات  ـــوات الفضـــائية أو غريهـــا م القن

. املجانية أو التسديد نيابة عن املوظف 
.املنح والهدايا العينية •
منح أجهزة الكمبيـوتر املحمولـة وغـري املحمولـة •

.فيما عدا املخصصة ألراء الوظيفة 
ا الوجبات املجانية التي ال تستدعي ظروي العمل إليهـ4.

.
أقســاط التــأمني عــدا املبــالر املقــررة لحســاب قســط 5.

التقاعد وقسـط التـأمني االجتمـاعي وقسـط التـأمني 
.الصحي طبقًا للقوانني واألنظمة الناف ة 

مـا لـم تكـن ظـروي العمـل تسـتدعي )الكساء العيني 6.
(.ارتداء لي محدر

أي منافا أو مزايا عينية مماثلـة أخـرى يحصـل عليهـا 7.
ــري مرتبطــة بــأراء الوظيفــة وتمكــني  املســتخدم وغ

.املوظف ألراء عمل  
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:ما ي ستبعد من الدخو  الخاضعة لضريبة املرتبات واألجور وما يف حكمها م

ي ستبعد من الدخو  الخاضعة لضريبة املرتبات واألجور وما يف حكمهـا  التعويضـات التـي تمـنح للموظـف مقابـل أعبـاء نفقـات 
:الوظيفة وفقًا للمعايري التالية 

ناف ة  املبالر املقررة لحساب قسط التقاعد وقسط التأمني االجتماعي وقسط التأمني الصحي طبقًا للقوانني واألنظمة ال-أ
أعمـا   التعويضات التي تمنح لقاء أعباء ونفقات الوظيفة كبد  التمثيل أو املظهر أو السفر أو االنتقا  واملتعلقة حصرًا بب-

-:الوظيفة ومتاللمة ما طبيعتها وكما يلي  
:بد  التمثيل واملظهر وبد  االنتقا  طبقًا للضوابط واملعايري اآلتية 1)

.في وجور الئحة تنظيمية و هيكل تنظيمي توضح املستويات الوظيفية باملنشأة واروط اغل املستوى الوظي•
أي يعتمد بد  التمثيـل واملظهـر وبـد  االنتقـا  يف مرسسـات ومنشـآت القطـاع الخـاص اسرتاـارًا باملعـايري •

املعتمدة لشاغلي الوظائف يف وحدات القطاع العام واملختلط وتحدر النسب التي يجب اعتمارهـا عنـد مـنح بـد  
:كحد أعلى على النحو التالي ( االنتقا )التمثيل وبد  املظهر أو بد  املواصالت 

:البدالت املدفوعة مقابل نفقات السفر للموظف أو املستخدم مثل 2)
قيمة ت اكر السفر ومصاريف االنتقا  ونفقات نقل األثا  بجميا وسائل النقل عنـد القـدوم ملبااـرة العمـل أو •

.الوظيفة ألو  مرة أو عند النقل لوظيفة أخرى أو انتهاء عقد العمل بالنسبة للمستقدمني
بدالت السفر التي تمنح للموظف عند تكليف  بمهمـة رسـمية خـارج مقـر وظيفتـ  طــــبقًا للــضوابط  واملعـايري •

:التالية 
وجور الئحة راخليـة لـدى الجهـة تحـدر مقـدار بـد  السـفر لكـل مسـتوى وظيفـي وبمـا يتناسـب مـا حجـم –

.النشاط وطبيعت   ويف حالة عدم وجور الئحة يتم االسرتاار باملعايري املعمو  بها يف القطاع العام
.صدور تكليف يحدر في  نوع املهمة ومدتها –
.أي يكوي السفر مرتبطًا بنشاط املنشأة –

بد  التمثيل وبد  املظهر كحد أعلى:
من الراتب األساسي وبما ال يزيـد عـن خمسـة وثالثـني ألـف ريـا  وال % 25

يمنح بد  التمثيل إال لشاغلي الوظـائف العليـا و ال يمـنح بـد  املظهـر إال
.إذا كاي عمل املوظف يقتضي ذلك 

 من الراتب األساسي وبما ال يزيد عن ثالثني ألف ريا % 20:كحد أعلى (  االنتقا )بد  مواصالت.
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املبالر التي تصري للموظف أو املستخدم مقابل املحروقات تمكينًا ل  من أراء عمل  أو القيام بمهمة محـدره اـريطة أي ال3)م

.يكوي  لنفس املوظف أو املستخدم  بد  مواصالت معتمد   كما يجب أي ال تكوي ه ه املبالر يف اكل بد  اهري ثابم 
ي املالبس أو الكساء ال ي يحصل علي  املوظف أو املستخدم طاملا كانم طبيعة العمـل أو الوظيفـة واألنظمـة النافـ ة تقضـ4)

بنظام توحيد الزي لتمييـز العـاملني عـن سـائر الجمهـور مثـل مالبـس الجـيب و منتسـبي الكشـافة واألنديـة الرياضـية 
واملالبس املوحدة ملوظفي وعما  املطارات والفنارق  واملطاعم  والعاملني على الخطوط الجويـة والربيـة والبحريـة والسـعاة
واملراسـلني يف الشـركات واملرسسـات والبنـوك  وكـ ا األليـاء التــي تتطلبهـا أعمـا  الوظيفـة مثـل لي األطبـاء واملمرضــات
والربيد وموظفي املختربات الكيماوية والشـركات األمنيـة وعمـا  املخـالي باملصـانا واملنـاجم طاملـا كانـم متعلقـة بالعمـل

.وخاصة بأرائ  
فري السكن العيني املقدم للمكلف تمكينًا ل  ألراء واجبات عمل  اريطة أي تكوي متطلبات العمـل تسـتلزم بالضـرورة تـو5)

السكن وحسب ما  تقتضي  طبيعة أعما  الوظيفة وضمن الحـــدور التـي تتناسـب مـا ررجــــة الوظيفـة ذاتهـا ومنهـا علـى 
-: سبيل املثا  ما يلي 

.محل مبيم األطباء واملمرضات واملوظفني راخل املستشفى ملباارة أعمالهم خال  املناوبات الرسمية•
.مكاي إقامة الضباط والجنور راخل الثكنات واملعسكرات •
.مكاي إقامة املهندسني والباحثني والعما  يف املخيمات واملعسكرات •
.املساكن املعدة لعما  الفنارات اإلراارية واملحاجر الصحية يف الجهات البعيدة عن العمراي •
.مكاي مبيم املشرفني واملشرفات يف املدارس الداخلية واإلصالحيات •
.االسرتاحات الحكومية املعدة ملبيم املنتدبني للعمل خارج مقر وظائفهم األصلية•
.السكن راخل املصانا والوحدات اإلنتاجية •
.السكن يف املناطق النائية للموظف املنقو  للعمل يف منطقة نائية وليس من سكاي تلك املنطقة •
.أماكن إقامة الحراس متى ما كانم راخل املنشأة •

بد  الغ اء ال ي يصري للموظفني واملسـتخدمني املنـاوبني والـ ين تسـتدعي ظـروي العمـل تواصـلهم بصـورة مسـتمرة 6)
...(املستشفيات   وعما  الطوارئ يف مرسسة الكهرباء واملياه ونوبات الحراسة واملطارات)مثل 

.املساعدات واملنح العالجية وقيمة العالجات التي تصري للموظف بموجب تقارير أو فواتري  أو وثائق طبية 7)
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(املعد  / اإلقرار األصلي ) إقرارات  ضريبة ريا العقارات للمكلفني غري املشمولني باإلعفاء ( 6
.(عدا صغار املكلفني املشمولني باإلعفاء)( ( الفرر)الشخص الطبيعي ) ) مكلفو ضريبة ريا العقارات املستفيد من الخدمة1

النافــ ة الواحــدة بخــدمات املكلفــني يف فــروع  الوحــدة التنفي يــة لضــريبة ريــا العقــارات بأمانــة العاصــمة   مكاي التنفي 2
.واملحافظات

3

ت 
عيا

رج
امل

ية 
يع
شر

الت
 ة
اف
الن

.م بشأي ضرائب الدخل وتعديالت  2010لسنة ( 17)القانوي رقم من (103) املارة القانوي

م بشـأي الالئحـة التنفي يـة للقـانوي رقـم 2010لسـنة ( 508)قرار  ولير املاليـة رقـم من ( 119-117)املوار الالئحة
.م بشأي ضرائب الدخل وتعديالتهما 2010لسنة ( 17)

4

ف
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جب
وا

موعد 
تقديم 
اإلقرار

إبريــل مــن كــل ســنة عــن الســنة ( 30)تقــديم اإلقــرار الســنوي لضــريبة ريــا العقــارات يف موعــد أقصــاه •
.الضريبية السابقة

.سدار الضريبة املستحقة من واقا اإلقرار يف ذات املوعد املحدر لتقديم •

النموذج 
املستخدم

(املعد  / اإلقرار األصلي ) إقرار الدخل السنوي ملكلفي ضريبة ريا العقارات  ( 5)نموذج رقم 

الوثائق 
املطلوبة 

الشهرية   وأسماء املستأجرين وتأريخ بدء اإليجاريةبالعقارات والوحدات املرجرة محدرًا ب  القيمة كشف•
.التأجري

.نسخة من عقد اإليجار•
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إقرارات  ضريبة نقل ملكية العقار( 7

البائا أو املتصري بالعقـار ويف حـا  تخلـف البـائا أو املتصـري بالعقـار عـن تقـديم اإلقـرار يتحمـل املشـرتياملستفيد من الخدمة1
.سدار الضريبة مسرولية

.الناف ة الواحدة بخدمات املكلفني يف مكاتب الضرائب بأمانة العاصمة واملحافظات وفروعها•مكاي التنفي 2
.مكاتب الهيئة العامة لوراضي واملساحة والتخطيط العمراني بأمانة العاصمة واملحافظات •

3
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.بشأي ضرائب الدخل وتعديالت 2010لسنة ( 17)من القانوي رقم ( 105-104)املوار القانوي

( 17)م بشـأي الالئحـة التنفي يـة للقـانوي رقـم 2010لسـنة ( 508)قـرار  وليـر املاليـة رقـم مـن ( 126)املارة الالئحة
. م بشأي ضرائب الدخل وتعديالتهما 2010لسنة 

4
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كل
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جب
وا

موعد 
تقديم 
اإلقرار

تقديم إقرار ضريبة نقل ملكيـة العقـار خـال  فـرتة ال تتجـاول  أربعـة أاـهر مـن تـأريخ التصـري أو البيـا •
.للعقار

.سدار الضريبة املستحقة من واقا اإلقرار يف ذات املوعد املحدر لتقديم •

النموذج 
املستخدم

.لنقل ملكية العقاراتإقرار الدخل ( 6)نموذج رقم 

الوثائق 
املطلوبة 

.إرفاق نسخة من وثيقة نقل امللكية
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/  ضريبة األرباح غري التجارية وغري الصناعية /  ضريبة األرباح التجارية والصناعية )تعديل إقرارات ضرائب الدخل ( 8
(ضريبة ريا العقارات / ضريبة املرتبات واألجور وما يف حكمها 

.ضرائب الدخل مكلفو املستفيد من الخدمة1

.الناف ة الواحدة  بخدمات املكلفني يف اإلرارة الضريبية التنفي ية املختصة مكاي التنفي 2

3

ت 
عيا

رج
امل

ية
يع
شر

الت
 ة
اف
.بشأي ضرائب الدخل وتعديالت 2010لسنة ( 17)القانوي رقم من (109)املارة القانويالن

( 17)م بشـأي الالئحـة التنفي يـة للقـانوي رقـم 2010لسنة ( 508)قرار  ولير املالية رقم من ( 129)املارة الالئحة
. م بشأي ضرائب الدخل وتعديالتهما 2010لسنة 

4

ف
كل
 امل
ات

جب
وا

موعد تقديم 
اإلقرار

.أي يكوي اإلقرار األصلي مقدمًا باملوعد القانوني •
ذلـك واملـاري يف االقـرارأي يقدم املكلف لإلرارة الضريبية املختصة إقرارًا معداًل يتضمن تصحيح الخطأ•

.ومستوفيًا للشروط الشكلية والقانونيةخال  سنتني من تاريخ تسلم اإلرارة لإلقرار األصلي
تقديم اإلقرار على النموذج املعد لـ لك وعلـى أي يكـوي اإلقـرار مسـتوفيًا للشـروط املحـدرة الـواررة يف •

.إجراءات اإلقرارات األصلية
يف ذات موعـد تقديمـ  مـا سـدار املبـالر ( إي وجـدت)سدار الضريبة املستحقة من واقا اإلقـرار املعـد  •

.من القانوي( 152)املضافة املستحقة وفقًا للمارة 
ال ي عــد تقــديم اإلقــرار املعــد  أي املكلــف ارتكــب مخالفــة ألحكــام قــانوي ضــرائب الــدخل إال إذا كانــم »•

«املصلحة قد سبقت  يف اكتشاي الخطأ وتم إبالغ  ب 

النموذج 
املستخدم

.املعد  للضريبة على الدخل السنوي لفئة كبار املكلفني قرار اإل( 1)نموذج رقم •
.املعد  للضريبة على الدخل السنوي لفئة متوسطي املكلفنيقرار اإل( 2)نموذج رقم •
ضريبة األرباح غري التجارية وغـري/  ضريبة األرباح التجارية والصناعية لاملعد قرار اإل( 3)نموذج رقم •

.لفئة صغار املكلفني الغري مشمولني باإلعفاء الصناعية
.ضريبة املرتبات واألجور وما يف حكمها لاإلقرار املعد  ( 4)نموذج رقم •
.ضريبة ريا العقارات لاإلقرار املعد   ( 5)نموذج رقم •

الوثائق 
املطلوبة 

.إقرار معد  مرفقًا ب  الوثائق واملستندات املريدة•
.الوثائق التي تبني أسباب ومربرات التعديل •
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(  إقرارات ضرائب الدخل-أ) اإلقرارات الضريبية : ثالثًا

دليــل اإلقـرارات الضـريـبـيــة

ضريبة األرباح غري التجارية وغري/  ضريبة األرباح التجارية والصناعية )تمديد فرتة تقديم إقرارات ضرائب الدخل السنوي ( 9
(ضريبة ريا العقارات/ الصناعية 

.ومتوسطو املكلفني وصغار املكلفني غري املشمولني باإلعفاء ومكلفي ضريبة ريا العقاراتكبار املستفيد من الخدمة1

.الناف ة الواحدة  بخدمات املكلفني يف اإلرارة الضريبية التنفي ية املختصة مكاي التنفي 2

3

ت 
عيا

رج
امل

عي
ري
ش
الت

ة 
 ة
اف
.بشأي ضرائب الدخل وتعديالت  2010لسنة ( 17)من القانوي رقم ( 108)املارة القانويالن

( 17)م بشـــأي الالئحـــة التنفي يـــة للقـــانوي رقـــم 2010لســـنة ( 508)قـــرار  وليـــر املاليـــة رقـــم مـــن ( 128)املـــارة الالئحة
. م بشأي ضرائب الدخل وتعديالتهما 2010لسنة 

4

ف
كل
 امل
ات

جب
وا

موعد 
تقديم 
اإلقرار

ربـاح  أ)املختصة بطلب تمديد تقديم إقرار ضرائب الـدخل السـنوي التنفي يةيتقدم املكلف إا اإلرارة الضريبية
.قبل انتهاء املوعد بـ خمسة عشر يومًا من تأريخ انتهاء املوعد القانوني لتقديم اإلقرار ( مهن  ريا عقارات

مدة التمديد ثالثوي يومًا.
أي يحدر املكلف أسباب كافية لقبو  اإلرارة الضريبية طلب التمديد مثل:

.تواجد املكلف بالخارج وعدم وجور من يمثل  قانونا •
.تعرض املكلف لكارثة طبيعية أو إصابة مباارة •
.التحويل من نظام السنة املالية املتداخلة إا نظام السنة املالية امليالرية •
كلف لرئيس املصلحة أو من يفوض  أي يمد املوعد املحدر لتقديم اإلقرارات السنوية مدة ثالثني يومًا  إذا طلب امل

اب كتابيًا ذلك  قبل تاريخ انتهاء املوعد القانوني لتقديم اإلقرار بخمسة عشر يومًا  اريطة أي يكوي لديـ  أسـب
ب كافيـة تقبلهــا املصــلحة وعلــى املكلــف ســدار مبلــر الضــريبة املســتحقة وفقــًا لتقديراتــ  يف تــاريخ تقــديم طلــ

.له ا التمديد أثر على ميعار سدار الضريبة اليكويالتأجيل   ويف كل األحوا  
النموذج 
.طلب مد أجل اإلقرار الضريبي السنوي/ إقرار ( 10)نموذج رقم املستخدم

الوثائق 
املطلوبة 

:تقديم ما يثبم 
.تواجد املكلف بالخارج وعدم وجور من يمثل  قانونا •
.تعرض املكلف لكارثة طبيعية أو إصابة مباارة •
.التحويل من نظام السنة املالية املتداخلة إا نظام السنة املالية امليالرية •
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(  إقرارات ضرائب الدخل-أ) اإلقرارات الضريبية : ثالثًا

دليــل اإلقـرارات الضـريـبـيــة

/  اةالوف/ التنال / التوقف / العمولة والسمسرة / الضريبة املستقطعة من املنبا : )اإلقرارات العرضية ( 10
(مغاررة املكلف األجنبي

.ضرائب الدخل مكلفو املستفيد من الخدمة1

.الناف ة الواحدة بخدمات املكلفني يف اإلرارة الضريبية التنفي ية املختصة مكاي التنفي 2

3

ت 
عيا

رج
امل

 ة
اف
الن
ية 

يع
شر

بشـــــأي ضرائب الدخــــــل 2010لسنة ( 17)من القــانوي رقم ( 111-107-106–71-68)املــــوار القانويالت
.وتعــــديالت  

( 17)م بشــأي الالئحــة التنفي يـة للقــانوي رقــم 2010لسـنة ( 508)قــرار  وليـر املاليــة رقــم مــن ( 127)املـارة الالئحة
. م بشأي ضرائب الدخل وتعديالتهما 2010لسنة 

4

ف
كل
 امل
ات

جب
وا

رار
إلق

م ا
دي
تق
د 
وع
م

الضريبة 
املستقطعة 
من املنبا

.تقديم إقرار بالضريبة املخصومة خال  خمسة عشر يومًا من تأريخ رفا املبلر لغري املقيم أو جهة خارجية

العمولة 
.والسمسرةتقديم إقرار بالضريبة املخصومة خال  خمسة عشر يومًا من تأريخ رفا العمولةوالسمسرة

التوقف أو 
التنال 

:قيام املكلف بتقديم اإلقرار الضريبي إا االرارة الضريبية التنفي ية املختصة خال  
يومًا من تأريخ التوقف الكلي أو الجزئي عن مزاولة النشاط أو إخالء العقار حتـى وإي كـاي التوقـف أو ( 60)▪

.اإلخالء بسبب خارج عن إرارت 
.يومًا من تأريخ التنال  الكلي أو الجزئي أو البيا أو التصري يف العقار( 60)▪

تقديم اإلقرار خال  تسـعني يومـًا مـن تـأريخ الوفـاة وتحتسـب املـدةاملصفيعلى الورثة أو وصي الرتكة أو  وفاة املكلف
.ياألصلح للمكلف املتوفى يف حا  كانم الوفاة خال  الفرتة القانونية لتقديم اإلقرار الضريبي السنو

مغاررة املكلف
األجنبي

ل على األقـبـستني يومًا الجمهوريةإقامت  يف قطاعلى املكلف األجنبي تقديم إقرار قبل مغاررت    أو قبل 
.مالم يكن ه ا االنقطاع أو املغاررة لسبب مفاجئ خارجًا عن ارارت  

..تسديد مبلر الضريبة املستحقة من واقا اإلقرار املقدم يف ذات موعد تقديم 
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(  إقرارات ضرائب الدخل-أ) اإلقرارات الضريبية : ثالثًا

دليــل اإلقـرارات الضـريـبـيــة

4

ف
كل
 امل
ات

جب
وا

النموذج 
املستخدم

 إقرار  عن العمولة أو السمسرة العارضة ( 8)نموذج.
 إقرار بالضريبة املستقطعة من املنبا عـن املبـالر املدفوعـة لجهـات خارجيـة أو ألاـخاص غـري ( 12)نموذج

.مقيمني
 وفـاة /التنـال  / نماذج إقرارات ضرائب الدخل االصلية املبينة بالفقرات السابقة بالنسبة لحاالت التوقف

مغاررة املكلف االجنبي/ املكلف 

الوثائق 
املطلوبة 

:واملستندات املريدة إلثبات الحالة ومنها إرفاق الوثائق 
.كشف باملبالر املستقطعة من املنبا •
.كشف باملبالر املستقطعة من العمولة والسمسرة •
.اهارة الوفاة  •
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(  إقرارات الضريبة العامة على المبيعات -ب) اإلقرارات الضريبية : ثالثًا

دليــل اإلقـرارات الضـريـبـيــة

إقراراتًالضريبةًالعامة-ب

علىًالمبيعاتً

45
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دليــل اإلقـرارات الضـريـبـيــة

(  إقرارات الضريبة العامة على المبيعات -ب) اإلقرارات الضريبية : ثالثًا

إقرارات  الضريبة العامة على املبيعات( 1
املستفيد من 1

الخدمة
.كل اخص مسجل يف الضريبة العامة على املبيعات

.الناف ة الواحدة بخدمات املكلفني يف اإلرارات الضريبية التنفي ية املختصةمكاي التنفي 2

3

ت 
عيا

رج
امل

ية 
يع
شر

الت
 ة
ناف

ال

.م بشأي الضريبة العامة على املبيعات وتعديالت 2001لسنة ( 19)من القانوي رقم ( 13)املارة القانوي

الالئحة
م بشـأي الالئحـة التنفي يـة للقـانوي 2006لسـنة ( 1)ولير املالية رقـم نائب رئيس الولراء قرار  من ( 34-31)املوار
. وتعديالتهما الضريبة العامة على املبيعاتبشأي م2001لسنة ( 19)رقم 

4

ف
كل
 امل
ات

جب
وا

موعد تقديم 
اإلقرار

إا اإلرارة الضـريبية املختصـة يف ( اـهرًا ميالريـًا واحـدًا)يقدم كل اخص مسجل إقرارًا عـن كـل فـرتة ضـريبية •
  يومًا التالية النتهاء الشـهر السـابق سـواء  اسـتحقم الضـريبة أو لـم تسـتحق عـن هـ ه الفـرتة( 21)غضوي الـ

.وسدار الضريبة الواجبة األراء من واقا اإلقرار يف ذات موعد تقديم  
النموذج 
.إقرار الضريبة العامة على املبيعات( م. ع . ض / 10)نموذج رقم املستخدم

الوثائق 
املطلوبة

:همهاأيرفق بوقرار الضريبة العامة على املبيعات الوثائق واملستندات املريدة من
خهـا محدرًا بها رقم الفـاتورة وتاري( النقدية واآلجلة الخاضعة واملعفاة واملصدرة ) بياي تفصيلي بفواتري البيا •

.واسم العميل وقيمة الفاتورة بالنسبة للمركز الرئيسي والفروع 
•(CD)  خـال  الشـهر أو نسـخة مـن كافـة فـواتري ( النقدية واآلجلة الخاضعة واملعفـاة واملصـدرة ) بفواتري البيا

.البيا للمكلفني ال ين ال يمسكوي األنظمة اآللية 
من سعر البيـا للمسـتهلك حسـب النمـوذج املعـد لهـ ا %( 90  % 5)بياي بالكميات الخاضعة للضريبة بنسبة •

.الغرض 
  الفـرتة نسخة من البياي الجمركي للسلا املستوررة الخاضعة للضريبة بالنسبة للمشرتيات املستوررة خال•

.الضريبية 
.بياي بواعارات الخصم واإلضافة التي أصدرها املسجل خال  الفرتة الضريبية •
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(  إقرارات الضريبة العامة على المبيعات -ب) اإلقرارات الضريبية : ثالثًا

دليــل اإلقـرارات الضـريـبـيــة

تعديل  إقرارات  الضريبة العامة على املبيعات ( 2

املستفيد من 1
الخدمة

.كل اخص مسجل يف الضريبة العامة على املبيعات

.الناف ة الواحدة بخدمات املكلفني يف اإلرارات الضريبية التنفي ية املختصةمكاي التنفي 2

3

ت 
عيا

رج
امل

 ة
اف
الن
ية 

يع
شر

الت

.بشأي الضريبة العامة على املبيعات وتعديالت 2001لسنة ( 19)من القانوي رقم (  و/ 13)املارة القانوي

م بشـأي الالئحـة التنفي يـة 2006لسـنة ( 1)من قرار  نائب رئيس الـولراء وليـر املاليـة رقـم ( ب/ 35)املارة الالئحة
. م بشأي الضريبة العامة على املبيعات وتعديالتهما 2001لسنة ( 19)للقانوي رقم 

4

ف
كل
 امل
ات

جب
وا

موعد 
تقديم 
اإلقرار

يقدم املسـجل إقـرارًا معـداًل إا اإلرارة الضـريبية املختصـة إذا تبـني لـ  وجـور خطـأ مـاري يف إقـراره خـال  
  وال يعترب يف ه ه الحالة بأن  قد ارتكبخمسة عشر يومًا بعد تأريخ انتهاء املهلة املحدرة لتقديم اإلقرار

.مخالفة ألحكام القانوي

النموذج 
.اإلقرار املعد  للضريبة العامة على املبيعات( م . ع.ض / 10)نموذج رقم املستخدم

الوثائق 
املطلوبة

.إقرار معد  مرفقًا ب  الوثائق واملستندات املريدة
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دليــل اإلقـرارات الضـريـبـيــة

(  إقرارات الضريبة العامة على المبيعات -ب) اإلقرارات الضريبية : ثالثًا

:تمديد فرتة تقديم  إقرارات  الضريبة العامة على املبيعات ( 3

املستفيد من 1
الخدمة

.كل اخص مسجل يف الضريبة العامة على املبيعات

.الناف ة الواحدة بخدمات املكلفني يف اإلرارات الضريبية التنفي ية املختصةمكاي التنفي 2

3

ت 
عيا

رج
امل

 ة
اف
الن
ية 

يع
شر

الت

.بشأي الضريبة العامة على املبيعات وتعديالت  2001لسنة ( 19)من القانوي رقم ( هـ/13)املارة القانوي

م بشـأي الالئحـة التنفي يـة 2006لسـنة ( 1)من قرار  نائب رئـيس الـولراء وليـر املاليـة رقـم ( أ/ 35)املارة الالئحة
. م بشأي الضريبة العامة على املبيعات وتعديالتهما 2001لسنة ( 19)للقانوي رقم 

4

ف
كل
 امل
ات

جب
وا

موعد 
تقديم 
اإلقرار

خــال  املوعــد القــانوني لتقــديماملختصــةالتنفي يــة يقــدم املســجل طلــب كتــابي إا اإلرارة الضــريبية •
خمسـة عشـر يومـًا اـريطة أي يكـوي لـدى ( 15)اإلقرار  بتمديد فرتة تقـديم اإلقـرار ملـدة ال تزيـد عـن 

وال يغـري هـ ا التمديـد التـاريخ املسجل حجة مقبولة ومربرات وجيهة لطلـب التمديـد تقبلهـا املصـلحة
.ألحكام القانوياملقرر لسدار الضريبية وفقًا 

النموذج 
املستخدم

طلب كتابي بتمديد فرتة تقديم إقرار  الضريبة العامـة علـى املبيعـات موقـا مـن املكلـف ومختـوم بخـتم
.املنشأة

الوثائق 
املطلوبة

.طلب التمديد مرفقًا ب  الوثائق واملستندات املريدة•



50

(  إقرارات الضريبة العامة على المبيعات -ب) اإلقرارات الضريبية : ثالثًا

دليــل اإلقـرارات الضـريـبـيــة

(إلغاء التسجيل للضريبة العامة على املبيعات/ التنال / التوقف)اإلقرارات العرضية ( 4

املستفيد من 1
.مكلفو الضريبة العامة على املبيعات الخدمة

.الناف ة الواحدة بخدمات املكلفني يف اإلرارات الضريبية التنفي ية املختصةمكاي التنفي 2

3

ت 
عيا

رج
امل

 ة
اف
الن
ية 

يع
شر

الت

.م بشأي الضريبة العامة على املبيعات وتعديالت  2001لسنة ( 19)من القانوي رقم ( 63  62  61)املوار القانوي

الالئحة
م بشـأي الالئحـة 2006لسـنة ( 1)من قرار  نائب رئـيس الـولراء وليـر املاليـة رقـم ( 113  112  111)املوار 

. م بشأي الضريبة العامة على املبيعات وتعديالتهما 2001لسنة ( 19)التنفي ية للقانوي رقم 

4

ف
كل
 امل
ات

جب
وا

موعد 
تقديم 
اإلقرار

.أسبوع من تأريخ التوقف الكلي أو الجزئي عن مزاولة النشاط وإي كاي التوقف بسبب خارج عن إرارت •
.ساعة من تأريخ التنال  الكلي أو الجزئي عن املنشأة أو عن النشاط( 48)•
.يومًا من تأريخ الوفاة( 21)•
.يومًا قبل املغاررة ( 21)•

النموذج 
.إقرار الضريبة العامة على املبيعات( م. ع . ض / 10)نموذج رقم املستخدم

الوثائق 
.تقديم الوثائق والبيانات الاللمة إلثبات حالة التوقف أو التنال  أو إلغاء التسجيل املطلوبة
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: رابعااً
واجباتًعامةًعلىًالمكلف
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واجبات عامة على المكلف: رابعًا

دليــل اإلقـرارات الضـريـبـيــة

واجبات عامة على املكلف

1

م 
دي
تق
ة  

ولي
سر

م
ار 
قر
اإل

:يقا واجب تقديم اإلقرار على 
صاحب املنشأة أو من ينوب  قانونًا بموجب تفويت رسمي معمد من املحكمة املختصة إذا كـاي املكلـف اـخص•

(.فرر)طبيعي 
إذا كاي املكلـف اـخص , مدير الشركة أو رئيس مجلس إرارتها أو الشخص املسرو  عن إرارتها حسب األحوا •

.... (.,مرسسة , اركة )اعتباري 
.مالك العقار أو املنتفا بالعقار يف حالة تأجري العقار •
.البائا أو املتصري بالعقار يف حالة نقل ملكية العقار •

2

ف
كل
 امل
ات
راء

إج

:أحد املصارر االتية مناالقراريحصل املكلف على نموذج -أ
املوقا اإللكرتوني للمصلحة •
.الناف ة الواحدة لخدمات املكلفني يف اإلرارة الضريبية التنفي ية املختصة•

اسـم )والحصـو  عـرب النظـام  علـى بيانـات التخويـل السـتخدام الخدمـة ( ملرة واحدة )خدمة اإلقرار االلكرتوني -ب
:والقيام باآلتي ( كلمة املرور /املستخدم

ل املكلف اا صفحة الويب الخاصة باإلقرار اإللكرتوني باسم املستخدم وكلمة املرور ـُدخَي•
ا دخل املكلف بيانـات اإلقـرار الضـريبي وارفـاق الوثـائق املريـدة وارسـالها اا اإلرارة الضـريبية وبـالتوقيي •

.اإللكرتوني 
  نـيالتوقيـا اإللكرتو/ املنشـأة  بخـتمبيانات نموذج اإلقرار   والتوقيـا عليـ  وختمـجميايقوم املكلف بتعبئة-ج

.وإرفاق الوثائق واملستندات املريدة واملطلوبة 
:تسليم اإلقرار و مرفقات -ر

.ختصة ملوظف الناف ة الواحدة بخدمات املكلفني يف اإلرارة الضريبية التنفي ية املعرب التسليم املباار•
.عرب الربيد املسجل بواسطة اثبات علم الوصو  •
.عرب صفحة الويب املخصصة لإلقرار اإللكرتوني •

( .إي وجدت)سدار الضريبة الواجبة األراء من واقا اإلقرار وغرامات التأخري واملبالر املضافة -ه
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(  إقرارات الضريبة العامة على المبيعات -ب) اإلقرارات الضريبية : ثالثًا

دليــل اإلقـرارات الضـريـبـيــة

ًا :خامسا
إجراءاتًاإلدارةًالضريبية
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(ابقاً للمكلفين المحصورين س)التسجيل ألغراض الضريبة العامة على المبيعات : ثالثاً  إجراءات اإلدارة الضريبية: خامسًا 

دليــل اإلقـرارات الضـريـبـيــة

5

ية 
يب
ضر

 ال
رة
إلرا

ت ا
اءا
جر

إ

تنفي  جهة 
اإلجراء

رقم الخطوة 
لمن تنفي وصف اإلجراءيف الخارطة

اإلجراء

صة
خت
 امل
ية
ي 
نف
الت
ية 

يب
ضر

 ال
رة
إلرا

ا

دة
اح
لو
ة ا
ف 

لنا
ا

1

يـد باستالم اإلقرار ومرفقات  من املكلـف أو عـرب الربيقوم املختص يف الناف ة الواحدة
املسجل بواسطة إثبات علم الوصو    أو عرب وسـائل االتصـا  املعتمـدة مـن مصـلحة 

:  والتحقق من اآلتي(صفحة الويب املخصصة لإلقرار اإللكرتوني )الضرائب
وذلـك ( املقدم إليها اإلقرار)تبعية املكلف ل ات اإلرارة الضريبية التنفي ية املختصة 1)

( . قاعدة الرقم الضريبي للمكلف)من خال  االستعالم من نظام اإلجراءات 
تقديم اإلقرار على النموذج الرسمي املعد لهـ ا الغـرض وبمـا يتناسـب مـا طبيعـة 2)

.نشاط املكلف 
ختم وتوقيا اإلقرار من قبل املكلـف أو مـن ينوبـ  قانونـًا بموجـب تفـويت رسـمي 3)

موقا من املكلف نفس  ومختـوم بخـتم املنشـأة ومحـدر لطبيعـة التفـويت وتـاريخ 
.سريان 

( .ةاملوضحة سابقًا حسب طبيعة الحال)إرفاق الوثائق والبيانات املريدة واملطلوبة 4)
.تعبئة بيانات وحقو  نموذج اإلقرار من قبل املكلف5)
أي اإلقرار قـد تـم تقديمـ  خـال  املوعـد القـانوني املحـدر   أو تطبـق عليـ  غرامـات 6)

.التأخري واملبالر املضافة املنصوص عليها يف القانوي 
ص مطابقة صور الوثائق واملستندات املقدمة واملطلوبـة مـا األصـو  وتوقيـا املخـت7)

(.صورة طبق األصل)باملطابقة 
للمكلف يف أي من الحاالت اآلتية اإلقرار بوعارةيقوم املختص يف الناف ة الواحدة:

. الشروط الشكلية والقانونية املبينة سابقًا إستيفاءعدم 1)
.وجور أي نقص يف بيانات اإلقرار 2)
.عدم ارفاق أي من الوثائق واملستندات املريدة واملطلوبة املوضحة سابقًا 3)
.عدم مطابقة صور الوثائق واملستندات املقدمة من املكلف ما األصو  4)
صدور قرار من ولير املالية بعدم قبو  املصلحة للحسـابات التـي  قـام  املحاسـب5)

القــانوني بتــدقيقها ومراجعتهــا وعــدم قبــو  االقــرار الضــريبي املعمــد مــن قبــل 
مـن ( أ)املحاسب القانوني نتيجة الرتكاب  أحد األفعـا  املنصـوص عليهـا بـالفقرة 

.م وتعديالت   2010لسنة ( 17)من قانوي ضرائب الدخل رقم ( 142)املارة 
 يقـوم املخـتص , يف حالة تبني لإلرارة الضريبية أي مقـدم اإلقـرار مكلـف جديـد لـديها

. باتخاذ إجراءات الحصر والتسجيل وفقًا لدليل التسجيل الضريبي

(30 )
رقيقة  
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(ابقاً للمكلفين المحصورين س)التسجيل ألغراض الضريبة العامة على المبيعات : ثالثاً  إجراءات اإلدارة الضريبية: خامسًا 

دليــل اإلقـرارات الضـريـبـيــة

5

ت 
اءا
جر

إ
ية 

يب
ضر

 ال
رة
إلرا

ا

تنفي  جهة 
اإلجراء

رقم الخطوة 
تنفي  لمن وصف اإلجراءيف الخارطة

اإلجراء

صة
خت
 امل
ية
ي 
نف
الت
ية 

يب
ضر

 ال
رة
إلرا

ا

دة
اح
لو
ة ا
ف 

لنا
ا

2
.إرخا  البيانات األساسية يف اااة الطلب1.
( الواجبــة األراء)إصــدار  أمــر القيــد و أمــر التحصــيل بالضــريبة املقــر بهــا 2.

(.إي وجدت)املحتسبة واملبالر املضافةوغرامة التأخري

(30 )
رقيقة  

وغرامـات التـأخري استكما  إجراءات سـدار الضـريبة املسـتحقة الواجبـة األراء 3
.وفقًا لدليل التحصيل الضريبي ( إي وجدت)واملبالر املضافة 

(30 )
رقيقة  

4

بعـد اسـتكما  إجــراءات السـدار وإرخــا  بياناتهـا يف اااــة الطلـب يــتم 1.
إصــدار  إاــعار اســتالم اإلقــرار  بــرقم وتــأريخ اســتالم اإلقــرار  وبيــاي 

.املرفقات وتسليم  للمكلف
يراعى عدم استالم اإلقرار إال بعد سدار الضريبة الواجبة األراء من واقا )

(إي وجدت ) اإلقرار   وغرامات التأخري واملبالر املضافة 
قسـيمة السـدار إا إرارة /أمر التحصـيل / التحويل اآللي لصورة أمر القيد 2.

قسم التحصيل للقيد يف حساب املكلف العام /

(10 )
رقيقة  
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(ابقاً للمكلفين المحصورين س)التسجيل ألغراض الضريبة العامة على المبيعات : ثالثاً  إجراءات اإلدارة الضريبية: خامسًا 

دليــل اإلقـرارات الضـريـبـيــة

5

ية 
يب
ضر

 ال
رة
إلرا

ت ا
اءا
جر

إ

تنفي  جهة 
اإلجراء

رقم الخطوة 
تنفي  لمن وصف اإلجراءيف الخارطة

اإلجراء

صة
خت
 امل
ية
ي 
نف
الت
ية 

يب
ضر

 ال
رة
إلرا

ا

رة 
إرا

  /
يل

ص
تح
 ال
سم

ق

5

قســم التحصــيل بالقيــد يف حســاب املكلــف العــام / يقــوم املخــتص بــورارة 1.
وفقًا ألمر القيد وأمر التحصيل وقسيمة السدار وإرخا  بيانات السدار يف

.النظام اآللي
والقيـام باملراجعـة والرتصـيد ( حساب املكلـف العـام)إتمام إجراء القيد يف 2.

.وإثبات رقم وتأريخ القيد خلف املستند ما التوقيا بتمام القيد

(20 )
رقيقة  

دة
اح
لو
ة ا
ف 

لنا
ا

6

:يقوم مختص الناف ة الواحدة باآلتي
األرافة اآللية لإلقرار ومرفقات  وإاعار استالم اإلقرار  وأمر القيد و أمـر1.

.التحصيل وقسيمة السدار
التحويــل اآللــي لإلقــرار  ومرفقاتــ  وأمــر القيــد وأمــر التحصــيل وقســيمة 2.

.قسم اإلقرارات/ السدار وإاعار االستالم إا إرارة 

(20 )
رقيقة  
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(ابقاً للمكلفين المحصورين س)التسجيل ألغراض الضريبة العامة على المبيعات : ثالثاً  إجراءات اإلدارة الضريبية: خامسًا 

دليــل اإلقـرارات الضـريـبـيــة

5

ت 
اءا
جر

إ
ية 

يب
ضر

 ال
رة
إلرا

ا

تنفي  جهة 
اإلجراء

رقم الخطوة 
تنفي  لمن وصف اإلجراءيف الخارطة

اإلجراء

صة
خت
 امل
ية
ي 
نف
الت
ية 

يب
ضر

 ال
رة
إلرا

ا

رة 
إرا

 /
ات
رار

إلق
م ا

س
ق

7

:قسم اإلقرارات  باآلتي / يقوم املختص يف إرارة  
 إرخا  بيانـات اإلقـرار ومرفقاتـ  يف النظـام اآللـي بمـا يف ذلـك أمـر القيـد وأمـر

إي )التحصيل و قسيمة السدار بالضريبة املقر بهـا وغرامـة التـأخري املحتسـبة 
:وإاعار استالم اإلقرار واتخاذ اآلتي (وجدت

:قسم املراجعة /التحويل اآللي إا إرارة( أ
/ حـاالت التوقـف )ولهـا صـفة االسـتعجا  املقدمني لإلقرارات الضـريبية 1.

بـي املغاررة النهائية للمكلـف األجن/ التصفية / إلغاء التسجيل / التنال  
( .ألراضي الجمهورية

.املقدمني إقراراتهم الضريبية يف املوعد القانوني 2.

.املقدمني إقراراتهم الضريبية بعد املوعد القانوني 3.

.املقدمني إقراراتهم الضريبيةغري 4.
/إرارة اإالتحويــل اآللــي لإلقــرارات الضــريبية املتضــمنة طلبــات اســرترار ( ب

.قسم االسرترار
ــات للمكلفــني غــري املقــدمني إصــ ــًا إا إدار  مطالب ــا آلي ــرارات وتحويله رارة إق

.خدمات املكلفني إلاعار املكلفني 
 وأمـر القيـد وأمـر التحصـيل وقسـيمة السـدار أصـل اإلقـرار ومرفقاتـ  تسليم

قسم الحصر والتسـجيل للحفـب بملـف املكلـف/ إلرارة وإاعار استالم اإلقرار  
( .املركزياإلرايف)

(30 )
رقيقة  

قسم / إرارة 
الحصر والتسجيل

 استالم أصـل اإلقـرار ومرفقاتـ  وأمـر القيـد وأمـر التحصـيل وقسـيمة السـدار
.وااعار استالم اإلقرار 

 تجديد البطاقة الضريبية وفقًا للشـروط واإلجـراءات / استكما  إجراءات إصدار
.املبينة يف رليل التسجيل الضريبي 

(45 )
رقيقة  

-تجديد البطاقة الضريبية/ إصدار املخرجات
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(ابقاً للمكلفين المحصورين س)التسجيل ألغراض الضريبة العامة على المبيعات : ثالثاً  إجراءات اإلدارة الضريبية: خامسًا 

دليــل اإلقـرارات الضـريـبـيــة

6

راء
إلج

ة ا
رط

خا

اإلقرارات الضريبية:إجراء 
خطوات7: عدر الخطوات 

ات خال  يوم عمل لإلقرارات املستوفاة للبيانـ: اإلقرار إستالملمن 
املطلوبةواإلرفاقات

 (1–2)
رة 

إرا
 /

م 
س
ق

يل
ص
تح

ال
البداية

ية
ي 
نف
الت
ية 

يب
ضر

 ال
رة
إلرا

ا
صة

خت
امل

دة
اح
لو
ة ا
ف 

لنا
ا

•

•

•

ف
كل
امل

ال
نموذج 
اإلقرار 
مكتمل 
البيانات

نعم

1

النهاية

A

•
•

•

•

•

•
•

•

2

5

•

•

3 4

6
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(ابقاً للمكلفين المحصورين س)التسجيل ألغراض الضريبة العامة على المبيعات : ثالثاً  إجراءات اإلدارة الضريبية: خامسًا 

دليــل اإلقـرارات الضـريـبـيــة

6

راء
إلج

ة ا
رط

خا

اإلقرارات الضريبية:إجراء 
خطوات7: عدر الخطوات 

ات خال  يوم عمل لإلقرارات املستوفاة للبيانـ: اإلقرار إستالملمن 
املطلوبةواإلرفاقات

 (2–2)
 /

•

•

 /

النهاية

•

•

7

A

•

•
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(ابقاً للمكلفين المحصورين س)التسجيل ألغراض الضريبة العامة على المبيعات : ثالثاً  إجراءات اإلدارة الضريبية: خامسًا 

دليــل اإلقـرارات الضـريـبـيــة

7

رى
ألخ

ت ا
اءا
جر

اإل
ء ب

جرا
اإل
قة 

عال

الخارطة الكلية لإلجراءات الضريبية وتدفق املعلومات
انسياب املعلومات والوثائق بني إجراء اإلقرارات الضريبية واإلجراءات األخرى

(عرب نظام اإلجراءات الضريبية)

(الربيد املسجل بواسطة إثبات علم الوصو )الهيئة العامة للربيدالجهات املشاركة8

ال يوجدرسوم  الخدمة 9

.خال  يوم عمل من تأريخ تقديم اإلقرار مستوفيًا للبيانات والوثائق املطلوبةلمن استالم اإلقرار 10

قسم / إدارة 
التحصيل

قسم / إدارة 
المراجعة

قسم / إدارة 
االسترداد

النافذة الواحدة 
بخدمات المكلفين

األرشفة اآللية

قسم اإلقرارات/ إدارة 

قسم /إدارة 
الحصر والتسجيل 

(اإلرشيف)
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(  إقرارات الضريبة العامة على المبيعات -ب) اإلقرارات الضريبية : ثالثًا

دليــل اإلقـرارات الضـريـبـيــة

ًا :سادسا
المخالفاتًالضريبيةًوجرائمً

المتعلقةًباإلجراءالتهربًالضريبيً

65



66



67

المخالفات الضريبية وجرائم التهرب الضريبي المتعلقة باإلجراء: سادسًا 

دليــل اإلقـرارات الضـريـبـيــة

املخالفات الضريبية املتعلقة باإلجراء

نوع املخالفة
م وتعديالت 2001لسنة( 19)الضريبة العامة على املبيعات رقم قانوي م وتعديالت 2010لسنة ( 17)قانوي ضرائب الدخل رقم 

رقم 
مقدار /نسبة نص املارةاملارة

الغرامة
رقم 
مقدار /نسبة نص املارةاملارة

الغرامة

تأخري تقديم 
اإلقرارات

مارة 
(135)

من 
القانوي

( اثنـني باملائــة % ) 2غرامــة تـأخري بواقــا تفـرض-أ
من الضريبة املسـتحقة عـن كـل اـهر أو جـزء منـ  
يتأخر في  املكلف عـن تقـديم اإلقـرار بعـد انقضـاء 
املدة القانونية   على أاّل تتجاول ه ه الغرامة مقدار 

.  الضريبة املستحقة 

2%
من الضريبة 
املستحقة

مارة 
(33)

من 
القانوي

يف حالـة إخــال  املســجل بمواعيــد تقــديم اإلقــرار يف 
%( 2)املدة املحدرة تسـتويف منـ  غرامـة تـأخري بواقـا 

اثنني يف املائة من قيمة الضريبة الغري مدفوعـة عـن
ــا ال  ــ  وبم ــزء من ــف أو ج ــ  املكل ــأخر في ــل اــهر يت ك

مــــن الضــــريبة املائــــ عشــــرين يف %( 20)يتجــــاول 
املستحقة وتنسب الغرامة حسب عـدر األاـهر التـي 
تــأخرت فيهــا الضــريبة لــدى املســجل ويــتم تحصــيل 

 .الغرامة ب ات إجراءات تحصيل الضريبة

2%
من الضريبة 
غري املدفوعة

اإلقـرارات املقدمـة أظهرتيف جميا األحوا   إذا -ب
نتيجـة العمليـات خسـارة   ( بعد املوعد القـانوني)
عـدم تقـديم اإلقـرار الضـريبي يف غرامـة فرضت 

:تي لآلاملوعد القانوني وفقًا 

ــأخري -1 ــة ت ــوك غرام بالنســبة للمصــاري والبن
ـــمياتها  ـــف مس ـــة بمختل ـــات املالي واملرسس
ـــة يف  ـــأمني والشـــركات العامل واـــركات الت
مجــا  التعــدين والغــال والــنفط والشــركات 
ــــدمات  ــــديم خ ــــة لتق ــــا الدول ــــدة م املتعاق

( الهــــاتف الســــيار أو املحمــــو )االتصــــاالت 
وك لك العاملـة يف مجـا  االتصـاالت الدوليـة 

.وخدمات القنوات الفضائية

خمسة 
مليوي 
ريا 

ين غرامة تأخري بالنسبة لكبار املكلفني اآلخـر-2
.من الفقرة ( 1)غري املحدرين يف البند 

مليوي 
ريا 

مائتني ألف.غرامة تأخري بالنسبة ملتوسطي املكلفني-3
ريا 
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المخالفات الضريبية وجرائم التهرب الضريبي المتعلقة باإلجراء: سادسًا 

دليــل اإلقـرارات الضـريـبـيــة

املخالفات الضريبية املتعلقة باإلجراء

نوع املخالفة
م 2001لسنة( 19)الضريبة العامة على املبيعات رقم قانوي م وتعديالت 2010لسنة ( 17)قانوي ضرائب الدخل رقم 

رقم 
مقدار /نسبة نص املارةاملارة

الغرامة
رقم 
مقدار /نسبة نص املارةاملارة

الغرامة

تأخري تقديم 
اإلقرارات

مارة 
(136)

من 
القانوي

:الـــغــرامة على املكلفـــــني املعفيـــــني 
مـن ( 135) من املـارة( أ)تسري غرامة التأخري املحدرة يف الفقرة 

ن مـ( ب)ه ا القانوي على املكلفني املنصوص عليهم يف الفقرة 
قـانوي يف حالـة عـدم تقـديم اإلقـرار يف املوعـد المن ( 96)املارة 

املحدر قانونًا    وتحتسب الغرامة من مقدار الضريبة املعفـاة   
ويف حالــة عــدم تحقــق ربــح   أو عنــدما تكــوي نتيجــة حســابات 

رة النشاط املعفي يف نهاية السنة خسارة   ت َطّبق أحكـام الفقـ
.من القانوي( 135)من ذات املارة ( ب)

كما هو 
موضح يف 
الصفحة 
السابقة

اإلقرار غري 
املكتمل

مارة 
(137)

من 
القانوي

ــارة  ــدم ( 141)مــا عــدم اإلخــال  بأحكــام امل مــن القــانوي   إذا ق
بلـر  املكلف اإلقرار الضريبـي وكاي مبلر الضريبة في  أقل مـن م

الضــريبة التــي أصــبحم مســتحقة علــى املكلــف بشــكل نهــائي 
الر وغري قابل للطعن عن ذات السنة الضريبية  وكانم تلك املبـ

ــى  ناتجــة عــن فعــل مــن أفعــا  التهــرب الضــريبي  ت فــرض عل
املكلــف غرامــة بحســب نســبة ومقــدار الفــارق  يف إقــراره علــى 

:الضريبة التي أصبحم مستحقة   وعلى النحو التالي 
ــتم % 20-أ ــ ي لــم ي ــر ال مــن الضــريبة املســتحقة علــى املبل

مــن % 20إا % 10إرراجـ   إذا كـاي هـ ا املبلـر يعـار  مـن 
.الضريبة املستحقة قانونًا

مــن الضــريبة املســتحقة علــى املبلــر الــ ي لــم يــتم % 50-ب
% 50إا % 20إرراج   إذا كـاي هـ ا املبلـر يعـار  أكثـر مـن 

.من الضريبة املستحقة قانونًا
مــن الضــريبة املســتحقة علــى املبلــر الــ ي لــم يــتم % 100-ج

ــن  ــر م ــار  أكث ــر يع ــاي هــ ا املبل ــ    إذا ك ــن % 50إرراج م
.الضريبة املستحقة قانونًا
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المخالفات الضريبية وجرائم التهرب الضريبي المتعلقة باإلجراء: سادسًا 

دليــل اإلقـرارات الضـريـبـيــة

املخالفات الضريبية املتعلقة باإلجراء

نوع املخالفة
م 2001لسنة( 19)الضريبة العامة على املبيعات رقم قانوي م وتعديالت 2010لسنة ( 17)قانوي ضرائب الدخل رقم 

رقم 
مقدار /نسبة نص املارةاملارة

الغرامة
رقم 
مقدار /نسبة نص املارةاملارة

الغرامة

عدم مسك 
الحسابات 
املنتظمة

مارة 
(140)

من 
القانوي

:غرامة عدم مسك الحسابات املنتظمة 
مــا عــدم اإلخــال  بالعقوبــات الــواررة باملــارة -أ

من ه ا القانوي   يف حالة عدم التزام ( 141)
زم املكلــف بمســك الحســابات املنتظمــة امُللــ

ـــانوي  ـــ ا الق ـــام ه ـــب أحك بمســـكها بموج
مـن % 100 ت فرض علي  غرامـة ماليـة بواقـا 

الضريبة املستحقة علي   وت ضـاعف الغرامـة
.عند التكرار

يف حالة أي يكوي املكلف معفـي مـن الضـريبة -ب
بموجــب قــانوي االســتثمار أو أي قــانوي آخــر   
تفـــــــــرض غرامـــــــــة عـــــــــدم االلتـــــــــزام

بمبـــــالر بمســـــك الحســـــابات املنتظمـــــة
:بالنسبةوتحدر مقطوعة   

كبار املكلفنيل

ملتوسطي املكلفني

100%
من الضريبة 
املستحقة 

وتضاعف ه ه 
الغرامة عند 

التكرار

>

مليوي ريا 

ثالثمائة الف
ريا 

من قانوي الضريبة العامة ( 45)املارة وررت يف 
على املبيعات  ضمن جرائم التهرب الضريبي

تأخري السدار

مارة 
(152)

من 
القانوي

:املبـــالر املضافــــــــــــة 
دفا الضريبة يف املوعد املحـدر بموجـبإذا لم ت -ا

ي ضــاي إا الضــريبة   أحكــام هــ ا القــانوي 
مـن ( واحد ونصف باملائـة % )1.5مبلر يساوي 

مقدار الضريبة غـري املدفوعـة عـن كـل اـهر 
.تأخري

يتم تحصيل املبالر املضـافة بـ ات إجـراءات-ب
اي ال يعتـرب املبلـر املضـتحصيل الضريبة   و

من الضريبة بمقتضى ه ه املارة جزءًا 

1.5%
من الضريبة غري

املدفوعة

مارة 
(33)

من 
القانوي

ـــا -ب  ـــن واق ـــدفا الضـــريبة املســـتحقة م ـــم ت إذا ل
اإلقرارات وك لك الناتجة عن تعديل اإلقـرارات أو 
مــن واقــا تقــدير الضــريبة النهــائي خــال  املــدر 
واملواعيد املنصوص عليها يف ه ا القانوي يضاي

من املائ واحد يف %( 1)إا الضريبة مبلر يساوي 
مقــدار الضــريبة الغــري مدفوعــة عــن كــل اــهر 

 .تأخري أو جزء من 

1%
من الضريبة 
غري املدفوعة
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المخالفات الضريبية وجرائم التهرب الضريبي المتعلقة باإلجراء: سادسًا 

دليــل اإلقـرارات الضـريـبـيــة

البياي
م 2001لسنة( 19)قانوي الضريبة العامة على املبيعات رقم م وتعديالت 2010لسنة ( 17)قانوي ضرائب الدخل رقم 

رقم 
رقم نص املارةاملارة

نص املارةاملارة

الدين الضريبي

مارة 
(159)

من 
القانوي

:امتيال الدَّين الضريـبي 

َرين الضرائب َرين ممتال وواجب األراء للمصـلحة   -أ
.من غري احتياج إا مطالبة 

مـــدفوعات املبـــالر املســـتحقة للمصـــلحة لإليفـــاء -ب
:بالتزامات املكلف تأتي بالرتتيب كما يلي

.غرامات إرارية وقضائية -1

.جزاءات تأخري الدفا -2

.مديونية الضرائب املستحقة -3

مارة 
(35)

من 
القانوي

:أفضلية املطالبـــة 
ضى الضريبة واملبالر األخرى املستحقة للمصلحـة بمقت-أ

ــوا   ــا أم ــى جمي ــال عل ــا االمتي ــوي له ــانوي يك هــ ا الق
املـــدينني بهـــا أو املكلفـــني بتحصـــيلها وتوريـــدها إا 
ــة  ــى كاف ــة عل ــك باألولوي ــانوي وذل ــم الق املصــلحة بحك

.الديوي األخرى عدا املصاريف القضائية
رين الضرائب واجب األراء إا حساب املصـلحة وفروعهـا -ب

ة من غري املطالبة يف مقر املدين وفقًا ملـا تحـدره الالئحـ
.التنفي ية

املسرولوي عن تصفية املنشـآت الخاضـعة ألحكـام هـ ا -ج
القــانوي ملزمــوي بخصــم الضــريبة واملبــالر املســتحقة
ـــدها إا حســـاب  ـــانوي وتوري ـــام هـــ ا الق ـــًا ألحك وفق

املصلحة طبقًا ملا تحدره الالئحة التنفي ية
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المخالفات الضريبية وجرائم التهرب الضريبي المتعلقة باإلجراء: سادسًا 

دليــل اإلقـرارات الضـريـبـيــة

جرائم التهرب الضريبي املتعلقة باإلجراء

البياي
م 2001لسنة( 19)الضريبة العامة على املبيعات رقم قانوي م وتعديالت 2010لسنة ( 17)قانوي ضرائب الدخل رقم 

رقم 
مقدار /نسبة نص املارةاملارة

الغرامة
رقم 
مقدار /نسبة نص املارةاملارة

الغرامة

جرائم 
التهرب 
الضريبي

مارة 
(141)

من 
القانوي

:جرائم التهرب الضريبي
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثال  سنوات أو بغرامـة -ا

مائــة % 150مائــة باملائــة وال تزيــد علــى % 100ال تقـل عــن 
وخمسني باملائة من الضريبة املتهـرب منهـا عـن أي سـنة 
ـــريبة  ـــا الض ـــافة إا رف ـــا   باإلض ـــزء منه ـــريبية أو ج ض
ة والغرامات واملبالر اإلضافية كل مكلف تهرب من الضريب

:كلها أو جزء منها بأي أتى أي فعل من األفعا  اآلتية 
عدم تقديم  اإلقرار الضـريبي ملـدة سـنة بعـد مضـي -1

املوعد القانوني 
أو قدم إقرارًا ضريبيًا باالستنار إا رفاتر أو سـجالت-2

حســابات أو مســتندات صــورية أو تضــمين  بيانــات 
تخـالف مـا هـو ثابـم لديـ  بالـدفاتر أو السـجالت أو 

.الحسابات أو املستندات التي أخفاها 
َقدم إقرارًا ضريبيًا على أساس عدم مسـك رفـاتر أو -3

ســـجالت أو حســـابات   وتبـــني للمصـــلحة أي لديـــ  
رفاتر وحسابات منتظمة   وأي إقراره املقدم يخـالف 
مــــا هــــو ثابــــم لديــــ  بالــــدفاتر أو الســــجالت أو 

.الحسابات أو املستندات التي أخفاها 
أررج أي بياي كاذب أو قيد صوري أو غـري صـحيح يف أي -4

إقرار أو مستند أو بياي قدم بمقتضى ه ا القـانوي 
.

أَعّد أو حفب أو سمح بوعـدار أي رفـاتر أو حسـابات أو -5
ــور صــورية أو مــزّورة أو لّور أو ســمح بتزويــر أي  قي
ــل  ــاء أي رخ ــرض إخف ــور بغ ــاتر أو حســابات أو قي رف
خاضــا للضــريبة بمقتضــى هــ ا القــانوي أو أي جــزء 
من ذلك الدخل أو للتخلص من رفا الضريبة كليـًا أو

.جزئيًا أو للحصو  على إعفاء روي وج  حق 

الحبس مدة 
ال تزيد على 
ثال  سنوات
أو بغرامة ال 
تقل عن 

مائة % 100
باملائة وال 
تزيد على 

مائة % 150
وخمسني 
باملائة من 
الضريبة 
املتهرب 
منها 

وتضاعف 
العقوبة يف 
حالة التكرار

مارة 
(45)

من 
القانوي

-:جرائم التهرب  
ــات  ــ  بالعقوب ــًا مــن الضــريبة يعاقــب علي ي عــد تهرب

من ه ا القـانوي كـل ( 46)املنصــوص عليها يف املارة  
-:من أتى األفعا  اآلتية

بيا السلعة أو الخدمات الخاضـعة للضـريبة روي -ب 
اإلقــرار عنهــا وأراء الضــريبة املســتحقة عليهــا أو 

 .تقديم اإلقرار ما إغفا  أو إخفاء بعت الوقائا
ــًا بصــورة مخالفــة -ج  ــًا أو جزئي خصــم الضــريبة كلي

 .ألحكام ه ا القانوي
تقــديم مســتندات أو وثــائق أو ســجالت مــزورة أو -ر 

مصطنعة أو بيانات غري صحيحة للتهرب من رفـا 
ــًا روي وجــ   ــًا أو جزئي الضــريبة أو اســرترارها كلي

 .حق
تقديم إقرارات باملبيعات وتبـني أي فيهـا نقـص -هـ 

مــن القيمــة املائــ عشــرة يف ( ٪10) يتجـــــاول 
.الحقيقية للمبيعات

عدم مسك السجالت املحاسبية أو عدم تقـديمها -ل 
أو عدم إصـدار املسـجل فـواتري بيـا عـن مبيعاتـ  
من السلا والخدمات الخاضعة للضريبة أو إصدار 

.فواتري غري حقيقية
عدم إقـرار املسـجل عـن السـلا أو الخـدمات التـي -ح 

ـــراض خاصـــة أو اخصـــية  ـــا يف أغ اســـتفار منه
.بقيمة تتجاول مائتني الف ريا 

كل من ثبم أن  حرض أو اتفق أو ساعد أي مكلـف -ع 
أو مسجل على التخلص من أراء الضـريبة كليـًا أو 

 .جزئيًا 

-أ-
غرامة ال تقل 
عن         

(50 )%
عن والتزيد

ثالثة أمثا 
مالم يررى من 
الضريبة للمرة

.  األوا

-ب-
يف حالة تكرار 
املخالفة للمرة

الثانية 
تضاعف الغرامة 
املحكوم بها   
وإذا تكرر 

ارتكابها بعد 
ذلك خال  سنة 

واحدة 
فللمحكمة أي 
تحكم إما 
بالغرامة 

بحدها األعلى 
أو
ملدة البالحبس

تقل عن ثالثة 
أاهر وال تزيد 
عن ستة أاهر 

أو
بكلتا 

.العقوبتني
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المخالفات الضريبية وجرائم التهرب الضريبي المتعلقة باإلجراء: سادسًا 

دليــل اإلقـرارات الضـريـبـيــة

جرائم التهرب الضريبي املتعلقة باإلجراء

البياي
م 2001لسنة( 19)الضريبة العامة على املبيعات رقم قانوي م وتعديالت 2010لسنة ( 17)قانوي ضرائب الدخل رقم 

رقم 
مقدار /نسبة نص املارةاملارة

الغرامة
رقم 
مقدار /نسبة نص املارةاملارة

الغرامة

جرائم 
التهرب 
الضريبي

مارة 
(141)

من 
القانوي

استخدم أية حيلة أو خدعة مهمـا كـاي نوعهـا أو أجـال -6
اســتعمالها للتهــرب مــن رفــا الضــريبة أو لتخفــيت 

.مقدارها بأية صورة من الصور 
قدم للمصلحة معلومات أو بيانات كاذبة فيما يتعلـق-9

بأية واقعة أو أمر أو مسألة تحو  روي رفـا الضـريبة 
.أو التأثري على مقدارها 

أعطى خطيًا أي جواب كاذب على أي سرا  أو طلـب و جـ  -10
إلي  للحصو  على معلومات أو بيانات يتطلبهـا هـ ا 
ًا القانوي وذلك بقصد التخلص من رفا الضـريبة كليـ

.أو جزئيًا 
أخفى أنشطة أو مهن أو جـزء منهـا خاضـعة للضـريبة -11

.بمقتضى أحكام ه ا القانوي
مـن هـ ه املـارة يف ( أ)ت ضاعف العقوبة املحدرة يف الفقرة -ب

.حالة التكرار
.تعد جريمة التهرب الضريبي من الجرائم الجسيمة -1-ج

للمصلحة نشر أسماء األاخاص ال ين ثبم تهـربهم -2
ــم قضــائي بــات يف الصــحف  ــن رفــا الضــرائب بحك م

.الرسمية 

مارة 
(46)

من 
القانوي

:عقوبة جرائم التهرب  
ما عدم اإلخال  بأية عقوبة أاد يقضي بها قانوي 
آخر يعاقب على التهرب من الضريبة وذلك بمـا 

-:يلي
خمســـني باملائـــة %( 50)غرامـــة ال تقـــل عـــن -أ 

عـــن ثالثـــة أمثـــا  مـــالم يـــررى مـــن والتزيـــد
.  الضريبة للمرة األوا

يف حالة تكرار املخالفة للمـرة الثانيـة تضـاعف-ب
الغرامة املحكوم بها   وإذا تكـرر ارتكابهـا بعـد 
ذلك خال  سنة واحدة فللمحكمة أي تحكم إمـا 
بالغرامة بحدها األعلى أو بالحبس ملدة ال تقل 
ــتة أاــهر  ــن س ــد ع ــة أاــهر وال تزي ــن ثالث ع

.العقوبتنيأوبكلتا
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المخالفات الضريبية وجرائم التهرب الضريبي المتعلقة باإلجراء: سادسًا 

دليــل اإلقـرارات الضـريـبـيــة

جرائم التهرب الضريبي املتعلقة باإلجراء

البياي
م 2001لسنة( 19)الضريبة العامة على املبيعات رقم قانوي م وتعديالت 2010لسنة ( 17)قانوي ضرائب الدخل رقم 

رقم 
مقدار /نسبة نص املارةاملارة

الغرامة
رقم 
مقدار/نسبة نص املارةاملارة

الغرامة

املحاسـب 
القانوني

مارة
(142)

من 
القانوي

:املحاسـب القانوني 
مـا عــدم اإلخــال  بمسـرولية املحاســب القــانوني بموجـب أحكــام هــ ا -أ

القانوي ي عاَقـب بـالحبس مـدة ال تزيـد عـن ثـال  سـنوات  أو بغرامـة ال 
( 10,000,000)خمسـمائة ألـف ريـا  وال تزيـد علـى ( 500,000)تقل عـن 

عشرة مليوي ريا    كل محاسـب قـانوني مـرخص لـ  بمزاولـة املهنـة   
:  ارتكب أحد األفعا  اآلتيــة

تعمـــد املصـــارقة علـــى قـــوائم ماليـــة تخـــالف القواعـــد واملبـــارئ -1
.املحاسبية املتعاري عليها واألنظمة والقوانني الناف ة 

القيام بتعميد إقرار ضريبـي ومرفقات    وثبم عدم امولها لكـل-2
:اإليرارات واملبالر الخاضعة للضريبة يف أي من الحاالت التاليــة

أخفـــى وقـــائا علمهـــا يف أثنـــاء تأريـــة مهمتـــ    ولـــم تفصـــح عنهـــا ▪
املستندات التي اهد بصحتها متى كاي الكشف عن ه ه الوقائا أمـرًا 
.ضروريًا لكي ت عّبر ه ه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط املكلف 

أخفى وقائا علمها يف أثناء تأرية مهمت  تتعلق بـأي تعـديل أو تغيـري ▪
يف الدفاتر أو الحسابات أو السجالت أو املستندات  وكاي من اأي ه ا 
ــارة الخســائر    ــاح أو لي ــل األرب ــرري إا تقلي ــري أي ي ــديل أو التغي التع

بقصد التهرب من أراء الضريبة كليًا أو جزئيًا 
من ه ه املارة يف حالـة العـورة ( أ)ت ضاعف العقوبة املحدرة يف الفقرة -ب

.أو التكرار 
ة للولير بناء  على توصية لجنة مشـكلة مـن املصـلحة والجهـة املختصـ-ج

وجمعيــة املحاســبني القــانونيني يف حالــة ثبــوت أي مــن املخالفــات 
من ه ه املارة علـى أي محاسـب قـانوني   ( أ)املنصوص عليها بالفقرة 

ب إصدار قرار بعدم قبو  املصلحة للحسابات التي يقوم ذلـك املحاسـ
بتدقيقها ومراجعتها أو اإلقرارات الضريبية املعمـدة مـن قبلـ  لـثال  

و يصـدر بتشـكيل. سنوات الحقة  وي نشر القرار بالصحف الرسمية 
واختصاصـات اللجنـة املشـار إليهـا قـرار مـن الـولير بنـاء  علـى عــرض 

.  رئيس املصلحة

الحبس مدة 
ال تزيد عن 
ثال  سنوات  
أو بغرامة ال 
تقل عن 

(500,000 )
خمسمائة 
ألف ريا  وال 
تزيد على 

(10,000,000  )
عشرة مليوي 

ريا 
وتضاعف ه ه 
العقوبة يف 

حالة العورة أو  
التكرار
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المخالفات الضريبية وجرائم التهرب الضريبي المتعلقة باإلجراء: سادسًا 

دليــل اإلقـرارات الضـريـبـيــة

جرائم التهرب الضريبي املتعلقة باإلجراء

البياي
م 2001لسنة( 19)الضريبة العامة على املبيعات رقم قانوي م وتعديالت 2010لسنة ( 17)قانوي ضرائب الدخل رقم 

رقم 
نص املارةاملارة

نسبة 
مقدار /

الغرامة

رقم 
مقدار /نسبة نص املارةاملارة

الغرامة

املسرولية 
التضامنية 
ما الشخص 
االعتباري 

مارة
(145)

من 
القانوي

:املسرولية التضامنية ما الشخص االعتباري
يف حالـة ارتكــاب أي فعــل مـن أفعــا  التهــرب مــن 

ــ ــن أحــد األاــخاص االعتباري ــوي ةالضــريبة م يك
أو  املســرو  عنــ  بالتضــامن الشــريك املســرو 

أو رئـيس   أو عضو مجلس اإلرارة املنتـدب املدير
ـــس اإلرارة  ـــة   مجل ـــوي اإلرارة الفعلي ـــن يتول مم
ـــك بـــااللتزام بـــأراء قيمـــة   حســـب األحـــوا   وذل

الضــريبة التـــي تهـــرب مـــن أرائهـــا والغرامـــات و 
.  الجزاءات املقضي بها علي  

وي عدُّ كل فرر سـاهم يف أعمـا  التهـرب ويعمـل 
لدى اخص اعتباري مسرو  بالتكافل والتضامن

.تجاه أي مخالفة ألحكام ه ا القانوي

مارة 
(49  )

من 
القانوي

ــن  ــرب م ــا  الته ــن أفع ــل م ــوع أي فع ــة وق يف حال
الضــريبة مــن أحــد االاــخاص املعنويــة يكــوي 
املســرو  عنــ  الشــريك املســرو  أو املــدير أو 
عضو مجلس اإلرارة املنتدب أو رئيس مجلس 
اإلرارة ممــــن يتولــــوي اإلرارة الفعليــــة علــــى 

.حسب األحوا 

مسرولية 
رفـا 

الضـريبة 

مارة 
(146)

من 
القانوي

:مسرولية رفـا الضـريبة 
اتخاذ اإلجراءات املتعلقة بالعقوبة بمقتضـى هـ ا 
القــانوي ال يعفــى أي اــخص مــن مســرولية رفــا 

.الضريبة املستحقة علي 
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دليــل اإلقـرارات الضـريـبـيــة

نظام املتابعة والتحديث: سابعًا 

القانونيةانيدواالسوشروحاتهاللخرائطوفقًاالدليلبهذاالواردةاتاإلجراءتطبيقالتنفيذيةواإلشرافيةالضريبيةاإلداراتفيالمختصينعلىيتعين

.فيهاالبتيتمأنإلىاإلجراءتطبيقمعبالتزامنمركزيًابهاالرفعيتمالتطبيقنتائجأفرزتهامالحظاتأيظهورحالةوفي،والالئحية

دورة نظام المتابعة والتحديث
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دليــل اإلقـرارات الضـريـبـيــة

رمول الخرائط: ثامنًا 
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