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إقرارات الضريبة على الدخل،
اإلخطارات والطلبات المتاحة على
بوابة ضربة اإللكترونية

٤

تهدف هذه األسئلة واألجوبة إلى تقديم لمحة عامة عن بوابة ضريبة اإللكترونية .ومع ذلك،
ال عنه.
ال تعتبر األسئلة الشائعة تفسي ًرا قانونيًا لقانون الضريبة وال بدي ً

 ١إقرارات الضريبة على الدخل ،اإلخطارات والطلبات المتاحة في بوابة
ضريبة اإللكترونية
قدمت الهيئة العامة للضرائب مختلف اإلقرارات و الطلبات و اإلخطارات الضريبية من خالل بوابة ضريبة
اإللكترونية على النحو التالي:

أ.

ما هي اإلقرارات المتاحة في بوابة ضريبة اإللكترونية للضريبة على الدخل ؟
 .1إقرارات الضريبة على الدخل ،سعر ضريبي واحد:
➢ اإلقرار الضريبي على أساس مبدأ اإلستحقاق (ويشمل تصريح التسعير التحويلي)
➢ اإلقرار الضريبي على أساس المبدأ النقدي
➢ إقرار ضريبي 70-30
➢ اإلقرار الضريبي المبسط
 .2إقرار الضريبة على الدخل – سعر ضريبي متعدد (ويشمل تصريح التسعير التحويلي)
 .3إقرار الضريبة على األرباح الرأسمالية
 .4كشف اإلستقطاع من المنبع

ب .ما هي اإلخطارات المتاحة على بوابة ضريبة اإللكترونية؟
.1

اإلخطار بالعقود

ت .ما هي الطلبات المتاحة على بوابة ضريبة اإللكترونية؟
 .1طلب التغيير في الفترة المحاسبية
 .2طلب زيادة نسبة االستهالك
.3
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طلب شهادة اإلقامة الضريبية

تقديم إقرار الضريبة على الدخل من
خالل بوابة ضريبة اإللكترونية
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٢تقديم إقرار الضريبة على الدخل من خالل بوابة ضريبة اإللكترونية
إقرار الضريبة على الدخل – سعر ضريبي واحد
اإلقرار الضريبي – مبدأ اإلستحقاق
.1
من هو المكلف الملزم بتقديم إقرار ضريبي على أساس مبدأ االستحقاق؟
يجب على المكلف الذي يمارس أنشطة في الدولة تخضع لسعر ضريبي واحد تحديد دخله
الخاضع للضريبة وتقديم إقرار الضريبة على الدخل على أساس مبدأ االستحقاق المستخدم
في المحاسبة التجارية ،وفقا لقوانين الدولة والمعايير المحاسبية الدولية.
.2

اإلقرار الضريبي -المبدأ النقدي

من هو المكلف الذي يمكن له تقديم إقرار ضريبي على أساس المبدأ النقدي؟
يحق للمكلف الذي ال يتجاوز دخله اإلجمالي ( )1,000,000مليون لاير قطري خالل الفترة
المحاسبية السابقة تقديم إقرار الضريبة على الدخل على أساس المبدأ النقدي  -وفي هذه
الحالة يتم اعتبار الدخل عند االستالم أو عندما يكون جاهزا ً الستالمه ويتم التعامل مع
المصروفات عند سدادها.
.3

اإلقرار الضريبي – ( )%70-%30

من هو المكلف الذي يمكن له تقديم إقرار ضريبي على أساس مبدأ ()%70- %30؟
يمكن للمكلف الذين يمارس مهنة حرة أن يختار خصم ( )% 30من إجمالي الدخل بدالً من
جميع النفقات والتكاليف القابلة للخصم ودفع الضريبة على أساس ( )%70من الدخل
اإلجمالي.
والمكلف الذي يقوم بتقديم إقرار ضريبة الدخل على مبدأ ( )٪70-٪30ليس له الحق في
ترحيل الخسائر من السنوات السابقة.
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.4

اإلقرار الضريبي – اإلقرار المبسط

من هو المكلف الذي يمكن له تقديم اقرار ضريبة الدخل على مبدأ اإلقرار المبسط؟
أ .يمكن للمكلف تقديم إقرار ضريبي مبسط إذا استوفى الشروط التالية:
.1

إذا كان رأس المال مائتي ألف ( )200,000لاير أو أقل.

.2

إذا كان إجمالي الدخل خمسمائة ألف ( )500,000لاير أو أقل.

.3

المركز الرئيسي في قطر.

ب .يمكن للمكلف (القطري المقيم  /من دول مجلس التعاون الخليجي المقيم) أن يقدم
إقرار ضريبي مبسط إذا استوفى الشروط التالية:
.1

إذا كان رأس المال أقل من مليوني ( )2000,000,000لاير.

.2

إذا كان إجمالي الدخل أقل من عشرة ماليين ( )10,000,000لاير.

.3

المركز الرئيسي في قطر.

ت .ويستثنى من الفقرتين أعاله (أ) و (ب) المكلف الذين يحقق الدخل اإلجمالي السنوي
من العقود الطويلة األجل التي تتبع طريقة العمل المنجز ،ويجب أن يقوم بتقديم إقرار
ضريبة الدخل على أساس االستحقاق.
.5

إقرار الضريبة على الدخل – سعر ضريبي متعدد

من هو المكلف الملزم بتقديم اإلقرار الضريبي  -سعر ضريبي متعدد ؟
يجب على المكلف الذي يمارس أنشطة في الدولة تخضع ألكثر من سعر ضريبي تحديد دخله
الخاضع للضريبة وتقديم إقرار الضريبة على الدخل – سعر ضريبي متعدد على أساس مبدأ
االستحقاق المستخدم في المحاسبة التجارية ،وفقا لقوانين الدولة والمعايير المحاسبية الدولية.
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إقرار الضريبة على األرباح الرأسمالية

.6

من هو المكلف المطالب بتقديم إقرار الضريبة على األرباح الرأسمالية؟
يتصرف في أسهم وحصص
يتصرف في ممتلكات عقارية في الدولة ،أو
على كل مكلف
ّ
ّ
وأي أصول مادية أو غير مادية لنشاط يمارس في الدولة ،وال تشكل جزءا ً من
الشركاء،
ّ
الميزانية العمومية ،أن يقدم إقرار الضريبة على األرباح رأسمالية ،خالل ( )30ثالثين يوما ً
من تاريخ العقد أو التصرف في األصول ،أيهما أسبق.
يمكن تقديم إقرار األرباح الرأسمالية لألصول المدرجة في الميزانية العمومية والتي يجب
اإلفصاح عنها في إقرار الضريبة على الدخل من قبل المسجلين للضريبة على الدخل بصفة
اختيارية ،حيث يمكن التصريح بالمعامالت دون دفع الضريبة على الدخل على األرباح الناتجة
عن البيع أو التصرف.
كشف اإلستقطاع من المنبع

.7

من هو المكلف المطالب بتقديم كشف اإلستقطاع من المنبع؟
على المكلفين (األشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطا في الدولة و األشخاص المعنويون
المقيمون في الدولة) والوزارات واألجهزة الحكومية األخرى والهيئات والمؤسسات العامة
والمنشآت الدائمة في الدولة التابعة ألشخاص غير مقيمين فيها ،القيام باإلستقطاع من المنبع
بنسبة ( )% 5خمسة في المئة من المبلغ اإلجمالي الذي يدفع من قبلهم لغير المقيمين مقابل
أنشطة غير متعلقة بمنشأة دائمة في الدولة وتقديم كشف اإلستقطاع من المنبع قبل  16يوما
من الشهر التالي للدفع و المتعلقة بـ:
 اإلتاوات، الفوائد، العموالت، الخدمات المنجزة كليا ً أو جزئيا ً في الدولة.باستثناء المبالغ المستحقة على الوزارات واألجهزة الحكومية األخرى والهيئات والمؤسسات
العامة ،تعتبر هذه المبالغ مسددة بعد انقضاء ( )12شهراً ،من تاريخ استحقاق هذه الدفعات.
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٧

اإلخطارات المتاحة في بوابة ضريبة
اإللكترونية
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 ٣اإلخطارات المتاحة على بوابة ضريبة اإللكترونية
 .1اإلخطار بالعقود
من هو المكلف المطالب بتقديم التصريح بالعقود؟
يتعين على الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة
والجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام والمنشآت الفردية ،بإخطار
الهيئة بالعقود التالية:
أ .العقود المبرمة مع غير المقيمين ،الذين ليس لديهم أي منشأة دائمة في الدولة بغض النظر عن
قيمتها.
ب .العقود المبرمة مع المقيمين أو مع غير المقيمين الذين لديهم منشأة دائمة في الدولة إذا بلغت
قيمة العقد ( 200ألف) لاير قطري على األقل لعقود الخدمات و( 500ألف) لاير قطري لعقود
المقاوالت وعقود التوريد والخدمات.
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٤
الطلبات المتاحة في بوابة ضريبة اإللكترونية
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 ٤الطلبات المتاحة في بوابة ضريبة اإللكترونية
 .1التغيير في الفترة المحاسبية
من هو المكلف الذي يمكنه تقديم طلب تغيير في الفترة المحاسبية؟
يجوز للمكلف المسجل لدى الهيئة العامة للضرائب للضريبة على الدخل طلب تغيير الفترة المحاسبية
لتكون مختلفة عن السنة الضريبية ،في الحاالت التالية:
• إذا كان عضوا في مجموعة شركات ،أو فرعا لشركة أجنبية ،تستخدم فترة محاسبية مغايرة
للسنة الضريبية،
• إذا كانت طبيعة نشاطه تقتضي استخدام فترة محاسبية تختلف عن السنة الضريبية.
 .2طلب زيادة نسبة اإلستهالك
من هو المكلف الذي يمكنه تقديم طلب لزيادة نسبة اإلستهالك؟
وفقا للمادة ( )17من قانون الضريبة على الدخل رقم ( )24لسنة  ،2018يمكن للمكلف التقدم بطلب
للحصول على زيادة في نسبة اإلستهالك القصوى لألصول على ضوء ما يقدمه المكلف من أسباب تراعي
طبيعة األنشطة و خصائص األصول.
عند الموافقة على هذا الطلب ،يتم تحديث الزيادة نسبة اإلستهالك في إقرار الضريبة على الدخل.

 .3شهادة اإلقامة الضريبية
من هو المكلف الذي يمكنه تقديم طلب شهادة إقامة ضريبية؟
• يمكن لجميع المكلفين المسجلين التقدم بطلب للحصول على شهادة اإلقامة الضريبية
عبر البوابة.
• يمكن لجميع األشخاص الطبيعيين غير المسجلين تقديم طلب للحصول على شهادة
إقامة ضريبية إذا كانوا مقيمين في قطر وذلك ألغراض ضريبية.
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األسئلة الشائعة
أ .األسئلة الشائعة حول اإلقرارات الضريبية
• من يمكنه تقديم إقرار ضريبي على بوابة ضريبة اإللكترونية؟
عليك أن تقوم بتسجل الدخول إلى بوابة  https://dhareeba.gov.qa/ثم تتبع الخطوات المذكورة
في دليل المستخدم.
صا مفوضًا من المكلف
يجب أن يكون الشخص الذي يقدم اإلقرار الضريبي مفوض لنفس المكلف  ،أو شخ ً
لتقديم إقرار ضريبي نيابة عنه.
• من أين يمكنني عرض الوثائق القانونية لبوابة ضريبة؟
في الصفحة الرئيسية ضمن خيار قائمة األنظمة .
• ما هي متطلبات النظام للوصول إلى بوابة ضريبة؟
 .1أفضل مشاهدة لضريبة باستخدام متصفح كروم (اإلصدار  8وما فوق).
 .2مطلوب برنامج  Adobe Acrobatليتم تثبيته في جهازك لتتمكن من عرض
اإلشعارات وتنزيلها.
• ما نوع الملفات وحجمها والتي يمكنني تحميلها باستخدام زر المرفق؟
يمكنك تحميل الملفات من أنواع " "DOC، DOCX، XLS، XLSX، PDF، JPGوحجم الملف
يقتصر على  5ميغابايت لكل واحد.
• كيف يمكنني االنتقال إلى الخطوة التالية أو السابقة؟
يمكنك استخدام زر (رجوع ) و (إستمرار) في التذييل أو النقر على رقم الخطوة الموضح في مخطط
النموذج.
• لماذا ال يمكنني االنتقال إلى الخطوة التالية من عملية اإلقرار الضريبي؟
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لعملية تقديم اإلقرار الضريبي العديد من الخطوات ،ال يمكنك المتابعة إلى الخطوة التالية دون إدخال
كافة المعلومات اإللزامية للخطوة الحالية .إذا كان هناك أي خطأ ،يجب التعديل لل انتقال إلى الخطوة
التالية.
• لقد أكملت عملية التسجيل ولكنني لم أتمكن من إكمال اإلقرار الضريبي الخاص بي مباشرة ،هل
يمكنني تقديمه الحقًا؟
نعم ،إذا لم تكن قادرا ً على إرسال نموذج اإلقرار الضريبي الجديد/التحديث/التغيير ،يمكنك حفظه كمسودة
ويمكنك المتابعة معه في وقت الحق .يرجى مالحظة أنه إذا لم يتم تقديم نموذج اإلقرار خالل  14يو ًما من
آخر تاريخ تم حفظه ،سيتم إلغاؤه تلقائ ًيا ،وستحتاج إلى إعادة تعبئة النموذج من جديد.
• ما هي نتيجة عملية تقديم اإلقرار الضريبي؟
عند إدخال تفاصيل اإلقرار الضريبي ،سيتم عرض مستحقاتك الضريبية (التي تتكون من
المسؤولية الضريبية باإلضافة إلى الجزاءات (إن وجدت) .عند سداد مستحقاتك الضريبية،
يمكنك تقديم اإلقرار الضريبي الخاص بك.
عند التقديم الناجح للقرار الضريبي ،سوف تستلم رسالة تأكيد على بالتقديم.

• ك يف يمكن االتصال بفريق الدعم للحصول على مساعدة؟
إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات ،يمكنك الرجوع إلى األسئلة الشائعة المتاحة على موقعنا
( )www.gta.gov.qaأو االتصال بنا مباشرة في مركز االتصال الحكومي 16565 :أو من
خارج دولة قطر على  44069941 974+أو مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني
support@gta.gov.qa
يجب أن يكون لديك األرقام المرجعية ذات الصلة التي يتم إصدارها أثناء معالجة الطلب على بوابة
 ، Dhareebaوهي متاحة بسهولة لتسريع استفساراتك.

ب .األسئلة الشائعة حول تعديل اإلقرارات الضريبية
• كيف يمكنني تغيير البيانات التي قمت بإدخالها في "اإلقرار الضريبي"؟
يمكن تغيير اإلقرارات الضريبية التي تتم معالجتها  ،من تعديل اإلقرار الضريبي بعد تسجيل الدخول إلى
لوحة تحكم المكلف.
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ت .هل يمكن السداد على بوابة ضريبة اإللكترونية؟
نعم .يمكن إجراء السداد على بوابة ضريبة اإللكترونية عبر بطاقة الخصم /بطاقة االئتمان أو التحويل
المباشر أو التحويل البنكي.
يمكنك عرض الدفعات المستحقة ،وتواريخ االستحقاق ،والمبالغ المستحقة ،باإلضافة إلى حالة السداد.

ث .ما هي اإلخطارات التي يستلمها المكلف عند تقديم الطلب؟
يستلم المكلف إخطارات على شكل رسالة نصية قصيرة على رقم الهاتف المحمول المسجل ،بريد
إلكتروني على معرف البريد اإللكتروني المسجل باإلضافة إلى ملف  PDFيمكن تنزيله من بوابة
المكلف في ضريبة.

 -نهاية المستند -
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