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اإلقرارات الضريبية
(كبار ومتوسطي)
إعذاد:
األستبر /أَعى حمًذ يسعذ
يذٌر إدارح انتىعٍخ ثبدلصهحخ
طجبعخ وتُسٍق :
و.سهٍى انشبيً

م/م

حتذٌذ فئبد ادلكهفني:
أ -فئخ كجبر ادلكهفني وتشًم:
 ) 1الوحدات االقتصادية للقطاعني وادلختلط والوحدات والشركات العامة التابعة ذلا.
 )2فروع ووكاالت الشركات والبيوت االجنبية.
 )3الشركات وادلنشآت العاملة يف رلال النفط والغاز والتعدين دبا يف ذلك الشركات التابعة ذلا وادلكلفني ادلتعاقدين معها من
الباطن.
 )4البنوك وادلصارف اإلسبلمية وشركات التأمني.
 )5شركات األموال األخرى وشركات األشخاص وادلكلفني األفراد(األشخاص الطبيعيني) الذين يزيد عدد العمال
لديهم عن مخسني عام ويزيد رقم أعماذلم السنوي (إمجايل قيمة ادلبيعات السنوية ،إمجايل اإليرادات السنوية) عن مائتني مليون
رايل.
ة -فئخ يتىسطً ادلكهفني وتشًم:
 )1شركات األموال (احملدودة) واليت يزيد عدد العمال فيها عن عشرة عمال ويق عن مخسني عام ويبلغ رقم أعماذلا السنوي
(إمجايل قيمة ادلبيعات السنوية ،إمجايل اإليرادات السنوية) أق من مائتني مليون رايل وأكثر من عشرين مليون رايل.
 ) 2شركات االشخاص وادلكلفني االفراد (االشخاص الطبيعيني) الذين لديهم أكثر من عشرة عمال وأق من مخسني عام ويبلغ
رقم األعمال السنوية فيها(إمجايل قيمة ادلبيعات السنوية ،إمجايل اإليرادات السنوية) أق من مائتني مليون رايل وأكثر من عشرين
مليون رايل.
انذخىل واالٌراداد انىاجت االقرار ثهب:
أ-على مجيع ادلكلفني الطبيعيني واالعتباريني ادلقيمني وغري ادلقيمني اخلاضعني لضرائب الدخ والضريبة على نق ملكية العقار
تقدمي إقراراهتم الضريبية عن دخوذلم وعن إيراداهتم اخلاضعة للضريبة استناداً إىل أحكام فرض الضريبة يف ادلواد( )56،8من
القانون وادلفروضة على :
 )1دخول األشخاص االعتبارية ادلقيمة سواء كان مصدر ىذه الدخول داخ اجلمهورية أو خارجها.
 )2دخول األشخاص الطبيعيني ادلقيمني احملققة داخ اجلمهورية.
 )3دخول األشخاص الطبيعيني وادلقيمني وغري ادلقيمني من مصدر خارجي عن أعمال أو خدمات مت أدائها يف اجلمهورية.
 )4دخول األشخاص غري ادلقيمني الطبيعيني أو االعتباريني احملققة داخ اجلمهورية.
 )5القيمة الكاملة الناذبة عن نق ملكية العقار.
 )6الدخول اخلاضعة استناداً إىل اتفاقات االزدواج الضرييب ادلربمة مع اجلمهورية اليمنية.
ب-يتم اإلقرار الدخول واإليرادات وفقاً لؤلسس ادلبينة يف الفقرة (أ) من ىذه ادلادة بصرف النظر عن مكان تسليمها سواء مت
ذلك يف اجلمهورية أو خارجها.

م/م

يىاعٍذ تقذٌى اإلقراراد انضرٌجٍخ انسُىٌخ:
انضرٌجخ

ادلىعذ انقبَىًَ

ضرٌجخ االرثبح انتجبرٌخ

يلتزم ك مكلف أبن يقدم إىل ادلصلحة إقراراً ضريبياً سنوايً على النموذج ادلُعد ذلذا الغرض

وانصُبعٍخ أو ادلعفٍني.

من ادلصلحة يف موعد أقصاه ثبلثني ابري من ك سنة عن السنة الضريبية السابقة  ،ويقوم يف
ذات الوقت بتسديد الضريبة ادلستحقة عليو  ،وتَقب ادلصلحة اإلقرار الضرييب على مسؤولية
ادلكلف.

ضرٌجخ االرثبح غري
انتجبرٌخ وغري انصُبعٍخ.

يلتزم مكلفو الضريبة على ادلهن غري التجارية وغري الصناعية  ،أن يقدموا إىل ادلصلحة إقراراً
ضريبياً سنوايً على النموذج ادلُعد ذلذا الغرض يف موعد أقصاه الثبلثني من ابري من ك سنة
عن السنة الضريبية السابقة  ،على أن يتم تسديد الضريبة ادلستحقة على صايف الدخ يف
ذات ادلوعد احملدد لتقدمي اإلقرار .
على مكلفي الضريبة على ريع العقارات تقدمي إقراراهتم الضريبية السنوية على النموذج ادلعد
ذلذا الغرض  ،مصحوابً بنسخة من عقد اإلجيار يف موعد أقصاه الثبلثني من ابري من ك

ضرٌجخ رٌع انعقبراد.

سنة عن السنة الضريبية السابقة ،مع بيان مواصفات العقار ومقدار اإلجيار الشهري الفعلي ،
وعليهم سداد الضريبة ادلستحقة من واقع اإلقرار ويف ذات موعد تقدديو وفقاً ألحكام ىذا
القانون.

ضرٌجخ َقم يهكٍخ
انعقبر.
ضرٌجخ ادلرتجبد
واألجىر.

على سائر مكلفي ىذه الضريبة تقدمي إقراراهتم الضريبية خبلل فرتة ال تتجاوز أربعة أشهر من
اتريخ التصرف أو البيع للعقار ،وسداد الضريبة ادلستحقة يف ذات ادلوعد .

تستقطع الضريبة شهرايً من قب صاحب العم عند أداء الدخ إىل ادلكلف  ،مع مراعاة
ادلدة اليت يعود إليها الدخ على أساس الشهر الذي مت فيو أداء اخلدمة.

تىعٍخ ضرٌجٍخ

تقديم اإلقرار الضريبي على النموذج المعد من
المصلحة لهذا الغرض وحسب نوع الضريبة
والنموذج المخصص لها.
م/م

حبالد عرضٍخ واستثُبئٍخ:
احلبنخ

ادلىعذ

إقرار ادلكهفني ادلهتسيني ثُظبو

أما ابلنسبة للمكلفني ادللتزمني بنظام السنة ادلالية ادلتداخلة يف موعد أقصاه الشهر

انسُخ ادلبنٍخ ادلتذاخهخ.
إقرار ادلكهف األجُجً.

الرابع من اتريخ انتهاء السنة ادلالية ادلتداخلة للمكلف.
على ادلكلف األجنيب أن يقدم اإلقرار الضرييب قب مغادرتو أو قب انقطاع إقامتو يف
اجلمهورية بستني يوماً ،ويف حالة كان سبب ادلغادرة مفاجئ أو خارج عن إرادتو
يقدم اإلقرار قب ادلغادرة أو يف اليوم الثاين لبلنقطاع.
على الورثة أو وصي الرتكة أو ادلصفىي تقدمي اإلقرار خبلل تسعني يوماً من اتريخ

إقرار عُذ انىفبح.

الوفاة ،وربتسب ادلدة األصلح للمكلف يف حالة كانت الوفاة خبلل الفرتة القانونية
لتقدمي اإلقرار الضرييب السنوي عن ضريبة االرابح التجارية والصناعية أو عن ضريبة
االرابح الغري التجارية والغري الصناعية أو عن ضريبة العقار

إقرار عُذ انتىقف أو انتُبزل.

مع عدم اإلخبلل أبحكام ادلواد( )82،81من القانون ،على ادلكلف أن يقدم
اإلقرار يف حالة التوقف أو التنازل عن ادلنشأة أو تصفيتها خبلل ستني يوماً من
اتريخ التوقف أو التنازل أو التصفية.

اإلقرار ثبنضرٌجخ ادلخصىيخ يٍ

خبلل مخسة عشر يوماً من اتريخ دفع العمولة وفقاً لؤلحكام ادلبينة ابلبلئحة.

يجهغ انعًىنخ أو انسًسرح.
اإلقرار ثبنضرٌجخ ادلستقطعخ يٍ
ادلُجع.

خبلل مخسة عشر يوماً من اتريخ دفع ادلبلغ لغري ادلقيم أو جهة خارجية  ،العمولة
وفقاً لؤلحكام ادلبينة ابلبلئحة.

تىعٍخ ضرٌجٍخ

تسديد مبلغ الضريبة المستحقة من واقع اإلقرار المقدم
للمكلف في ذات الموعد المحدد قانونا ً لتقديم اإلقرار.

م/م

شروط قجىل اإلقرار انضرٌجً:
أ-يع عذو اإلخالل ثأحكبو ادلىاد ( )12،13،13،23يٍ انقبَىٌ جيت أٌ ٌكىٌ اإلقرار انضرٌجً
ً
يستىفٍب نهشروط انتبنٍخ:
 )3جيب أن يكون اإلقرار الضرييب موقعاً من قب ادلكلف أو من ينوبو قانونياً ومشتمبلً على البياانت األساسية مث أسم ادلكلف
واالسم التجاري ،العنوان للمركز الرئيسي والفروع التابعة للمنشأة ،الكيان القانوين ،الرقم الضرييب للمكلف ويسري ىذا الشرط
سواء كان منها ادلقدمة من كبار ادلكلفني أو متوسطي ادلكلفني أو من مكلفي ادلنشآت الصغرية أو
على كافة اإلقرارات الضريبية ً
من ادلكلفني ادلعفيني ،أو ادلقدمة من الوحدات االقتصادية.

 )2أن يكون اإلقرار مشتمبلً على التفصيبلت ألمجايل الدخ دبا فيذلك الدخ السنوي للمكلف االعتباري من ريع العقار
ادلؤجر وكذا النفقات واألعباء واالستقطاعات القانونية ادلتعلقة ابلدخول وادلسموح خبصمها قانوانً مع بيان صايف الدخ اخلاضع
للضريبة أو اخلسائر احملققة إن وجدت مع إرفاق مجيع الواثئق وادلستندات ادلؤيدة دلا ورد ابإلقرار كما ىي زلددة بنموذج االقرار.
 )3أن يكون االقرار ادلقدم من الوحدات االقتصادية للقطاعني العام او ادلختلط والوحدات التابعة ذلا مصادق علية من اجلهاز
ادلركزي للرقابة واحملاسبة.
 )4أن يكون االقرار ادلقدم من كبار ادلكلفني (خاضعني ومعفيني) مصادق عليها من قب زلاسب قانوين معتمد ومرخص لو
دبمارسة مهنة ادلراجعة (تدقيق احلساابت)ولدية بطاقة ضريبية سارية ادلفعول  ،ومصحوابً ابلقوائم ادلالية.
 )5أن يكون اإلقرار ادلقدم من متوسطي ادلكلفني (خاضعني ومعفيني) مصحوابً بقائمة الدخ ومستنداً إىل حساابت منتظمة.
 )6جيب أن تكون مجيع األوراق وادلستندات ادلرفقة ابإلقرار موقعو من ادلكلف وابلنسبة لكبار ادلكلفني جيب أن يصادق احملاسب
القانوين على تلك ادلرفقات إىل جانب توقيع ادلكلف.
 )7أن يرفق ابإلقرار كافة ادلستندات والواثئق والبياانت ادلطلوب إرفاقها دبوجب القواعد ادلبينة يف منوذج اإلقرار ادلعد من
ادلصلحة لذات الغرض.
 )8أن يتم التوقيع على شهادة ادلصادقة الواردة بنموذج االقرار الضرييب من ادلكلف واحملاسب القانوين كبلً فيما خيصو.
 )9جيب أن تكون اإلقرارات ادلقدمة من ادلنشآت وادلشاريع االستثمارية اليت تطلب احتساب الضريبة عليها بنسبة 15%
مستوفية كام الشروط ادلنصوص عليها ابلبلئحة.
 )11يرفق ابإلقرارات ادلقدمة من البنوك موافقة البنك ادلركزي على تعيني احملاسب القانوين دلراجعة حساابت البنك ادلعين.
 )11أن يكون اإلقرار ادلقدم من احملاسب القانوين عن نشاطو معمداً من زلاسب قانوين آخر.

تىعٍخ ضرٌجٍخ

تقبل المصلحة اإلقرار على مسئولية المكلف.

م/م

ادلسئىل عٍ تىقٍع اإلقرار وادلصبدقخ عهٍخ:
ادلكلف الذي يقوم بتقدمي اإلقرار ويسدد الضريبة ادلستحقة من واقعة قب الـ(الثبلثني من أبري ) حيص على خصم من أمجايل
الضريبة ادلستحقة اليت قام بتسديدىا خبلل فرتة تقدمي اإلقرار الضرييب وابلنسب التالية:
( %1,5 واحد ونصف ابدلائة) يف حال تقدمي اإلقرار وسداد الضريبة خبلل شهر يناير.
( %1 واحد ابدلائة) يف حال تقدمي اإلقرار وسداد الضريبة خبلل شهر فرباير.
( %1,5 نصف الواحد ابدلائة) يف حال تقدمي اإلقرار وسداد الضريبة خبلل شهر مارس.

شروط متذٌذ يىعذ تقذٌى اإلقرار:
أ-جيوز لرئيس ادلصلحة أو من يفوضو أن ديدد ادلوعد احملدد لتقدمي اإلقرار الضرييب السنوي مدة ثبلثني يوماً وذلك عند توافر
الشروط التالية :
 )1أن يقدم ادلكلف طلب التمديد إىل رئيس ادلصلحة على النموذج ادلعد من ادلصلحة ذلذا الغرض قب مخسة
عشر يوماً من اتريخ انتهاء ادلوعد القانوين لتقدمي اإلقرار.
 )2أن يكون لدى ادلكلف أسباب كافية تقبلها ادلصلحة مث :
 تواجد ادلكلف ابخلارج وعدم وجود من يقوم بتمثيلو قانوانً أو عدم وجود مفوضاً أو موكبلً عنو يف
اجلمهورية.


تعرض ادلكلف لكارثة طبيعية أو إصابة مباشرة.



التحوي من نظام السنة ادلالية ادلتداخلة إىل نظام السنة ادلالية ادليبلدية (يناير – ديسمرب) ويكون
طلب التمديد عن نفس السنة اليت مت هبا التحوي فقط وال يقب ىذا الطلب مرة أخرى.

 )1قيام ادلكلف بتقدير الضريبة ادلستحقة عن نفس السنة وسدادىا وفقاً لتقديراتو عند تقدمي طلب أتجي اإلقرار.
ب-يقصد بعبارة "ال يكون ذلذا التمديد أثر على ميعاد سداد الضريبة" الواردة يف هناية ادلادة ( )118من القانون  ،تسديد
ادلكلف ادلبالغ ادلضافة بواقع % 1,5واحد ونصف ابدلائة من مقدار الضريبة غري ادلدفوعة عن ك شهر أتخري بعد ادلوعد
القانوين لتقدمي اإلقرار.
ج-

تسري إجازة سبديد فرتة تقدمي اإلقرار دبوجب أحكام ادلادة( )118من القانون فقط  ،على اإلقرارات السنوية واليت

تشم ضريبة األرابح التجارية والصناعية  ،والضريبة على ادلهن غري التجارية وغري الصناعية  ،والضريبة على ريع العقارات.

م/م

اخلطأ ادلبدي يف اإلقرار:
 يقصد ابخلطأ ادلادي يف تطبيق ما ورد ابدلادة ( )119من القانون ،ورود النتيجة سلالفة للحيثيات وللمكلف الذي تبني لو وجود
خطأ مادي يف إقراره ،أن يتقدم للمصلحة خبلل فرتة ال تتجاوز سنتني من اتريخ تقدمي اإلقرار إبقرار معدال يتضمن تصحيح اخلطأ
وسداد الضريبة من واقعو ،مع سداد ادلبالغ ادلضافة ادلستحقة وفقاً ألحكام ادلادة ( )152من القانون وال يُعد – يف ىذه احلالة –

أنو ارتكب سلافة ألحكام القانون وىذه البلئحة ،إال اذا كانت ادلصلحة قد سبقتو يف اكتشاف اخلطأ ومت إببلغو بو  ،كما يقصد
ابألخطاء احلسابية يف تطبيقها األخطاء يف نق األرقام أو اجلمع أو الطرح وكافة العمليات احلسابية.
تسهٍى اإلقرار:
أ-يعد ايداع اإلقرار يف الربيد ادلسج ،أو تقددية عرب وسائ االتصال ادلتعمد من قب ادلصلحة تقددياً لو ابدلعين ادلقصود يف
أحكام القانون وىذا البلئحة.
ب-علي مجيع ادلكلفني عند تقدمي إقراراهتم الضريبية لئلدارة الضريبية ادلختصة استبلم ما يفيد تقدديهم لئلقرارات.

ج-ال ترتبط عملية استبلم اإلقرار ابستبلم اإلقرار إبسبام أي إجراءات فنيو أو زلاسبية سوى مطابقة اإلرفاقان والتأكد أن اإلقرار
موقع من ادلكلف وكذلك معمد من احملاسب القانوين ابلنسبة لكبار ادلكلفني وعلي النحو ادلبني يف منوذج اإلقرار ادلعد من
ادلصلحة ذلذا الغرض.
انغرايبد عُذ تأخري تقذٌى اإلقراراد :
أُُ -فرض غرامة أتخري بواقع  (%2اثنني ابدلائة ) من الضريبة ادلستحقة عن ك شهر أو جزء منو يتأخر فيو ادلكلف عن
تقدمي اإلقرار بعد انقضاء ادلدة القانونية  ،على أالّ تتجاوز ىذه الغرامة مقدار الضريبة ادلستحقة .

ب-يف مجيع األحوال ،إذا أظهرت اإلقرارات ادلقدمة (بعد ادلوعد القانوين) نتيجة العمليات خسارة  ،تُفرض غرامة عدم
تقدمي اإلقرار الضرييب يف ادلوعد القانوين وفقاً لآليت :
 )1غرامة أتخري دببلغ وقدره ( )5.111.111مخسة مليون رايل  ،ابلنسبة للمصارف والبنوك وادلؤسسات ادلالية
دبختلف مسمياهتا وشركات التأمني والشركات العاملة يف رلال التعدين والغاز والنفط والشركات ادلتعاقدة مع الدولة لتقدمي
خدمات االتصاالت (اذلاتف السيار أو احملمول) وكذلك العاملة يف رلال االتصاالت الدولية وخدمات القنوات الفضائية.
 )2غرامة أتخري مبلغ وقدره ( )1.111.111مليون رايل  ،ابلنسبة لكبار ادلكلفني اآلخرين غري احملددين يف البند ()1
من ىذه الفقرة .
 )3غرامة أتخري مبلغ وقدره ( ) 211.111مائتني ألف رايل ابلنسبة دلتوسطي ادلكلفني.
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انغرايبد عهى ادلكهفني ادلعفٍني :
 تفرض غرامة أتخري تقدمي اإلقرار على ادلكلفني ادلعفيني من الضرائب دبوجب قانون االستثمار أو أي قانون آخر بواقع
( 2%أثنني ابدلائة) من الضريبة ادلعفاة عن ك شهر أو جزء منو يتأخر فيو ادلكلف ادلعفي عن تقدمي اإلقرار بعد انقضاء
ادلدة القانونية على أال تتجاوز ىذه الغرامة مقدار الضريبة ادلعفاة طبقاً ألحكام ادلادة ( )136من القانون.
 تسري غرامة أتخري تقدمي اإلقرار ابتداءً من انتهاء ادلوعد القانوين لتقدمي اإلقرار (أي أهنا تبدأ يف أول شهر مايو من ك
سنة ) فيما عدا مكلفي السنة ادلالية ادلتداخلة فإهنا تبدأ يف أول الشهر اخلامس النتهاء السنة ادلالية ادلتداخلة اليت قدم
عنها اإلقرار.
 يف حال زبلف ادلكلف عن تقدمي اإلقرار عن ضريبة ادلرتبات واألجور ُربص غرامة عدم أو أتخري تقدمي اإلقرار الضرييب
عن ك شهر أو جزء من الشهر بواقع ( )2%من مبلغ الضريبة ادلستحقة ودبا ال يتجاوز ( )111%مائو ابدلائة من
الضريبة ادلستحقة طبقاً ألحكام ادلادة ( )211من اللوائح التنفيذية.
 إذا مل تٌدفع الضريبة يف ادلوعد احملدد دبوجب أحكام القانون  ،يٌضاف إىل الضريبة مبلغ يساوي ( 1,5%واحد ونصف
ابدلائة) من مقدار الضريبة غري ادلدفوعة عن ك شهر أتخري.

 إذا مل يقدم ادلكلف إقراره الضرييب دلدة سنة بعد مضي ادلوعد القانوين فإهنا تعترب جردية من جرائم التهرب الضرييب
احملدد ابلبند ( )1من الفقرة (أ) من ادلادة ( )141من القانون اليت تنص على عقوبة احلبس مدة ال تزيد عن ثبلث
سنوات أو بغرامة ال تق ع ـن %111مائو ابدلائة وال تزيد عـن ( %151مائو ومخسني ابدلائة) من الضريبة ادلتهرب
منها عن أي سنة ضريبية أو جزء منها ابإلضافة إىل دفع الضريبة والغرامات وادلبالغ اإلضافية.
غرايبد اإلقرار انغري يكتًم :
إذا قدم ادلكلف اإلقرار الضريبـي وكان مبلغ الضريبة فيو أق من مبلغ الضريبة اليت أصبحت مستحقة على ادلكلف بشك هنائي
وغري قاب للطعن عن ذات السنة الضريبية ،وكانت تلك ادلبالغ انذبة عن فع من أفعال التهرب الضرييب ،تُفرض على ادلكلف
غرامة حبسب نسبة ومقدار الفارق يف إقراره على الضريبة اليت أصبحت مستحقة  ،وعلى النحو التايل :
أ % 21-من الضريبة ادلستحقة على ادلبلغ الذي مل يتم إدراجو ،إذا كان ىذا ادلبلغ يعادل من  %11إىل  % 21من الضريبة
ادلستحقة قانوانً.
ب %51 -من الضريبة ادلستحقة على ادلبلغ الذي مل يتم إدراجو ،إذا كان ىذا ادلبلغ يعادل أكثر من  %21إىل  %51من
الضريبة ادلستحقة قانوانً.
ج %111 -من الضريبة ادلستحقة على ادلبلغ الذي مل يتم إدراجو  ،إذا كان ىذا ادلبلغ يعادل أكثر من  %51من الضريبة
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ادلستحقة قانوانً.

جرائى انتهرة انضرٌجً اخلبصخ ثبإلقرار:
أ-يعاقب ابحلبس مدة ال تزيد على ثبلث سنوات أو بغرامة ال تق عن 111%مائة ابدلائة وال تزيد على 151%مائة ومخسني
ابدلائة من الضريبة ادلتهرب منها عن أي سنة ضريبية أو جزء منها  ،ابإلضافة إىل دفع الضريبة والغرامات وادلبالغ اإلضافية ك
مكلف هترب من الضريبة كلها أو جزء منها أبن أتى أي فع من األفعال اآلتية :
 )1عدم تقدمي اإلقرار الضرييب دلدة سنة بعد مضي ادلوعد القانوين
 )2قدم إقراراً ضريبياً ابالستناد إىل دفاتر أو سجبلت أو حساابت أو مستندات صورية أو تضمينو بياانت زبالف ما ىو اثبت
لديو ابلدفاتر أو السجبلت أو احلساابت أو ادلستندات اليت أخفاىا .
 )3قَدم إقراراً ضريبياً على أساس عدم مسك دفاتر أو سجبلت أو حساابت  ،وتبني للمصلحة أن لديو دفاتر وحساابت منتظمة
 ،وأن إقراره ادلقدم خيالف ما ىو اثبت لديو ابلدفاتر أو السجبلت أو احلساابت أو ادلستندات اليت أخفاىا .
 )4أدرج أي بيان كاذب أو قيد صوري أو غري صحيح يف أي إقرار أو مستند أو بيان قدم دبقتضى ىذا القانون ...
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