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دراسة حول قانون الضريبة 
على الدخل

24 لسنة 2018

المقدمة

تحتــاج الــدول فــي مســيرتها التنمويــة إلــى التمويــل، 
وعــادة يكــون المصــدر األساســي فــي التمويــل هــو 
بالدولــة ومــن  الخاصــة  الذاتيــة والمــوارد  اإلمكانيــات 

أهمهــا لــدى كثيــر مــن الــدول الضرائــب.
ودعــم  لتمويــل  الضرائــب  الحكومــات  تســتخدم  إذ 
اإلقتصاديــة  المجــاالت  فــي  التنمويــة  سياســاتها 
ولإلرتقــاء  العامــة،  المصلحــة  لتحقيــق  واإلجتماعيــة 
التعليــم  مجــاالت  فــي  العموميــة  الخدمــات  بجــودة 
والصحــة وغيرهــا، باإلضافــة إلــى تعزيــز البنيــة التحتيــة 

العــام. النفــع  ذات  والمشــاريع 
كمــا تعــد الضريبــة أداة للتأثيــر علــى العــادات الغيــر 
صحيــة لألفــراد مثــل إســتهالك المنتجــات الضــاّرة )مثــل 

ــة، ومــا شــابه(. ــغ، والمشــروبات الغازي منتجــات التب
وفــي دولــة قطــر تعــد الضرائــب مدخــاًل لتحقيق رؤيــة 
قطــر الوطنّيــة 2030 بإيجــاد مصدر دخــل إضافــي ال 

ــة. يعتمــد علــى المــوارد الهيدروكربوني
وفيمــا يلــي نحــاول عــرض قانــون ضريبة الدخل بشــكل 
منــه  اإلســتفادة  الجميــع  يســتطيع  بحيــث  مبســط 
ــن وأصحــاب الشــركات  خاصــة األشــخاص الغير قانونيي

واألفــراد العادييــن.
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صــدر القانــون بشــأن الضريبــة علــى الدخــل 
رقــم 24 لســنة 2018 بتاريــخ 2018/12/13م ، 
وبموجبــه تــم إلغــاء القانــون 21 لســنة 2009 
بشــان الضريبــة علــى الدخــل، والقانــون 17 
لســنة 2014 بشــأن إعفــاء حصــة المســتثمرين 
غيــر القطرييــن فــي أربــاح بعــض الشــركات 
علــى  الضريبــة  مــن  اإلســتثمار  وصناديــق 

الدخــل. 
كمــا صــدر ايضــًا القانون 25 لســنة 2018 بشــأن 

الضريبــة اإلنتقائية بتاريخ 2018/12/13. 
لســنة   )77( رقــم  أميــري  قــرار  صــدر  كمــا 
2018 بإنشــاء الهيئــة العامــة للضرائــب بتاريــخ 
السياســة  تطبيــق  بهــدف  2018/12/13م، 
يعــزز  بمــا  المعاييــر  ألعلــى  وفقــًا  الضريبيــة 
إيــرادات الدولــة ويحقــق التنميــة المســتدامة.
مجلــس  قــرار  صــدر  2019/12/11م  وبتاريــخ 
الــوزراء رقــم )39( لســنة 2019 بإصــدار الالئحــة 

التنفيذيــة لقانــون الضريبــة علــى الدخــل.

مجلــس  قــرار  صــدر   2020/5/31 بتاريــخ  ثــم 
بتشــكيل   2020 لســنة   )17( رقــم  الــوزراء 
لجنتيــن للتظلــم الضريبــي وتنظيــم أعمالهما 

أمامهمــا. التظلــم  وإجــراءات 
ومعلــوم أن دولــة قطــر تفــرض ضريبــة الدخــل 
بالمرســوم  عــام 1993  منــذ  الشــركات  علــى 
بقانــون 11 لســنة 1993 بشــأن ضريبــة الدخــل، 
بقانــون  المرســوم  ســابقه  كان  حيــن  فــي 
رقــم 3 لســنة 1966 المعــدل بالقانــون رقــم 
ــدأ فقــط بإتخــاذ بعــض  )10( لســنة 1971 قــد ب
التدابيــر الضريبيــة لدعــم اإلقتصــاد الوطنــي 

وتنميتــه.
كل  فــإن  للتكــرار،  ومنعــًا  البحــث  ثنايــا  وفــي 
الالئحــة«  »مــن  عبــارة  وبجوارهــا  مــادة  رقــم 
ــس  ــرار مجل يكــون المقصــود هــو اإلشــارة لق
الــوزراء رقــم )39( لســنة 2019 بإصــدار الالئحــة 
الدخــل  علــى  الضريبــة  لقانــون  التنفيذيــة 

بالقانــون رقــم )24( لســنة 2018. الصــادر 

التطور التاريخي لقانون 
الضريبة على الدخل
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تعريف الضريبة 
والدخل الخاضع 

واإلعفاءات
الضريبة بشكل عام

الضريبــة هــي مبلــغ نقــدي تتقاضــاه الدولــة مــن 
األشــخاص والمؤسســات بهــدف تمويــل بعــض 

نفقــات الدولــة.

الضريبة على الدخل
يمكــن تعريــف الضريبــة علــى الدخــل بأنهــا مبلــغ 
نقــدي ســنوي تفرضــه الدولــة علــى مجموع الدخل 
الضريبيــة  الســنة  خــالل  الناشــئ في الدولة 
الســابقة، بنســب معينــة وفــق أســس يحددهــا 

القانــون.

الدخل الخاضع للضريبة 
يتــم فــرض ضريبــة الدخــل فــي قطــر علــى أســاس 
ــة(،  مصــدر الدخــل )أي الدخــل المحقــق فــي الدول

مــع إســتثناءات محــدودة.
ــذي يتــم الحصــول  فقــد أخضــع المشــرع الدخــل ال
عليــه مــن مصــادر قطريــة مــن األفــراد أو الهيئــات 
التجاريــة المقيمــة، عــن الســنة الضريبيــة الســابقة 

لضريبــة الدخــل.
وقــد حــددت المــادة )5( مــن الالئحــة كيفيــة تحديــد 
الدخــل اإلجمالــي والقيمــة الزائــدة الناشــئة عــن 
التصــرف فــي األصــول وشــروط مــا يخصــم مــن 
لتحديــد  وتكاليــف(  )مصــارف  اإلجمالــي  الدخــل 
الدخــل الخاضــع للضريبــة وجــواز وكيفيــة إســتنزال 
الخســائر المحققــة خــالل ســنة من الدخــل الصافي 

فــي الســنوات الالحقــة. 
ــون رقــم 24  وقــد أوضحــت المــادة )3( مــن القان
فــي  المحققــة  الدخــول  تفصيــاًل   2018 لســنة 

الدولــة حيــث عددتهــا فــي:

الدخــل اإلجمالــي الناشــئ عــن نشــاط يــزاول فــي 
الدولــة، أو عــن عقــود تنفــذ كليــًا أو جزئيــًا فــي 
الدولــة، أو عــن عقــارات كائنــة في الدولــة واألرباح 
حصــص  أو  أســهم  عــن  أو  عنهــا،  الرأســمالية 
المدرجــة  أو  الدولــة  فــي  المقيمــة  الشــركات 
بأســواقها الماليــة، واألربــاح الرأســمالية للتصــرف 
للمراكــز  المدفــوع  الخدمــات  مقابــل  أو  فيهــا، 
للشــركات  أو  الفــروع  أو  الرئيســية  المقــار  أو 
المرتبطــة، أو فوائــد القــروض التــي يتــم الحصول 
عليهــا فــي الدولــة، أو الدخــل اإلجمالــي الناشــئ 
إســتغالل  أو  إســتخراج  أو  إستكشــاف  عــن 
مــوارد طبيعيــة كائنــة فــي الدولــة، وأخيــرًا الدخــل 
الدولــة  فــي  للضريبــة  يخضــع  الــذي  اإلجمالــي 

إتفاقيــة ضريبيــة. إلــى  إســتنادًا 



4MODERN LAW

اإلعفاءات من الضريبة
أعفــى المشــرع 15 نــواع مــن الدخــول المحققــة 
لنــص  وفقــًا  للضريبــة  الخضــوع  مــن  قطــر  فــي 
المــادة )4( مــن القانــون رقــم 24 لســنة 2018 
واألربــاح  المصرفيــة  والعوائــد  الفوائــد  أهمهــا   ،
الرأســمالية لبيــع العقــارات والدخــل مــن الزراعــة 
لألشــخاص  اإلجمالــي  والدخــل  البحــري  والصيــد 

وغيــره. القطرييــن  الطبيعييــن 
اإلعتباريــة  األشــخاص  أربــاح  إعفــاء  تــم  كمــا 
ــات  المملوكــة بالكامــل للقطرييــن، وكذلــك الكيان
النســبة  بنســبة  للقطرييــن،  جزئيــا  المملوكــة 
المئويــة لحصــص أرباحهــم فيهــا )أوضحــت الالئحــة 
شــروط تمتــع القطــري بهــذا اإلعفــاء بــأن يكــون 
مقيــم وممســك دفاتــر وفــق معاييــر المحاســبة 

المحاســبة(. فتــرة  طيلــة  مســتفيد  ومالــك 
دول  مواطنــي  علــى  تســري  أنــه  المقــرر  ومــن 
ذات  العربيــة،  الخليــج  لــدول  التعــاون  مجلــس 
اإلعفــاءات ووفقــًا للضوابــط المقــررة للمواطنيــن 
القطرييــن بموجــب المــادة )4( مــن القانــون رقــم 
24 لســنة 2018 ، وذلــك عمــاًل بأحــكام القانــون 
رقــم 9 لســنة 1989 بشــأن مســاواة مواطنــي 
دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة فــي 

المعامــالت الضريبيــة.

المحقــق  الدخــل  خضــوع  هــو  األصــل  أن  ورغــم 
فــي قطــر للضريبــة إال أن المشــرع أخضــع إيــرادات 
خــارج  مصــادر  مــن  محققــة  كونهــا  رغــم  معينــة 
الدولــة، حيــث أخضــع الفوائــد والعوائــد المصرفيــة 
المتحققــة خــارج الدولــة إذا كانــت ناتجــة عــن مبالــغ 
ناشــئة مــن نشــاط المكلــف فيهــا، وكذلــك أخضــع 
العمــوالت المســتحقة بمقتضــى إتفاقــات الوكالة 
أو الوســاطة أو التمثيــل التجــاري، التــي تحققــت 

ــة عــن أنشــطة تمــت فيهــا. خــارج الدول
وفــي المقابــل فــإن المشــرع لــم يخضــع بالكليــة 
بعــض الجهــات وبعــض مصــادر الدخــل حيــث قــرر أنــه 
ال تســري أحــكام القانــون 2018/24 علــى الــوزارات 
الدوليــة  والمنظمــات  الحكوميــة  والهيئــات 
والجمعيــات والمؤسســات الخاصــة ذات المصلحــة 
العامــة والرواتــب واألجــور والبــدالت ومــا شــابه ...، 

وإجمالــي دخــل الوراثــة والميــراث.
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الهيئــة،  لــدى  بالتســجيل  مكلــف  كل  يلتــزم   .1
رقــم  علــى  للحصــول  للهيئــة  بطلــب  والتقــدم 
ضريبــي خــاص بــه المــادة )10( مــن القانــون رقــم 
24 لســنة 2018 وتصــدر بطاقــة ضريبيــة واحــدة 
لــكل شــخص ملــزم بالتســجيل، كمــا يلتــزم بإخطــار 
الهيئــة بــأي تغييــر يمكــن أن يؤثــر علــى إلتزاماتــه 
الضريبيــة، كمــا يلتــزم باإلخطــار فــي حالــة التوقــف 
الكلــي أو الجزئــي، وذلــك خــالل 30 يوم. كما يوجد 
جــزاءات ماليــة فــي المــادة )24( مــن القانــون رقم 
24 لســنة 2018 توقــع علــى مــن يخالــف أحــكام 
الــواردة  اإلخطــارات  )جميــع  واإلخطــار  التســجيل 

فــي الالئحــة( يدفــع 20,000 ريــال.

إقــرار ضريبــي  بتقديــم  المكلــف  يلتــزم  كمــا   .2
للهيئــة علــى النمــوذج الــذي تعــده الهيئــة يبيــن 
الضريبــة  للضريبــة، ومقــدار  الخاضــع  الدخــل  فيــه 
 ، والضوابــط  الشــروط  وفــق  عليــه  المســتحقة 
إقــرارًا  يقــدم  النشــاط  فــروع  تعــدد  حالــة  وفــي 
حالــة  علــى  يســرى  وال  الفــروع،  لجميــع  واحــدًا 

القاصــر. المكلــف  حالــة  أو  التصفيــة 
ويقــدم اإلقــرار خــالل )4( أشــهر مــن تاريــخ إنتهــاء 
ــة الوفــاة فيقــدم  ــة ، أمــا فــي حال الســنة الضريبي
الورثــة اإلقــرار خــالل )6( أشــهر مــن تاريــخ الوفــاة، 
أمــا إقــرار األربــاح الرأســمالية فيكــون خــالل )30( 

ــخ العقــد أو التصــرف. يــوم مــن تاري
إذا قــدم المكّلــف إقــرارًا ضريبيــًا معــداًل فإنــه يحــل 

محــل اإلقــرار الضريبــي األصلــي.
ومــن األهميــة بمــكان توضيــح أنــه يتعيــن علــى كل 
مكلــف تقديــم اإلقــرار الضريبــي ولــو كان النشــاط 
معفي، على أن يرفق باإلقرار الحســابات النهائية 
المدققــة مــن قبــل مراقــب حســابات مقيــد فــي 
الدولــة فــي الحــاالت المحــددة والتــي تشــمل كل 

األنشطة.
وقــد صــدر قــرار رئيــس الهيئــة العامــة للضرائــب 
تقديــم  فتــرة  بتمديــد   2021 لســنة   )1( رقــم 
 2020 الضريبيــة  للســنة  الضريبــي  اإلقــرار 
لهــا  التــي  )الشــركات  القطريــة  غيــر  للشــركات 

.2021/6/30 إلــى  أجنبــي(  شــريك  حصــة 
أمــا بالنســبة للشــركات القطريــة فقــد تــم تمديــد 
الضريبيــة  اإلقــرارات  النهائي لتقديــم  الموعــد 
ثــم صــدر قــرار جديــد بتمديــد  إلــى 2021/8/31، 
هــذا الموعــد إلــى 2021/12/31، وهــذا التمديــد 
التــي  القطريــة  الشــركات  كافــة  علــى  يطبــق 
يتوجــب عليهــا تقديــم اإلقــرار الضريبــي بنوعيــه، 
الضريبيــة  للســنة  المعتمــد،  أو  المبســط  ســواء 

.2020 /12 /31 فــي  المنتهيــة 

إلتزامات المكلف أو الخاضع 
للضريبة
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أهمية تقديم اإلقرار
1. أن اإلقــرار يعتبــر ربطــًا للضريبــة طبقــا للدخــل 
الخاضــع المبيــن فيــه والتزامــًا بســدادها فــي ذات 
أن  كمــا  الربــط،  تعديــل  وللهيئــة  تقديمــه،  يــوم 
لهــا إجــراء ربــط تقديــري إذا لــم يقــدم اإلقــرار أو 

المؤيــدة لإلقــرار. المســتندات 
2. توجــد جــزاءات ماليــة يوقعهــا رئيــس الهيئــة أو 
مــن يفوضــه وردت فــي المــادة )24( مــن القانــون 

رقــم 24 لســنة 2018: 
عــن  ريــال   500( اإلقــرار  عــدم تقديــم  حالــة  فــي 
وعلــى  ريــال(،   180,000 أقصــى  بحــد  يــوم  كل 
الضريبــة  توريــد  عــدم  أو  الضريبــة  ســداد  عــدم 
المســتقطعة جــزاء بنســبة 2% مــن الضريبــة عــن 
ــر شــهر(، وعلــى  كل شــهر تأخير)جــزء الشــهر يعتب
واإلخطار)جميــع  التســجيل  أحــكام  يخالــف  مــن 
اإلخطــارات الــواردة فــي الالئحــة( يدفــع 20,000 
ريــال، بــل إن المكلــف المتمتــع بإعفــاء ولــم يقــدم 
إقــرار يوقــع عليــه جــزاء 10,000 ريــال ، وعــدم إخطــار 
الهيئــة بالعقــود جــزاءه 10,000 ريــال، ومــن يخالــف 
إلنفــاذ  الوزيــر  يصدرهــا  التــي  القــرارات  أحــكام 
دوليــة  ترتيبــات  أو  إلتفاقيــات  وفقــًا  اإللتزامــات 

ريــال.  500,000 يدفــع 
ويجــب التنبيــه علــى أنــه يتــم الجمــع بيــن الجــزاء 
المالــي علــى التأخيــر فــي تقديــم اإلقــرار )500 
ريــال عــن كل يــوم بحــد أقصــى 180,000 ريــال(، 
إضافــة لجــزاء عــدم تقديــم اإلقــرار إذا كان المكلــف 

مســتفيد مــن اإلعفــاء وهــو )10,000 ريــال(.

اإلقرار الضريبي المبسط
أعلنــت الهيئــة العامــة للضرائــب هــذا العــام عــن 
بــدء تطبيــق )نمــوذج اإلقــرار الضريبــي المبســط( 
مــن  المعفــاة  الدائمــة  والمنشــآت  للشــركات 
الضريبــة، المملوكــة لمواطنيــن قطرييــن أومــن 
يبلــغ  والتــي  الخليجــي،  التعــاون  مجلــس  دول 
رأســمالها أقــل مــن )1( مليــون ريــال، وإيراداتهــا 

الســنوية أقــل مــن )5( مالييــن ريــال.
وبالتالــي وإســتنادًا إلــى التعميــم رقــم )2( لســنة 
2021 الصــادر عــن الهيئــة العامة للضرائب، بشــأن 
ــة  ــركات المملوك ــي للش ــرار الضريب ــم اإلق تقدي
لمواطنيــن قطرييــن ومن مواطنــي دول مجلس 
التعــاون الخليجــي والمعفــاة من الضريبة علــى 
الدخــل، يتعيــن علــى الشــركات التــي يكــون رأس 
مالهــا )1( مليــون ريــال فأكثــر أو إيراداتهــا الســنوية 
)5( مالييــن ريــال فأكثــر، تقديــم اإلقــرار الضريبــي 
والبيانــات الماليــة المدققــة علــى نمــوذج اإلقــرار 
الضريبــي  اإلقــرار  وليــس  المعتمــد  الضريبــي 

المبســط.
وقــد ســهلت الهيئــة إجــراءات تقديــم اإلقــرارات 
الضريبية لهذه الشــركات حيث يمكن للمكلف من 
خــالل موقــع المصلحــة اإللكترونــي تقديــم إقــراره 
اإليــرادات  وإرفــاق  بنفســه،  المبســط  الضريبــي 
ببيــان مصرفــي، وقيمــة اإليجــار مــع عقــد اإليجــار، 
وقيمــة الرواتــب مــع البيــان المصرفــي المفصــل، 
ــاء والميــاه  والنفقــات األخــرى مثــل فواتيــر الكهرب

وغيرهــا مــن الوثائــق الداعمــة.
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يتــم تضميــن الجــزاءات الماليــة فــي قــرار الربــط 
عــدم  حالــة  وفــي  بالتقديــر(،  أو  بالتعديــل  )ربــط 
الماليــة  الجــزاءات  توقيــع  يتــم  ربــط  قــرار  وجــود 
بقــرار مســتقل ويتــم إخطــار المكلــف بــه. وإلعفــاء 
المكلــف كليــًا أو جزئيــا مــن الجــزاءات الماليــة يتعيــن 
وقــرار  الهيئــة  تقبلهــا  ومبــررات  طلــب  تقديــم 

اإلعفــاء عــن كل ســنة ضريبيــة علــى حــدة.
والســجالت  الدفاتــر  المكلــف بمســك  يلتــزم   .3
المحاســبية والمســتندات المتعلقــة بهــا والوثائــق 
المثبتــة لهــا، وأن يحتفــظ بهــا لمــدة )10( ســنوات 
تاليــة، إال إذا تعلقــت بنــزاع قائــم فيتعين اإلحتفاظ 
دفتــر  الدفاتــر  وأهــم  قائــم،  النــزاع  دام  مــا  بهــا 

اليوميــة، واألســتاذ، والجــرد.
اإلحتفــاظ  مــن  المكلــف  إعفــاء  للهيئــة  ويجــوز 
علــى  بنــاء  والمســتندات  والســجالت  بالدفاتــر 
طلبــه، إذا توفــرت الشــروط التــي حددتهــا الالئحــة.

المحاســبية  والســجالت  الدفاتــر  إمســاك  ويجــوز 
توفــرت  إذا  اآللــي،  للحاســب  نظــام  بإســتخدام 

الالئحــة. حددتهــا  التــي  الشــروط 
الدفاتــر  وإمســاك  تقديــم  أحــكام  وبمخالفــة 
المحاســبية، يوقــع عليهــا جــزاء 30,000 ريــال حســب 
المــادة )24( مــن القانــون رقــم 24 لســنة 2018، 
وهــي تختلــف عــن حــاالت التهــرب )تقديــم دفاتــر 
مــزورة، أو تعمــد عــدم التســجيل أو إخفــاء الدخــل( 
والتــي تصــل عقوبتهــا للحبــس والغرامــة طبقــًا 
للمــادة )26( مــن القانــون رقــم 24 لســنة 2018 

والتــي ســنذكرها تفصيــال الحقــًا.

الضريبــة مــع اإلقــرار  المكلــف بســداد  يلتــزم   .4
دفعــة واحــدة )ويجــوز التقســيط بموافقــة الهيئــة 
يــوم   30 خــالل  وتســدد  الشــروط(،  توافــرت  إذا 
فــي حالــة تعديــل اإلقــرار دون إعتــراض أو من تاريخ 
إخطــاره بقــرار الهيئــة فــي اإلعتــراض، أو مضــي 60 

يــوم دون رد مــن الهيئــة.
ــه والشــركاء فــي  ــازل إلي ــازل والمتن كل مــن المتن
شــركات األشــخاص وممثــل الشــخص غيــر المقيــم 
ســداد  عــن  بالتضامــن  مســؤولين  وموكلــه، 
ــم الســداد  ــم يت ــة إذا ل ــب والجــزاءات المالي الضرائ
يتعيــن إخطــار المكلــف بــإداء المبالــغ خــالل 30 يــوم 

وإال يتــم إتخــاذ إجــراءات الحجــز التنفيــذي.
5. فــي حالــة اندمــاج الشــركات تحــل الشــركة التــي 
تــم اإلندمــاج فيهــا محــل الشــركات المندمجــة فــي 
إنتهــاء  الناشــئة قبــل  الضريبيــة  إلتزاماتهــا  جميــع 
ــة اإلندمــاج، وكذلــك الشــركات الناشــئة عــن  عملي
التقســيم فــي حــدود مــا آل إليهــا مــن الشــركة 

محــل التقســيم.
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يحــدد المكلــف دخلــه الخاضع للضريبة على أســاس 
المحاســبية  للمعاييــر  وفقــا  اإلســتحقاق  مبــدأ 
طبقــًا للمــادة )4( مــن الالئحــة. ولتعريــف أســاس 
اإلســتحقاق يجــب تعريــف ما يقابله وهو األســاس 

النقــدي.

أساس اإلستحقاق
المتبــع  المحاســبي  المعيــار  بأنــه  يمكــن تعريفــه 
عنــد تســجيل اإليــرادات والمصاريــف خــالل فتــرة 
ماليــة معينــة وعنــد تحققهــا بغــض النظــر عــن تاريــخ 

القبــض الفعلــي أو الســداد.

األساس النقدي
يختلــف عــن معيــار أســاس االســتحقاق فــي أنــه 
يســجل اإليــرادات عنــد تحصيلهــا والمصاريــف عنــد 

دفعهــا.
وألن أســاس اإلســتحقاق يوفــر معلومــات دقيقــة 
عــن وضــع الشــركة المالــي ويســاعد علــى قيــاس 
أفضــل لنتيجــة األعمــال كمــا يســاعد علــى المقارنة 
بيــن القوائــم الماليــة لمختلــف الشــركات، لــذا فهو 
ــم يكــن كل األنظمــة  المعتمــد فــي معظــم إن ل

الضريبيــة حاليــًا.
علمــا بأنــه يجــوز للمكلــف الــذي ال يزيــد دخلــه عــن 
مليــون ريــال بنــاء علــى طلــب يقــدم للهيئــة، أن 
يطلــب إعتمــاد تحديــد دخلــه الخاضــع علــى أســاس 
المبــدأ النقــدي، وعــدم رد الهيئــة علــى الطلــب 

ــر رفضــا ــوم يعتب خــالل 60 ي
ضمنيــًا، وال يوجــد تعــارض مــع بــدء تطبيــق )نمــوذج 
اإلقرار الضريبي المبســط( للشــركات والمنشــآت 
المملوكــة  الضريبــة،  مــن  المعفــاة  الدائمــة 
لمواطنيــن قطرييــن أو مــن دول مجلــس التعــاون 
 )1( مــن  أقــل  رأســمالها  يبلــغ  والتــي  الخليجــي، 

كيف يتم تحديد الدخل 
الخاضع للضريبة
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 )5( أقــل مــن  الســنوية  ريــال، وإيراداتهــا  مليــون 
مالييــن ريــال.

وبالنســبة للعقــود طويلــة األجــل يتــم إتباع طريقة 
العمــل المنجــز وفق مبدأ اإلســتحقاق.

مــن  يتــم  مــا  جيــدًا  المكلــف  يراجــع  أن  يتعيــن 
متفقــة  تكــون  وأن  واإلســتهالكات  الخصومــات 

والالئحــة.   القانــون  مــع  تمامــًا 
أ- يسمح القانون بإستنزال الخصومات المسموح 
بهــا والخســائر المنصــوص عليهــا فــي المــادة )7( 
مــن قانــون رقــم 24 لســنة 2018 والمــادة )5( مــن 
الالئحــة )المصروفــات والتكاليــف التــي يتحملهــا 
طالمــا توافــرت فيهــا الشــروط مثــل كونهــا الزمــة 
وفعليــة وال تزيــد مــن قيمــة األصــول وأن تكــون 

خاصــة بالســنة الضريبيــة(.
كمــا تخصــم مصروفــات الترفيــه والفندقــة و.... 
وهدايــا العمــالء، فــي حــدود )2%( مــن إجمالــي 
الدخــل الصافــي أو )500,000( ريــال، أيهــم أعلــى.

ــر ســمح  ــر والخي ــة إلعمــال الب وتشــجيعًا مــن الدول
المشــرع بخصــم الهبــات، والتبرعــات، واإلعانــات، 
واإلشــتراكات فــي األعمــال الخيريــة أو المدفوعــة 
فــي الدولــة ألي كيــان مرخــص لــه غيــر هــادف للربح 
، بحــد أقصــى )3%( مــن الدخــل الصافــي، وتعامــل 

الــزكاة نفــس المعاملــة.
ال تخصــم رواتــب وأجــور ومكافئــات مجلــس اإلدارة 
ــة علــى الدخــل  )بصفتهــم(، كمــا ال تخصــم الضريب

أو الضرائــب المباشــرة.
والشــروط  بالحــدود  القــروض  فوائــد  تخصــم 
فــي المــادة )10( مــن الالئحــة ، وتخصــم الديــون 
مــن   )12( المــادة  حددتهــا  بشــروط  المعدمــة 
الالئحــة ، كمــا يمكــن خصــم بعــص المخصصــات 
الــواردة تفصيــال فــي المــادة )13( مــن الالئحــة.

ب- فــي حيــن أنــه ال يجوز خصم إســتهالل لألصول 
مثــل األراضــي أو الســمعة أو الشــهرة التجاريــة، 
لكــن يتــم خصــم قســط إســتهالك األصــول الثابتــة 
)عــدا األراضــي( إذا توافــرت شــروط حددتها المادة 
القصــوى  بالنســب  وذلــك   ، الالئحــة  مــن   )15(

المحــددة المــادة )16( مــن الالئحــة.
أمــا إســتهالك األصــول محــل التأجيــر التمويلــي 

فيكــون وفــق معاييــر المحاســبة.
ال تخصــم رواتــب وأجــور ومكافئــات مجلــس اإلدارة 
ــة علــى الدخــل  )بصفتهــم(، كمــا ال تخصــم الضريب

أو الضرائــب المباشــرة.
ت- يجــوز للشــخص الــذي يمــارس مهنــة حــرة أن 
يختــار )بطلــب( خصــم )30%( مــن الدخــل اإلجمالــي 
عوضــًا عــن كل المصاريــف والتكاليــف المســموح 
بخصمهــا، ودفــع الضريبــة علــى أســاس )70%( مــن 
الدخــل اإلجمالــي ويظــل ســاريا إلــى ان يطلــب 

نقضــه.
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السنة الضريبة
الســنة الضريبيــة طبقــا للقانــون اثنــا عشــر شــهرًا 
تبــدأ مــن األول مــن ينايــر وتنتهــي فــي الحــادي 

والثالثيــن مــن ديســمبر مــن ذات الســنة.

الفترة المحاسبية
فــي العــادة تكــون الفتــرة المحاســبية هــي الســنة 

الضريبيــة، إال فــي حــاالت معينــة مثــل:
ــة الســنة  ــدأ المكلــف نشــاطه بعــد بداي ــة إذا ب  حال
الضريبيــة، فــإن الفتــرة المحاســبية األولــى تحســب 

مــن تاريــخ بــدء النشــاط.
 وحالــة تصفيــة النشــاط والتــي تمتــد فيهــا الفتــرة 
المحاســبية  الفتــرة  نهايــة  تاريــخ  مــن  المحاســبية 

ــة. ــخ انتهــاء أعمــال التصفي ــى تاري الســابقة إل
يتخــذ  أن  للمكلــف  يجــوز  التــي  الحــاالت  وكذلــك 
فيهــا فتــرة محاســبية مغايــرة للســنة الضريبيــة ، 
بعــد الحصــول علــى موافقــة الهيئــة وفــق اإلجــراء 
الــواردة  فــي المــادة )3( مــن الالئحــة، وغيرهــا 

مــن الحــاالت التــي حددتهــا الالئحــة. ً

سعر الضريبة
ــم  ــون رق ــن القان ــادة )9( م ــًا وفــق نــص الم أصلي
24 لســنة 2018 يكــون ســعر الضريبــة 10% مــن 

الخاضــع. الدخــل 
وإستثناء في نفس المادة:

البتروكيماويــة  الصناعــات  اتفاقيــات  تخضــع   ♦
.%35 عــن  يقــل  ال  ســعرها  لضريبــة 

المنبــع  مــن  نهائــي  إلســتقطاع  تخضــع  كمــا   ♦
مــن  كل  اإلجمالــي  المبلــغ  مــن   )%5( بنســبة 
اإلتــاوات والفوائــد والعمــوالت.... المدفوعــة 
لغيــر المقيميــن مقابــل أنشــطة غيــر متعلقــة 

الدولــة.  فــي  دائمــة  بمنشــاة 
ــل العمــل  ــات المبرمــة قب ♦ أمــا بالنســبة لإلتفاقي
ــوزارات ...  ــت الحكومــة أو ال ــون وكان بهــذا القان
طرفــًا فيهــا يطبــق ســعر الضريبــة المنصــوص 
اإلتفاقيــة ســعر  تحــدد  لــم  فــإذا  فيهــا،  عليــه 

الضريبــة تفــرض ضريبــة بســعر )%35(.

سعر الضريبة وماهية 
الضريبة اإلنتقائية وضريبة 

اإلستقطاع من المنبع
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بخالف ضريبة الدخل توجد الضريبة 
اإلنتقائية

ــة  ــة اإلنتقائي ــة الدخــل توجــد الضريب وبخــالف ضريب
 25 رقــم  بالقانــون  المفروضــة  الضريبــة  وهــي 
لســنة 2018 بشــأن الضريبــة االنتقائيــة وهــي 
تطبــق  مختلفــة  أســعار  ذات  إســتهالكية  ضريبــة 
تتخذهــا  وســيلة  وهــي  محــددة  ســلع  علــى 
الدولــة لتحقيــق أهــداف صحيــة، بمــا أنهــا قــد تقنــع 
فيمــا  أكثــر  صحيــة  خيــارات  بإتخــاذ  المســتهلكين 
يتعلــق بأســلوب حياتهــم بالحــد مــن إســتهالكها. 

حيث تخضع السلع التالية للضريبة اإلنتقائية:
الغازيــة  الميــاه  )بإســتثناء  الغازيــة  المشــروبات   ♦

المنكهــة( – معــدل الضريبــة %50 غيــر 
♦ مشروبات الطاقة – معدل الضريبة %100

♦ منتجات التبغ – معدل الضريبة %100
♦ الســلع ذات الطبيعــة الخاصــة – معــدل الضريبــة 
100% )بعــض المنتجــات التــي يخضع إســتهالكها 

لشــروط وتراخيــص خاصــة(
نهايــة  فــي  عبئهــا  يقــع  اإلنتقائيــة  والضريبــة 
النهائييــن،  المســتهلكين  عاتــق  علــى  المطــاف 
لكنهــا تحصــل فــي مرحلــة مبكــرة مــن سلســلة 
للضريبــة  الخاضعيــن  طريــق  عــن  التوريــد 
لهــم  والمرخــص  والمنتجيــن  )المســتوردين 
بتشــغيل المســتودعات الضريبيــة(، وتطبــق عنــد 

لإلســتهالك.  اإلنتقائيــة  الســلع  طــرح 
ويقــدم إقرارهــا خــالل 15 يــوم مــن إنتهــاء الفتــرة 
الضريبــة  )ربــع ســنة ميالديــة( وســداد  الضريبيــة 

خــالل 30 يــوم مــن تقديــم اإلقــرار. 
وهنــاك جــزاءات ماليــة فــي حــاالت عــدم اإلمتثــال 
اإليضاحــات،  تقديــم  عــدم  )التســجيل،  الضريبــي 
حــاالت  فــي  وعقوبــات  الشــروط....(،  مخالفــة 
ســنة  للحبــس  تصــل  والتــي  الضريبــي  التهــرب 
والغرامــة والــواردة تفصيــال فــي المــواد )16( و 
)17( و )18( مــن القانــون رقــم 25 لســنة 2018 

االنتقائيــة. الضريبــة  بشــأن 

ضريبة اإلستقطاع من المنبع
خصــم  هــو  المنبــع  مــن  اإلســتقطاع  مفهــوم 
مفــروض علــى أي دافــع ضرائــب غيــر مقيــم وغيــر 
مســجل فــي الســجل التجــاري، عــن عقــد أو نشــاط 
تــم تنفيــذه كليــًا أو جزئيــًا فــي الدولة ، فيما يتعلق 
باألنشــطة التــي ال تتعلــق بمؤسســة دائمــة فــي 

الدولــة ، بنســبة 5% مــن إجمالــي المبلــغ.
فهــي وفًقــا ألحــكام  الفقــرة 2 - مــن المــادة )9( 
مــن القانــون رقــم 24 لســنة 2018 تجــب علــى 
والمدفوعــات  والعمــوالت  والمصالــح  اإلتــاوات 
مقابــل الخدمــات التــي تتــم كليــًا أو جزئيــًا فــي 
دولــة قطــر، والتــي يتــم تقديمهــا لغيــر المقيميــن 
فيمــا يتعلــق باألنشــطة غيــر المرتبطــة بمؤسســة 

ــة . دائمــة فــي الدول

من المسؤول عن اإلستقطاع  ؟
علــى  المصــدر  عنــد  بالخصــم  اإللتــزام  ينطبــق 
أو  المقيميــن  غيــر  لألفــراد  المدفوعــة  المبالــغ 
الكيانــات القانونيــة مــن قبــل أي كيــان فــي دولــة 

قطــر.
مقيــم  إعتبــاري  أو  طبيعــي  أي شــخص  يتحمــل 
فــي قطــر مســؤولية خصــم الضريبــة علــى المبالغ 

المدفوعــة للمســتفيدين غيــر المقيميــن.
وعقوبــة عــدم إســتقطاع المكلــف للضريبــة مــن 
المنبــع أن يدفــع مــا يعــادل مبلــغ الضريبــة التــي لــم 

تســتقطع، باإلضافــة مبلــغ الضريبــة المســتحقة.
يتــم توريــد هــذه اإلســتقطاعات إلــى الهيئــة قبــل 
اليــوم الســادس عشــر مــن الشــهر التالــي للشــهر 

الــذي تــم فيــه اإلســتقطاع.
وفــي حالــة عــدم التوريــد يوقــع عليــه جــزاء مالــي 
بنســبة )2%( مــن مبلــغ الضريبــة عــن كل شــهر تأخير 
أو جــزء منــه، بمــا ال يجــاوز مبلغ الضريبة المســتحقة 

المــادة )24( مــن القانــون رقــم 24 لســنة 2018.
الضريبــة  مبالــغ  إســترداد  فــي  الحــق  للمكلــف 
والجــزاءات الماليــة المتعلقــة بهــا والمحصلــة منــه 
الضريبــة  إســترداد  لــه  أن  كمــا  حــق،  وجــه  دون 
المســتقطعة مــن المنبــع إذا توافــرت شــروطه.
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التهرب الضريبي
قانونــي  غيــر  ســلوك  هــو  الضريبــي  التهــرب 
يقــوم مــن خاللــه المكَلــف ضريبيــًا باإلحتيــال علــى 
القوانيــن مــن أجــل عــدم ســداد قيمــة الضريبــة 
المســتحقة عليــه كّليــًا أو ســداد قيمــة أقــل مــن 
القيمــة المســتحقة عليــه ضريبيــا خــالل فتــرة ماليــة 

محــددة.

عوامل تساعد على التهرب
 قد يوجد عامل أو اكثر من العوامل التي تســاعد 
علــى التهــرب، فقــد تكــون مــن ناحيــة التشــريع،  أو 
مــن ناحيــة الكفــاءة أو عــدم وجــود وعــي مهنــي ، 
أو مــن ناحيــة  اإلمكانيــات الماديــة، وقــد تكــون مــن 

ناحيــة اإلجــراءات اإلدارية.

أساليب التهرب الضريبي
إليهــا  يلجــأ  التــي  الوســائل  مــن  العديــد  هنــاك 
تخفيــض  أو  إخفــاء  أجــل  مــن  المتهربــون ضريبيــًا 
ــة، وبالتالــي تقليــل مقــدار  الدخــل الخاضــع للضريب
الضريبــة المســتحقة عليهــم، ومــن أبــرز أســاليب 

التهــرب مــا يأتــي:
ــع مصــادر الدخــل، أو تعمــد  ــالغ عــن جمي عــدم اإلب
اإلدخــال الخاطــئ فــي الســجالت المحاســبية أو 
تسجيل أرقام ال تعكس المبالغ الفعلية، أو الخلط 
بيــن النفقــات الشــخصية والنفقــات التجاريــة، أو 
ــم النفقــات والمصروفــات بهــدف تخفيــض  تضخي

الدخــل الخاضــع.

أثر التهرب على المجتمع
يؤدي التهرب إلى عدم المساواة بين المكلفين، 
العدالــة فــي توزيــع الضرائــب،  واإلخــالل بفكــرة 
حيــث يتحملهــا المكلــف الملتــزم ومــن ال يســتطيع 
التخلــص منهــا فقــط، فتزيــد الفــوارق اإلجتماعيــة، 

التهرب الضريبي و منع 
تجنب الضريبة

يفكــر  وبالتالــي  بالظلــم  شــعور  لديهــم  فتثيــر 
ــه الحــس  فــي التخلــص مــن الضريبــة ويتدنــى لدي

الجبائــي وعامــل الصــدق فــي المعامــالت.
وقــد غلــظ المشــرع عقوبــة التهــرب، حيــث عاقــب 
التــي  وبالغرامــة  ســنة  تجــاوز  ال  لمــدة  بالحبــس 
ال تزيــد علــى ثالثــة أمثــال الضريبــة المســتحقة، 
أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، إذا قــدم المكلــف 
دفاتــر أو مســتندات مــزورة أو صوريــة أو اســتعمل 
طرقــًا إحتياليــة، أو تعمــد عــدم التســجيل أو إخفــاء 
الدخــل، أو قــام بعمــل لمنــع موظفــي الهيئــة مــن 

أداء عملهــم. 

منع التجنب الضريبي 
وفقــا  المســتحقة،  الضريبــة  أداء  بتجنــب  يقصــد 
ألحــكام الفقــرة 1 - مــن المــادة )23( مــن قانــون 
فــي  المكلــف  دخــول   ،2018 لســنة   24 رقــم 
أحــد  يكــون  معامــالت  أو  عمليــات  أو  إتفاقــات 
أهدافهــا األساســية تخفيــض مبلــغ الدخــل الخاضــع 
للضريبــة أو إيجــاد خســارة أو زيــادة فــي الخســارة، 
أو إســتخدام المكلــف إتفاقيــات تجنــب اإلزدواج 
الضريبــي لهــذا الغــرض، ويشــمل ذلــك الحــاالت 
التــي يصبــح فيهــا مبلــغ الضريبــة المســتحقة دون 
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الربــط خــالل 30  للمكلــف اإلعتــراض علــى قــرار 
يــوم )موضحــًا عناصــر الربــط وأســباب اإلعتــراض( 
خــالل  اإلعتــراض  فــي  بقرارهــا  الهيئــة  وتخطــره 
)60( ســتين يومــًا، ويعتبــر عــدم رد الهيئــة خــالل 

هــذه المــدة رفضــًا ضمنيــًا.
كمــا للمكلــف التظلــم مــن قــرارات الهيئــة بصفــة 
ــراض،  ــة الصــادر فــي اإلعت عامــة، ومــن قــرار الهيئ
أمــام لجنــة التظلــم الضريبــي المنصــوص عليهــا 
رقــم 24 لســنة  مــن قانــون   )19( المــادة  فــي 
ــخ إخطــاره  2018، خــالل )30( ثالثيــن يومــًا مــن تاري
بالقــرار أو مــن تاريــخ إنقضــاء المــدة المحــددة للبــت 

فــي اإلعتــراض دون رد عليــه.

اإلعتراض والتظلم والطعن 
على ربط الضريبة

قيمــة.
يقصــد بالميــزة الضريبيــة تخفيــض مبلــغ الضريبــة 

أو اإلعفــاء او إســترداد مبالــغ.
مــا  للضريبــة  الخاضــع  الدخــل  إلــى  يضــاف  وهنــا 
يعــادل قيمــة المنفعــة التــي حصــل عليهــا المكلــف 
ويتــم  ســحبها  تــم  التــي  الضريبيــة  الميــزة  مــن 

المســتحقة. الضريبــة  تحديــد 
الحــر  الســوق  ســعر  قيمــة  تطبيــق  يتــم  كمــا 
المقــارن، وهــو ســعر الســلعة أو الخدمــة الذي كان 
ســيتم تطبيقــه لــو أن التعامــل تــم بيــن أطــراف 

غيــر مرتبطــة.
أن  أخــرى  بكيانــات  مرتبــط  كيــان  أي  علــى  يجــب 
يراعــي التســعير التحويلــي فــي تحديــد األســعار 
ــة  )األســعار التــي ينقــل بهــا كيــان مــا أصــواًل مادي
أو غيــر ماديــة أو يقــدم بهــا خدمــات إلــى كيانــات 
لمبــدأ  تحديدهــا وفقــًا  يجــب  حيــث  بــه(  مرتبطــة 
التســعير علــى أســاس المنافســة الكاملــة، وأن 
يقــدم مــع اإلقــرار الضريبــي الســنوي تصريحــًا عــن 
الــذي تعــده  التســعير التحويلــي علــى النمــوذج 
تفصيالتهــا  فــي  ويرجــع  الغــرض،  لهــذا  الهيئــة 

المــواد )52 -64( مــن الالئحــة.
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 )17( رقــم  الــوزراء  مجلــس  قــرار  صــدر  وقــد 
لســنة2020 ، بتشــكيل لجنتيــن للتظلم الضريبي 
وتنظيــم أعمالهمــا ، وإجــراءات التظلــم أمامهما.

1. اللجنــة تتكــون مــن قاضــي باإلســتئناف وعضــو 
تجــارة  غرفــة  مــن  وأخــر  المحاســبة  ديــوان  مــن 

قطــر. وصناعــة 
بالجلســة  والهيئــة  المتظلــم  مــن  كل  يخطــر   .2
كيفيــة  أو  ومــكان  التظلــم  لنظــر  المحــددة 
إنعقادهــا ، قبــل تاريــخ الجلســة بخمســة عشــر يومًا 
علــى األقــل، المســتندات باللغــة العربيــة ، للجنــة 
التســوية  تعــرض  أن  للجنــة  بالخبــراء،  اإلســتعانة 

قراراتهــا  وتصــدر  نهائيــًا،  بذلــك  قرارهــا  ويصــدر 
بأغلبيــة أصــوات أعضائهــا ، ويجــب ان يصــدر قــرار 

اللجنــة خــالل 3 أشــهر.
اللجنــة  قــرار  علــى  الطعــن  للمكلــف والهيئــة   .3
أمــام الدائــرة اإلداريــة اإلســتئنافية خــالل ســتين 

يومــًا مــن تاريــخ اإلخطــار بالقــرار.
4. ال يترتــب علــى الطعــن فــي قــرار اللجنــة وقــف 

تنفيــذ قرارهــا، مــا لــم تقــرر المحكمــة غيــر ذلــك.
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حقوق الهيئة وصالحيات موظفيها
1. يتعيــن علــى جميــع الجهــات الحكوميــة أو ذات 
بالعقــود  الهيئــة  إخطــار  الخاصــة  أو  العــام  النفــع 
المقيميــن،  وغيــر  المقيميــن  مــع  تبرمهــا  التــي 
وللهيئــة أن تطلــب بيــان معيــن أو بصفــة دوريــة أية 
معلومــات أو بيانــات أو مســتندات تراهــا ضروريــة 
للفحــص الضريبــي أو لتبــادل المعلومــات وفقــًا 

لإلتفاقيــات اإلقليميــة أو الدوليــة.
الضبــط  )مأمــوري  الهيئــة  لموظفــي  يحــق   .2
المحــال  دخــول  مســبق،  إخطــار  دون  القضائــي( 
التــي يــزاول فيهــا المكلــف نشــاطه وملحقاتهــا 
المعاينــة  بإجــراء  للقيــام  العمــل  ســاعات  خــالل 

والفحــص.
3. كمــا يحــق لهــم دخــول المحــال وملحقاتهــا خــارج 
أســباب  للهيئــة  كان  حــال  فــي  العمــل  ســاعات 
وجيهــة تــدل علــى مخالفة أحــكام القانون والالئحة.

4. تقــوم الهيئــة بــكل مــا يلــزم للفحــص الضريبــي 
تقديــم  أو  للمناقشــة  المكلــف  دعــوة  مثــل 
إيضاحــات، وطلــب مســتندات أو ســجالت، أو إجــراء 
معاينــات للنشــاط وفحــص الدفاتر والنفــاذ للبرامج 
ان  المعلوماتيــة، ويمكــن  والتطبيقــات  والنظــم 
تســتعين بمختصيــن أو خبــراء، ولهــا ان تطلــب مــن 
بعمليــات  القيــام  األجنبيــة  الضريبيــة  الســلطات 

فحــص وتدقيــق متزامنــة.
قاضــي  مــن  أمــر  إســتصدار  الهيئــة  لرئيــس   .5
التحفظــي  الحجــز  بتوقيــع  المســتعجلة  األمــور 
علــى أمــوال المكلــف لتحصيــل الضريبــة والجــزاءات 
الضريبــة مهــدد  لــه أن تحصيــل  تبيــن  إذا  الماليــة 

بالضيــاع.

صالحيات وحقوق الهيئة 
وموظفيها وتقادم الضريبة

تقادم الضريبة

أ- بالنسبة للهيئة:
• ينقضــي حــق الهيئــة في ربط الضريبة والجزاءات 
ــة للســنة  ــة بإنقضــاء خمــس ســنوات تالي المالي
وعشــر  اإلقــرار،  المكلــف  فيهــا  قــدم  التــي 
ســنوات تاليــة للســنة التــي لــم يقــدم المكلــف 

عنهــا اإلقــرار.
الضرائــب  تحصيــل  فــي  الهيئــة  حــق  يســقط   •
ســنوات  عشــر  بمضــي  الماليــة  والجــزاءات 
تاليــة للســنة التــي أصبــح خاللهــا مبلــغ الضريبــة 

مســتحقًا. الماليــة  والجــزاءات 
ب- بالنسبة للمكلف:

إســترداد  طلــب  فــي  المكلــف  حــق  ينقضــي 
الضرائــب والجــزاءات الماليــة المتحصلــة منــه، دون 
وجــه حــق، بمضــي خمــس ســنوات مــن تاريــخ ثبوت 
عــدم أحقيــة الهيئــة فــي تحصيــل مبلــغ الضريبــة 
والجــزاءات الماليــة المتعلقــة بهــا وعلمــه بذلــك. و 
للمكلــف حــق التعويــض 0.1% عــن كل شــهر تأخيــر 
بعــد 60 يــوم مــن طلــب اإلســترداد. وعلــى الهيئــة 

إجــراء المقاصــة.
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الدعوى الجنائية
ال يتــم تحريــك الدعــوى الجنائيــة إال بطلــب كتابــي 
مــن رئيــس الهيئــة، ولــه أو مــن يفوضــه التصالــح 
اثنائهــا وقبــل  أو  الجنائيــة  الدعــوى  تحريــك  قبــل 
بــات مقابــل ســداد نصــف  الفصــل فيهــا بحكــم 
الحــد األقصــى لعقوبــة الغرامــة المقــررة وســداد 
الضريبــة المســتحقة والجــزاءات الماليــة، ويترتــب 
أو  الجنائيــة  الدعــوى  تحريــك  جــواز  عــدم  عليــه 
تنفيــذ  بوقــف  العامــة  النيابــة  وتأمــر  انقضاؤهــا، 

العقوبــة إذا تــم التصالــح أثنــاء تنفيذهــا.

الوكيل الضريبي المسجل
للمكلــف تعيــن وكيل ضريبي مســجل لدى الهيئة، 
وإذا لــم يكــن المكلــف أو مــن يمثلــه حاصــاًل علــى 
عليــه  وجــب  علمــي محاســبي مناســب،  تأهيــل 
أن يعيــن وكيــاًل ضريبيــًا، وفــى جميــع األحــوال ال 
يجــوز أن يكــون مــن قــام بتدقيــق البيانــات الماليــة 
للمكلــف ممثــاًل أو وكيــاًل ضريبيــًا عنــه أمــام الهيئة.

المراسالت المعتد بها
أ- مــن الهيئــة: التســليم باليــد أو البريــد المســجل 
علــم  إلثبــات  القابلــة  اإللكترونيــة  الوســائل  أو 
والبرامــج  اإللكترونيــة  األنظمــة  أو  الوصــول 

الهيئــة. لــدى  المعتمــدة 
ب- مــن المكلــف: البريــد المســجل علــى العنــوان 
البريــدي للهيئــة أو باليــد لــدى الهيئــة أو األنظمــة 

اإللكترونيــة والبرامــج المعتمــدة لــدى الهيئــة.
للمكلــف  بريــدي  عنــوان  بأخــر  اإلعتــداد  يتــم  ت- 
إلكترونــي  بريــد  عنــوان  آخــر  الهيئــة،  لــدى  ثابــت 

الهيئــة. لــدى  ثابــت  للمكلــف 
طبقآ للمواد )66 – 69( من الالئحة.

الوكيل الضريبي 
والمراسالت الصحيحة
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القطريين ومواطني دول مجلس التعاون 
الخليجي

يجــب علــى كل مــن يــزاول نشــاطًا خاضعــًا للضريبــة 
المبــادرة إلــى التســجيل بالهيئــة وتقديــم اإلقــرار 
خاصــة  بصفــة  للهيئــة  دعمــًا  وذلــك  الضريبــي، 
والدولــة بصفــة عامــة فــي ســعيها نحــو حصــر جميع 

ــو كانــت معفــاة. ــون ول األنشــطة الخاضعــة للقان
ذلــك أن القانــون قــد أعفــى األنشــطة المملوكــة 
التعــاون  للقطريــن ومواطنــي مجلــس  بالكامــل 
ثمــة  يوجــد  وبالتالــي ال  الضريبــة،  مــن  الخليجــي 
أوجــب  ولــذا  المواطــن،  ســيتحملها  ماليــة  أعبــاء 
الضريبيــة  إقراراتهــم  تقديــم  القانــون  عليهــم 
حصــر  فــي  الهيئــة  ستســاعد  والتــي  المعفــاة 
خاضعــون  أشــخاص  أخفاهــا  أنشــطة  ومعرفــة 

منهــا. جــزء  او  بالكليــة  للضريبــة 
ــة  ــون قــد فــرض جــزاءات قوي ــأن القان ــر ب كمــا نذك
علــى عــدم التســجيل وعلــى عــدم تقديــم اإلقــرار، 
وتقديــم  التســجيل  إلــى  المســارعة  يجــب  لــذا 
للجــزاءات  المكلــف  يتعــرض  ال  حتــى  اإلقــرار 
الماليــة أو العقوبــات التــي تصــل للحبــس حســبما 

رسالة للمخاطبين بأحكام 
القانون

ســابقًا. فصلناهــا 
بــل إنــه يمكــن إعتبــاره دورًا والتزامــًا وطنيــًا ودعمــًا 
نشــاطه  بتســجيل  مواطــن  كل  قيــام  للدولــة، 
المعفــي  الضريبــي  إقــراره  وتقديــم  الضريبــي 

او معتمــدًا. كان مبســطًا  ســواء 

المقيم
إذا كنــت ممــن يمــارس نشــاطًا خاضعــًا للضريبــة 
اإلقــرار  وتقديــم  بالهيئــة  بالتســجيل  فســارع 
الضريبــي، خاصــة وأن التوجــه العــام للهيئــة هــو 
حصــر جميــع األنشــطة الخاضعــة ولــو كانــت معفــاة، 
والهيئــة فــي ســعيها هــذا تســتعين بمــا يصلهــا 

مــن معلومــات مــن كافــة المكلفيــن.
 كمــا أن ســعر الضريبــة 10% ســعر منخفــض نســبيًا 
)حيــث يصــل ســعر الضريبــة لــدى بعــض الــدول إلــى 
ــد عــن 40% مــن صافــي الدخــل(، وتخفيــض  مــا يزي
ســعر الضريبــة لتشــجيع األشــخاص علــى التســجيل 
وتشــجيع لإلســتثمار وبالتالــي ال حاجــة للتهــرب أو 

إخفــاء نشــاط.
 كمــا أنــه فــي حــال حصلــت الهيئــة علــى معلومــات 
تخــص نشــاط مخفــي ألي شــخص حينهــا ســيقع 
الضريبــي  التهــرب  بتهمــة  القانــون  طائلــة  تحــت 

والتــي تصــل عقوبتهــا للحبــس ســنة.
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حاولنــا خــالل هــذه الدراســة المبســطة توضيــح كل 
جانــب مــن جوانــب قانــون الضريبــة علــى الدخــل 
ســواء بعــرض مــا جــاء بالقانــون موضحــًا بمــا جــاء 
بالالئحــة أو تعميــم مــن الهيئــة نفســها، وكذلــك 
بعــض  المبســط  الشــرح  مــن  بجانــب  إســتعرضنا 
الكلمــات التــي أوردهــا القانــون ومــا هيتهــا حتــى 
يتســنى لــكل قــارئ لهذه الدراســة فهــم المعنى، 
بــل وفهــم فلســفة المشــرع ولمــاذا لــم يكتفــي 
وقــام  المالــي  بالجــزاء  مــا  جانــب  فــي  المشــرع 

بفــرض عقوبــة جنائيــة وغيرهــا.
فــي  قــد وفقنــا  نكــون  ان  نرجــو  النهايــة  وفــي 
هــذه الدراســة، وان تنــال رضــا كل مــن يقرأهــا وان 
نكــون قــد اســتطعنا أن نزيــل بعضــا مــن الغيــام 
جانــب  وتوضيــح كل  القانــون  ذلــك  نصــوص  عــن 
ســواء مــن ناحيــة اإللتزامــات والحقــوق واإلجــراءات 

الجــزاءات والعقوبــات. أو 

الخاتمة
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https://www.linkedin.com/company/essa-al-sulaiti-law-firm/mycompany/
https://twitter.com/eslawfirm
https://www.facebook.com/eslawfirm
https://www.instagram.com/eslawfirm/
https://www.youtube.com/channel/UCkYCwuof2oNfeNKgUN-KXBw
tel:+974 4447 1555
tel:+974 4447 1555
https://www.eslaa.com
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