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 المقدمة   -1

 الغرض من هذا الدليل  1-1

في  للضريبة االنتقائيةفهو يقدم نظرة عامة حول القواعد واإلجراءات الرئيسية . قطر دولة في للضريبة االنتقائيةيعد هذا الدليل المرجع الرئيسي 

وال يعد هذا . يكملدواردة التي قد تكون  المتكررةبعض األسئلة بقطر، وكيفية االمتثال لتلك القواعد واإلجراءات، كما يقدم بعض اإلرشادات العامة 

ية التي أدخلتها الهيئة العامة الضرور التعديالتنشر إصدارات جديدة من هذا الدليل تشتمل على تُ وسوف . الدليل أو محتواه ملزًما قانونًا

 .للضرائب

 من الملزم بقراءة هذا الدليل؟ 1-2

 على أي شخص يقوم، أو من المتوقع أن يقوم، باستيراد، أو انتاج أو تخزين السلع االنتقائية أن يقرأ هذا الدليل.

 في دولة قطر. صادرةالتنفيذية وال تهقراءة هذا الدليل بالتزامن مع قانون الضريبة االنتقائية والئح تتم

 كيفية استخدام هذا الدليل 1-3

 فهم القواعد والخصائص العامة للضريبة االنتقائية في دولة قطر. قراءة هذا الدليل في حال تودونمراعاة يجب 

كم رجو من. في حال تودون أي معلومات إضافية، نعليكم ةقد تكون بعض األجزاء من المعلومات المنصوص عليها في هذا الدليل غير مطبق

 .تخصكمالتواصل مع الهيئة العامة للضرائب أو مع استشاريين ضريبيين من أجل فهم تطبيق الضريبة االنتقائية على أي حاالت 

 تعديالت لهذا الدليل 1-4

 القسم لعكس أي تحديثات لهذا الدليل بعد أول اصدار()قد يستخدم هذا 

 للضرائبالحصول على المساعدة والتواصل مع الهيئة العامة  1-5

 )يتم استكمال هذا القسم بعد التأكد من اإلجراءات(

 

 



 

 
  

   

 

 

 االنتقائيةضريبة الآلية عمل  -2
 

  الضريبة االنتقائيةما المقصود ب 2-1

عبارة عن ضريبة غير مباشرة تُفرض على نطاق محدود من السلع، ويشمل ذلك في الغالب المنتجات التي تعتبر ضارة  هي الضريبة االنتقائية

وتفرض الضريبة  .مرحلة االستيراد أو اإلنتاج داخل الدولة عندوهي ضريبة من مرحلة واحدة، حيث تُفرض مرة واحدة . بصحة اإلنسان أو البيئة

 ، ومنها حد استهالك السلع التي تعد غير صحية أو ضارة وخلق اإليرادات.مختلفة هدافأألسباب وعادة االنتقائية 

ضريبية مختلفة على أنواع المنتجات المختلفة، وهو  نسبمع تطبيق  للضريبة االنتقائيةنظام مشترك  على دول مجلس التعاون الخليجي اتفقتوقد 

 .في كل دولة من الدول األعضاء في مجلس التعاون الخليجي الضريبة االنتقائيةما يشّكل األساس القانوني لنظام 

يتماشى مع النظام المتفق عليه بين الدول األعضاء في مجلس التعاون الخليجي من خالل قانون وطني  للضريبة االنتقائيةدولة قطر نظاًما  قدمتو

ويشمل المبادئ الرئيسية التي تم االتفاق عليها على مستوى مجلس التعاون الخليجي،  معالوطنية  الضريبة االنتقائيةنظام  يتسقو. ولوائح تنفيذية

 .باإلضافة نصوص خاصة تم تحديدها على المستوى الوطني

  الضريبة االنتقائيةآلية عمل  2-2

من قبل  التوريدسلسلة  منة سابقة ، ولكن يتم تحصيلها في مرحلالضريبة االنتقائيةنظًرا لكونها ضريبة استهالك، يتحّمل المستهلكون النهائيون 

إقرارات التسجيل، وتقديم  ويتعين عليهم، الضريبية المستودعات المرخص لهم بتشغيلكل من المستوردين، والمصنعين و يكونو. المؤسسات

يمكن استثناء . الضريبة االنتقائية، واالحتفاظ بسجالت معينة خاصة بللهيئة العامة للضرائبالمستحقة  الضريبة االنتقائيةدورية، ودفع ضريبية 

 .لشروط التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة العامة للضرائبل اإلقرارات الضريبية وفقا المستوردين من تقديم

في بعض  أو، المستورد، أو المنتج والمرخص له داخل دولة قطر من قبل  المستوردة أو المنتجة السلع على الضريبة االنتقائيةيتم احتساب 

أن الشخص في حال . عندما ال يثبت أنه تم سداد الضريبة (و يتم تضمينها في سعر الشراء لهذه السلع) التوريدشخص آخر في سلسلة أي  الحاالت

ويشتمل . لضريبةبسداد ا املزم الحائز على هذه السلع االنتقائيةيصبح الشخص أساساً عن الضريبة االنتقائية لم يسدد الضريبة االنتقائية، الملزم 

 . الفصل الرابع على تفاصيل إضافية عن هذا الموضوع

 مطبقةالضريبية ال لنسبوا للضريبة االنتقائيةالسلع التي تخضع  2-3

 :الضريبية التي تسري على هذه السلع نسبفي دولة قطر، وال للضريبة االنتقائيةفيما يلي بيان بالسلع التي تخضع 

 %100 - ومشتقاتهاالتبغ منتجات  •

 %50 - غازيةالمشروبات ال •

 %100 -مشروبات الطاقة  •

  %100 –الخاصة  طبيعةالسلع ذات ال •

 منتجات التبغ ومشتقاتها 2-3-1

من التعريفة الجمركية الموحدة لدول  24بأنها أي منتجات تندرج تحت الفصل  التي تخضع للضريبة االنتقائية تُعّرف منتجات التبغ ومشتقاتها

 :وتشمل هذه المنتجات ما يلي. مجلس التعاون الخليجي

 السيجار •

 السجائر •

 (سيجاريلوس)السيجار الصغير  •

 (المعسل)التبغ المستخدم في تدخين الشيشة  •

 منتجات التبغ األخرى •

 

  المشروبات الغازية 2-3-2

ويشمل ذلك، على . نكهةمال غيربأنها أي مشروب غازي باستثناء المياه الغازية  المشروبات الغازية، تُعّرف الضريبة االنتقائيةألغراض تتعلّق ب

ويشمل ذلك أيًضا أي . المضاف إليها السكر أو غيره من مواد التحلية أو النكهات مثل مشتقات الصودا والكوال الغازيةسبيل المثال، المياه 

 .مركزات، أو مسحوق، أو جّل أو مستخلصات يتم تحويلها إلى مشروبات غازية



 

 
  

   

 

 

، حتى لو كانت هذه المشروبات غازيةباإلضافة إلى ذلك، فإن مشروبات الطاقة والمشروبات التي تشتمل على الكحول ال يتم اعتبارها مشروبات 

 .غازية

 

 تقائيةالضريبة االنإلى ( bag-in-boxالـ مثل المركزات) غازيوفي الحاالت التي خضعت فيها بالفعل المركزات التي يتم تحويلها إلى مشروب 

 .لضريبة االنتقائيةخاضعة لمن هذا المركز في نقطة البيع بالتجزئة ال يتم اعتباره سلعة  إعدادهفي قطر، فإن المشروب الذي يتم 

 مشروبات الطاقة  2-3-3

شتمل على مواد محفزة تعمل تف مشروبات الطاقة بأنها أي مشروبات يتم تسويقها أو بيعها كمشروب للطاقة، ، تعرّ الضريبة االنتقائيةألغراض 

. نسنغ، والغوارانة، وكذلك أي مواد أخرى لها تأثير مماثل أو مشابهجومن هذه المواد الكافايين، والتورين، وال. والبدني يالذهن التحفيزعلى زيادة 

 .ويشمل ذلك أيًضا أي مركزات أو مسحوق أو جّل أو مستخلصات يتم تحويلها إلى مشروبات طاقة

 . الضريبة االنتقائيةتحت تعريف مشروبات الطاقة ألغراض  المنتجات الكحوليةوال تندرج القهوة أو الشاي أو 

 أي مشروبات غازية تقع تحت تعريف مشروبات الطاقة ستعد مشروبات طاقة لغايات الضريبة االنتقائية.

 

 



 

 
  

   

 

 

 مثل المركزات)، فإنه في الحاالت التي خضعت فيها بالفعل المركزات التي يتم تحويلها إلى مشروب طاقة المشروبات الغازيةوكما هو الحال مع 

في قطر، فإن المشروب الذي يتم إعداده من هذا المركز في نقطة البيع بالتجزئة ال يتم اعتباره سلعة  الضريبة االنتقائيةإلى ( bag-in-boxالـ

 .لضريبة االنتقائيةخاضعة ل

 ذات الطبيعة الخاصةع السل 2-3-4

  .بعض المنتجات التي يخضع استهالكها لشروط وتراخيص خاصةالخاصة ألغراض الضريبة االنتقائية  الطبيعةيشمل تعريف السلع ذات 

  الضريبة االنتقائيةحساب  2-4

 حساب قيمة الضريبة االنتقائية 2-4-1

 :هي األعلى عن( أي القاعدة الضريبية)وتكون القيمة الضريبية للسلع . كنسبة مئوية من القيمة الضريبية للسلع الضريبة االنتقائيةتحسب 

مبين في جدول صادر عن مبين بقرار صادر عن وزير المالية أو الحّد األدنى لسعر بيع التجزئة كما هو كما هو  المعياريالسعر  •

 الهيئة العامة للضرائب على موقعها اإللكتروني؛ أو

، مع خصم أي ضريبة للضريبة االنتقائيةللمنتجات التي تخضع  أو المرخص له عنه المنتج أو المستوردسعر البيع بالتجزئة الذي يعلن  •

 .في هذا السعرمشمولة  انتقائية

 :، يتم تطبيق القواعد التالية(إن وجدت)المشمولة في سعر البيع بالتجزئة  الضريبة االنتقائيةولخصم 

 %66.67بـ سعر البيع بالتجزئة يتم ضرب -% 50 نسبةبضريبة لالخاضعة ل لسلع االنتقائيةلبالنسبة  •

 %50بـ سعر البيع بالتجزئة يتم ضرب -% 100 نسبةضريبة بلالخاضعة ل للسلع االنتقائيةبالنسبة  •

قيمة يكون سعر بيع التجزئة المصرح عنه هو سعر بيع السلعة االنتقائية المطّبق في سياق بيع التجزئة بشكل مباشر للمستهلك، وال يشمل ال

 التي تضاف على السعر نتيجة بيع واستهالك هذه السلعة في الفنادق أو المطاعم أو المنشآت المماثلة.

ر في حال تعّدد أسعار بيع التجزئة لذات نوع السلعة االنتقائية فيجب أال يقل سعر البيع بالتجزئة المصّرح عنه لهذه السلعة عن متوسط سع

 بيع التجزئة في السوق.

 .أي ضرائب أو رسوم أخرى مفروضة على تلك السلع، باستثناء ضريبة القيمة المضافة بعد تطبيقها في دولة قطر الضريبة االنتقائيةة وتشمل قيم

 للمركزاتحساب قيمة الضريبة  2-4-2

احتساب قيمة السلع االنتقائية للمركزات أو المساحيق أو الجل أو المستخلصات التي يمكن تحويلها إلى مشروبات غازية أو مشروبات طاقة  يتم

ً  الضريبة، بسداد الملزم قبل من عنهوفقاً لسعر بيعها المصرح  ً  أو ،المشمولة الضريبة منه مخصوما  الذي يصدر عن الوزيرالمعياري  رللسع وفقا

 أعلى . أيهمأو الحّد األدنى الذي تقدره الهيئة العامة للضرائب 

 

 

 

 

 

 :مثال

سعر البيع بالتجزئة  يشملو. لاير قطري 20بسعر ( X) عالمة تجاريةسيجارة من  20تبيع إحدى الشركات علبة سجائر مكونة من 

 .الضريبة االنتقائية

 (.X) العالمة التجاريةسيجارة من  20قطري للعلبة المكونة من لاير  12بقيمة  معياريوحددت الهيئة العامة للضرائب سعر 

 

 



 

 
  

   

 

 

 



 

 
  

   

 

 

 الضريبة االنتقائية ألغراضكيفية التسجيل  -3

 من يجب عليه التسجيل؟  3-1

 :الضريبة االنتقائية ألغراضيجب عليه التسجيل في دولة قطر أي شخص يمارس األنشطة التالية 

 ؛االنتقائية استيراد السلع •

 ؛االنتقائية إنتاج السلع •

 .  ضريبي تشغيل مستودع •

 الضريبة االنتقائيةالتسجيل ألغراض  3-2

أو ينوي  1-3مارس أيٍ من األنشطة المبينة في القسم يلحٍد أدنى، ومن ثمَّ يجب على أي شخص  الضريبة االنتقائيةال يخضع التسجيل في نظام 

 .واحتسابها ألغراض الضريبة االنتقائيةممارستها التسجيل 

أو ينوي ممارستها يجب عليه تقديم طلب للتسجيل لدى الهيئة العامة للضرائب عند  1-3مارس أيٍ من األنشطة المبينة في القسم يفأي شخص 

 :وقوع أي مما يلي، أيهما يأتي أوالً 

 من هذا الدليل. 1-3أي من األنشطة المبينة في القسم  مزاولة السابقة على تاريخيوًما  30خالل  •

)مرحلة  بالنسبة لألشخاص الذين يمارسون هذه األنشطة في هذا التاريخ الضريبة االنتقائيةقانون  نفاذيوًما من تاريخ  90خالل  •

 ؛انتقالية(

 :توفير بعض المعلومات، والتي منها ما يلي مقدم الطلبعلى  جبوي

 ؛الذان يمارس بموجبهما نشاطه لشخص الملزم بالتسجيلل القانوني شكلاالسم وال •

 ؛[رقم الهاتف، عنوان البريد اإللكتروني، العنوان بالكامل شاماًل الرمز البريدي] بمقدم الطلبتفاصيل االتصال الخاصة  •

 ؛رقم السجل التجاري وي، الجمرك الرقم، [لضريبة الشركات]الرقم الضريبي  •

 ؛[أي عندما يقع الحدث الذي يخضع للضريبة]تاريخ توفر شروط التسجيل  •

 ؛[في حالة التسجيل المسبق واإللغاء] لتسجيل وأسباب اإللغاءتاريخ إلغاء ا •

 ؛[ضريبيمستودع تشغيل  /اإلنتاج  /االستيراد ] للضريبة االنتقائيةطبيعة األنشطة التي تخضع  •

 ؛االنتقائية أنواع السلع •

 ؛[أي وحدات التخزين، المستودعات، مراكز التوزيع] لمقدم الطلبعنوان منشآت التخزين التابعة  •

 ؛مؤسسةمالك ال /مدير بيانات •

 ؛لمقدم الطلب الضريبة االنتقائيةتفاصيل االتصال بالشخص المسؤول عن الشؤون المتعلقة ب •

 ؛(IBANـال)رقم الحساب المصرفي الدولي  -اسم البنك  •

 ؛[توكيل]، إن وجد لمقدم الطلبإثبات التفويض  •

 ؛الطلب مقدممن قبل  ضريبيمستودع  سوف يتم تشغيل تأكيد ما إذا كان •

 ؛يقوم بتخزين سلعه أم سلع مملوكة ألطراف أخرى؟ أم كال األمرين؟ المرخص لههل  [ع ضريبيفي حالة التخطيط لتشغيل مستود] •

 ؛االسم التجاري •

 ؛تأكيد المعلومات المضمنة في الطلب وصحتها •

 .وصفته مقدم الطلبتوقيع  •

 ...(الرخصة التجارية ، صورة من السجل التجاري، صورة منلمقدم الطلب بطاقة الهوية صورة من الوثائق التي تطلبها الهيئة ) يجب إرفاق

  كمرخص لهالتسجيل  3-3

على  من هذا الدليل ويشتمل الفصل الخامس. كمرخص لهالتسجيل ضريبي مستودع  -أو ينوي تشغيل  -يجب على أي شخص يقوم بتشغيل 

 .ضريبيالمستودع التفاصيل أخرى بشأن تعريف 



 

 
  

   

 

 

من هذا  2-3، يجب على الشخص المعني توفير البيانات التالية على األقل، باإلضافة إلى المعلومات المذكورة في القسم كمرخص لهللتسجيل 

 :الدليل

 ؛قائمة بالسلع التي سيتم تخزينها أو إنتاجها في المستودع وخصائصها •

 الضريبي؛المستودع االتصال بالشخص المسؤول عن الشؤون المتعلقة ب بيانات •

 ؛[إنتاج أم تخزين] الضريبيمستودع الوصف لطبيعة العمليات التي تجري في  •

 ؛والسلع المفصلة لحماية المباني والمستندات األمنتحديد إجراءات  •

 ؛أشهر/سنة( 3في حال تشغيله بطاقته القصوى ) المستودع الضريبيلسلع التي سيتم تخزينها أو إنتاجها في وقيمة اتقدير الكميات  •

 ؛والرسوم المعمارية أو مخططاتها الضريبيةمستودعات الأماكن  •

 ؛[ينطبق هذا البند على مستودعات اإلنتاج فقط]، وقدراتها اإلنتاجية الضريبي عدد اآلالت والمعدات الموجودة في المستودع •

 في بالتأكد يسمح بشكل االنتقائية السلع مخزون رقابة نظام ومنها الضريبي بالمستودع سيستعملها التي الرقابة ألنظمة تفصيلي وصف •

 ،به المخزون ومستويات الضريبي المستودع وإلى من االنتقائية السلع حركة من وقت أي

 .فرضها له المرخصتحديد شروط الدخول إلى المستودع والخروج منه، وأي قيود على الدخول أو الخروج يجب على  •

 :باإلضافة إلى المرفقات التالية

 ديتم تقديمه عن ومعالجتها وتخزينها واستالمها للضريبة االنتقائيةضمان بنكي يغطي المخاطر المرتبطة بإنتاج السلع التي تخضع  •

 ؛إخطار مقدم الطلب بالموافقة المبدئية

 ؛الرسم السنويتعهد بدفع  •

على أن يتضمن حدود  ملكية هذه المباني سندأو ، االنتقائية لملزم بسداد الضريبةنسخة من عقد إيجار المبنى أو المباني التابعة ل •

 ؛ومساحة المستودع

 ؛ الضريبيلمستودع لاألفراد  وخروج دخول لمراقبة التي ستطبقاإلجراءات  •

أو الضريبي مستودع الالتي سيتم إدخالها إلى  لسلع االنتقائيةلتفاصيل نظام إدارة المخزون والسجالت الذي سوف يتم استخدامه  •

 ؛أو إخراجها منهتخزينها فيه 

 ؛وخروجها منه السلع االنتقائيةإلى مستودع  السلع االنتقائيةفيما يتعلق بدخول اإلجراءات التي ستطبق  •

 تحت وضع معلق للضريبة. السلع االنتقائيةعمليات نقل  •

 

 يرغب حال في للتسجيل ذاتها االجراءات باتباع سنة كل تجديده ويجب واحدة، سنة لمدة صالح الضريبي المستودع لتشغيل الترخيص يكون

 .الضريبي المستودع تشغيل صالحية فترة بتمديد له المرخص

 

 

 كيفية التسجيل  3-4

  .واتباع الخطوات الالزمة .gov.qagtawww.الرابط  إلى، يرجى تسجيل الدخول الضريبة االنتقائيةألغراض للتسجيل 

 .يبرقم ضريب الملزم بسداد الضريبةوتقوم الهيئة العامة للضرائب بمراجعة طلب التسجيل، وعند الموافقة على الطلب تقوم الهيئة بتزويد 

 

 الضريبة االنتقائية ألغراضإلغاء التسجيل  3-5

. 1-3عندما يتوقف عن ممارسة األنشطة المبينة في القسم  الضريبة االنتقائية ألغراضالتقدم بطلب إللغاء تسجيله  لملزم بسداد الضريبةيمكن ل

 :الضريبة االنتقائية ألغراضويجب تضمين ما يلي في طلب إلغاء التسجيل يوما من هذا التاريخ .  60خالل 

 ؛النشاط بهما الملزم بسداد الضريبةاالسم والوضع القانوني اللذان يمارس  •

 ؛رقم التسجيل الضريبي •

 ؛الضريبة االنتقائيةتاريخ التسجيل ألغراض  •

 ؛الضريبة االنتقائية ألغراضسبب طلب إلغاء التسجيل  •

 بيانات المستودعات الضريبية للمرخص له، •

 ؛الضريبة االنتقائيةالشروط الالزمة للتسجيل في نظام  انتفاءتاريخ  •

http://www.gta.gov.qa/


 

 
  

   

 

 

 ؛المعلومات المضمنة في الطلب  صحةتأكيد  •

 ؛توقيع المتقدم وصفته •

 (.إن وجد) الضريبيمستودع لالجرد النهائي ل سجل •

الملبزم بسبداد وتقبوم الهيئبة بإخطبار . الطلبب استالممن تاريخ  يوما 30طلب إلغاء التسجيل خالل قرارها بشأن الهيئة العامة للضرائب  تصدرو

اإلقبرار االسبتمرار فبي تقبديم  الملبزم بسبداد الضبريبةوحتبى اسبتالم هبذه الموافقبة، يجبب علبى . بالموافقة على طلب اإللغاء وتاريخ سبريانه الضريبة

 .، حتى لو كان قد قدم طلبًا إللغاء تسجيله(إن وجدت)ودفع الضريبة المستحقة  الضريبي
 

 ترخيص المستودع الضريبي أو إلغاءه تعديل  3-6

 
 :التاليةيجوز للمرخص له تقديم طلب بتعديل الترخيص في الحاالت  

 به للمستودع.تغيير نوع النشاط المرخص  •

 تغيير السلع التي سوف تنتج أو تخزن في المستودع أو خصائصها أو كميتها. •

 تغيير في مساحة أو حدود المستودع أو مكان تواجده. •

 تغيير تعداد اآلالت أو األجهزة المزود بها المستودع. •

، يببين فيبه نبوع التعبديل المطلبوب  تعبديالت أي إجبراء قببل الغبرض لهذا الهيئة تعده الذييقدم طلب تعديل الترخيص إلى الهيئة على النموذج و

ولى الهيئة دراسة الطلب وإجراء المعاينات الالزمة إن كان لذلك مقتضبى ، وتخطبر المبرخص لبه بقرارهبا وتت ويرفق به المستندات الالزمة إلثباته.

 ً  .من تاريخ تقديم الطلب خالل ثالثين يوما

 :التالية الحاالت في الضريبي المستودع ترخيص يلغى

 .العمل عن له المرخص توقف إذا •

 .الترخيص شروط أحد فقد إذا •

 مدة خالل المخالفة أسباب بإزالة يقم ولم ، الالئحة وهذه القانون في عليها المنصوص االلتزامات من بأي الترخيص صاحب أخل إذا •

 .الهيئة قبل من إنذاره بعد معقولة

 :يلي ما األقل على يتضمن أن على الغرض لهذا الهيئة قبل من المعد النموذج وفق الضريبي المستودع ترخيص إلغاء طلب تقديم يتم

 . القانوني والشكل التسمية أو االسم •

 . الضريبي التسجيل رقم •

 . الضريبي للمستودع الترخيص رقم •

 .الضريبي المستودع ترخيص إلغاء طلب تقديم أسباب •

 :اإللغاء بطلب يرفق

 . اإللغاء طلب تقديم تاريخ في المستودع في الموجودة االنتقائية السلع لمخزون نهائية ومخالصة جرد محضر •

 . اإللغاء طلب في البتّ  حين إلى الضريبي بالمستودع يتعلق نشاط بأي القيام بعدم تعهد •

 بفترات المتعلقة ومسؤولياته التزاماته لكافة له المرخص احترام من والتأكد الالزمة المعاينات وإجراء الترخيص إلغاء طلب في البتّ  الهيئة تتولى

 اإلقرار بإيداع له المرخص قيام اإللغاء طلب على للموافقة ويشترط. اإللغاء طلب تقديم تاريخ من يوما( 30) أقصاها مدة في السابقة الترخيص

 مستحقة ضريبية فروقات أية بسداد وااللتزام اإللغاء طلب تقديم تاريخ في المستودع في الموجودة االنتقائية السلع عن الضريبة وسداد الضريبي

 .أخرى

 
 

 

 

 

 



 

 
  

   

 

 

  الضريبة االنتقائيةمتى تُفرض  -4

 المبدأ العام 4-1

لالستهالك عند وقوع أي  طرحها قد تم السلع االنتقائيةويتم اعتبار أن . ستهالكلال السلع االنتقائية طرحعند  الضريبة االنتقائيةكمبدأ عام، تُستحق 

 :مما يلي

 خارج وضع معلق للضريبة؛ السلع االنتقائيةإنتاج  •

 خارج وضع معلق للضريبة؛ السلع االنتقائيةاستيراد  •

 من وضع معلق للضريبة؛ السلع االنتقائية افراج •

 ؛في قطرعلى هذه السلع حقة المست الضريبة االنتقائية تدفع لم، إذا خارج وضع معلق للضريبة السلع االنتقائيةاالحتفاظ ب •

على إثبات أن هذا التلف أو الضياع نتج عن  المرخص له، وعدم قدرة تحت وضع معلق للضريبةأو ضياعها  السلع االنتقائيةتلف  •

 .أسباب خارجة عن سيطرته

 االنتقائيةإنتاج السلع  4-2

ويقصد بذلك  تاريخ اكتمال انتاج السلع االنتقائية. للضريبة االنتقائية - خارج وضع معلق للضريبة -التي تم إنتاجها محليًا  السلع االنتقائيةتخضع 

 :أن السلع

 ؛جاهزة للعرض للبيع بالتجزئة •

 ؛مناسبة لالستهالك أو البيع بالتجزئة •

 .يمكن بيعها لتاجر تجزئة •

 

ودفع الضريبة المستحقة عنها  الضريبي، إال أنه يمكن تقديم اإلقرار السلع االنتقائيةتُفرض عند اكتمال إنتاج  الضريبة االنتقائيةوبالرغم من أن 

 .(ربع السنة الميالدية) يوًما من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة( 15)خالل 

  للضريبة االنتقائيةاستيراد السلع التي تخضع  4-3

من قبل المستورد في تاريخ  الضريبة االنتقائيةإلى دولة قطر، يجب احتساب  - خارج وضع معلق للضريبة - االنتقائيةفي حاالت استيراد السلع 

 .دفع الرسوم الجمركيةل ذلته وقتالعند فرض الرسوم الجمركية، ويجب دفعها في  الضريبة االنتقائيةوتُستحق . االستيراد

 



 

 
  

   

 

 

 

لمستوردة قبل سداد الضريبة المستحقة عنها وبعد إتمام اإلجراءات يجوز وفقاً للشروط والقواعد التي تحّددها الهيئة السماح باإلفراج عن السلع او

 الجمركية عليها بموجب ضمانات مصرفية أو نقدية أو مستندية.

 معلق للضريبةالوضع المن  السلع االنتقائية عن فراجاال 4-4

 :تخضع للتعليق الضريبي في إحدى الحاالت التالية السلع االنتقائيةيتم اعتبار أن 

 ؛في مستودع ضريبي تحويلها، أو حيازتها، أو تخزينها أو تلقيها، أو السلع االنتقائيةإنتاج  .1

 ضريبي؛ في مستودع السلع االنتقائيةاستيراد  .2

 :في أي من الحاالت التالية تحت وضع معلق السلع االنتقائيةنقل  .3

 ؛آخر داخل دولة قطر ضريبي إلى مستودعضريبي من مستودع  (أ

من الدول األعضاء في مجلس  الضريبة االنتقائيةآخر في دولة أخرى تطبق ضريبي إلى مستودع ضريبي من مستودع  (ب

 ؛التعاون الخليجي

من الدول األعضاء في مجلس التعاون الخليجي إلى مستودع  الضريبة االنتقائيةفي دولة أخرى تطبق ضريبي من مستودع  (ج

 ؛آخر في دولة قطرضريبي 

دول مجلس التعاون الخليجي ألغراض التصدير أو إعادة  إقليممن  السلع االنتقائيةج خرو منفذإلى  ضريبي من مستودع (د

 .التصدير وفقًا لنصوص قانون الجمارك

 .التي تخضع لحاالت التعليق من الرسوم الجمركية وفقًا لنصوص قانون الجمارك السلع االنتقائيةاستيراد  .4

. الضريبيمستودع المن  السلع االنتقائية افراجعند  المرخص لهمن قبل  الضريبة االنتقائية، يجب احتساب (ج)3و( أ)3و 2و 1بالنسبة للحاالت 

الخاص بهذه  الضريبي تقديم اإلقرار يتم، إال أنه الوضع المعلق للضريبةمن  السلع االنتقائية افراجتفرض عند  الضريبة االنتقائيةوبالرغم من أن 

 .يوًما من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة( 15)السلع ودفع الضريبة المستحقة عنها خالل 

الضريبة وتُستحق . من تعليق الرسوم الجمركية السلع االنتقائيةمن قبل المستورد عند خروج  الضريبة االنتقائية، يجب احتساب 4وبالنسبة للحالة 

 .سوم الجمركية، ويجب دفعها في وقت دفع الرسوم الجمركية نفسهعند استحقاق الر االنتقائية

 .في دولة قطر الضريبة االنتقائية؛ ال يجب احتساب (د)3و( ب)3وبالنسبة للحالتين 

 .على أمثلة توضيحية من هذا الدليل ويشتمل الفصل الخامس



 

 
  

   

 

 

 األوضاع المعلقة للضريبةو الضريبية مستودعاتال -5

 الضريبيمستودع التعريف  5-1

 .ومعالجتها وتخزينها واستالمها تحت وضع معلق للضريبة السلع االنتقائيةبإنتاج  لمرخص لههو مكان يُسمح فيه ل الضريبي مستودعال

 ضريبيتشغيل مستودع  الغاية من 5-2

في نقطة اإلنتاج أو االستيراد، وهو ما يؤثر بشكل كبير على  السلع االنتقائيةحاالت التعليق الضريبي، على   خارج،  الضريبة االنتقائيةيتم فرض 

 .أحجام كبيرة من السلعبالتدفقات النقدية لبعض الشركات التي تتعامل 

إلى وقت خروج  الضريبة االنتقائيةاستحقاق  جيلإلى تأ ضريبي وبمجرد الحصول على موافقة الهيئة العامة للضرائب، سيؤدي تشغيل مستودع

 . ، وهو ما يؤدي في العادة إلى الحد من األثر المشار إليه على التدفق النقديالوضع المعلق للضريبةمن  االنتقائيةالسلع 

  

  المرخص لهم  5-3

يكون مسؤوالً عن اإلشراف على تشغيل المستودع والتأكد من توفر مرخص له في دولة قطر  الضريبية مستودعاتاليكون لكل مستودع من 

 .الضريبيةمستودعات الالمفروضة على  األمنالشروط وإجراءات 

ل مستودع يشغرخص له بتالتقدم للهيئة العامة للضرائب ليتم اعتماده كم المرخص لهويجب على الشخص الذي يرغب في الحصول على صفة 

 .المرخص لهأعاله على تفاصيل إضافية فيما يتعلق بعملية التسجيل للحصول على صفة  3-3ويشتمل القسم . ضريبي



 

 
  

   

 

 

 المرخص لهشروط الحصول على صفة  5-3-1

. تلبية شروط محددة ليكون مؤهالً لتقديم الطلب طالب الترخيصللهيئة العامة للضرائب، يجب على  المرخص لهلتقديم طلب الحصول على صفة 

 :وتشمل هذه الشروط ما يلي

 12 أشهر / 3) محددة  في فترة في حال تشغيله بطاقته القصوى المتوقعة التي سيتم تخزينها أو تصنيعها السلع االنتقائيةكشف  •

 ؛(شهًرا

 ؛الهيئة تحددهاتتوافق مع المتطلبات التي والتي والسلع التي تهدف لحماية المستودع والمستندات  األمنيةجراءات اإل •

كميات  معرفة من يمكنداخل المستودع وعند دخولها المستودع وخروجها منه،  السلع االنتقائيةنظام للجرد لتعقب حركة  امتالك •

 .المخزون بشكل مستمر

 0 المطلوبة والسالمة الصحة معاييرتطبيق  •

ً  عدم القيام •  جمركي أو ضريبي تهرب أو غش عملية بأية سابقا

 . الدولة في لها الخاضع الجمركية والرسوم الضرائب جميع بسداد االمتثال •

 

 المرخص لهمالتزامات  5-3-2

، يجب على شخص ملزم بسداد الضريبة، وباإلضافة إلى مراعاة التزاماته بصفته المرخص لهبمجّرد الموافقة على طلب الحصول على صفة 

 : االلتزام بما يلي المرخص له

 ؛المرخص لهإخطار الهيئة بأي تغيرات في المعلومات الواردة في طلب التسجيل للحصول على صفة  •

 وفقا للقانون، المحددة الالزمة المحاسبية السجالت مسك •

 ؛المعتمدةفي حاالت التعليق الضريبي وفق اآللية  السلع االنتقائيةتسجيل حركة  •

 .المخزون حسابات و لضريبيامستودع ال ورقابة السماح لموظفي الهيئة بتفتيش •

 

  معلق للضريبةالوضع ال تعريف 5-4

، وال تصبح الضريبة مستحقة إال عند الخروج السلع االنتقائيةالمستحقة على  الضريبة االنتقائيةحالة يتم فيها تعليق  معلق للضريبة هوالوضع الإن 

 .من هذه الحالة

 حاالت التعليق الضريبي 5-5

تحت وضع معلق  السلع االنتقائيةويمكن نقل . 4-4تخضع لتعليق ضريبي في إحدى الحاالت المبينة في القسم  االنتقائيةالسلع يتم اعتبار أن 

 في الحاالت التالية:، للضريبة

 ؛إلى مستودع آخر داخل دولة قطر ضريبي نقل السلع من مستودع •

من الدول األعضاء في مجلس التعاون  الضريبة االنتقائيةإلى مستودع آخر في دولة أخرى تطبق  ضريبينقل السلع من مستودع  •

 ؛الخليجي

ليجي إلى مستودع من الدول األعضاء في مجلس التعاون الخ الضريبة االنتقائيةفي دولة أخرى تطبق  ضريبي من مستودعنقل السلع  •

 ؛آخر في دولة قطر

من إقليم دول مجلس التعاون الخليجي ألغراض التصدير أو إعادة  السلع االنتقائيةإلى نقطة خروج  ضريبي نقل السلع من مستودع •

 ؛تصدير وفقًا لنصوص قانون الجماركال

 .ضريبيفي مستودع  السلع االنتقائيةاستيراد  •

 إلى مستودع آخر داخل دولة قطر ضريبي من مستودعتحت وضع معلق للضريبة نقل السلع  5-5-1

 المرخص لهإلى مستودع آخر داخل دولة قطر، بشرط أن يوفر ضريبي من مستودع ة تحت وضع معلق للضريبنقل السلع  لمرخص لهيمكن ل

 :أيام 7المعلومات التالية على األقل للهيئة العامة للضرائب قبل التاريخ المتوقع للنقل بما ال يقل عن 

 ضريبي؛المستودع الوبيانات رخصة  للسلع االنتقائيةالمرسل  المرخص لهاسم  •

 ؛وما يفيد موافقته المسبقة على تلقي السلع االنتقائية الضريبيمستودع الوبيانات رخصة  للسلع االنتقائيةالمستلم  المرخص لهاسم  •

 ؛وكميتها وسعر البيع بالتجزئة وصف السلع المرسلة •

 ؛تاريخ النقل المتوقع •



 

 
  

   

 

 

 .تاريخ االستالم المتوقع •

بالتأكد من صحة المعلومات، وفي حالة الموافقة، تمنح  أيام 5ي تقوم، خالل ويجب مشاركة هذه المعلومات مع الهيئة العامة للضرائب، والت

وتكون الوثيقة اإلدارية صالحة  .تحت وضع معلق للضريبة السلع االنتقائيةرقًما تعريفيًا للسلع، كما تُصدر وثيقة إدارية تسمح له بنقل  المرخص له

 يوما من تاريخ إصدارها ويمكن تمديدها بطلب من المرخص له المرسل. 15لمدة 

أيام من استالم هذه السلع بالمعلومات التالية على  3السلع إخطار الهيئة العامة للضرائب خالل  يستلموعند االستالم، يجب على المستودع الذي 

 :األقل

 الضريبي؛ مستودعالوبيانات رخصة  للسلع االنتقائيةالمستلم  المرخص لهاسم  •

تحت وضع  ، وكذلك الرقم المرجعي الخاص بنقل السلعالضريبيمستودع الوبيانات رخصة  للسلع االنتقائيةالمرسل  المرخص لهاسم  •

 معلق للضريبة؛

 ؛وصف السلع المستلمة، وكميتها وسعر البيع بالتجزئة •

 ؛الرقم التعريفي للسلع •

 ؛تاريخ النقل الفعلي •

 ،الفعلي  التلقيتاريخ  •

 بيان سبب الرفض في حال رفض قبول السلع االنتقائية. •

 

 

يجوز في حالة نقل السلع االنتقائية بين المستودعات الضريبية التي يشغلها ذات المرخص له، طلب الحصول على ترخيص للنقل 

 :، وذلك بمراعاة اآلتيعلى حدةالشهري على النموذج الذي تعده الهيئة، دون اشتراط الحصول على الوثيقة اإلدارية لكل عملية نقل 

 .م آلي يمكنه من تتبع النقل بين المستودعات الضريبية المسؤول عنها بصورة منفصلةأن يكون لدى المرخص له نظا •

فيه النقل، يُدَرج  ( يوماً من انتهاء الشهر الذي تمّ 15أن يقدم المرخص له للهيئة تقريراً شهرياً على النموذج المعد لهذا الغرض خالل ) •

بية، ويجب أن يشتمل التقرير على األقل وعن كل عملية نقل، البيانات فيه جميع عمليات النقل التي حدثت بين مستودعاته الضري

 :اآلتية

 .بيانات المرخص له -

 .أرقام المستودعات الضريبية التي تم اإلرسال من خاللها، والتي تم االستالم فيها، على التوالي -



 

 
  

   

 

 

 .المستلمةتاريخ اإلرسال من المستودعات المرسلة، وتاريخ االستالم في المستودعات  -

 .كميات وقيم السلع االنتقائية المرسلة والمستلمة في المستودعات المعنية -

الهيئة  يجب على المرخص له تقديم طلب الترخيص للنقل الشهري قبل القيام بأية عمليات نقل بين مستودعاته الضريبية على أن تبتّ 

بّت في الطلب تسري على عمليات النقل بين المستودعات الضريبية الن ( أيام من تاريخ تقديمه. وإلى حي7في هذا الطلب خالل مهلة )

  ا اإلجراءات العادية المتعلقة بالحصول على وثيقة إدارية لكل عملية نقل.المرخص له لذات

من  السلع االنتقائيةإلى نقطة خروج  ضريبي من مستودع تحت وضع معلق للضريبة نقل السلع 5-5-2
الخليجي ألغراض التصدير أو إعادة التصدير وفًقا لنصوص قانون دول مجلس التعاون  إقليم

 الجمارك

إلى نقطة الخروج خارج إقليم دول مجلس التعاون  ضريبي من مستودع تحت وضع معلق للضريبة االنتقائية نقل السلع لمرخص لهيمكن ل

 السلطات تسليم له المرخص وعلى.  ) الحصول على وثيقة إدارية( .5.5.1نصوص عليها في الفقرة إجراءات التعليق نفسها الم الخليجي بتطبيق

 .اإلدارية الوثيقة من نسخة الجمركية

 

 ضريبي تحت وضع معلق للضريبة في مستودع السلع االنتقائيةاستيراد  5-5-3

) الحصول على الوثيقة  وفق نفس اإلجراءات الضريبة االنتقائيةبدون فرض  ضريبي في مستودع السلع االنتقائيةاستيراد  لمرخص لهيمكن ل

السلع أن يقدم،  عند استالم المرخص له و يجب على .وتسليم الجمارك نسخة من الوثيقة اإلدارية 5.5.1 المنصوص عليها في الفقرة اإلدارية(

 :للضريبة االنتقائيةلسلع التي تخضع أيام من استالم ا 3إلى جانب إقرار االستيراد، المعلومات التالية للهيئة العامة للضرائب خالل 

 الضريبي؛مستودع الوبيانات رخصة  للسلع االنتقائيةالمستلم  المرخص لهاسم  •

 ؛كميتها وسعر البيع بالتجزئةوصف السلع المستلمة، و •

 ؛الرقم التعريفي للسلع •

 ؛تاريخ النقل الفعلي •

 .الفعلي التلقيتاريخ  •



 

 
  

   

 

 

 

 

 

 

 ضريبي أو تلفها في مستودع االنتقائية السلع فقد 5-6

، بشرط توفر الضريبة االنتقائيةمن  ضريبي أو التلف في مستودع فقدوالتي تعرضت لل للضريبة االنتقائيةيمكن إعفاء السلع التي تخضع في العادة 

ي حالة عدم توفر هذه الشروط، وف. الملزم بسداد الضريبةأو التلف كان نتيجة ألمور تخرج عن سيطرة الفقد بعض الشروط التي تثبت أن وقوع 

 .للضريبة االنتقائيةلالستهالك، ومن ثمَّ أصبحت خاضعة  طرحهافإنه يتم اعتبار أن تلك السلع قد تم 

 أو تلفها السلع االنتقائية فقداإلقرار ب 5-6-1

أن يشمل هذا اإلقرار المعلومات التالية  يوًما من وقوع الحادثة، ويجب 30أو تلفها خالل  السلع االنتقائية فقدتقديم إقرار ب المرخص لهيجب على 

 :على األقل

 ؛المرخص لهاالسم والعنوان وتفاصيل االتصال الخاصة ب •

 الضريبي؛ عنوان المستودع •

 ؛رقم التسجيل الضريبي •

 ؛[للضريبة االنتقائيةالتي تخضع ]طبيعة األنشطة  •

 ؛أو التلف وتوضيح كميتها فقدالتي تعرضت لل السلع االنتقائيةوصف  •

 ؛أو التلف فقدأو التلف، ووصف ُمفّصل لل فقدأسباب ال •

 ؛التي كانت ستستحق على هذه السلع للضريبة االنتقائيةتقدير  •

 ؛أو التلف فقدالفترة الضريبية التي وقعت فيها حادثة ال •

 .المعلومات المضمنة في اإلقرار صحة تأكيد •



 

 
  

   

 

 

ومن األمثلة على هذه المستندات تقرير الشرطة، وإفادة شركة . بنموذج اإلقرارالمستندات التي تؤكد صحة ما سبق كمرفق بعض ويجب تقديم 

 .المرخص لهالتأمين، وغير ذلك من المستندات التي تثبت أن وقوع الحادثة كان ألسباب تخرج عن سيطرة 

 التالفة التي تم اإلقرار بها السلع االنتقائيةفحص  5-6-2

خالل ساعات  الضريبي مستودعالالتالفة، يمكن أن تقوم الهيئة العامة للضرائب بزيارة لمقر  المفقودة أو السلع االنتقائيةعند تسلم اإلقرار الخاص ب

أيام على األقل من  5بالزيارة قبل  المرخص لهوتقوم الهيئة بإخطار . أو من يمثله المرخص لهالعمل من أجل فحص هذه السلع في وجود 

 .موعدها

 

 

 

 



 

 
  

   

 

 

 الدفاتر والسجالت  -6

ويمكن االحتفاظ . التي يقوم بتنفيذها الضريبة االنتقائيةاالحتفاظ بالدفاتر والسجالت ذات الصلة بمعامالت  الملزم بسداد الضريبةيجب على 

ويجب أن . سنوات من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة 5بالدفاتر والسجالت في صورة ورقية أو إلكترونيًا، ويجب االحتفاظ بها لمدة ال تقل عن 

 :مل الدفاتر والسجالت ذات الصلة على المعلومات التالية على األقلتشت

 ؛السلع االنتقائيةفيما يتعلق بمعامالت  الملزم بسداد الضريبةنسخة من الفواتير الصادرة عن  •

وكمياتها، وسعر  السلع االنتقائيةيبين الفترة الضريبية ذات الصلة، ويشتمل على المعلومات الخاصة بأنواع  للضريبة االنتقائيةسجل  •

 للضريبة االنتقائية، والمبلغ اإلجمالي الضريبة االنتقائيةلهذه السلع، والقيم ذات الصلة ب الضريبة االنتقائيةالبيع بالتجزئة للسلع، وقيمة 

 ؛المدفوعة

، مع بيان تواريخها الضريبةالملزم بسداد اليومية التي تم القيام بها من قبل  الضريبة االنتقائيةدفتر أستاذ يومي يسجل معامالت  •

 ؛المرجعية لها/واألرقام المسلسلة

 ؛الضريبة االنتقائيةدفتر أستاذ عام يشتمل على حسابات  •

وتصديرها، إلى جانب المستندات الداعمة مثل الفواتير، وإخطارات الدفع، والمراسالت وصور  السلع االنتقائيةسجالت تتعلق باستيراد  •

 .منها، والحسابات البنكية

 



 

 
  

   

 

 

 استرداد الضريبة االنتقائيةحاالت اإلعفاء و -7

 ؟ الضريبة االنتقائيةمن المعفى من دفع  7-1

 :كل مما يلي الضريبة االنتقائيةيُعفى من دفع 

الهيئات الدبلوماسية والقنصلية، والمنظمات الدولية، ورؤساء الهيئات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة وأعضائها من قبل دولة قطر،  •

 التالي؛ على النحو

  ؛إعفاء وفقًا لنصوص قانون الجمارك: للضريبة االنتقائيةاستيراد السلع التي تخضع 

  ؛يمكن تقديم طلب السترداد قيمة الضريبة من قبل األطراف المعنيين: محليًا للضريبة االنتقائيةشراء السلع التي تخضع 

المسافرين الذين يدخلون دولة قطر، بشرط أن تكون تلك السلع ليست ذات طبيعة تجارية، وأن  بصحبةوالتي تأتي  االنتقائية السلع •

 ؛تكون ضمن الحدود المسموح بها في قانون الجمارك

 .والسلع المخصصة لالستهالك على متن وسيلة السفر المباعة في محل تجاري في السوق الحرة السلع االنتقائية •

التي تم دفع الضريبة المستحقة عنها في دولة قطر، ولم يتم رد قيمتها من قبل الهيئة العامة للضرائب من  لسلع االنتقائيةاتُعفى عملية إعادة استيراد 

 . ضريبة اإلنتاج

  استرداد الضريبة االنتقائيةحاالت  7-2

 :الضريبة في واحدة من الحاالت التاليةاد الملزمين بسد التي تم دفعها من قبل الضريبة االنتقائيةيمكن قيام الهيئة العامة للضرائب برد قيمة 

 ؛بالفعل لالستهالك في دولة قطر أو إعادة تصديرها طرحهاالتي تم  السلع االنتقائيةتصدير  •

 ؛السلع االنتقائيةبالفعل لالستهالك في دولة قطر إلنتاج سلع أخرى من  طرحهاالتي تم  السلع االنتقائيةاستخدام  •

من الدول األعضاء في  الضريبة االنتقائيةبالفعل لالستهالك في دولة قطر إلى دولة أخرى تنفذ  طرحها التي تم السلع االنتقائيةنقل  •

 .مجلس التعاون الخليجي



 

 
  

   

 

 

 االنتقائية السلع أو إعادة تصدير تصدير 7-2-1

 

 



 

 
  

   

 

 

 أخرى انتقائية إلنتاج سلع السلع االنتقائيةاستخدام  7-2-2

*

 

تحت وضع سوف يتم استيراد المرّكز بصورة طبيعية إلى المنشأة اإلنتاجية لذلك ، وضريبي اإلنتاجية كمستودعبشكل عام، يتم تشغيل المنشآت * 

 .معلق للضريبة



 

 
  

   

 

 

 من دول المجلس تطبق فيها الضريبة االنتقائية إلى دولة أخرى السلع االنتقائيةنقل   7-2-3

 

 طلب استرداد قيمة الضريبة 7-3

يوًما  30خالل فترة  2-7في واحدة من الحاالت التي تم تحديدها في القسم  الضريبة االنتقائيةالتقدم بطلب السترداد  لملزم بسداد الضريبةيمكن ل

 .استرداد الضريبة على أساسها صاحب الطلبمن نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة التي وقعت فيها الحالة التي يطلب 

 :ما يلي ئيةالضريبة االنتقاويجب أن يتضمن طلب استرداد 

 ؛االسم والعنوان وتفاصيل االتصال •

 ؛[للضريبة االنتقائيةالتي تخضع ]طبيعة األنشطة  •

 ؛رقم التسجيل الضريبي، في الحاالت التي تنطبق •

 ؛الفترة الضريبية التي وقعت فيها الحالة التي يطلب المتقدم استرداد الضريبة على أساسها •

 ؛سبب تقديم طلب استرداد الضريبة •

 ؛الضريبي المطلوب استردادهالمبلغ  •

 ؛رقم الحساب البنكي •

 ؛تأكيد سريان المعلومات المضمنة في الطلب وصحتها •

 .توقيع المتقدم وصفته •

  . يوًما من تاريخ تقديم الطلب 60لحالة، في طلب استرداد الضريبة خالل االهيئة العامة للضرائب أو الهيئة العامة للجمارك، حسب  وتبتّ 



 

 
  

   

 

 

  الضريبية وسداد الضريبة االمستحقةتقديم اإلقرارات  -8

 ؟الضريبة االنتقائية إقراراتمن يجب عليه تقديم  8-1

 :الضريبة االنتقائية إقراراتيجب على األفراد التالين تقديم 

 في دولة قطر؛ السلع االنتقائيةمنتج  •

 في دولة قطر؛ بتشغيل المستودع الضريبي المرخص لهم •

 .حسب قرار الهيئة اإلقرارات الضريبيةيمكن إعفاء المستورد من تقديم  -في دولة قطر  السلع االنتقائية يمستورد •

 اإلقرارات الضريبية 8-2

 15اإلعالن عن الضريبة المستحقة خالل  1-8حسب القسم  اإلقرارات الضريبيةالمخاطبين بضرورة تقديم  الملزمين بسداد الضريبة يجب على

 .والتي تحدد كربع سنة ميالديةيوًما من انتهاء كل فترة ضريبية، 

 :، يجب تقديم المعلومات التاليةاإلقرارات الضريبية وعند تقديم

 ؛، والعنوان، وتفاصيل االتصال[الضريبة االنتقائيةالخاص ب]االسم، والرقم الضريبي  •

 ؛[للضريبة االنتقائيةالتي تخضع ]طبيعة األنشطة  •

 ؛الضريبة اإلقراراتالفترة الضريبية الخاصة ب •

 ؛االنتقائية أنواع السلع •

، وسعر البيع بالتجزئة، والسعر )وصف السلعة( المنتج/مقسمة حسب السلعة]القاعدة الضريبية والنسبة المئوية للضريبة المفروضة  •

 ؛[، والقاعدة الضريبية المختارةللقيمةالمعياري أو الحّد األدنى 

 ؛[المستحقة حسب المستودع، إن كانت الحالة تنطبقيتم تقسيم الضريبة ]إجمالي الضريبة مستحقة الدفع  •

 ؛قيمة الضريبة المستردة المعتمدة، إن وجدت •

 ؛[يتم تقسيم الضريبة المستحقة حسب المستودع، إن كانت الحالة تنطبق]صافي الضريبة مستحقة الدفع  •

 ؛تأكيد سريان المعلومات المضمنة في الطلب وصحتها •

 .وصفته مقدم اإلقرارتوقيع  •

 :باإلضافة إلى المرفقات التالية

 ؛[توضح كمية السلع المستوردة ووصفها]مستندات التخليص الجمركي خالل الفترة الضريبية  •

، الضريبي في المستودع للسلع االنتقائيةيبين المخزون األولي ]خالل الفترة الضريبية، إن وجد  السلع االنتقائيةسجل لجرد مستودع  •

 السلع االنتقائية، والضريبي التي تم إنتاجها في المستودع السلع االنتقائية، والضريبي التي تم إدخالها في المستودع السلع االنتقائيةو

؛ سلع ضريبة إنتاج تعرضت الضريبية على سبيل المثال، تم استهالكها داخل المستودع) الضريبي التي تم استهالكها في المستودع

السلع ، وفرجها من أوضاع معلقة للضريبةالتي تم  السلع االنتقائيةلالستهالك، و طرحهاالتي تم  ائيةالسلع االنتق، و(الفقدللتلف أو 

 .[الضريبي في المستودع للسلع االنتقائية، والمخزون النهائي التعليقحاالت من اإلفراج عنها التي تم  االنتقائية

  الضريبة االنتقائية سداد 8-3

المستحقة عليهم عند  الضريبة االنتقائية سداد 1-8حسب القسم اإلقرارات الضريبية المخاطبين بضرورة تقديم الملزمين بسداد الضريبة يجب على 

وسيتم تفصيل آلية الدفع من قبل الهيئة، كما يمكن االطالع على هذه التفاصيل من خالل اتباع هذا الرابط . اإلقرارات الضريبيةتقديم 

.gov.qagtawww.. 

. في دول قطر، تُستحق الضريبة االنتقائية على المستورد بتاريخ االستيراد نفسه –خارج وضع معلق للضريبة  –عند استيراد السلع االنتقائية 

 .سداد الرسوم الجمركية سوف تُستحق الضريبة االنتقائية عند استحقاق الرسوم الجمركية، ويجب سدادها بنفس تاريخ

http://www.gta.gov.qa/


 

 
  

   

 

 

 اإلقرارات الضريبيةتعديل  8-4

الخاصة  اإلقرارات الضريبيةتقديم طلب لتعديل  1-8حسب القسم اإلقرارات الضريبية المخاطبين بضرورة تقديم  للملزمين بسداد الضريبة يمكن

 :لعقوبة مالية، على أن تتوفر الشروط التاليةبدون التعرض  اإلقرارات الضريبية يوًما من التاريخ األصلي المحدد لتقديم 30بهم خالل 

الضريبية ذات  اإلقراراتقد تم تقديمها قبل القيام بأي إجراءات ضبط وتدقيق من قبل الهيئة بشأن اإلقرارات الضريبية أن تكون  •

 الصلة؛

 .به ودفعهمن المبلغ األصلي الذي تم اإلقرار % 10بعد التعديل  الضريبة االنتقائيةأال يتجاوز الفرق في  •

 :، باإلضافة إلى المعلومات التاليةاإلقرارات الضريبيةالمعلومات نفسها الخاصة بمحتوى اإلقرارات الضريبية ويجب أن يتضمن نموذج تعديل 

 ؛للضريبة االنتقائيةاإلعالن عن المبلغ المعدل المستحق  •

 ؛للضريبة االنتقائيةالمبلغ األصلي المستحق  •

  .المستحق دفعه أو استرداده، وسبب التعديل ائيةالضريبة االنتقالفارق في  •



 

 
  

   

 

 

  وسداد الضريبة المستحقة اإلقرارات الضريبية االنتقالية -9

 ؟باإلقرارات الضريبية االنتقالية ما المقصود 9-1

لالستهالك، كما تم طرحها والتي يتم  االنتقائيةعن السلع  سدادهامرة واحدة يتم اإلقرار بها وتُقدم إقرارات هي إن اإلقرارات الضريبية االنتقالية 

 . ، في تاريخ سريان القانون1-4بيانه في القسم 

بالفعل في السوق المحلية طرحها المستحقة على جميع السلع التي تم  الضريبة االنتقائيةهو تحصيل  اإلقرارات الضريبية االنتقاليةوالغرض من 

 .الضريبة االنتقائية نفيذعند ت

 ؟اإلقرارات الضريبية االنتقالية تقديممن يجب عليه  9-2

، ولكن يمتد النطاق ليشمل 1-8فيما هو منصوص عليه في القسم  االنتقاليةالضريبة  اإلقراراتال ينحصر األشخاص الذين يجب عليهم تقديم 

 :األشخاص التالين، ويشمل ذلك الضريبة االنتقائية نفيذالتي تخضع للتداول الحر في تاريخ ت السلع االنتقائيةجميع 

 ، والضريبة االنتقائيةفي تاريخ سريان قانون انتقائية يحتفظون بسلع  /جميع األشخاص الذين يملكون •

 .ينوون بيع هذه السلع ألغراض تجارية •

بالتجزئة، والفنادق، محالت السوبر ماركت، ومحالت البيع باإلضافة إلى منتجي ومستوردي السلع االنتقائية ، ويشمل هؤالء األشخاص في العادة 

 .إلخ والمطاعم،

 اإلقرارات الضريبية االنتقالية 9-3

يوًما من  30اإلقرار بالضريبة المستحقة خالل  2-9حسب القسم اإلقرارات الضريبية االنتقالية يجب على األشخاص المخاطبين بضرورة تقديم 

 .الضريبة االنتقائيةتاريخ سريان قانون 

 :، يجب تقديم المعلومات التاليةالضريبية االنتقاليةاإلقرارات وعند تقديم 

 ؛االتصال وبياناتوالعنوان، ورقم السجل التجاري ، ، [إن كانت الحالة تنطبق]االسم، والرقم الضريبي  •

 ؛[للضريبة االنتقائيةالتي تخضع ]طبيعة األنشطة  •

 االنتقائية؛ أنواع السلع •

السعر ، سعر بيع التجزئة، )وصف السلعة( المنتج/مقسمة حسب السلعة]القاعدة الضريبية والنسبة المئوية للضريبة المفروضة  •
 ؛[ ،القاعدة الضريبية المختارةالمعياري أو الحّد األدنى

 ؛إجمالي الضريبة مستحقة الدفع •

 ؛تأكيد سريان المعلومات المضمنة في الطلب وصحتها •

 .وصفته مقدم اإلقرارالشخص توقيع  •

 سداد الضريبة االنتقائية االنتقالية 9-4

يوًما  30الضريبة المستحقة عليهم خالل  سداد 2-9حسب القسم  اإلقرارات الضريبية االنتقالية يجب على األشخاص المخاطبين بضرورة تقديم

كبر من قبل الهيئة، كما يمكن االطالع على هذه التفاصيل من وسيتم تفصيل آلية الدفع بصورة أ. اإلقرارات الضريبية االنتقالية من تاريخ تقديم

 ..gov.qagtawww.خالل اتباع هذا الرابط 

  

http://www.gta.gov.qa/


 

 
  

   

 

 

 الفحص والعقوبات -10

 تقييم الضريبة 10-1

يبية، فإن عن الضريبة المستحقة ويدفعها كل فترة ضر الملزم بسداد الضريبةتعد ضريبة ذات تقييم ذاتي، حيث يعلن  الضريبة االنتقائيةنظًرا ألن 

 .مستندات إضافية لتبرير القيمة الضريبية الملزم بسداد الضريبةة المقدمة، وقد تطلب أيًضا من يالضريباإلقرارات للهيئة الحق في تقييم 

تقييم للضريبة على أساس تقديري،  إجراءلمستندات ذات الصلة، يمكن للهيئة ة وايالضريب اإلقرارات الملزم بسداد الضريبةوفي حال عدم تقديم 

اإلقرارات ، وربما كذلك من خالل مراجعة الملزم بسداد الضريبةالسابقة المقدمة من قبل  اإلقرارات ويكون ذلك بصفة أساسية من خالل تحليل

 .الضريبة االنتقائيةالضريبة اآلخرين الذين يمارسون أنشطة تجارية مشابهة ألغراض  الملزمين بسدلدالمقدمة من قبل 

الملزم بسداد ، فإنها تخطر الملزم بسداد الضريبةالمقدمة من قبل  اإلقراراتوبناء على ما سبق، وفي حال وجدت الهيئة أي تعارض بين التقييم و

 .لفرق في الضريبة المستحقة، والعقوبة المالية ذات الصلةبشأن عناصر تقييم الضريبة وتطلب منه دفع ا الضريبة

، وانقضاء مدة االعتراض، دون تقديم اعتراض، يتعيّن  يالربط أو بالربط التقدير تعديلوفي حالة إخطار الملزم بسداد الضريبة بقرار الهيئة ب

يوما من تاريخ انقضاء مّدة االعتراض. وفي حالة االعتراض، ( ثالثين 30عليه أداء الفروقات الضريبية والجزاءات المالية المستحقة خالل )

( ثالثين يوما من تاريخ إخطار الملزم بسداد الضريبة برد الهيئة، أو انقضاء 30تؤدى الفروقات الضريبية والجزاءات المالية المستحقة خالل )

 مدة البت في االعتراض دون رد بحسب األحوال.

 االعتراضات واالستئنافات 10-2

 .يوًما من تاريخ اإلخطار 30االعتراض على قرار الهيئة خالل  لملزم بسداد الضريبةلاإلخطار بالتقييم الضريبي، يمكن بعد استالم 

بتقديم خطاب االعتراض خالل التواريخ المحددة، يصبح قرار تقييم الضريبة نهائًيا، وتصبح الضريبة  الملزم بسداد الضريبةوفي حالة عدم قيام 

 .مستحقة

لملزم بسداد ويمكن ل. بقرارها الملزم بسداد الضريبةخطاب االعتراض، تقوم الهيئة بمراجعة االعتراض وإخطار  الملزم بسداد الضريبةوإذا قدم 

أساس  يوًما من اإلخطار بالضريبة، ويتم تسوية القيمة الضريببة النهائية المستحقة على 60عندئٍذ االستئناف على قرار الهيئة خالل  الضريبة

 .القرار النهائي للمحكمة بشأن االستئناف

 العقوبات 10-3

ويتم تطبيق العقوبات في : الضرورية الضريبة االنتقائيةالعقوبات المقررة في حالة عدم االمتثال ألنشطة  الملزم بسداد الضريبةتفرض الهيئة على 

 (:على سبيل المثال ال الحصر)الحاالت التالية 

 خالل اإلطار الزمني المحدد؛ الضريبة االنتقائيةعدم التسجيل ألغراض  •

 خالل اإلطار الزمني المحدد؛ اإلقرارات الضريبيةعدم تقديم  •

 المستحقة خالل اإلطار الزمني المحدد؛ الضريبة االنتقائيةعدم دفع  •

 المستحقة؛ الضريبة االنتقائيةتقديم معلومات غير صحيحة وغير دقيقة بشأن  •

 ت الصلة التي تطلبها الهيئة؛عدم تقديم المستندات ذا •

 ؛ضريبيفي مستودع  السلع االنتقائيةعدم االلتزام بالشروط واألحكام الخاصة بتخزين  •

 عدم إخطار الهيئة بالتغييرات التي يجب إدخالها على بيانات التسجيل؛ •

 .عدم حفظ الدفاتر والسجالت الضرورية •

 

 التفتيش والزيارات 10-4

باإلضافة إلى  الملزم بسداد الضريبةوتفتيشه من أجل مراجعة التزامات االمتثال التي يخضع لها  بسداد الضريبة الملزمللهيئة الحق في زيارة مقر 

 .تقييمها



 

 
  

   

 

 

 وزيارته الملزم بسداد الضريبةشروط تفتيش مقر  10-4-1

 :وتفتيشه، يجب على الهيئة العامة للضرائب الملزم بسداد الضريبةلزيارة مقر 

 ؛بزيارتها قبل يوم واحد على األقل من تاريخ الزيارة الملزم بسداد الضريبةإخطار  •

 .الملزم بسداد الضريبةالقيام بالزيارة خالل ساعات العمل الخاصة ب •

بدون أي إخطار، بشرط أن يكون قد صدر  الملزم بسداد الضريبةويمكن للهيئة العامة للضرائب عدم االلتزام بالشروط الواردة أعاله وزيارة مقر 

 :قرار من رئيس الهيئة العامة للضرائب بهذا المعنى، ومع وقوع إحدى الحالتين التاليتين

 ؛متعاون مع الهيئة العامة للضرائبغير  الملزم بسداد الضريبةأن يكون  •

 .من الضرائب يتهرب الملزم بسداد الضريبةأن تكون هناك أسباب قوية تدعو إلى االعتقاد بأن  •

 أنشطة التفتيش االعتيادية للهيئة العامة للضرائب 10-4-2

 :، يمكن للهيئة العامة للضرائب القيام بما يليالملزم بسداد الضريبةعند زيارة مقر 

 ؛الضريبة االنتقائيةتنفيذ زيارة ميدانية للمكان الذي تجري فيه أنشطة  •

 ؛االحتفاظ بها، واالحتفاظ بنسخ منها، إن لزم األمر الضريبةالملزم بسداد تقييم الدفاتر والسجالت المطلوب من  •

المستحقة من قبل دافع  الضريبة االنتقائيةفيما يتعلق بالتأكد من صحة  الملزم بسداد الضريبةتقييم السجالت والبيانات التي يحتفظ بها  •

 .ضريبة آخر

يخالف القانون، ومن أجل حماية العوائد الحكومية،  الملزم بسداد الضريبةوفي حال كان لدى الهيئة العامة للضرائب أسباب قوية لالعتقاد بأن 

خارج ساعات العمل، وفحص المركبات التي تنقل تلك السلع،  السلع االنتقائيةأو منشآت تخزين  الضريبي مستودعاليمكن لموظفي الهيئة دخول 

 .وكذلك االحتفاظ بعينة من السلع لمزيد من التقييم

 

 


