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 ملحة عن هذا الدليل .1

تم إعداد هذا الدليل ملساعدتك على تعبئة نموذج التصريح الطوعي لضريبة القيمة املضافة والضريبة االنتقائية بنجاح. وقد ُصمم الدليل 

 ملساعدتك للقيام بما يلي:

 

  الواردة في نموذج التصريح الطوعي لضريبة القيمة املضافة والضريبة االنتقائية من خالل توضيح الحاالت  صحيحة لألسئلةإعطاء إجابات

 التي يحق لك فيها تقديم النموذج وما هي املعلومات التي يتعين عليك تقديمها؛ و

 

  التي قد تراها خالل إجراءات استكمال نموذج الطلب. فهم األيقونات والرموز 

 

يمكنك التواصل معنا في حال كانت لديك أي استفسارات إضافية حول خانات محددة في نموذج التصريح الطوعي لضريبة القيمة املضافة 

 والضريبة االنتقائية.

 نبذة عن التصريح الطوعي  .2

الهيئة االتحادية للضرائب )"الهيئة"( يقوم دافع الضريبة من خالله بإبالغ الهيئة بحدوث خطأ أو سهو  توفره هو نموذج   1نموذج التصريح الطوعي

 في إقرار ضريبي أو تقييم ضريبي أو طلب السترداد الضريبة.

 متى يكون عليك تقديم نموذج التصريح الطوعي؟  .2.1

 مع األحكام القانونية ذات الصلة، هناك حاالت محددة يجب أو يجوز لدافعي الضريبة استخدام نموذج التصريح الطوعي فيها وتقديمه 
ً
إلى  تماشيا

 حيث ُيدرك دافع الضريبة وقوع خطأ أو سهو في نموذج اإلقرار الضريبي أو التقييم الضريبي أو طلب اس
ً
ترداد الهيئة. وتكون هذه الحاالت عموما

 الضريبة كما هو وارد أدناه:

  إذا علمت بأن نموذج اإلقرار الضريبي الذي قمت بتقديمه إلى الهيئة أو نموذج التقييم الضريبي املرسل إليك من قبل الهيئة يحتوي على

عليك تقديم تصريح طوعي  وجبمما يجب أن تكون،  بقيمة أقلخطأ أدى إلى حساب الضريبة املستحقة الدفع بموجب القانون الضريبي 

 لتصحيح ذلك الخطأ.

 

درهم  10,000يرجى املالحظة بأنه ال يتوجب عليك تقديم تصريح طوعي للضريبة األقل إذا كانت قيمة الضريبة املستحقة الدفع ال تزيد على 

(. 2.2رجى االطالع على القسم طاملا أن الشخص قادر على تصحيح الخطأ في اإلقرار الضريبي للفترة التي تم إدراك الخطأ فيها )ي
ً
 أدناه أيضا

   إذا علمت بأن طلب استرداد الضريبة الذي قمت بتقديمه إلى الهيئة يحتوي على خطأ أدى إلى حساب قيمة االسترداد التي يحق لك الحصول

 عليك تقديم تصريح طوعي لتصحيح ذلك الخطأ. وجبمما يجب أن تكون،  بقيمة أكبرعليها 
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 وذج اإلقرار الضريبي الذي قمت بتقديمه إلى الهيئة أو نموذج التقييم الضريبي املرسل إليك من قبل الهيئة يحتوي على إذا علمت بأن نم

تقديم تصريح طوعي  فبإمكانكمما يجب أن تكون،  بقيمة أكبرخطأ أدى إلى حساب الضريبة املستحقة الدفع بموجب القانون الضريبي 

 لتصحيح ذلك الخطأ.

 

 طلب استرداد الضريبة الذي قمت بتقديمه إلى الهيئة يحتوي على خطأ أدى إلى حساب قيمة االسترداد التي يحق لك الحصول  إذا علمت بأن

 تقديم تصريح طوعي لتصحيح ذلك الخطأ. فبإمكانكمما يجب أن تكون،  بقيمة أقلعليها 

 الحدود الزمنية للتصريحات الطوعية .2.2

إذا أدى خطأ/ أخطاء في حساب الضريبة 

املستحقة الدفع بقيمة أقل مما يجب 

 لـ...
ً

 وفقا

 ...قبل... ...فعلى الشخص...

 تصريح طوعي إلى الهيئة تقديم  درهم 10,000أكثر من 
يوم عمل من تاريخ إدراك الخاضع  20

 للضريبة لوقوع الخطأ

  أو أقل درهم 10,000

تصحيح الخطأ الوارد في اإلقرار الضريبي للفترة 

الضريبية التي تم اكتشاف الخطأ فيها )إذا كان 

 بتقديم إقرار ضريبي إلى 
ً
الخاضع للضريبة ملزما

 الهيئة عن تلك الفترة الضريبية(؛ أو

 تاريخ تسليم اإلقرار الضريبي املعني  

تصريح طوعي إلى الهيئة )إذا لم يكن هناك  تقديم 

 إقرار ضريبي يمكن تصحيح الخطأ من خالله(

يوم عمل من تاريخ إدراك وقوع  20خالل 

 الخطأ

 تعبئة نموذج التصريح الطوعي .3

لدافع تتوفر نماذج التصريح الطوعي عبر بوابة الخدمات اإللكترونية في أقسام )الضريبة االنتقائية وضريبة القيمة املضافة( ذات الصلة. يمكن 

 .ذات الصلة الضريبة تقديم النماذج ومتابعة حالتها من خالل األقسام

 التصريح الطوعي للضريبة االنتقائية .3.1

تقائية يمكن تقديم التصريح الطوعي فيما يتعلق بإقرار الضريبة االنتقائية أو التقييم الضريبي. لتقديم تصريح طوعي بخصوص إقرار الضريبة االن

 إلى الهيئة، الذي 
ً
تقديم الضغط على "قم بإقرارات الضريبة االنتقائية" في قسم الضريبة االنتقائية و  - EX204إلى تبويب "اذهب تم تقديمه مسبقا

ضمن السطر الذي يضم إقرار الضريبة االنتقائية الذي ترغب بتقديم التصريح الطوعي بخصوصه. من الضروري اإلشارة إلى أنك   ‘تصريح طوعي

 ة أدناه:شاشية محددة. يرجى االطالع على الدد للضريبة االنتقائية يتعلق بفترة ضريبتصريح طوعي يتعلق بإقرار مح بتقديمفي هذه الحالة ستقوم 
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لتقديم تصريح طوعي بخصوص تقييم ضريبي، قم بالتوجه إلى تبويب "التصريح الطوعي/ التقييم الضريبي" في قسم الضريبة االنتقائية والضغط  

بخصوصه. يرجى االطالع على ضمن السطر الذي يضم تقييم الضريبة االنتقائية الذي يجب تقديم التصريح الطوعي “تقديم تصريح طوعي على "

 أدناه: ةشاشال

 

مقابل أي إقرار ضريبي أو تقييم ضريبي، فهذا يعني أنه تم تقديم تصريح طوعي تقديم تصريح طوعي" يرجى املالحظة بأنه في حال عدم وجود خيار "

قر باستالمه بعدبخصوص الفتر 
ُ
. وفي حال قيامك بتقديم تصريح طوعي لفترة ضريبية محددة لم يتم اإلقرار  ة الضريبية املعنية إال أن الهيئة لم ت

االتصال بالهيئة ب قمباستالمه من قبل الهيئة وأدركت وقوع خطأ آخر لم يتم إدراجه وتصحيحه ضمن ذلك التصريح الطوعي الذي قمت بتقديمه، 

 بذلك. وإبالغها

يظهر نموذج التصريح الطوعي لتلك الفترة الضريبية. وكما هو مفصل في وس ،تقديم تصريح طوعي" لتقديم تصريح طوعي، قم بالضغط على " 

 تم القسم أدناه، يكون عليك تزويد تفاصيل الخطأ/ األخطاء بشكل دقيق ضمن النموذج إلى جانب تقديم مبررات لتلك التغييرات/ التعديالت التي

  عملها وتحديث القيم الواردة في اإلقرار الضريبي وتقديم املستندات املؤيدة بالشكل املطلوب.
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تحميل خطاب باإلضافة إلى املستندات املؤيدة األخرى إلعطاء خلفية عن الخطأ/  يكجزء من التصريح الطوعي، يتعين علك مالحظة مهمة: 

 األخطاء التي تم التصريح عنها ووصف للتصحيح/ التصحيحات التي تم عملها ملساعدة الهيئة على اإلقرار بالتصريح الطوعي الخاص بك.

 نموذج التصريح الطوعي للضريبة االنتقائية 3.1.1 

 لنموذج التصريح الطوعي واملعلومات التي ينبغي استكمالها في كل قسم:يتضمن القسم أدن 
ً
 اه وصفا

 املعلومات األساسية:

ُيرجى  تلقائي بشكل تتم تعبئة تفاصيل الشخص الخاضع للضريبة وفترة إقرار الضريبة االنتقائية التي تقوم بتقديم التصريح الطوعي بشأنها 

 التحقق من املعلومات للتأكد من صحتها قبل استكمال أي خطوات أخرى.

ة قم باختيار التاريخ الذي أدركت فيه وقوع الخطأ الذي تقوم بالتصريح عنه في نموذج التصريح الطوعي. إذا كان التصريح الطوعي يتعلق بعد

 أخطاء، ُيرجى اإلشارة إلى تاريخ إدراك أول خطأ.

 

 األخطاءتفاصيل 

من األخطاء خطأ في هذا القسم، يتعين عليك إدراج كل خطأ ترغب بالتصريح عنه من خالل نموذج التصريح الطوعي. قم بتعبئة هذا القسم لكل 

 التي تم إدراكها.

 بموجب تصريح قمت بتقديمه إلى الهي 
ً
 بمبلغ تم التصريح عنه مسبقا

ً
ئة ضمن إقرار الضريبة إذا كان الخطأ الذي تقوم بالتصريح عنه متعلقا

وإدخال رقم املرجع للتصريح السابق/ األصلي الذي تم تقديمه والذي  قائمة الخيارات االنتقائية، ُيرجى اإلشارة إلى "نوع" التصريح األصلي باستخدام 

 إلى الهيئة، 
ً
 بأي تصريح تم تقديمه مسبقا

ً
. قم بتقديم املزيد من التفاصيل باإلشارة إلى أي تصريحفال تقم تتعلق به األخطاء. وإذا لم يكن الخطأ متعلقا

للهيئة" إذا كان الخطأ يؤدي إلى الدفع على طبيعة الخطأ الذي تقوم بالتصريح عنه، قم باختيار "مستحق  بناءا". الوصفحول الخطأ في خانة "

قد أن الخطأ يؤدي إلى استحقاقك لضريبة قابلة لالسترداد. في " إذا كنت تعتقابل لالسترداد من الهيئة استحقاق مبلغ ضريبة انتقائية أعلى، أو "

الفترة  هذا القسم، عليك تحديد قيمة الخطأ فقط. أما في القسم أدناه )أي قسم اإلقرار الضريبي(، فال بد من التصريح عن القيمة املتعلقة بكامل

 الخطأ.
ً
 الضريبية شامال

 والتي من شأنها مساعدة الهيئة على مراجعة التصريح الطوعي الخاص بك. ومن التي تتعلق ب املطلوبةُيرجى تحميل املستندات 
ً
هذا الخطأ تحديدا

 ذلك. أو تصريحات االستيراد أو ما شابهذلك على سبيل املثال الفواتير 
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 " لحفظ هذا الخطأ وإضافة املزيد من األخطاء.حفظ وإضافة املزيدقم بالضغط على "

 

 

 بتصريح استيراد وتصريح خصم لنفس الفترة  مالحظة مهمة: 
ً
ال بد من التصريح عن األخطاء كل على حدة. فإذا كان أحد األخطاء متعلقا

 .  منفصلتصريح خطأ لنفس الفترة الضريبية ولكل  خطئانالضريبية، وجب عليك التصريح عنهما بشكل منفصل على أنهما 

    

 ملخص األخطاء

 
ً
 لجميع األخطاء التي قمت بالتبليغ عنها ضمن أقسام تفاصيل األخطاء.يتضمن هذا القسم ملخصا
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 األدلة املستندية

شير يلخطأ/ األخطاء التي تم اإلفصاح عنها ضمن نموذج التصريح الطوعي. كما يجب أن وخلفية عن  امفصل  شرح  تضمني خطابيرجى تحميل 

إلى أسباب التصريح الطوعي واألخطاء املصرح عنها باإلضافة إلى أثرها على األقسام/ الخانات ذات الصلة في اإلقرار الضريبي.  خطابالا هذ

 الهيئة في اإلقرار بطلبك. خطابال اهذ ساعديسو 

 

 حساب الضريبة االنتقائية املستحقة 

"، والتي تشمل املبالغ التي اإلقرار يعرض لك املبالغ "كما وردت في  الذيهذا هو القسم الرئيس ي في نموذج التصريح الطوعي للضريبة االنتقائية  

حدثة ا
ُ
 لصحيحة.قد تكون صرحت بها في نموذج إقرار الضريبة االنتقائية الذي قدمته واملبلغ "كما هو اآلن" حيث ُيطلب منك إعطاء املبالغ امل

 بمزيد من التفاصيل:

 :تشير  إلى املبالغ التي تم التصريح عنها في كل خانة من آخر إقرار ضريبي أو تصريح طوعي أو تقييم ضريبي. وتتم  كما ورد في التصريح

 للسماح لك باالطالع على أحدث األرقام املتعلقة بهذه الفترة الضريبية.
ً
 تعبئة هذا املبالغ تلقائيا

  :تشير إلى قيم إقرار الضريبة االنتقائية/التصريح الطوعي/ التقييم الضريبي )حسب الحال( التي تم تصحيحها في كل من  كما هو اآلن

 تلك الخانات. يجب عليك إدراج الضريبة االنتقائية النهائية التي تتوافق مع نفس الخانة لنفس الفترة الضريبية. من املهم املالحظة بأن

 .  وليس مبالغ األخطاءالتي كان من املفترض التصريح عنها لتلك الفترة  القيم الكليةيجب أن تكون  هذه القيم

 

عليك تعديل خانة "كما هو اآلن" في حال كان الخطأ/ األخطاء التي تقوم  .بشكل تلقائي باملبالغ ذات الصلة"كما هو اآلن"  ةتتم تعبئة خان

الجديدة التي يجب التصريح عنها في  الكليةاإلقرار الضريبي ذات الصلة واإلشارة إلى القيمة بتصحيحها ذات تأثير على كل من خانات 

 للمبلغ "كما ورد في التصريح".
ً
. وإذا لم تكن هناك أخطاء في الخانة، يجب أن يبقى املبلغ مساويا

ً
 تلك الخانة تحديدا
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 املخّول بالتوقيع

 بناء على املعلومات التي ذكرها املستخدم في طلب التسجيل الخاص به. ةتم تعبئي
ً
 تفاصيل املخّول بالتوقيع تلقائيا
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 اإلجراءات

تتأكد من قبل تقديم نموذج التصريح الطوعي للضريبة االنتقائية، قم بمراجعة كافة املعلومات التي تمت تعبئتها في النموذج بعد استكماله. عندما  

 أسفل الشاشة. "تقديمصحة كافة املعلومات، ُيرجى الضغط على "

 .إلغاء" أو إلغاء النموذج من خالل الضغط على " كمسودة"حفظ كما يمكن حفظ ما قمت بإدخاله من معلومات من خالل الضغط على " 

 

 ملخص التصريح الطوعي عن الضريبة االنتقائية 3.1.2 

الطوعي/ التقييم الضريبي" في قسم الضريبة االنتقائية، تظهر الشاشة التالية. تتضمن هذه الشاشة  التصريحEX214-على تبويب "الضغط  عند

 لجميع التصريحات الطوعية التي قمت بتقديمها.
ً
 ملخصا
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 وفيما يلي وصف لألعمدة التي تظهر في هذا الجدول: 

 تم تقديمه؛الذي نموذج اليسمح للمستخدم باالطالع على  :عرض التفاصيل 

  تاريخ تقديم النموذج؛ :التسليمتاريخ 

 هي الفترة الضريبية التي يتعلق بها التصريح الطوعي؛ :فترة الضريبة االنتقائية 

 رقم يمكن استخدامه كمرجع للتواصل مع الهيئة؛ :رقم املرجع 

 حدثة للفترة الضريبية ذات الصلة بعد :الضريبة االنتقائية بعد التصريح الطوعي
ُ
تقديم التصريح الطوعي واإلقرار  قيمة الضريبة امل

 به؛

 بلغ بها
ُ
 قيمة الضريبة للفترة الضريبية ذات الصلة قبل تقديم التصريح الطوعي واإلقرار به؛ :صافي الضريبة املستحقة الدفع امل

 قدم )إن ُوجدت(؛ :مبلغ الغرامة
ُ
 الغرامات املطبقة على النموذج امل

 تم الرفض‘تم تقديمه إلى الهيئة بانتظار اتخاذ اإلجراءات، أو  ، أي’معلق‘، ’املسودة‘حالة النموذج. ويمكن أن تكون الحالة هي  :الحالة’ 

 بمعنى أن الهيئة رفضت النموذج أو تم اإلقرار به أي تم قبول النموذج من قبل الهيئة.

 نموذج إذا تم حفظ النموذج كمسودة أو إذا طلبت الهيئة املزيد من عبارة عن زر تعديل يسمح لدافع الضريبة بتعديل ال :اإلجراء

 املعلومات.

  



 

11 

 نموذج التصريح الطوعي عن ضريبة القيمة املضافة  .3.2

يمكن تقديم تصريح طوعي بخصوص إقرار ضريبة القيمة املضافة أو طلب استرداد قمت بتقديمه في السابق إلى الهيئة أو بخصوص تقييم ضريبي  

 إلى الهيئة، قم بالتوجه إلى تبويب "
ً
 - VAT201أرسلته الهيئة إليك. لتقديم تصريح طوعي بخصوص إقرار ضريبة قيمة مضافة تم تسليمه مسبقا

ضمن السطر الذي يضم إقرار ضريبة القيمة املضافة “" تقديم تصريح طوعية" في قسم ضريبة القيمة املضافة والضغط على يضريبال اترار قاإل

 أدناه. الصورةالذي ترغب بتقديم التصريح الطوعي بخصوصه. يرجى االطالع على 

   

بالتوجه إلى تبويب "التصريحات الطوعية/ التقييمات الضريبية" في  لضريبة القيمة املضافة، قم يضريبلتقديم تصريح طوعي بخصوص تقييم 

ضمن السطر الذي يضم التقييم الضريبي الذي يجب تقديم التصريح الطوعي “تقديم تصريح طوعيقسم ضريبة القيمة املضافة والضغط على "

 بخصوصه.

 

أي إقرار ضريبي أو تقييم ضريبي، فهذا يعني أنه تم تقديم نموذج تصريح مقابل تقديم تصريح طوعي" خيار " ى املالحظة بأنه في حال عدم وجوديرج

ي طوعي أو تقييم ضريبي  آخر بخصوص ذلك اإلقرار أو التقييم. بإمكان دافع الضريبة الذهاب إلى قسم "التصريح الطوعي/ التقييم الضريبي" ف

 صفحة الخدمات اإللكترونية.
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يظهر نموذج التصريح الطوعي لتلك الفترة الضريبية. يرجى إدراج القيم املحدثة س. يم تصريح طوعي" تقدلتقديم تصريح طوعي، قم بالضغط على "

 الخاصة باإلقرار الضريبي وتقديم املستندات املؤيدة.

 نموذج التصريح الطوعي عن ضريبة القيمة املضافة 3.2.1 

 للنموذج، بما في ذلك املعلومات التي ينبغ
ً
 ي استكمالها في كل قسم:يتضمن القسم أدناه وصفا

 بيانات الشخص الخاضع للضريبة وفترة إقرار ضريبة القيمة املضافة  

رجى تتم تعبئة تفاصيل الشخص الخاضع للضريبة وفترة إقرار ضريبة القيمة املضافة التي تقوم بتقديم التصريح الطوعي بشأنها بشكل تلقائي. يُ 

 استكمال أي خطوات أخرى.التحقق من املعلومات للتأكد من صحتها قبل 

ة قم باختيار التاريخ الذي أدركت فيه وقوع الخطأ الذي تقوم بالتصريح عنه في نموذج التصريح الطوعي. إذا كان التصريح الطوعي يتعلق بعد

 أخطاء، ُيرجى اإلشارة إلى تاريخ إدراك أول خطأ.

 

 تصحيح األخطاء

 كما يلي: املضافة إلى قسمين مقابل كل قسم في نموذج اإلقرار الضريبيينقسم نموذج التصريح الطوعي عن ضريبة القيمة  
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 :تشير املبالغ في كل من خانات "كما ورد في التصريح" إلى املبالغ التي تم التصريح عنها في كل خانة من آخر إقرار  كما ورد في التصريح

 للسماح لك باالطالع على أحدث األرقام املتعلقة بهذه الفترة ضريبي أو تصريح طوعي أو تقييم ضريبي. وتتم تعبئة هذا املبالغ تلقائي
ً
ا

 الضريبية.

  :تشير املبالغ في كل من خانات "كما هو اآلن" إلى قيم اإلقرار الضريبي/التصريح الطوعي/ التقييم الضريبي لضريبة القيمة  كما هو اآلن

املضافة )حسب الحال( التي تم تصحيحها في كل من تلك الخانات. يجب عليك إدراج ضريبة القيمة املضافة النهائية التي تتوافق مع 

التي كان من املفترض التصريح عنها  القيم الكليةضريبية. من املهم املالحظة بأن هذه القيم يجب أن تكون نفس الخانة لنفس الفترة ال

 .  املبالغ الخاطئةوليس لتلك الفترة 

 

 تتم تعبئة خانات "كما هو اآلن" بشكل تلقائي 
ً
ان باملبالغ ذات الصلة "كما هي اآلن". عليك تعديل خانة "كما هو اآلن" في حال ك مسبقا

الخطأ الذي تقوم بتصحيحه ذو تأثير على كل من خانات اإلقرار الضريبي/التصريح الطوعي/ التقييم الضريبي ذات الصلة )حسب الحال( 

. ويجب أن تكون هذه القيمة عبارة عن القيمة الواردة  الكليةواإلشارة إلى القيمة 
ً
الجديدة التي يجب التصريح عنها في تلك الخانة تحديدا

" باإلضافة إلى قيمة الخطأ لكل من الخانات، وكما ورد أعاله، يجب أن تمثل هذه القيمة املبلغ الكلي التصريحة "كما ورد في في خان

 
ً
الصحيح الذي يجب إدراجه ضمن اإلقرار الضريبي وليس قيمة الخطأ. وإذا لم تكن هناك أخطاء في الخانة، يجب أن يبقى املبلغ مساويا

 لتصريح".للمبلغ "كما ورد في ا
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 متطلبات تقارير إضافية 

 من تصحيح الخطأ.يرجى تعديل خيار  
ً
 ك في إقرار ضريبة القيمة املضافة السابق إذا كان ذلك جزءا

 

 املستندات املؤيدة 

يتضمن خلفية ووصف مفصل للخطأ/ األخطاء التي تم اإلفصاح عنها ضمن نموذج التصريح الطوعي. كما يجب أن يشير هذا  خطابيرجى تحميل 

. ويساعد هذا ات ذات الصلة في اإلقرار الضريبيالخطاب إلى أسباب التصريح الطوعي واألخطاء املصرح عنها باإلضافة إلى أثرها على األقسام/ الخان

 اإلقرار بطلبك.الخطاب الهيئة في 
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 اإلقرار واملخّول بالتوقيع 

  ةتعبئ تمي 
ً
 مراجعة التفاصيل والتحقق من التصريح.قم ب في طلب التسجيل. كما تفاصيل املخّول بالتوقيع تلقائيا

 

 اإلجراءات  

ما تتأكد قبل تقديم نموذج التصريح الطوعي لضريبة القيمة املضافة، قم بمراجعة كافة املعلومات التي تمت تعبئتها في النموذج بعد استكماله. عند

 في أسفل الشاشة. "تقديمالضغط على "ب قممن صحة كافة املعلومات، 

 .إلغاء"" غاء النموذج من خالل الضغط علىأو إل  كمسودة" حفظ"له من معلومات من خالل الضغط علىكما يمكن حفظ ما قمت بإدخا 

 

 ملخص التصريحات الطوعية عن ضريبة القيمة املضافة 3.2.2 

الضغط على تبويب "التصريح الطوعي/ التقييم الضريبي" في قسم ضريبة القيمة املضافة، تظهر الشاشة التالية. تتضمن هذه الشاشة  ندع

 للتقييمات الضريبية التي تم تقديمها
ً
 ملخصا
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 -وفيما يلي وصف لألعمدة التي تظهر في التصريحات الطوعية عن ضريبة القيمة املضافة  

 يسمح للمستخدم باالطالع على نموذج تم تقديمه؛ عرض التفاصيل 

 تاريخ تقديم النموذج؛ تاريخ التسليم 

 الفترة األصلية التي يتم التصحيح خاللها؛ فترة اإلقرار الضريبي لضريبة القيمة املضافة 

 رقم يمكن استخدامه كمرجع للتواصل مع الهيئة؛ رقم املرجعي للتصريح الطوعيال 

  قدمة بعد  املضافةصافي ضريبة القيمة
ُ
 تصحيح الخطأ تقديمالضريبة امل

 بلغ بها
ُ
قدمة قبل  صافي الضريبة املستحقة الدفع امل

ُ
 تصحيح الخطأ؛ تقديمعبارة عن الضريبة امل

 قدم )إن ُوجدت(؛ التصريحالغرامات املطبقة على  مبلغ الغرامة
ُ
 امل

 بانتظار اتخاذ اإلجراءات، أو تم الرفض و ، أي تم تقديمه إلى الهيئة معلق، مسودةحالة النموذج. ويمكن أن تكون الحالة هي  الحالة

 بمعنى أن الهيئة رفضت النموذج أو تم اإلقرار به أي تم قبول النموذج من قبل الهيئة؛

 ملعلومات؛يظهر زر تعديل يسمح لدافع الضريبة بتعديل النموذج إذا تم حفظ النموذج كمسودة أو إذا طلبت الهيئة املزيد من ا اإلجراء 

 دفع املبلغ املستحق .4

للحصول على تفاصيل دفع التصريحات الطوعية. املتوفر على موقع الهيئة يرجى الرجوع إلى دليل الدفع   

 الغرامات .5

في الحاالت التي يتم فيها تقديم التصريح الطوعي، يمكن للهيئة أن تفرض بعض الغرامات. وتعتمد الغرامات على كل من تلك الحاالت بصفة 

مستقلة. ويمكن االطالع على تفاصيل الغرامات املرتبطة بالتصريح الطوعي من خالل تبويب "التصريح الطوعي/ التقييم الضريبي" في قسم 

 الضريبة االنتقائية وضريبة القيمة املضافة املعني.
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 امللحق أ: أدوات ومعلومات أخرى مفيدة على الشاشة .6

بإمكانكم تغيير لغة النماذج من العربية إلى اإلنجليزية. قوموا بالضغط على األيقونة الظاهرة في أعلى الشاشة إلى اليمين للقيام   

  بذلك.

" إلى جانب بعض الخانات. وإذا قمتم بوضع السهم فوق iكما ستظهر أيقونة تحمل حرف "

 تكمال هذه الخانة.هذه األيقونة، فسوف تظهر لكم معلومات إضافية حول اس

ثم اختيار امللف من جهازكم والضغط  اختيار امللفاتلتحميل ملف، يرجى الضغط على خانة 

لتحميل امللف. لتحميل عدة ملفات، عليكم تكرار هذه الخطوات. لحذف  الفتحعلى خانة 

 الصغيرة التي تظهر باللون األحمر. ×ملف تم تحميله، يرجى الضغط على إشارة 

خانة ذات قائمة اختيارات، ُيرجى الضغط على السهم الذي يشير إلى األسفل إلى يمين لتعبئة 

تلك الخانة واختيار الخيار املناسب. ويكون عدد الخيارات املسموح لكم بها في معظم الحاالت 

 هو خيار واحد.

وإدخال  لتعبئة خانة تحتاج إلى تاريخ، ُيرجى الضغط على أيقونة التقويم إلى يمين تلك الخانة

 التاريخ من التقويم. وسيظهر التاريخ في الخانة بشكل اليوم/ الشهر/ السنة.


