قانون ال ضريبة على الدخل
الباب الول
تعاريف
مادة) (1
في تطققبيق أحكققام هققذا القققانون  ،تكققون للكلمققات والعبققارات
التية المعنى المبين قرين كقل منهقا  ،مقا لقم يقتقض السقياق معنقى
آخر :
الضريبة

 :الضريبة على الدخل .

الوزارة

 :وزارة القتصاد والمالية .

الوزير

 :وزير القتصاد والمالية .

الدارة

 :الوحدة الدارية المختصة بتنفيذ أحكام هذا
القانون .

المدير

 :مدير الدارة .

النشاط

 :مهنة  ،أو حرفة  ،أو خدمة  ،أو تجارة  ،أو
صناعة ،
أو مضاربة  ،أو مقاولة  ،أو أي عمل يستهدف
تحقيق ربح
أو دخل  ،بما في ذلك استغلل الملك
المنقولة وغير المنقولة .
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المكلف

 :شخص طبيعي أو معنوي خاضع للضريبة ،
وفقا لحكام هذا القانون .

الشقققققققققققققخص  :رئيس مجلس الدارة  ،أو العضو المنتدب  ،أو
المسؤول

المدير المخول  ،أو أي شخص يمثل الشركة
أو المنشأة أو يدير أعمالها .

السنة الضريبية

 :اثني عشر شهرا تبدأ من الول من يناير وتنتهي
في الحادي والثلثين من ديسمبر من ذات
السنة .

الفترة المحاسبية

 :الفترة التي يعد بشأنها المكلف حساباته .

الدخل الجمالي

 :مجموع دخول وأرباح المكلف الناشئة من
المصادر المحددة في هذا القانون .

الدخل الصافي

 :الدخل الجمالي بعد استقطاع الخصومات
المسموح بها  ،وفقا لحكام هذا القانون .

القققدخل الخاضقققع  :الدخل الصافي بعد خصم الخسائر المنصوص
للضريبة
القرار

عليها في المادة ) (10من هذا القانون .
 :بيان يقر فيه المكلف بالدخل الخاضع
للضريبة  ،وقيمة الضريبة المستحقة عليه ،
وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض .
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المقيم

 -1 :شخص طبيعي تتوفر فيه إحدى الحالت
التية :
أ -إذا كان له مسكن دائم في الدولة .
ب -إذا أقام في الدولة مدة تزيد على
مائة وثلثة وثمانين يوما متصلة أو
متقطعة خلل ) (12اثنى عشر شهرا
.
ج -إذا كان مركز مصالحه الحيوية في
الدولة .
 -2شخص معنوي تتوفر فيه إحدى الحالت
التية :
أ -إذا كان قد تأسس وفقا للتشريعات
القطرية .
ب -أن يكون مقره الرئيسي في الدولة .
ج -إذا كان مركز إدارته الرئيسي أو
الفعلي في
الدولة .

المنشأة الدائمة

 :مكان ثابت يؤدى المكلف من خلله كل أو

–4-

بعض أعماله ،
بما في ذلك  ،على سبيل المثال  ،الفرع  ،أو
المكتب ،
أو المصنع  ،أو الورشة  ،أو المنجم  ،أو بئر
البترول أو الغاز  ،أو المحجر  ،أو موقع البناء ،
أو مشروع التجميع  ،أو مكان لستكشاف أو
استخراج أو استغلل موارد الثروة الطبيعية .
وتشمل المنشأة الدائمة النشاط الذي يقوم به
المكلف من خلل شخص يتصرف باسمه أو
لمصلحته  ،من غير الوكيل ذي الوضع المستقل
.
التاوات

 :المبالغ المدفوعة  ،أيا كان نوعها  ،مقابل
استعمال أو الحق في استعمال حقوق
التأليف والنشر المتعلقة بعمل أدبي أو فني
أو علمي  ،بما في ذلك الفلم  ،أو الشرطة
أو السطوانات المستعملة في البث الذاعي أو
التليفزيوني  ،أو براءة
اختراع  ،أو علمة صنع  ،أو علمة تجارية  ،أو
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رسم ،
أو نموذج  ،أو تصميم  ،أو أسلوب  ،أو عملية
سرية ،
أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال
معدات صناعية
أو تجارية أو علمية  ،أو مقابل معلومات
متعلقة بتجربة صناعية أو تجارية أو علمية .
المكافآت الفنية

 :المبالغ المدفوعة  ،أيا كان نوعها  ،مقابل
خدمات فنية أو تقنية أو استشارية .

الباب الثاني
نطاق سريان الضريبة
الفصل الول
ا لخضوع للضريبة
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مادة) (2
تفققرض ضققريبة سققنوية علققى مجمققوع الققدخل الخاضققع للضققريبة
للمكلققف  ،الناشقيء عقن مصقادر فقي الدولقة خلل السقنة الضقريبية
السابقة .
ء من حكم الفقرة السابقة  ،تفرض الضريبة على :
واستثنا ً
الفوائد والعوائد المصرفية المتحققة خارج الدولة بشقرط أن

-1

تكون ناتجة عن مبالغ ناشئة من نشاط المكلف فيها .
العمولت المستحقة بمقتضى اتفاقات الوكالققة أو الوسققاطة

-2

أو التمثيل التجاري  ،التي تحققت خارج الدولققة عققن أنشققطة تمققت
فيها .

مادة) (3
تشمل الدخول المتحققة في الدولة ما يأتي :

-1

الدخل الجمالي الناشئ عن نشاط يزاول في الدولة .

-2

الدخل الجمالي الناشئ عن عقود تنفذ كليا أو جزئيا في الدولة .

-3

الدخل الجمالي الناشئ عن عقارات كائنة في الدولة  ،بما فققي
ذلققك مبيعققات السققهم والحصققص فققي الشققركات المسققاهمة أو
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شركات الشخاص التي تتكون أصولها أساسا مققن عقققارات كائنققة
في الدولة .

-4

الدخل الجمالي الناشئ عن أسهم أو حصص الشققركات المقيمققة
في الدولة أو المدرجة بأسواقها المالية .

-5

مقابل الخدمات المدفوع إلى المراكز أو المقار الرئيسية أو الفروع
أو إلى الشركات المرتبطة .

-6

فوائد القروض التي يتم الحصول عليها في الدولة 0

-7

الدخل الجمالي الناشئ عن استكشاف أو اسققتخراج أو اسققتغلل
موارد طبيعية كائنة في الدولة .

-8

الدخل الجمالي الققذي يخضققع للضققريبة فققي الدولققة اسققتنادا إلققى
اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي .

الفصل الثاني
العفاءات الضريبية
مادة) (4
مع عدم الخلل بالعفاءات الضريبية الخرى المقررة بمققوجب
ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققوانين خاصقققققققققققققققققققققققققققققققققققققة
أو اتفاقيات دولية  ،أو التي تتقرر وفقا لحكام المواد من ) (51حققتى
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) ( 56مقققققققققققققققققققققققققققققققققققققن هقققققققققققققققققققققققققققققققققققققذا
القانون  ،تعفى الدخول التية من الضريبة :

-1

الفققوائد والعققوائد المصققرفية المسققتحقة للشققخاص الطققبيعيين ،
ممن ل يمارسون نشاطا خاضعا للضريبة في الدولة  ،سواء كانوا
مقيمين أم غير مقيمين فيها .

-2

فوائد وعوائد أذونات الخزانة العامة أو سققندات التنميققة أو سققندات
الهيئات والمؤسسات العامة .

-3

الرباح الرأسققمالية الناشققئة عققن التصققرف فققي عقققارات أو أوراق
ماليققة  ،الققتي يحققهققا أشققخاص طققبيعيون  ،بشققرط أل تكققون
العقارات أو الوراق المالية المتصرف فيهققا تابعققة لصققول نشققاط
خاضع للضريبة.

-4

أرباح السهم والققدخول الخققرى الناشققئة عنهققا  ،إذا كققانت المبققالغ
الموزعة خلل السنة الضريبية مستقطعة من :
 -1أرباح تم إخضاعها للضريبة بموجب أحكام هذا القانون.
ب-أرباح تم توزيعها من قبل شققركة  ،تكققون أرباحهققا معفققاة مققن
الضققريبة  ،بمققوجب أحكققام هققذا القققانون أو بمققوجب قققوانين
أخرى .
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-5

الدخل الجمالي الناشئ عققن النشققطة الحرفيققة الققتى ل تسققتخدم
اللت  ،والققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققتي
ل يتجاوز دخلها الجمالي مائة ألف ريققال فققي السققنة  ،ول يتجققاوز
متوسط عدد عمالها في السنة الضريبية ثلثة عمال  ،والققتي تتققم
مزاولتها من خلل منشأة واحدة  ،وذلك وفقا للضوابط والشروط
التي تحددها اللئحة التنفيذية لهذا القانون .

-6

الدخل الجمالي الناشئ عن أنشطة الزراعة أو الصيد البحري.

-7

الدخل الجمققالي الققذي تحققققه الشققركات غيققر القطريققة للملحققة
الجوية أو البحرية العاملة في الدولة  ،بشرط المعاملة بالمثل.

-8

الدخل الجمالي للشخاص الطققبيعيين القطرييققن المقيميققن فققي
الدولة  ،بما في ذلك حصصهم في أرباح الشخاص المعنوية .

-9

الققدخل الجمققالي للشققخاص المعنويققة المقيمققة فققي الدولققة
والمملوكة بالكامل للقطريين .

ا لفصل الثالث
الفترة المحاسبية
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مادة) (5
تعتبر الفترة المحاسبية  ،للمكلف الذي يزاول نشاطا  ،هي السنة
الضريبية .
ومع ذلك يجوز للمكلف  ،بعد الحصول على موافقققة الدارة  ،أن
يتخذ فترة محاسبية مغايرة للسنة الضريبية  ،وفقققا لمققا تحققدده اللئحققة
التنفيذية لهذا القانون .
وتكون الفترة المحاسبية للمكلف اثني عشر شققهرا  ،مققع مراعققاة
مايأتي :
-1

إذا بدأ المكلف نشاطه بعد بداية السنة الضريبية  ،فققإن الفققترة
المحاسبية تحسب من تاريخ بدء النشاط .
ول يجوز أن تقل الفترة المحاسبية الولى عن ستة أشققهر أو تجققاوز

ثمانية عشر شهرا .
وفي جميع الحوال  ،تحسب الضريبة على أساس الققدخل الخاضققع
للضريبة في المدة الفعلية من الفترة المحاسبية .
-2

في حالة تصفية النشاط  ،تبققدأ الفققترة المحاسققبية مققن تاريققخ
نهاية الفترة المحاسبية السابقة إلى تاريخ انتهاء أعمال التصفية.

-3

في حالة التوقف عن النشققاط أو التنققازل عنققه أو بيعققه  ،تبققدأ
الفترة المحاسبية من تاريققخ نهايققة الفققترة المحاسققبية السققابقة إلققى
تاريخ التوقف أو التنازل أو البيع 0

 – 11-4

إذا باشر المكلف نشققاطا مؤقتققا ل تتجققاوز مققدته ثمانيققة عشققر
شهرا  ،تكون الفترة المحاسبية هي فترة النشاط .

مادة) (6
يحدد المكلققف دخلققه الخاضققع للضققريبة علققى أسققاس المحاسققبة
القائمة على مبدأ الستحقاق المعمول بها فققي المحاسققبة التجاريققة ،
وفقققا للمعققايير المحاسققبية الدوليققة  ،وذلققك مققع مراعققاة أحكققام هققذا
القانون ولئحته التنفيذية .
ول يجققوز للمكلققف اسققتعمال طققرق محاسققبية أخققرى  ،إل بعققد
الحصول على موافقة الدارة .

الباب الثالث
حساب الضريبة
الفصل الول
الدخل الخاضع للضريبة
مادة) (7
يحدد الدخل الخاضع للضريبة على أساس الدخل الجمالي
الناشئ عققن جميققع المعققاملت الققتي ينفققذها المكلققف بعققد اسققتنزال
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الخصومات  ،والخسائر المسموح بها وفقا لحكققام المققادة ) (10مققن
هذا القانون .
ويقصد بالخصومات المسموح بها المصاريف والتكاليف التي
يتحملها المكلف  ،والتي تتوفر فيها الشروط التية :
 -1أن تكون لزمة لتحقيق الدخل الجمالي.
 -2أن تكون تم تحملها بصفة فعلية ومؤيدة بالمستندات .
 -3أل ُتزيد من قيمة الصول الثابتة المستعملة في النشاط .
 -4أن تكون متعلقة بالسنة الضريبية .

مادة) (8
تشمل الخصومات المسموح بها  ،على الخص  ،ووفقا لما
تحدده اللئحة التنفيذية لهذا القانون  ،ما يأتي :
 -1تكلفة المواد الولية  ،والمواد المستعملة  ،والخدمات اللزمققة
لمزاولة النشاط .
 -2فوائد القروض المستخدمة في النشاط .
 -3الرواتققب  ،والجققور  ،ومكافققآت نهايققة الخدمققة  ،ومققا فققي
حكمهقققققققققققققا  ،بمقققققققققققققا فقققققققققققققي ذلقققققققققققققك
مققا ُيسققتقطع لحسققاب التقاعققد أو مكافققآت نهايققة الخدمققة أو
لحساب صناديق الستثمار للعاملين بالمنشأة .
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 -4اليجارات .
 -5أقساط التأمين .
 -6الديون المعدومة .
 -7المخصصات التي تكونها البنوك لمواجهة الديون المشكوك فيها
 ،وتلك التي تكونها شركات التأمين لمواجهة المخاطر  ،حتى )
 (%10عشرة بالمائة مققن الققدخل الصققافي قبققل القيققام بهققذا
الخصم  ،والخصم المشار إليه بالبند ) (9من هذه المادة .
 -8استهلكات الصول الثابتة.
 -9الهبات  ،والتبرعات  ،والعانات  ،والشتراكات في العمال
الخيرية أو النسانية أو العلمية أو الثقافية أو الرياضية
المدفوعة في الدولة لجهات حكومية أو هيئات أو مؤسسات
عامة أو أي كيان آخر مرخص له في الدولة  ،بشرط أل
تتعدى قيمتها ) (%5خمسة بالمائة من الدخل الصافي قبل
إجراء هذا الخصم  ،وكذلك الخصم المنصوص عليه بالبند )(7
من هذه المادة .
 -10الضرائب والرسوم من غير الضريبة على الققدخل  ،المقققررة
بموجب هذا القانون .
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ء مققن أحكققام البقققنود المنصققوص عليهققا فققي الفقققرة
واسققتثنا ً
السابققة  ،يجوز للشخاص الذين يمارسققون مهنققة حققرة أن يختققاروا
خصم ) (%30ثلثين بالمائة مقن دخلهقم الجمقالي عوضقا عقن كقل
المصاريف والتكاليف المسموح لهم بخصمها .

مادة) (9
ل يجوز خصم المصروفات والتكاليف التية :

-1

المصروفات والتكاليف التي تقم إنفاقهققا لتحقيققق دخققل معفققي مققن
الضريبة .

-2

المبالغ المدفوعة بالمخالفة لقوانين الدولة .

-3

الغرامات والجزاءات المفروضة بسبب مخالفة قوانين الدولة .

-4

المصروفات أو الخسققائر الققتي تتعلقق بتعويضقات ُأسققتردت أو قابلقة
للسققترداد  ،إذا لققم يتققم حسققاب تلققك التعويضققات ضققمن الققدخل
الجمالي للمكلف .

-5

الحصة من جملققة المصققروفات المنفقققة علققى الققترفيه  ،والفندقققة ،
ومقققققققققققققققققققققققققققققققأكولت المطقققققققققققققققققققققققققققققققاعم ،
والجققازات  ،واشققتراكات النققوادي  ،وهققدايا الزبققائن  ،وذلققك وفقققا
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للوضاع والشروط وبالنسققب الققتي تحققددها اللئحققة التنفيذيققة لهققذا
القانون .

-6

الرواتب والجور والمكافآت وما في حكمها  ،بمققا فققي ذلققك المزايققا
العينية  ،المدفوعة للمالك وزوجققه والبنققاء  ،وللشققركاء فققي شققركة
التضقققامن أو شقققركة التوصقققية البسقققيطة  ،ولمقققدير الشقققركة ذات
المسؤولية المحدودة الذي يملك  ،بصفة مباشققرة أو غيققر مباشققرة ،
أغلبية الحصص في الشركة .

-7

حصة الفرع من النفقات الدارية والعامة للمركققز أوالمقققر الرئيسققي
التي تزيد على النسبة التي تحددها اللئحة التنفيذية لهذا القانون .

-8

أي خصومات أخرى غير مسموح بها  ،وفقا لحكام هذا القانون .

مادة) (10
يجققوز للمكلققف أن يسققتنزل الخسققائر الققتي حققهققا خلل السققنة
الضريبية من الدخل الصافي للسنوات اللحقة  ،مع مراعاة ما يأتي :
-1

عقدم ترحيققل الخسققائر أكققثر مققن ثلث سققنوات بعققد نهايقة السققنة

الضريبية التي تحققت فيها .
-2

عدم استنزال الخسائر الناشئة عن مصدر للققدخل معفققي أو غيققر

خاضع للضريبة .
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الفصل الثاني
سعر الضريبة
مادة) (11
يكون سعر الضريبة ) (%10عشرة بالمائة من الدخل الخاضققع
للضريبة للمكلف خلل السنة الضريبية 0
ء مققن حكققم الفقققرة السققابقة  ،يكققون سققعر الضققريبة
واسققتثنا ً
كالتي :
 -1أُ -يطبق سعر الضريبة المنصوص عليه في التفاقيات التي تكون
الحكومة
أو الوزارات أو الجهزة الحكومية ا ُ
لخرى أو الهيئات أو
المؤسسات العامة طرفا
فيها  ،المبرمة قبل العمل بهذا القانون  ،فإذا لم تحدد التفاقية
سعر الضريبة تفرض الضريبة بسعر ) (%35خمسة وثلثين
بالمائة .
بُ -يطبق سعر الضريبة وجميع الشروط الضريبية ا ُ
لخرى
المنصوص عليها في التفاقيات المتعلقة بالعمليات البترولية ،
وفقا للتعريف المحدد لها بالقانون رقم
) (3لسنة  2007بشأن استغلل الثروات الطبيعية ومواردها ،
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على أل يقل سعر الضريبة في جميع الحوال عن )(%35
خمسة وثلثين بالمائة .
 -2مع مراعاة أحكام التفاقيات الضريبية  ،تخضع المبالغ المدفوعة
لغير المقيمين  ،مقابل أنشطة غير متعلقة بمنشأة دائمة في
الدولة  ،إلى استقطاع نهائي من المنبع  ،وفقا
لما يأتي :
أ (%5) -خمسقققة بالمقققائة مقققن المبلقققغ الجمقققالي للتقققاوات
والمكافآت الفنية 0
ب (%7) -سبعة بالمائة من المبلغ الجمالي للفوائد  ،والعمولت
 ،ومكافقآت الوسقاطة  ،ومكافقآت الدارة ومكافقآت الحضقور
لرئيققس وأعضققاء مجلققس الدارة  ،وغيققر ذلققك مققن المبققالغ
المدفوعة مقابل خدمات نفذت  ،كليا أو جزئيا  ،في الدولة .

الباب الرابع
اللتزامات الضريبية
الفصل الول
التسجيل والخطار
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مادة) (12
-1

على كل مكلف يزاول نشاطا  ،أو يحقققق دخل ً خاضققعا للضققريبة ،
أن يسققجل نفسققه لققدى الدارة  ،خلل ثلثيققن يومققا مققن تاريققخ
الحصول على موافقة الجهة المختصة علققى بققدء النشققاط أو مققن
اليوم الول لتحقق الدخل  ،أيهما أقرب  ،أو من تاريخ العمل بهققذا
القانون  ،بالنسبة للمكلفين المزاولين للنشاط في هذا التاريخ .

-2

على كل مكلققف يققزاول نشققاطا فققي الدولققة  ،إخطققار الدارة بققأي
تغيير يمكن أن يؤثر على التزاماته الضريبية خلل ثلثين يوما مققن
تاريخ حصول التغيير .

-3

على كل مكلف يزاول نشاطا في الدولة  ،أن يتقدم بطلب للدارة
لستخراج بطاقة ضريبية خلل ثلثين يومققا مققن بققدء النشققاط  ،أو
مققن تاريققخ العمققل بهققذا القققانون  ،بالنسققبة للمكلفيققن المزاوليققن
للنشاط في هذا التاريخ .
وذلققك وفقققا للضققوابط والشققروط والجققراءات الققتي تحققددها اللئحققة
التنفيذية لهذا القانون .
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مادة) (13
-1

على المكلفين الذين قاموا بالتصرف في نشاطهم أو توقفققوا عققن
مزاولتقققققققققققققققققققققققققققققققققققه  ،كليقققققققققققققققققققققققققققققققققققا
أو جزئيا  ،إخطار الدارة بذلك  ،خلل الثلثيقن يومقا التاليقة لتاريقخ
وقققققققققققققققققققققققققققققققققققوع التصققققققققققققققققققققققققققققققققققرف
أو التوقف  ،بحسب الحوال .
وإذا كان سبب التوقف عن ممارسة النشاط وفاة المكلقف  ،القتزم
ورثته بالخطار خلل ستين يوما من تاريخ الوفاة .

-2

يكققون كققل مققن المتنققازل والمتنققازل إليققه  ،والبققائع والمشققتري ،
مسقققققققققققققققققققققققققققققققؤولين بالتضقققققققققققققققققققققققققققققققامن
عما استحق من ضرائب وجزاءات مالية عن النشاط المتنازل عنققه
أو المباع حتى تاريخ التنازل أو البيع .

الفصل الثاني
تقديم القرارات الضريبية
مادة) (14
-1

يلتزم المكلف  ،الققذي يقزاول نشققاطا  ،بتققديم إققرار للدارة علقى
النموذج المعد لهذا الغرض  ،خلل أربعة أشقهر مقن تاريقخ انتهقاء
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الفترة المحاسبية  ،يققبين فيققه الققدخل الخاضققع للضققريبة  ،ومقققدار
الضريبة المستحقة عليه .
ويقدم المكلفون الخققرون القققرار خلل أربعققة أشققهر مققن نهايققة
السنة الضريبية .

-2

في حالة تصققفية العمققال  ،يقققدم المصققفي القققرار خلل الجققل
المحققققققققققققققققققققققدد فققققققققققققققققققققققي البنققققققققققققققققققققققد
السابق .

-3

ء من أحكام البند ) (1مققن هققذه المققادة  ،إذا تققوفي المكلققف
استثنا ً
خلل السققنة الضققريبية  ،يقققدم الورثققة أو الميققن علققى التركققة أو
المصفي  ،القرار خلل ستة أشهر من تاريخ الوفاة .

-4

إذا كان المكلف قاصرا أو عديم الهلية  ،يقدم ولي أمره أو القيققم
عليه القرار خلل أربعة أشهر من نهاية السنة الضريبية .

-5

مع مراعاة أحكام المواد من ) (22إلى ) (26ومن ) (40إلى )(46
ء على موافقققة
والمادة ) (57من هذا القانون  ،يجوز للمكلف  ،بنا ً
الدارة  ،أن يقققدم إقققرارا معققدل ً لتصققويب الخطققاء الققتي تضققمنها
القرار المتعلق بسنة ضريبية سابقة أو لضققافة مققا وقققع فيققه مققن
سهو .
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مادة) (15
يقدم المكلف الذي يزاول نشاطا معفيا من الضققريبة  ،بمققوجب
قوانين الدولققة  ،إلققى الدارة  ،القققرار المنصققوص عليققه فققي المققادة
السابقة  ،مرفقا به الميزانية وحسققاب الربقاح والخسقائر مدققققة مقن
قبل مراقب حسابات مقيد في الدولة  ،وذلققك خلل المققدة المحققددة
في البند ) (1من المادة السابقة .

مادة) (16
يجوز للدارة مد الجل المحدد لتقديم القرار المنصوص عليه
في المادتين
السابقتين  ،إذا قدم المكلف طلبا بذلك  ،مبنيا على أسباب معقولة ،
قبل ثلثين يوما من انتهاء هذا الجل .
ول يجققوز للدارة تمديققد هققذا الجققل  ،فققي الحالققة المنصققوص
عليها في البند ) (2من المادة ) (14من هذا القانون  ،لكثر من أربعة
أشهر بعد انقضاء المدة المحددة لتقديم القرار.
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مادة) (17
على المكلف  ،الذي يتوفر فيه أحد الشققروط التيققة  ،أن يرفققق
بالقرار الحسابات النهائية المدققة من قبل مراقب حسابات مقيد في
الدولة :

-1

أن يزيد رأس المال على ) (100000مائة ألف ريال .

-2

أن يزيد مجموع الدخل الخاضققع للضققريبة علققى ) (100000مققائة
ألف ريال .

-3

أن يكون مقره الرئيسي خارج الدولة .

الفصل الثالث
اللتزامات المحاسبية
مادة) (18
على المكلفين الذين يزاولون نشاطا في الدولة  ،مسك الدفاتر
المحاسبية والسجلت والمستندات  ،وفقا لقوانين الدولة والمعايير
المحاسبية الدولية وما تحدده اللئحة التنفيذية لهذا القانون .
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مادة) (19
على المكلفين الذين يزاولون نشاطا في الدولة  ،الحتفاظ
بجميع الدفاتر المحاسبية والسجلت والمستندات المتعلقة بنشاطهم
في المكان الذي يزاولون فيه هذا النشاط  ،وذلك لمدة عشر سنوات
تالية للسنة التي تتعلق بها تلك الدفاتر والسجلت والمستندات .
ء من أحكققام الفقققرة السققابقة  ،يعفققى المكلفققون مققن
واستثنا ً
اللققتزام بالحتفققاظ بالققدفاتر المحاسققبية والسققجلت والمسققتندات
المشار إليها  ،في الحالت ووفقا للشروط والوضاع التي تحققددها
اللئحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة) (20
على الشخاص الطبيعيين والمعنويين  ،الملزمين بدفع المبققالغ
المحددة في البند ) (2من المادة ) (11من هذا القانون  ،اسققتقطاع
الضريبة من المنبع وأداؤهققا للدارة قبققل اليققوم السققادس عشققر مققن
الشهر التالي للشهر الذي تم خلله الدفع .
ويصدر الشخاص الطبيعيون والمعنويون شققهادة بالسققتقطاع
مققن المنبققع لصققالح الشققخاص الققذين دفعققت لهققم المبققالغ موضققوع
الستقطاع  ،وفقا لحكام اللئحة التنفيذية لهذا القانون .
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مادة) (21
على الوزارات والجقهزة الحكومية الخقرى والهيئقات
والمؤسسات العامة والشركات إخطار الدارة بالعقود والتفاقات
والصفقات التي تبرمها إذا تجاوزت قيمتها الحدود التي تحددها
اللئحة التنفيذية لهذا القانون .
ومع مراعاة أحكام الفقرة السادسة من المادة ) (38مققن هققذا
القانون  ،تقوم الهيئات والمؤسسققات العامققة والشققركات والجمعيققات
والمنشآت الفردية وأي كيان آخر تحدده اللئحة التنفيذية لهذا القانون
 ،بإخطققار الدارة  ،مققتى طلبققت ذلققك  ،بققأي معلومققات تتعلققق بربققط
الضريبة المستحقة على المكلف الققذي تكققون لققه معققاملت مققع تلققك
الجهات .
ويتم الخطار المنصوص عليه في الفقرتيققن السققابقتين  ،خلل
ثلثيققن يومققا مققن تاريققخ طلققب الدارة أو مققن تاريققخ إبققرام العقققد أو
التفاق أو الصفقة  ،بحسب الحوال .

الباب الخامس
صلحيات الدارة وواجباتها
الفصل الول
ربط الضريبة
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مادة) (22
تربققط الضققريبة علققى أسققاس الققدخل الخاضققع للضققريبة المققبين
بالقرار  ،إذا قبلته الدارة .
ويحق للدارة إعادة النظر فققي جميققع عناصققر الققدخل الخاضققع
للضريبة  ،إذا تبين لها عدم صققحتها  ،والمطالبققة  ،كلمققا اقتضققى المققر
ذلك  ،بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصققول أو تسققليمه باليققد
للمكلف أو الشخص المسؤول  ،بما يأتي :
 -1حضور المكلف أو وكيققل عنققه لتقققديم إيضققاحات ومعلومققات
تتعلق بالقرار .
 -2تقديم أي بيانات أو معلومات أو مستندات يتطلبها ربط
الضريبة 0
 -3تقديم الدفاتر أو السجلت أو الحسابات أو البيانات المتعلقة
بالنشاط لفحصها

خلل المدة التي تحددها

الدارة للمكلف أو وكيله .
وللدارة  ،عند الضرورة  ،أن تحصل على صورة من هذه
الدفاتر والسجلت والحسابات والبيانات .
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مادة) (23
للدارة الحق في عدم العتداد بالقرار  ،وربققط الضققريبة علققى
أساس تقديري  ،في الحققالت الققتي يتعققذر فيهققا ربققط الضققريبة علقى
أسقققققققاس القققققققدخل الحقيققققققققي للمكلقققققققف  ،ويشقققققققمل
ذلك  ،على الخص  ،الحالت التي ل يقوم فيها المكلف بما يأتي :

-1

تقققديم الققرار السقنوي أو المسققتندات المرفقققة بققه  ،خلل المقدد
المحددة في المواد من ) (14إلى ) (16من هذا القانون 0

-2

مسك الدفاتر أو السجلت المنصوص عليها فققي المققادة ) (18مققن
هذا القانون  ،أو إذا كانت هذه الدفاتر أو السققجلت غيققر صققحيحة
أو غير منتظمة 0

-3

تقديم المعلومات واليضققاحات والققدفاتر والسققجلت والمسققتندات
الخرى التي تطلبها الدارة  ،وفقا للبند ) (2مققن المققادة السققابقة ،
أو عنقققققققد تققققققققديم معلومقققققققات خقققققققاطئة أو دفقققققققاتر
أو سجلت أو مستندات غير صحيحة أو غير منتظمة 0
ويتققم الربققط علققى أسققاس المعلومققات والبيانققات المدققققة
والقرائن والدلئل الموضوعية التي تحددها اللئحة التنفيذيققة لهققذا
القانون .
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مادة) (24
يتضمن قرار ربط الضريبة  ،على الخص  ،ما يأتي :

-1

الوقائع والمعلومات والقرائن التي تم على أساسها ربققط الضققريبة
0

-2

الدخل الخاضع للضريبة  ،والضريبة المستحقة  ،والجزاءات المالية
المتعلقة بها 0

-3

المققدة الققتي يتعيققن خللهققا أداء الضققريبة  ،والجققزاءات الماليققة
المتعلقققققققققققققققققققققة بهققققققققققققققققققققا  ،ومكققققققققققققققققققققان
أدائها 0

-4

حققق المكلققف فققي العققتراض والتظلققم مققن قققرار الربققط  ،وفقققا
لحكام المواد من ) (28إلى ) (34من هذا القانون .
وتخطققر الدارة المكلققف بقققرار ربققط الضققريبة  ،علققى النمققوذج
المعققد لهققذا الغققرض  ،بكتققاب مسققجل مصققحوب بعلققم الوصققول أو
تسليمه باليد للمكلف أو الشخص المسؤول 0

مادة) (25
مققع مراعققاة أحكققام المققادة ) (57مققن هققذا القققانون  ،ل يجققوز
للدارة إعادة ربط الضريبة المستحقة على المكلف عن سنة ضققريبية
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سبق ربط الضققريبة عنهققا  ،إل إذا تكشققفت للدارة معلومققات جديققدة
تؤثر على اللتزامات الضريبية للمكلف لم يتم العتداد بها عنققد الربققط
السابق للضريبة .
وتسري على قرار إعادة ربققط الضققريبة ذات القواعققد المطبقققة
ء.
على قرار ربط الضريبة ابتدا ً

مادة) (26
يعتبر المصفي مكلفا  ،وتتخذ إجراءات الربط في مواجهته 0

الفصل الثاني
اللتزام بالسرية
مادة) (27
علققى مققوظفي الدارة المحافظققة علققى سققرية المعلومققات
والمسققتندات الققتي تصققل إلققى علمهققم أو تكققون فققي حققوزتهم أثنققاء أو
بمناسبة أداء واجباتهم .
ويعفى موظفو الدارة من هذا اللتزام في حالة الكشف عققن
هذه المعلومات إلى المكلف أو وكيله  ،أو إلى هيئة قضائية  ،أو إلى
أي جهة حكومية بشرط موافقة المكلف  ،أو إذا كققان الكشققف عنهققا
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يتم في إطار إجراءات تبادل معلومات بموجب اتفاقية ضريبية تبرمها
الحكومة .

الباب السادس
العتراضات و التظلمات
الفصل الول
العتراضات
مادة) (28
يجوز للمكلف أن يعترض  ،بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول
 ،على قرار ربط الضريبة خلل ثلثين يوما من تاريخ إخطاره به .
ويقدم العقتراض إلقى الدارة  ،ويقترتب علقى تققديم العقتراض
وقف تنفيذ قرار ربط الضريبة .
وإذا لم يقدم المكلف اعتراضا  ،فققي المققدة المشققار إليهققا  ،فققإن
قرار ربط الضريبة يصبح نهائيا  ،وتكون الضريبة مستحقة وواجبة الداء
.
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مادة) (29
تنظر الدارة في العتراض  ،وتخطر المكلف بقرارها فيه ،
بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو تسليمه باليد للمكلف أو
الشخص المسؤول  ،خلل ستين يوما من تاريخ تقديم العتراض .
ويعتبر مضي ستين يوما دون رد على العتراض بمثابققة رفققض
ضمني له .
وفي حالة موافقة المكلققف علققى قققرار الدارة فققي العققتراض
ء على ذلك .
المقدم منه  ،تربط الضريبة بصفة نهائية  ،بنا ً

الفصل الثاني
التظلمات
مادة) (30
ُتنشأ بالوزارة لجنققة تسققمى" لجنققة التظلققم الضققريبي"  ،تشققكل
برئاسة أحد قضاة محكمة الستئناف يختاره المجلس العلى للقضاء
 ،وعضوية ممثل عن كل من :

-1

وزارة القتصاد والمالية .

-2

وزارة العمال والتجارة .
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-3

ديوان المحاسبة .

-4

غرفة تجارة وصناعة قطر .

-5

جمعية المحاسبين القانونيين القطرية .
وترشح كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة .
ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة  ،وتنظيم أعمالها ،
ء على اقتراح الوزير .
وتحديد مكافآتها  ،قرار من مجلس الوزراء  ،بنا ً

مادة) (31
يجوز للمكلف  ،إذا لم يقبل قرار الدارة في العتراض  ،تقديم
تظلم أمام لجنة التظلم الضريبي .
ويقدم التظلم خلل ثلثين يوما من تاريخ إخطار المكلف بقرار
الدارة في
العتراض  ،أو من تاريخ انقضاء المدة المحددة للبت في العتراض
دون رد عليه  ،بحسب الحوال .
وفي حالة عدم تقديم المكلف التظلم  ،خلل المدة
المذكورة  ،فإن قرار الدارة في العتراض أو قرار ربط الضريبة ،
بحسب الحوال  ،يصبح نهائيا  ،وتصبح الضريبة مستحقة .
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مادة) (32
تختص اللجنة بالفصل فققي التظلمققات المقدمققة مققن المكلققف ،
وفقققققققققققققققققققققققا لحكققققققققققققققققققققققام المققققققققققققققققققققققادة
السابقة  ،وللجنة تخفيض الجزاءات المالية المشار إليها في المادتين
) (41) ، (40من هذا القانون .
ول يقققترتب علقققى تققققديم التظلقققم وققققف ققققرار الدارة فقققي
العتراض .
ول يحققول التظلققم دون تنفيققذ قققرار ربققط الضققريبة  ،إذا كققان
العتراض قد قدم وفقا لحكام المادة ) (28من هذا القققانون  ،ولققم
تصدر الدارة قرارها خلل المدة المحددة .

مادة) (33
تخطر اللجنة المكلف والدارة  ،بكتاب مسققجل مصققحوب بعلققم
الوصول  ،بتاريخ ومكان نظر التظلم  ،وذلققك قبقل انعقادهقا بخمسققة
عشر يوما على القل .
وعلى المكلف وممثل الدارة الحضور أمام اللجنة فققي الموعققد
المحدد بالخطار  ،ويجوز للمكلف أن ينيب وكيل ً عنققه بمققوجب توكيققل
رسمي .
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وللجنة أن تطلب من كل من المكلققف والدارة تقققديم مققا تققراه
ضروريا من المعلومات والمستندات اللزمة للبت في التظلم .

مادة) (34
تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها  ،ول يكققون انعقادهققا صققحيحا إل
بحضققور رئيسققها وأربعققة مققن أعضققائها علققى القققل  ،وتكققون جلسققاتها
سقرية  ،وتصقدر قراراتهقا بأغلبيقة أصقوات العضقاء الحاضقرين  ،وعنقد
التساوي يرجح الجانب الققذي منققه الرئيققس  ،ويجققب أن تكققون قراراتهققا
مسببة .
وتلققتزم اللجنققة بمراعققاة الصققول والمبققادئ العامققة لجققراءات
التقاضي .

مادة) (35
تخطر اللجنة المكلف والدارة بقرارها  ،بكتاب مسققجل مصققحوب
بعلققققققققققققققققققققققققققققققققققققم الوصققققققققققققققققققققققققققققققققققققول ،
أو تسليمه باليد للمكلف أو الشخص المسؤول .
ويجوز للمكلقف والدارة الطعقن فقي ققرار اللجنققة أمقام القدائرة
الداريققة بالمحكمققة البتدائيققة خلل سققتين يومققا مققن تاريققخ الخطققار
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بالقرار  ،ول يترتب على الطعن وقف تنفيذ قققرار اللجنققة  ،مققا لققم تقققرر
المحكمة غير ذلك .
ء على الحكم النهققائي
ويتحدد اللتزام الضريبي النهائي للمكلف  ،بنا ً
الصادر في الطعن .

الباب السابع
تحصيل و استرداد الضريبة
الفصل الول
تحصيل الضريبة
مادة) (36
يؤدي المكلف الضريبة المستحقة من واقع القرار المقققدم منققه ،
وفققي ذات يققوم تقققديم القققرار  ،وفققي حالققة انقضققاء مققدة العققتراض
المنصققوص عليهققا فققي المققادة ) (28مققن هققذا القققانون  ،دون تقققديم
اعققتراض  ،يكققون المكلققف ملزمققا بققأداء الضققريبة والجققزاءات الماليققة
المتعلقة بها خلل ثلثين يوما من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها .

وفي حالة موافقة المكلف على قققرار الدارة فققي العققتراض ،
تؤدى الضريبة المستحقة خلل ثلثين يوما مققن تاريققخ إخطققاره بهققذا
القرار .
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وفي غير الحالت المنصوص عليها فققي الفقرتيققن السققابقتين ،
تحصل الضريبة والجزاءات المالية المتعلقققة بهققا دفعققة واحققدة خلل
ثلثين يوما من تاريخ إخطقار المكلققف بقرد الدارة علققى العقتراض ،
بكتاب مسجل مصققحوب بعلققم الوصققول أو تسققليمه باليققد للمكلققف أو
الشخص المسؤول  ،أو من تاريققخ انقضققاء المققدة المنصققوص عليهققا
في المادة ) (29من هذا القانون دون رد .
ء على طلب صاحب الشأن  ،الموافقة علققى
ويجوز للدارة  ،بنا ً
أداء الضققريبة المسققتحقة والجققزاءات الماليققة المتعلقققة بهققا علققى
أقساط  ،وفقا لما تبينه اللئحة التنفيذية لهذا القانون  ،فققإذا لققم يقققم
المكلف بققأداء أي قسققط مققن القسققاط  ،اسققتحقت جميققع القسققاط
المتبقية فورا .

الفصل الثاني
الحجز على أموال المكلف
مادة) (37
ء على موافقة الوزير  ،في الحالت التي يتبين
يقوم المدير  ،بنا ً
فيها أن تحصيل الضريبة مهدد بالضققياع  ،باستصققدار أمققر مققن قاضققي
المققور المسققتعجلة بتوقيققع الحجققز التحفظققي علققى أمققوال المكلققف
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اللزمة لتحصيل الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها  ،سواء كانت
في حيازة المكلف أم غيره .
وتعتبر هذه الموال محجققوزا عليهققا حجققزا تحفظيققا مققن تاريققخ
إخطار المكلف بأمر قاضي المور المستعجلة  ،ول يجوز له التصرف
فيها إل في حالة رفع الحجز بأمر من قاضي المور المستعجلة 0
ويجوز للمكلف ولذوي الشأن الطعن في المققر بتوقيققع الحجققز
أمام المحكمة المختصة خلل ثلثين يوما من تاريخ الخطار .

مادة) (38
إذا أصبح قرار ربققط الضققريبة والجققزاءات الماليققة المتعلقققة بهققا
ء علققى
نهائيا  ،ولم يتم أداؤها في التاريخ المحدد  ،يقوم المدير  ،بنققا ً
موافقة الوزير  ،باتخاذ إجراءات الحجز التنفيذي على أمققوال المكلققف
اللزمققة لتحصققيل الضققريبة  ،سققواء كققانت هققذه المققوال فققي حيققازة
المكلف أم غيره .
ويجوز للدارة أن تطلب  ،بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول
 ،من أي شخص  ،أن يقدم لها  ،خلل ثلثين يومققا مققن تاريققخ تسققلم
هذا الكتاب  ،إقرارا بما في ذمته من مبالغ لحساب المكلف  ،ويشمل
القرار ما يأتي :
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أ -المبالغ التي في ذمته لحساب المكلف وآجال أداءها.
ب -المبالغ التي في حيازته والمستحقة للمكلف قبل طققرف ثققالث ،
ومققا إذا كققان مرخصققا لققه بققالداء للمكلققف نيابققة عققن الطققرف
الثالث .
وعلققى الشققخص المققذكور فققي الفقققرة السققابقة أداء المبققالغ
المستحقة على المكلف لحسققاب الخزينققة فققي حققدود مبلققغ الضققريبة
والجزاءات المالية المتعلقة بهققا خلل ثلثيققن يومققا مقن تاريققخ حلققول
أجلها  .ويجب دفع المبالغ التي حققل أجلهققا فققي تاريققخ تقققديم البيققان
للدارة  ،خلل ثلثين يوما من هذا التاريخ .
وفي حالة عدم تقديم القرار مققن هققذا الشققخص خلل المققدة
المحققددة  ،أو فققي حالققة عققدم أداء المبققالغ للدارة  ،وفقققا لحكققام
الفقرة السابقة  ،تقوم الدارة باتخاذ إجراءات الحجز التنفيققذي علققى
أموال هذا الشخص .
وفي سبيل تطبيق أحكام الفقرتين الولققى والرابعققة مققن هققذه
المقققققققققققققققققققققققققققققققادة  ،تخطقققققققققققققققققققققققققققققققر الدارة
المدين  ،وينفذ الحجز من قبل الدارة وفقا لحكام القانون .
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ول تسري أحكققام الفقققرات الثانيققة والثالثققة والرابعققة مققن هققذه
المققققققققققققققققققققققادة علققققققققققققققققققققققى البنققققققققققققققققققققققوك ،
إل بأمر من المحكمة .

الفصل الثالث
استرداد مبلغ الضريبة والجزاءات المالية المحصلة دون
وجه حق
مادة) (39
يجققوز للمكلققف اسققترداد مبققالغ الضققريبة والجققزاءات الماليققة
المحصلة منه دون وجه حق  ،بطلب يقدم إلى الدارة  ،خلل خمس
سنوات من تاريخ ثبوت عدم أحقية الدارة في تحصيل مبلغ الضققريبة
والجزاءات المالية المتعلقة بها وعلمه بذلك .
وتقوم الدارة بإخطار المكلف بقرارهققا بشققأن طلققب السققترداد
خلل ستين يوما من تاريخ تقديمه .
ويجوز للمكلف التظلم أمام لجنة التظلققم الضققريبي  ،فققي حالققة
رفققض الدارة الطلققب المشققار إليققه  ،أو فققي حالققة عققدم إخطارهققا
المكلف بقرارها خلل المدة المشار إليها .
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وتسري أحكام المواد )(33ق ،ق )(34ق ،ق ) (35من هققذا القققانون
على التظلم المشار اليه .
وفي حالة تققأخر الدارة فققي رد المبققالغ المحصققلة  ،دون وجققه
حقققققققققققققققققققق  ،خلل المقققققققققققققققققققدة المشقققققققققققققققققققار
إليهققا  ،يكققون للمكلققف الحققق فققي تعققويض  ،يحسققب وفقققا لحكققام
اللئحقققققققققققققققققققققة التنفيذيقققققققققققققققققققققة لهقققققققققققققققققققققذا
القانون .

الباب الثامن
الجزاءات المالية والعقوبات
الفصل الول
الجزاءات المالية
مادة)(40
 -1كل مكلف ل يقوم بتقديم القرار خلل المدد المنصوص عليها فققي
المواد من ) (14إلى ) (16من هذا القانون  ،يوقع عليه جزاء مالي
مققققققققداره ) (100مقققققققائة ريقققققققال عقققققققن كقققققققل يقققققققوم
تأخير  ،بحد أقصى ) (36000ستة وثلثين ألف ريال .
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 -2كل مكلف ل يقوم بأداء الضريبة خلل المدد المنصوص عليهققا فققي
المادة ) (36من هذا القانون  ،يوقع عليه جققزاء مققالي بنسققبة )1.5
 (%واحد ونصف بالمائة من مبلغ الضريبة المستحقة عن كل شققهر
تأخير أو جزء منه  ،بما ل يجاوز مبلغ الضريبة المستحقة .
 -3تبدأ مدة التأخير من اليوم التالي لنقضاء آخر أجققل لتقققديم القققرار
وتنتهي في تاريخ تقديم القرار أو أداء الضريبة بحسب الحوال .

مادة) (41
-1

كل مكلف يخالف أحكام المادتين ) (13/1) ، (12من هذا القانون
 ،يوقع عليه جزاء مالي مقداره ) (5000خمسة آلف ريال .

-2

كل مكلف مستفيد بإعفاء ضريبي ل يقدم المستندات المشار إليهققا
في المادة ) (15من هذا القانون  ،يوقع عليه جزاء مالي مقققداره
) (10000عشرة آلف ريال .

-3

كل مكلف يخالف أحكام المققواد )(17ق ،ق )(18ق ،ق ) (19مققن هققذا
القانون  ،يوقع عليه جزاء مالي مقققداره ) (15000خمسققة عشققر
ألف ريال .

-4

كل شخص ل يقوم باستقطاع الضققريبة مققن المنبققع  ،وفقققا لحكققم
المادة ) (20من هذا القانون  ،يوقع عليه جزاء مققالي يعققادل مبلققغ
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الضققريبة الققتي لققم تسققتقطع  ،بالضققافة إلققى أداء مبلققغ الضققريبة
المستحقة .

مادة) (42
يجققوز للمققدير إعفققاء المكلققف  ،كليققا أو جزئيققا  ،مققن الجققزاءات
المالية المنصوص عليها في المادتين ) (41) ، (40من هذا القانون ،
بحد أقصى ) ( 50000خمسين ألف ريققال  ،وذلققك فققي حالققة تقققديم
المكلف لمبررات معقولة .
ويلغى العفاء المبين بالفقرة السابقة  ،إذا قدم المكلف طعنا
أمام لجنة التظلم الضريبي  ،وفقا لحكام المادة ) (31من هذا
القانون .

الفصل الثاني
العقوبات
مادة)(43
مع عققدم الخلل بققأي عقوبققة أشققد ينققص عليهققا قققانون آخققر ،
يعقققققققققققققققققققققاقب بقققققققققققققققققققققالحبس مقققققققققققققققققققققدة
ل تجاوز ثلثة أشققهر وبالغرامققة الققتي لتزيققد علققى ) (15000خمسققة
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عشققققققققققققققققققققققققر ألققققققققققققققققققققققققف ريققققققققققققققققققققققققال
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف أو شخص مسؤول :
 -1قدم دفاتر أو سجلت أو مستندات مزورة أو صورية .
 -2استعمل طرقا احتياليققة  ،تشققمل تقققديم بيانققات أو مسققتندات
مقققققققققققققققققققققققققققققزورة أو صقققققققققققققققققققققققققققققورية
أو غير صحيحة  ،بقصد الحصول على خصم أو إعفاء ضريبي
أو استرداد الضريبة التي سبق أداؤها 0
 -3تعمد إخفاء الدخل الحقيقي أو أي نشاط خاضع للضريبة .
 -4قام بأي عمل بقصد منع موظفي الدارة من أداء واجباتهم .
وبالضافة إلى العقوبة المنصوص عليها في الفقققرة السققابقة ،
توقققققققققققققققققققققققع علققققققققققققققققققققققى المكلققققققققققققققققققققققف
أو الشخص المسؤول الذي يرتكب إحدى الجققرائم المنصققوص عليهققا
في البندين )(2ق ،ق ) (3من الفقرة السققابقة  ،غرامققة بنسققبة )(%20
عشرين بالمائة من الضريبة المستحقة .

مادة) (44
يعاقب كل من ساهم بالتحريض أو التفاق أو المسققاعدة فققي
ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الولى من المادة

– 43 -

السققابقة  ،بالعقوبققات المنصققوص عليهققا فيهققا  ،ويكققون مسققؤول ً
بالتضققامن مققع المكلققف أو الشققخص المسققؤول عققن دفققع الضققريبة
والجزاءات المالية المتعلقة بها .

مادة) (45
مع عققدم الخلل بققأي عقوبققة أشققد ينققص عليهققا قققانون آخققر ،
يعققققققققققققققققققققققاقب بققققققققققققققققققققققالحبس مققققققققققققققققققققققدة
ل تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي ل تزيد على ) (30000ثلثين ألققف
ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين  ،كل من خالف أحكام المققادة )(27
من هذا القانون .

مادة) (46
تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد )) ، (44) ، (43
 (45من هذا القانون في حالة العود  ،ويعتبر المتهم عائدا إذا ارتكب
جريمة مماثلة خلل خمس سققنوات مققن تاريققخ تمققام تنفيققذ العقوبققة
المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة .
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مادة) (47
ل يجوز إقامة الدعوى الجنائية  ،وفقا لحكام المققواد مققن )(43
ء على طلب كتابي من الوزير .
إلى ) (46من هذا القانون  ،إل بنا ً

مادة) (48
للوزير  ،أو من ينيبه  ،التصالح في الجرائم المنصوص عليها في
هذا القانون  ،في أي حالة تكون عليها الققدعوى  ،قبققل صققدور حكققم
بات فيها  ،وذلك مقابل أداء المبالغ التي يصدر بها قرار من الوزير .
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائيققة والثققار المترتبققة
عليها  ،وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تققم التصققالح أثنققاء
تنفيذها .

مادة) (49
يكون لموظفي الدارة  ،الذين يصدر بتخققويلهم صققفة مققأموري
الضبط القضائي قرار من النائب العققام بالتفققاق مققع الققوزير  ،ضققبط
وإثبات ما يقع بالمخالفة لحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له .
ويحق لهؤلء الموظفين الدخول إلى المحال التي يزاول فيها
المكلف نشاطه
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وملحقاتها  ،للقيام بأي أعمال يقتضيها الربط الضريبي  ،وفقا لما
تحدده اللئحة التنفيذية لهذا القانون .

الباب التاسع
أحكام عامة
الفصل الول
منع التجنب الضريبي
مادة) (50
في حالة دخول المكلف فققي اتفاقققات أو عمليققات أو معققاملت
يكون أحد أهدافها الساسية تجنققب أداء الضققريبة المسققتحقة  ،يجققوز
للدارة سحب الميزة الضريبية التي حصل عليها بسبب هذه التفاقات
أو العمليات أو المعاملت  ،وذلك وفقا لحكام اللئحة التنفيذيققة لهققذا
القانون .
ويجققوز للدارة  ،فققي أي مققن الحققالت المنصققوص عليهققا فققي
الفقرة السابقة  ،اتخاذ الجراءات التية كلها أو بعضها :
-1

تطبيق قيمة سعر السوق  ،في حالة المنافسة الكاملققة  ،علققى

تصرف أو حدث اقتصادي يكون المكلف قد أخضعه لقيمة مختلفة
.
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إعادة تكييف التصرف إذا لم يعكس شكله مضققمونه الحقيقققي

0
-3

تعديل مبلغ الضريبة المستحق على المكلف أو أي شخص آخر

تكون له علقة بالتفاقات أو العمليققات أو المعققاملت المنصققوص
عليها في الفقرة الولى من هذه المادة .

الفصل الثاني
لجنة العفاء الضريبي
مادة) (51
ُتنشأ بالوزارة لجنة تسمى" لجنة العفاء الضريبي"  ،تشكل من
ممثلين اثنيققن عققن وزارة القتصققاد والماليققة  ،يكققون أحققدهما رئيسققا
للجنة  ،وممثل عن كل من :
-1

وزارة العمال والتجارة .

-2

وزارة الطاقة والصناعة .

-3

غرفة تجارة وصناعة قطر .
وترشح كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة .
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ويصققدر بتسققمية رئيققس وأعضققاء اللجنققة  ،وتنظيققم أعمالهققا ،
ء علققى اقققتراح
وتحديققد مكافآتهققا  ،قققرار مققن مجلققس الققوزراء  ،بنققا ً
الوزير .

مادة) (52
تختص لجنة العفاء الضريبي بما يأتي :
 -1تلقي ودراسققة طلبققات العفققاء مققن الضققريبة  ،وإعققداد التوصققيات
بشأنها  ،ورفعها للوزير ،

ول يجوز أن تجاوز مققدة العفققاء سققت

سنوات .
 -2دراسة إلغاء العفاءات السابق منحها بسققبب الخلل باللتزامققات
القانونية أو انحرافهققا عققن أغراضققها  ،وإعققداد التوصققيات بشققأنها ،
ورفعها للوزير .

مادة) (53
علقى لجنقة العفقاء الضقريبي  ،عنقد نظرهقا طلبقات العفقاء ،
مراعاة الضوابط التية :

-1

أن يسهم المشروع في دعم وتنمية الصناعة أو الزراعة أو الصققيد
البحقققققققققققققققققققققققققققققققري أو التجقققققققققققققققققققققققققققققققارة
أو النفقققط أو التعقققدين أو السقققياحة أو استصقققلح الراضقققي أو
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المواصقققققققققققققققققققققققققققققلت أو أنشقققققققققققققققققققققققققققققطة
أو مشروعات تحتاج إليهققا البلد  ،وتكققون ذات منققافع اقتصققادية أو
اجتماعية  ،سواء كانت هذه المشروعات مملوكة بالكامققل لفققراد
أم شققققققققركات أم مؤسسققققققققات قطريققققققققة أو أجنبيققققققققة
أو مشتركة .

-2

أن يكون المشروع متفقا مع أهققداف خطققة التنميققة القتصققادية ،
وتمت موافقة الجهات الحكومية المختصة عليققه  ،وأن يسققهم فققي
تنمية القتصاد الوطني مع الخذ في العتبار ما يأتي :
أ -حجم الستثمار ومكانه .
ب -الربحية التجارية .
ج -مدى التكامل مع المشروعات الخرى .
د -مدى اعتماد المشروع على عناصر النتاج المتوفرة في البلد .
هق -أثر المشروع على الميزان التجاري وميزان المدفوعات .
 -3أن ُيدخل المشروع تقنيات حديثة .
 -4أن يؤدي المشروع إلى خلق فرص عمل للمواطنين .
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مادة) (54
-1

يصققدر بالعفققاء قققرار مققن الققوزير  ،إذا كققانت مققدة العفققاء الققتي
أوصت بها اللجنة ل تجاوز ثلث سنوات .

-2

ء على توصققية اللجنققة
يصدر بالعفاء قرار من مجلس الوزراء  ،بنا ً
مشققققققققققققققققققققققققققققققققققفوعة بققققققققققققققققققققققققققققققققققرأي
الوزير  ،إذا كانت مدة العفاء تجاوز ثلث سنوات 0

-3

تبدأ مدة العفاء المنصققوص عليهققا فققي البنققدين السققابقين  ،مققن
تاريخ صدور قرار العفاء أو من تاريخ بدء النشاط  ،أيهمققا أقققرب
0

-4

يصققدر قققرار إلغققاء العفققاء مققن السققلطة الققتي أصققدرت القققرار
ء على توصية لجنة العفاء الضريبي  ،ويتققم تحصققيل
بالعفاء  ،بنا ً
الضريبة التي تم العفاء منهققا والجققزاءات الماليققة المتعلقققة بهققا ،
وفقا لحكام هذا القانون 0

مادة) (55
للمكلف أن يتظلم من القرار الصادر برفض طلب العفاء أو
إلغاء العفاء إلى الوزير  ،وذلك خلل ثلثين يوما من تاريخ إخطاره
بالقرار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
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وللوزير  ،في حالة ما إذا تبين له أن التظلم يقوم علققى أسققباب
جدية  ،أن يحيل التظلم إلى لجنة العفاء الضريبي .
وفي جميع الحوال  ،يتم البققت فققي التظلققم خلل ثلثيققن يومققا
من تاريخ تقديمه  ،ويعد عدم الرد خلل هققذه المققدة بمثابققة رفققض
ضمني للتظلم .

مادة) (56
تسري أحكام المواد من ) (52إلى ) (55من هذا القانون على
التوسعات في المشروعات  ،بشققرط زيققادة تكلفققة التوسققعة علققى )
 (%50خمسقققققققين بالمقققققققائة مقققققققن تكلفقققققققة المشقققققققروع
الصلي .

الفصل الثالث
التقادم
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مادة) (57
ينقضققي حققق الدارة فققي ربققط الضققريبة والجققزاءات الماليققة
المتعلقة بها عن سنة ضريبية معينة  ،بانقضققاء خمققس سققنوات تاليققة
للسنة التي قدم فيها المكلف القرار 0
وفي حالة عققدم قيققام المكلققف بتقققديم القققرار  ،ينقضققي حققق
الدارة في ربط الضريبة بمضي عشر سققنوات تاليققة للسققنة الضققريبية
التي لم يقدم المكلف عنها القرار .
وفي حالة عدم قيام المكلف بالتسجيل بققالدارة  ،وفقققا لحكققام
المققققققققققققققققققققققادة ) (12مققققققققققققققققققققققن هققققققققققققققققققققققذا
القانون  ،تبدأ الفترة المنصوص عليها في الفقققرة السققابقة مققن تاريققخ
اكتشاف الدارة لنشطة المكلف .
وبالضافة إلى أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القققانون
المدني  ،تنقطع المدد المشار إليها  ،فققي الفقققرات السققابقة  ،بمققوجب
إخطار المكلف بكتاب مسجل مصققحوب بعلققم الوصققول  ،بأحققد المقور
التية :
أ -قرار ربط الضريبة وفقا لحكام المواد من ) (22إلى ) (26مققن
هذا القانون 0
ب -أداء الضريبة أو الجزاءات المالية المستحقة 0
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ج -إحالة النزاع إلى لجنة التظلم الضريبي .

مادة) (58
يسقط حق الدارة فققي تحصققيل الضققرائب والجققزاءات الماليققة
بمضي عشر سقنوات تاليققة للسققنة الققتي أصقبح خللهققا مبلققغ الضققريبة
والجزاءات المالية مستحقا .

مادة) (59
ينقضي حق المكلف فققي طلققب اسققترداد الضققرائب والجققزاءات
المالية المتحصلة منه  ،دون وجه حق  ،بمضققي المققدة المشققار إليهققا
في المادة )/39فقرة أولى( من هذا القانون .
وبالضققافة إلققى أسققباب قطققع التقققادم المنصققوص عليهققا فققي
القانون المققدني  ،تنقطقع المقدة المشققار إليهقا فقي الفقققرة السقابقة
بالطلب الذي يخطر به المكلف الدارة  ،بكتاب مسجل مصحوب بعلم
الوصول  ،بمطالبته برد ما تم تحصققيله مققن ضققرائب وجققزاءات ماليققة
دون وجقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققه
حق .
* * * * * * * * * * *

– 53 -

