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في سیارة خاصةباالجرة االشخاص  توصیل  
المترتب عن ذلك فعلیك ان تصرح عن الدخل  ،اشخاص باالجرة في سیارتك الخاصةقمت بتوصیل  إذا

التصریح فعلیك اكثر من بضع توصیالت عدد تلك التوصیالت  كان إذا. الضریبي إقرارك في) lön(كراتب 
  .)moms( المضافة القیمة ضریبة دفعكما یتوجب علیك  ،يذلك في اقرارك الضریبعن 

 أجرة سیارة رخصةوان لم یكن لدیك  حتى المضافة القیمة وضریبة الدخلصرح عن تعلیك ان 
)taxitillstånd(. 

  ) عن القواعد المتبعة من اجل الحصول على رخصة سیارة اجرة.transportstyrelsen.seلومات في صفحة ادارة النقل على االنترنت (ھناك مع

 

البنزین" التي تعطوھا  نقودالى مكان العمل فان ") samåker(في نفس السیارة  اذا كنت على سبیل المثال ترافق جارا او زمیال
  ة. لبعضكم ال تخضع للضریب

یخصم في العادة الضریبة ھذا الشخص وبصفتھ رب العمل فان  ،آخر شخصمن تفویض بفي سیارتك الخاصة بتوصیالت  قمت إذا
 . ضریبتك بنفسكتدفع ان موجودا خارج السوید فعلیك كان رب العمل . اذا دخلك من تلك التوصیالتالمتوجبة عن 

 األولي الضریبي قرارابدأ بملىء اإل. )kvarskatt( المتأخرة الضرائب تجنبتكي ل العام مداربشكل مستمر على ضریبتك  دفعقم ب
)preliminär inkomstdeklaration( یتوجب علیك مقدار الضریبة التي  مسبقعرف بشكل وبذلك ت. الضرائب مصلحة إلىقدمھ و

 في كل شھر.  ا دفعھ

 اإلقرار الضریبي االولي (فقط باللغة السویدیة)

 Så här deklarerar du inkomsten 

  ھكذا تصرح عن الدخل 

الى الخاصة بك ) kontrolluppgifterانھ یقدم بیانات التحقق من الدخل (من المؤكد السوید فلیس  خارجرب العمل موجودا  كان إذا
  .ذلكتقوم ب ت ان، علیك انیبيالضر كإقراردخلك في نسجل ال نستطیع ان بالتالي مصلحة الضرائب. و

 :الضریبي إقراركقم بما یلي حینما تمأل المعلومات المتعلقة بدخلك في 

تكتب مقدار الدخل.  1.1) في النقطة inkomst av tjänstفي اإلقرار الضریبي وتحت عنوان الدخل من الوظیفة (. 
القیمة  ضریبة مبلغ تخصم أنعلیك  جبتوی) عن ھذا الدخل فmomsفة (صرحت عن ضریبة القیمة المضا قد كنت إذا

 ).المبلغ مجموع من المئة في 5.66 الحالة ھذه في ھي المضافة القیمة ضریبة( الدخل، منالمضافة 
 

 . 18:50باالجرة مضروبة ِب قمت بقیادتھا االمیال التي لفة تك 2.2النقطة  اذكر في
 
 

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Other-languages/Arabiska--/
http://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/allaetjanster/tjanster/preliminarinkomstdeklaration.4.71004e4c133e23bf6db8000109104.html?q=prelimin%C3%A4r+inkomstdeklaration
http://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/allaetjanster/tjanster/preliminarinkomstdeklaration.4.71004e4c133e23bf6db8000109104.html?q=prelimin%C3%A4r+inkomstdeklaration


كرون  6.50ك فإن مقدار الخصم یصبح اقل: بنفس الوقود قیمة دفعتو) förmånsbilللشركة (تابعة  سیارة تستخدم كنت إذا
 .األخرى الوقود وأنواع لبنزینكرون للمیل بالنسبة ل 9:50 و الدیزل وقودللمیل الواحد بالنسبة ل

 
) فبامكانك خصم ھذه trängselskattاذا كانت لدیك تكالیف اخرى، على سبیل المثال رسوم ضریبة التزاحم (

 . 2.2التكالیف في النقطة 
 

) فال یجوز لك merkostnaderاذا لم یسبب لك التطبیق الخاص برب العمل على الھاتف الجوال اي تكالیف اضافیة (
ت التي تقوم الرتبة عن استخدام الھاتف الجوال نتیجة التوصیان تخصم اي تكالیف اضافیة. اما التكالیف االضافیة المت

 تقوم بأي خصم یتعلق بالھاتف الجوال او بسبب االشتراك بخط الھاتف. بھا فیمكنك خصمھا. ال یجوز لك ان 

Så här deklarerar du momsen  

  المضافة القیمة ضریبةھكذا تصرح عن 

 ھذا. بشكل منفصل المضافة القیمةمقابل االجرة في سیارتك الخاصة فعلیك التصریح عن ضریبة  بانتظاماشخاص قمت بتوصیل  اذا
بغض النظر عما اذا كانت لدیك رخصة وذلك علیك ان تصرح عن ضریبة القیمة المضافة المترتبة عن ھذه التوصیالت،  أن یعني

 .المضافة لقیمةا ضریبةالت محدودة العدد فال تحتاج للتصریح عن نت تقوم بتوصیك إذاسیارة اجرة ام ال. 

 لمئة. السعر الذي تتقاضاه من الزبون یتضمن ضریبة القیمة المضافة.با 6مقدار الضریبة لنقل االشخاص ھو 

  (فقط بالسویدیة). verksamt.seقم بتسجیل نفسك من اجل ضریبة القیمة المضافة من خالل الموقع االلكتروني: 
 (فقط بالسویدیة). nstentjä-e( :och arbetsgivardeklarationer -Momsة (االلكترونیالخدمة موقع اذھب الى 

 
بالمئة (قیمة  5,66ضریبة القیمة المضافة، ثم اخصم المتضمنة  ائن للتوصیالت،الزبلمبالغ التي دفعھا اكتب المجموع العام ل

 : اي  كرون 30 000دعنا نفترض انك سجلت مبیعات بقیمة المئة). ب 6الضریبة لنقل االشخاص ھي 
0,056x30 000 = 1 698) في التصریح المتعلق  12بعد ذلك في الخانة  تسجلھ) 1 698في ھذه الحالة . المجموع

 یضریبة القیمة المضافة. 

  ). utgående momsenضریبة القیمة المضافة الخارجة (ھذه ھي 

 ).  ingående momsen( الداخلة المضافة القیمة ضریبةیجب ایضا التصریح عن 

یمكنك خصم ضریبة القیمة المضافة، على سبیل المثال وقود السیارة المستخدم في التوصیالت التي تتقاضى عنھا ضریبة 
 ال یجوز لك خصم ضریبة القیمة المضافة المتعلقة بشراء سیارتك الخاصة.  القیمة المضافة. 

اذا حصلت على زبائنك من خالل التطبیق الخاص على ھاتفك الجوال بالشركة التي تعمل لحسابھا ومقر الشركة موجود في 
دولة اخرى ضمن دول االتحاد االوروبي فیجب التصریح عن ضریبة القیمة المضافة المترتب عن وساطة الشركة. اذا كنت 

) الى الشركة فعلیك حینئذ التصریح عن ضریبة القیمة المضافة VAT-nummerقد اعطیت رقم ضریبة القیمة المضافة (
)utgående moms بالمئة لقیمة العمولة التي تقاضتھا الشركة. نفس المبلغ المقابل تصرح عنھ في ضریبة  25) بقیمة

 . 48) في الخانة ingående momsالقیمة المضافة (

https://www.verksamt.se/
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/sjalvservice/allaetjanster/tjanster/momsocharbetsgivardeklarationer.4.1f604301062bf0c47e8000497.html


Undantag 

 استثناء

حیث تتقاضى اجرة خاضعة لضریبة القیمة ) 2012:211االشخاص وفقا لقنون سیارات االجرة (اذا كنت تستخدم سیارتك الخاصة لنقل 
المضافة فان قواعد اخرى تطبق في ھذه الحالة. وھذه القواعد ھي انھ یتوجب ھلیك الحصول على رخصة سیارة اجرة 

)taxitrafiktillstånd) وھویة سائق سیارة اجرة (taxiförarlegitimationتكون السیارة مسجلة لدى ادارة النقل  ) ویجب ان
)Transportstyrelsen  .( 

  ).(موقع الكتروني خارجي Transportstyrelsen الموقع االلكتروني الدارة النقل

 والوثائق اإلیصاالتاحتفظ بجمیع 

 

على سبیل المثال  منتظم، بشكل التي تكبدتھا. سجل النفقاتھي  وما ھاتلقیتالمالیة التي  تعویضاتال تبین التي اإلیصاالت جمیعاحتفظ ب
  مقابل االجرة. سجل التوصیالت التي قمت بھا و ،)körjournalالیومي ( السواقة سجلفي 

 (فقط باللغة السویدیة)متى یستحسن استعمال سجل السواقة الیومي  •

----------------------- Använd våra e-tjänster --------------------------------------- 

 استخدم خدماتنا االلكترونیة 

Deklarera inkomst och moms 

 قم بالتصریح عن الدخل وضریبة القیمة المضافة

  1) االقرار الضریبيe-tjänstenعلیك التصریح عن الدخل الذي حصلت علیھ بسبب تأجیرك لمسكنك من خالل الخدمة االلكترونیة (
)Inkomstdeklaration 1 .وكذلك الخدمات المباعة، على سبیل المثال التوصیالت في سیارتك الخاصة ،( 

 قم بتسجیل نفسك من اجل ضریبة القیمة المضافة اذا كان یتوجب علیك التصریح عن ضریبة القیمة المضافة ودفع قیمتھا. 

 باللغة السویدیة. ) متوفرة فقط E-tjänsternaالخدمات االلكترونیة (

 

 باللغة السویدیة) (فقط المضافة القیمة ضریبة اجل من نفسك بتسجیل قم

 )؟e-legitimationھل تفتقد الى الھویة االلكترونیة (  

 ة)ی(فقط باللغة السوید قم بالحصول على ھویة الكترونیة

http://www.transportstyrelsen.se/
http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/formaner/bilarmm/korjournal.4.18e1b10334ebe8bc8000695.html?q=k%C3%B6rjournal


 

في االقرار  المضافة القیمة وضریبةالذي حصلت علیھ  الدخلعن  ایمّ تصرح ا كیف: ایمّ مثال ا
  ؟الضریبي نتیجة استخدام سیارتھا الخاصة لتوصیل االشخاص مقابل االجرة

ت نھا ساقلیومي اا السواقة سجل ویظھر. توصیل اشخاص في سیارتھا الخاصة مقابل االجرة لحساب الشركةب 2015 عام في ایمّ قامت ا
على ھاتفھا  الشركةالخاص ب التطبیق خاللوقد حصلت على الزبائن من توصیالت الزبونات.  ذلك في بما ،االجرة مقابل لیم 600

 المحمول. 

المبالغ تحتفظ الشركة  من ھذهلتوصیالت التي قامت بھا ایّما لحساب الشركة. تعویضات مالیة اجمالیة لكرون  30 000قام الزبائن بدفع 
كرون. یوجد مقر الشركة  24 000بالمئة، وھذا یعني انھا تحصل على  80بالمئة، بینما تحصل ایّما على  20بقیمة الوساطة البالغة 

 خارج السوید ولذلك لم تقم الشركة بخصم اي ضریبة على المبلغ. 

كرون  1 000تكبدت ایّما مصاریف مختلفة بسبب التوصیالت، وكانت تلك التكالیف بالمقام االول تتعلق بسیارتھا والبنزین وایضا مبلغ 
 لیتر بنزین لكل میل.  0,8ارة ). تستھلك السیträngselskattرسم ضریبة التزاحم (

Emmas redovisning i inkomstdeklarationen 

 تصریح ایّما المتعلق باالقرار الضریبي
 

 
بالمئة تحت  5,66بقیمة مخصوما منھ مبلغ ضریبة القیمة المضافة  24 000على ایّما في االقرار الضریبي ان تصرح عن مبلغ 

. ھذا یعني ان )ادناه كرون. (اقرأ المزید عن ضریبة القیمة المضافة 1 698)، اي inkomst av tjänstعنوان الدخل من الوظیفة (
 ). 1.1كرون كدخل یخضع للضریبة في االقرار الضریبي (النقطة  302 22 = 698 1 – 000 24علیھا ان تصرح عن 

 من ھذا المبلغ تخصم ایّما ما یلي: 

 ).2.2كرون (النقطة  x 18:50 = 11 100 600كرون للمیل الواحد لما ساقتھ في وظیفتھا، اي  18:50

 ).2.2) خالل السواقة في الوظیفة (النقطة trängselskattكرون لما دفعتھ من رسم لضریبة التزاحم ( 1 000

) على ھاتفھا الجوال لم یسبب appاتفھا الجوال، بسبب ان التوصیالت او التطبیق الخاص بالشركة (ال یجوز الیّما القیام بأي خصم لھ
 .إضافیةلھا اي تكالیف 

) الى مصلحة الضرائب  preliminär deklarationفیتوجب على ایّما تقدیم اقرار ضریبي اولي ( الضرائب تقتطع ال الشركة أنبما 
 .العام مدار علىلكي توزع بالتساوي ضرائبھا 

Emmas redovisning i momsdeklarationen 

 تصریح ایّما في اقرار ضریبة القیمة المضافة
 
 

بتوصیل االشخاص بشكل منتظم في سیارتھا الخاصة مقابل االجرة. ھذا یعني ان علیھا التصریح عن  2015قامت ایّما خالل عام 
للقیام بقیادة سیارة اجرة ام ال. مقدار الضریبة ما اذا كان لدیھا رخصة ضریبة القیمة المضافة لھذه التوصیالت، وذلك بغض النظر ع

http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/inkomster/saljatjansterhyrautsinbostaddelningsekonomi/korapersonermotbetalningiprivatbil.4.361dc8c15312eff6fd813b.html%23accordion-0-item-0
http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/inkomster/saljatjansterhyrautsinbostaddelningsekonomi/korapersonermotbetalningiprivatbil.4.361dc8c15312eff6fd813b.html%23accordion-0-item-0
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http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/inkomster/saljatjansterhyrautsinbostaddelningsekonomi/korapersonermotbetalningiprivatbil.4.361dc8c15312eff6fd813b.html%23accordion-0-item-1


بالمئة. ضریبة القیمة المضافة تدخل ضمن السعر الذي یدفعھ الزبون. وعلى ذلك یجب على ایّما التصریح عن  6لنقل االشخاص ھي 
 ).  12فة (الخانة كرون في اقرار ضریبة القیمة المضا 1 698كرون اي  30 000بالمئة عن مبلغ  5,66

 20( كرون 6 000 الحالة ھذه في یعني ذلك. وساطتھا عن كتعویض الزبون قبل من المدفوع المبلغ على المئة في 20 الشركةتتقاضى 
 باعطاء الشركة رقم ضریبة القیمة المضافة اإیمّ لد. تقوم الب داخلیتم االستفادة منھا  الشركة خدمات). كرون 30 000 من المائة في
)VAT-nummer ( المضافة القیمة ضریبةتوجب علیھا ان تبین ی وبالتالي) الخاص بھاutgående momsوساطة  ) على تكالیف

یتوجب علیھا ان تصرح عنھا في  ،كرون 1500=  كرون 6000 :المائة في 25 ھيفي ھذه الخالة  المضافة القیمة ضریبةالشركة. 
 . 48 الخانة في)  ingående momsالقیمة المضافة ( ضریبة ان تصرح عنایضا علیھا . 30 الخانة

سیارات  قانونوفقا ل الركاب لنقلسیارتھا غیر مخصصة  ألنھا لسیارتھا شراء على المضافة القیمة ضریبةال یحق الیّما ان تخصم 
 التي تخضع للتصریح عن ضریبة القیمة المضافة.   )2012:211(االجرة 

التي تقوم بھا والتي السیارة المستھلك خالل التوصیالت بسیارتھا الخاصة  وقودقیمة  على المضافة القیمة ضریبةان تخصم  ایمّ یحق إل
یتوجب علیھا ان تحسب . اإلیصاالتم من خالل الخصقیمة  تثبت أنعلیھا  أنضریبة القیمة المضافة عنھا. والشرط ھو مبلغ تتقاضى 

شراء وقود بضریبة القیمة المضافة. لدى ایّما مثال ایصال مبلغ عنھا تقاضت  مقدار الخصم لكل ایصال بشراء الوقود للتوصیالت التي
 ذلك في بما الواحد للتر كرون 12 ھو الفاتورة في الوقود سعر كان إذا. المضافة القیمة ضریبةكرون  100 منھا كرون، 500بقیمة 

فیمكنھا في ھذه  ،القیمة المضافة لضریبة ةخاضعقامت بقیادة سیارتھا لمسافة میل واحد ضمن الفعالیة ال اوإیمّ  المضافة القیمة ضریبة
×  كرون 12 ×  لیتر 0.8(ن ھذه التوصیلة ع كرون 1.92) بمقدار ingående momsالقیمة المضافة ( ضریبةالحالة خصم 

 . 48 الخانة في) 0.2

ان بما و. الضرائب مصلحة إلىبیانات ضریبة القیمة المضافة  تقدیمعلیھا و المضافةضریبة القیمة من اجل مسجلة  ایّما یجب ان تكو
 یصورة سنویة.  المضافة القیمة ضریبةكرون سنویا فانھا تقدم بیان  ملیونال تجاوزی الدخلھا 

När ska Emma lämna momsdeklarationen? 

 تصریح ضریبة القیمة المضافة؟تقدم ایّما ان  متى یتوجب على
 

 

 ھذا. المضافة القیمة ضریبةوعلیھا ان تصرح عن  األوروبي االتحاد في آخر بلد فياحدى الشركات الموجودة  من خدمة اإیمّ  اشترت قدل
 لعام المضافة القیمة ضریبةتسلم االقرار المتعلق ب أنعلیھا  جبتوی وبالتالي األوروبي، االتحاد قامت بعمل تجاري ضمن أنھا یعني

 .2016 فبرایرشباط/  26 بلق 2015
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