
هل عملت في آيسلندا العام الماضي؟

إذا كان األمر كذلك، فإنه يجب عليك تقديم اإلقرار الضريبي الخاص بك
حتى هؤالء الذين غادروا في العام الماضي، يتعين عليهم تقديم إقرارهم الضريبي

هل تعلم أنه ينبغي عليك التأكد من صحة المعلومات الواردة في اإلقرار 
ا، فقد علمت للتو. تهدف هذه النشرة إلى مساعدتك. إذا لم  الضريبي؟ - حسًن
ا 

ً
تجدها كافية، فإنه يمكنك التواصل معنا. فقط تذكر أنه ال يزال األمر متروك

لك للتأكد من صحة المعلومات الواردة في اإلقرار الضريبي.

يمكنك تقديم إقرارك الضريبي على 
الموقع اإللكتروني التالي

www.skattur.is
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ما يجب عليك القيام به!

 )Rafræn skilríki í skilríki í síma( ميكنك تسجيل الدخول باستخدام هويتك اإللكرتونية .www.skattur.is ستجد إقرارك الرضيبي عىل املوقع التايل

.)Veflykill ríkisskattstjóra( عىل هاتفك الجوال أو من خالل تسجيل كلمة املرور

الهوية اإللكرتونية )Rafræn skilríki(: ميكنك التقدم بطلب للحصول عىل هوية إلكرتونية يف مرصفك اآليسلندي أو خدمة 

Auðkenni أو يف معظم رشكات الهاتف. ما عليك سوى إحضار هاتفك وبطاقة هوية سارية، أي جواز سفر أو رخصة قيادة أوروبية. 

مفتاح الويب/ كلمة املرور )Veflykill(: تعد الهوية اإللكرتونية الحل األمثل، ولكن إذا مل يكن لديك هذا الخيار، فإنه ميكنك استخدام 

”Sækja veflykil“ باستخدام الرابط www.skattur.is كلمة املرور. ميكنك الحصول عىل كلمة املرور عىل املوقع اإللكرتوين التايل

. ميكنك تحديد الحصول عليها من خالل الربيد اإللكرتوين إىل عنوانك املسجل يف آيسلندا )Lögheimili( أو إىل حسابك 

.)Heimabanki( للخدمات املرصفية عرب اإلنرتنت يف آيسلندا

 :)Banki( املعلومات البنكية

نقوم أحيانًا بسداد املدفوعات مثل مخصصات الطفل أو اسرتداد األموال ألولئك الذين دفعوا الكثري من الرضائب املقتطعة. نحتاج إىل 

املعلومات البنكية ملعرفة مكان إيداع تلك األموال. 

 :)Óska eftir slysatryggingu vegna heimilisstarfa( التأمني ضد اإلصابات املنزلية

إذا قمت بوضع عالمة عىل املربع، فقد طلبت بذلك تأميًنا ضد الحوادث من الضامن االجتامعي للحوادث التي تحدث يف أثناء القيام باألعامل 

املنزلية. يبلغ قسط التأمني 550 كرونة آيسلندية، ويُجرى تحصيله يف التقرير الرضيبي.

ه إىل www.sjukra.is للحصول عىل مزيد من املعلومات بشأن التأمني، ومن ذلك فرتة التأمني. يحق للذين يعيشون يف آيسلندا فقط  توجَّ

طلب هذا التأمني.

 :)Farsími( ورقم الهاتف الجوال )Tölvupóstur( الربيد اإللكرتوين

قد نحتاج إىل التواصل معك، ولهذا السبب قد نطلب عنوان بريدك اإللكرتوين ورقم هاتفك الجوال. نرسل اإلشعارات بشأن األمور الرضيبية 

املتعلقة بك، ومنها موعد دخولك إىل التقرير.

املعلومات البنكية

التأمني ضد اإلصابات املنزلية

عنوان الربيد اإللكرتوين

الهاتف الجوال

أوالً، يجب عليك تسجيل الدخول...

ثم التوّجه لملء بعض المعلومات األساسية...



نقوم بتعبئة اإلقرار الرضيبي مسبًقا مبا يتالءم مع راحتك. قد ال نتلقَّى أحيانًا املعلومات يف وقتها املناسب، ولذلك يجب عليك إضافة 

املعلومات. وتكون أحيانًا غري صحيحة، حيث يتعني عليك يف هذه الحالة تصحيحها. عند دخولك إىل اإلقرار الرضيبي، قد تحصل عىل 

نسخة مبّسطة إذا كنت تعيش يف آيسلندا منذ فرتة ما قبل استحقاقك للدخل وعدم رصد أية أخطاء أو معلومات مفقودة يف إقرارك 

الرضيبي. ويف هذه الحالة، ما عليك سوى مراجعة املعلومات. يف حال رصد أية أخطاء أو معلومات مفقودة، يجب عليك تصحيحها. 

إذا كانت جميع املعلومات صحيحة، فانقر عىل زر امليض قدًما )Áfram( حتى تصل إىل النهاية. تكون قد انتهيت متاًما عند رؤيتك 

."Skattframtal móttekið" لإلشعار
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الصفحة األمامية

(Forsíða)

الصفحة األمامية
(Forsíða) 

الدخل
(Tekjusíða) 

الدخل الرأسمالي 
(Fjármagnstekjur)

األصول والديون  
(Eignir og skuldir)

وأخيًرا، حان الوقت لالّطالع على اإلقرار الضريبي...

1.4 رشاء املمتلكات القابلة للنقل أو بيعها

يف حال رشاء أو بيع أية ممتلكات قابلة للنقل يف العام املايض، مثل سيارة أو دراجة 

نارية أو عربة نقل، فعادة ما يُجرى تعبئة املعلومات املتعلقة باملعاملة بشكل 

مسبق. وتكون أحيانًا املعلومات غري مكتملة متاًما، فيجب عليك يف هذه الحالة إضافة 

املعلومات املفقودة مثل السعر أو رقم الهوية الخاص باملشرتي/البائع.

التنقل

فيمكنك التنقل بني الصفحات باستخدام القامئة املوجودة عىل الجانب األيرس 

من الشاشة أو باستخدام األزرار املوجودة أسفل كل صفحة من صفحات 

العودة، وهي "Til baka" لالنتقال إىل الصفحة السابقة أو "Áfram" لالنتقال 

إىل الصفحة التالية.

1.6 اإلقامة يف آيسلندا يف جزء من العام

إذا مل تكن مقياًم يف آيسلندا بشكل كامل طوال العام املايض، 

يجب عليك إبالغنا بتاريخ إقامتك بالفعل، حيث تعد هذه 

املعلومات مطلوبة يف التقرير الرضيبي.

الصفحة التالية
)Áfram(



يرد اإلقرار الرضيبي يف أربع صفحات. يرد الدخل بخالف الدخل الرأساميل )دخل الفوائد، أرباح رأس املال، دخل اإليجار وتوزيعات 

األرباح( يف الصفحة الثانية. يرد الدخل الرأساميل يف الصفحة الثالثة واألصول والديون يف الصفحة الرابعة واألخرية.

يجب أن يكون املبلغ هو إجاميل دخلك، أي قبل خصم الرضائب وقسط املعاش التقاعدي. ولذلك، قد يكون راتبك أعىل مام تم 

إيداعه يف حسابك املرصيف.

.)Frádráttarbært iðgjald í lífeyrissjóð( الخصومات املختلفة، ومنها األقساط القابلة للخصم لصالح صندوق التقاعد

املعلومات الخاصة بالدخل الذي يُجرى الحصول عليه من مصادر خارجية يف أثناء إقامتك يف آيسلندا. ال يشمل ذلك دخل 

الفوائد وأرباح رأس املال وتوزيعات األرباح ودخل اإليجار. يتعني عليك فقط اإلدالء بدخلك الذي يُجرى تحصيله من 

الخارج يف أثناء إقامتك يف آيسلندا.

 )Vaxtatekjur( ودخل الفوائد )Staðgreiðsla( املعلومات املتعلقة بحسابات التوفري يف آيسلندا؛ الرضيبة املقتطعة

.)Eign í árslok( والرصيد يف نهاية العام

املعلومات الخاصة بكمية الرضائب التي يخصمها صاحب العمل مقدًما يف العام املايض.

4
الدخل 

(Tekjusíða)

الدخل الرأسمالي
(Fjármagnstekjur)

يجب تزويدنا بالمعلومات الخاصة بالدخل واألصول والديون...

2.1 - الراتب ومدفوعات العمل األخرى ذات الصلة

2.6 - الخصومات

2.8 - الدخل الذي يتم تحصيله من الخارج

2.10 - الضرائب المدفوعة مقدًما

3.1 - حسابات التوفير والحسابات المصرفية في آيسلندا



framtal@skatturinn.is – www.skatturinn.is
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Villur í framtalinu
Engin villa fannst

ميكنك معرفة األخطاء من خالل النقر فوق "Villuprófun" يف القامئة املوجودة يف الجانب األيرس من الصفحة. إذا مل يتم رصد أية 

أخطاء، فسيظهر لك النص "Engin villa fannst". إذا واجهتك أية أخطاء، ميكنك التواصل معنا وسنقدم لك املساعدة.

ميكنك الدخول إىل التقرير بنهاية شهر مايو. قد ال تزال مديًنا ببعض الرضائب، عىل سبيل املثال إذا كانت الرضيبة املقتطعة منخفضة جًدا. قد 

تكون دفعت املزيد من األموال، ويف هذه الحالة ميكنك اسرتداد األموال التي تودع يف حسابك املرصيف... إذا أرسلت لنا معلوماتك البنكية.

قد تتحمل املسؤولية عن دفع إحدى املساهامت يف صندوق املواطنني من كبار السن )Gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra( باإلضافة إىل 

رسوم خاصة للخدمة اإلذاعية الوطنية اآليسلندية 

)Útvarpsgjald(. يُجرى تحصيل الرسوم يف التقرير الرضيبي. تُفرض الرسوم عندما تتجاوز قاعدة رضيبة الدخل السنوية حًدا معيًنا للدخل 

وتزيد مدة اإلقامة عن 183 يوًما خالل فرتة 12 شهرًا.

.www.skattur.is إذا أرسلت عنوان بريدك اإللكرتوين، فسنخطرك مبجرد دخولك إىل التقرير عىل املوقع التايل

تتمثل الخطوة األخرية يف تقديم 

)Senda framtal( إقرارك الرضيبي

قد ال نستطيع أحيانًا تحديد ما إذا كان القرض يفي باملعايري الواردة يف الفصل 5.2. إذا كان األمر كذلك، فإنه يجب النقر فوق 

"Sundurliðunarblað" واالختيار من بني الخيارات املتوفرة.

إذا كنت بحاجة إىل املزيد من املساعدة، فال ترتدد يف االتصال بنا

عىل الرقم 442 1414

www.skatturinn.is/filingtaxreturn تتوفر هذه النرشة أيًضا عرب اإلنرتنت عىل املوقع اإللكرتوين التايل

إذا استخدمت مفتاح الويب/ كلمة املرور لتسجيل الدخول، 

فإنه يجب عليك استخدام أي منهام مرة أخرى والنقر فوق 

"Senda Framtal" مجدًدا.

إذا مل تَر هذا اإلشعار عىل الشاشة، فهذا يعني عدم تقدميك اإلقرار الرضيبي.

لماذا يخلو إقراري الضريبي من القروض؟

تتمثل الخطوات األخيرة في...

عند االنتهاء...
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 نويدلاو لوصألا
(Eignir og skuldir)

ترد املعلومات املتعلقة بقيمة التقرير املسجل بشأن العقار يف آيسلندا يف نهاية العام املايض هنا.

يُجرى اإلعالن عن السيارات باستخدام سعر الرشاء األصيل. يُجرى تخفيض قيمة السعر تلقائيًا بنسبة %10 من القيمة 

من اإلقرار الرضيبي للسنوات املاضية. يجب إضافة سعر الرشاء إذا مل تتم تعبئته مسبًقا يف اإلقرار الرضيبي.

إذا قمت باستئجار غرفة أو شقة أو منزل للعيش فيه، فإنه يجب عليك تقديم املعلومات 

املتعلقة باإليجار الذي دفعته )Greidd fjárhæð( واسم املالك )Leigusali( ورقم هويته 

.)Staðsetning íbúðarhúsnæðis( وعنوان العني املستأجرة )Kennitala(

ترد املعلومات املتعلقة بالقروض التي جرى الحصول عليها لتمويل رشاء عقارات سكنية أو بنائها لالستخدام الشخيص هنا.

ترد القروض التي ال تفي باملعايري املحددة يف 5.2 هنا.

4.1 - العقارات في آيسلندا

4.3 - السيارات

5.2 - الرهون العقارية

5.5 - الديون والفوائد األخرى

اإليجار المدفوع

Please check the RTL format.


