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 الضرائب

 الضريبي واإلقرار

 
طلب اإلقرار، حيث لقيت إذا كنت قد ت م اإلقرار الضريبيقديجب عليك أن ت

و  مارس13ن بيورقياً  الضريبيةرائب السويدية اإلقرارات الضة لحترسل مص

 . ابريل  14

، حيث صندوق بريد رقمي لن تتلقى استمارة ورقيةبينما اذا كان لديك 

 ارس.م 13-7ن يفي األيام ماببدال من ذلك ستحصل على استمارة رقمية 

 

 الضرائب مصلحة من الشخص يحصل

 : التالية النماذج على لسويديةا

 . الضريبي  اإلقرار  نموذج  •

 مصلحة  عليها حصلت  التي للمعلومات المخصصة البنود فيه ويوجد 

.  اخرى امور و الضريبية للخصومات المخصصة البنود و الضرائب

 اذا تبئتها المكلف يستطيع وبعضها الضرائب  مصلحة من معبأ بعضها

 .اراد

 .  اإلشعار •

ر ، دمها للموافقة على األقراتختسالرموز الخاصة بالقرار والتي ويحتوي على 

وفي حال فقدانها لن تحصل على رمز جديد عندها يمكنك الموافقة من خالل 

 الخدمات االلكترونية او من خالل تسليمه ورقياً.

 تعتبر والتي الضرائب مصلحة عليها حصلت التي المعلومات فيه ويوجد

 . النهائية الضريبة حساب في االساس

 . األولية ةب ريالض نموذج احتساب •
ويوجد فيه معلومات عن الضريبة األولية وعن بعض الخصومات الضريبية 

 بناءاَ على المعلومات المقدمة لمصلحة الضرائب .

 

 

 

 من يجب عليه تقديم اإلقرار الضريبي ؟ 

 ما هو اإلقرار الضريبي ؟ 
 

الطلب الورقي   فقدت قد كنت إذا

  بك الخاص

أو   التطبيق في  واإلقرار ةالهوية االلكتروني  ما استخدامدائ  يمكنك

 . جديد تقرير ضريبي طلب   أيضا يمكنك. اإللكترونية الخدمات 

 

 ما هي الضريبة؟  -ب  ئالضرا

 . العامة النفقات لتمويل  الدولة إلى يدفع رسم هي الضريبة

 الضرائب :  أنواع

 ا :نهوم السويد  في الضرائب من عديدال هناك

   الدخل ضريبة •

   المضافة القيمة ضريبة •

 الضريبة االنتقائية •

   االزدحام ضريبة •

 المركبات  ضريبة •

  النفقات  أي العامة، الخدمات تمويل هو الضرائب هذه من والغرض 

  والخدمات  الصحية والرعاية المدارس مثل واالستثمارات، العامة

 من الغرض ونكي  و. بكثير ذلك من وأكثر لتحتيةا والبنية االجتماعية

 من أقل شراء ال لجعل  المثال، سبيل على الناس، خيارات توجيه الضريبة

 .ضاراً  يعتبر الذي المنتج

 السويدية  الضرائب مصلحة إلى تقديمها يتم التي المعلومات مجموع هو

 . دفعها الواجب الضريبة مبلغ أساس وهي السنة، في واحدة مرة

 طريق  عن ، طرق عدة خالل من يالضريب  اراإلقر تقدم أن يمكنك

 أو  السويدية الضرائب مصلحة  موقع أو الهاتف أو  القصيرة ائلرسال

 .... الموبايل على التطبيق

 

 

 

 

 
 



  استالم تم أنه  الرسالة  تؤكد. الهاتف في  تقرأ رسالة تسمع حتى انتظر -2

  مرة  سماعهاو بها االتصال يمكنك بحيث  الرسالة حفظ  يتم. إقرارك

 . أخرى 

 ونية : ترلكالخدمات اإل

  لمصلحة  اإللكترونية الخدمة  في  إقرارك على  الموافقة أيضا يمكنك

  سوف  األمان و  رموز  مع أو  اإللكترونية الهوية  مع السويدية  الضرائب 

  قد  إقرارك أن اإليصال  ويظهر . أعلنت قد  انك الفور  على إيصاال تتلقى

 . استالمه تم

 النموذج الورقي 

  التطبيق  النصية أو الرسائل يقرط عن اإلقرار على قادر غير كنت إذا

 عنوان إلى  وإرساله ورقي نموذج تقديم يمكنك الخدمات اإللكترونية، أو

  إلى الذهاب أيضا يمكنك. النموذج من األمامي الجزء  في  الموجود الرد

  في  مكتب  على  العثور) إعالن  وتقديم الخدمة  مكتب

sokwww.skatteverket.se/be .) 

 تصريح تلقي تم قد كان اإذ ما متأكد غير أنت هل

 السويدية؟ الضرائب مصلحة قبل من

 .  www.skatteverket.se/minasidor ، إلى  الدخول  سجل 

وفي حال تمت    اقرارك  وصل  قد كان إذا  ما معرفة يمكنك هناك

الموافقة من خالل النموذج الورقي قد يستغرق تسجيلها و أظهارها على  

 يوم .  14الى  الصفحة 

 شيء؟ إضافة أو  التغيير ياذا كنت ترغب ف

شيء ويكون ذلك من خالل   إضافة  أو تغيير في ترغب كنت إذا

 اإللكترونية.  الهوية باستخدام الدخول  تسجل. الخدمات اإللكترونية

 مالية؟ أوراق بعت هل

 مع K4مرفق  إرسال  المالية األوراق  استبدال  أو  ببيع قام من  على يجب 

   المرفق مع إنشاء يث يتمح يةمن خالل الخدمات االلكترون . كإعالن 

 .  البيانات معظم

 منزالً؟ بعت هل
 K5  småhus قوا الملحقيجب على اللذين باعو منزل ان يرف

 k6  bostadsrätt  يجب على اللذين باعوا حق السكن ارفاق الملحق 

2الصفحة   

 
 الضرائب واإلقرار الضريبي

 فقط؟  ةالموافق  هل تريد

والدخول   Skatteverket  تتم الموافقة بسهولة من خالل تطبيق 

. وإال يمكنك الموافقة من خالل   Mobilt BankIDالل خ منعليه 

 رمز االمان الذي حصلت عليه مع االقرار الورقي . 

 .   آذار 17 من  اعتبارا رقميا  الموافقة حيث يمكنك

 اوالً: التحقق

  اإلقرار الضريبي من خالل التطبيق والتاكد من المعلومات  فتح

ً للمعلومات المقدمة لمص الموجودة  الضرائب من  ة لح فيه وفقا

 . وغيرها التامينات االجتماعية  والبنك، بك، الخاص العمل  صاحب 

 ثانياً: المواقفة 

 . بك الخاص  التوقيع أو رمز Mobilt BankIDو ذلك من خالل ال  

 إليصال  ستالم  ثالثاً :ا

اإلقرار الضريبي إيصاالً مباشرةً أنك قد اتممت عملية  تتلقى سوف 

 . استالمه تم قد  إقرارك  و أن

 موافقة بطرق آخرى :لا

 :  SMSرسائل الموبايل 

  بك  الخاص  التوقيع ورمز  االجتماعي الضمان  رقم  إدخال  يرجى  -1

  االجتماعي  الضمان أرقام بين الفراغات  تنسى ال. 71144 إلى

 . والرموز 

 ÅÅMMDDNNNN  99999999: مثال

.  أعلنت  قد أنك يؤكد النص. المقابل في اهتتلق الذي النص انتظر -2

 تأكيد احفظ. عليه للحصول دقائق  10  إلى يصل ما األمر رقتغيس قد

 . النص

 االتصال بالهاتف : 

 إذا  40 92 764 8 46+) 100 567-020 بالرقم  اتصل-1

  الحصول  يمكنك. )المسجلة التعليمات اتبع (.الخارج من اتصلت

 .( اإلنجليزية  باللغة تعليمات على

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الشروط                             وسيلة النقل 

 حجم الخصم   ربح الوقت   المسافة  
  -دراجة ناريه-سيارة شخصية 

 ع دواليب( موبيد)ارب

  كرون   11.000فوق   ساعة  2قل  ألا على كم  5على األقل  

 كرون 11.000فوق   - كم  2على األقل   وسائل النقل العامة  

 كرون 11.000فوق   - - موبيد )دوالبين( 

 كرون /السنة   250 - - دراجة هوائية  

 كرون 11.000فوق   ساعة 2على األقل   - القارب الخاص  

 كرون 11.000فوق   صة قيادة رخ د وجود مواصالت عامة + عدم وجو عدم تكسي األجرة 

 كرون 11.000فوق   باستثناء الدرجة االولى   الطيارة  

 ؟صاحب شركة هل أنت 

أنت الذي ينخرط في األعمال التجارية الخاصة أو شريك في احدى الشركات  

المساهمة أو التضامنية يمكنك ارفاق الملحق من خالل الخدمات االلكترونية  

 ترغب بارفاق ملحق .  ويمكنك ازالته اذا كنت قد اعلنت بطريقة اخرى او ال

 

القرار  لومة خاطئة في امع او هل وجدت معلومة مفقودة 

 ؟ الضريبي 

 

من خالل الخدمات االلكترونية يمكنك اضافة او تعديل المعلومات ، اومن 

 خالل النموذج الورقي .. 

 

 ؟ ضريبية يمكنك إجراء خصوماتهل 

على ، يجب أن تكون قادرا قرار الضريبي إذا كنت تطلب خصم في اإل 

ين والشروط  ي وفق القوان ريب الضنفقات تستحق الخصم  فعالً  لديك انإظهار 

وتكاليف  عن النفقات الخاصة  ال يمكنك أبدا الحصول على خصم ,حيث 

 والنفقات الطبية. روضة االطفال أالمعيشة مثل رسوم 

 : فراد  لل  قاموس الخصومات

http://www.skatteverket.se/avdragslexikonprivat 

3صفحة                                                                                    الضرائب واإلقرار الضريبي  
 

 

 دواليب( 4موبيد )ارية أو السفر بالسيارة، دراجة ن 

 ة لخصومات السفرالمتطلبات األساسي

يجب أن تكون المسافة بين منزلك ومكان عملك خمسة   •

 كيلومترات على األقل. 

يجب أن يكون كسب الوقت مقارنة بالسفر بواسطة وسائل النقل   •

 العام ساعتين على األقل. 

ة  يمكنك فقط الحصول على خصم لهذا الجزء من النفقات الخاص •

 . kr 11 000بك التي تتجاوز 

 عام وسائل النقل ال

 المتطلبات األساسية لخصومات السفر

يجب أن تكون المسافة بين منزلك ومكان عملك على بعد كيلومترين  •

 على األقل.

يمكنك خصم النفقات ألرخص وسيلة للسفر. ال يمكنك الحصول على  •

ها في العام خصم للبطاقات السنوية التي تم شراؤها مسبقا الستخدام

 التالي.

ات الخاصة بك صم لهذا الجزء من النفقط الحصول على خك فقيمكن •

 .kr 000 11التي تتجاوز 



 خطوات حساب خصم السفر الخاص بك

 بك  السفر الخاصلحساب خصم  هاالتي تحتاج الخطوات 

 قتحق

معرفة ما هي الشروط المطبقة لجعل الخصومات مع وسائط النقل  

 التفكير في المسافة والوقت!  -المختلفة. إذا كنت تقود سيارة  

 المسافة  

لحساب الخصم، تحتاج إلى معرفة المسافة بين منزلك ومكان عملك.  

بة لك  مسافة الحد األدنى بالنس بالنسبة لبعض النقل، وهناك أيضا

 صم. للحصول على خ 

 السفر  أيام  

كم يوما كنت قد سافرت من وإلى عملك خالل العام؟ عد األيام التي  

 . االجازة كنت غائبا عن العمل، على سبيل المثال في حالة المرض أو 

 حساب 

الشركة يمكنك  إذا كنت مسافرا مع السيارة الخاصة بك أو سيارة 

بك. إذا  لخصم الخاص لحساب اأعاله  ل التكلفة القياسيمعد استخدام 

التذكرة  ق وسائل النقل العام، يمكنك خصم تكلفة كنت مسافرا عن طري 

 . )شهرية مثال( دوريةال العادية او 

 السكن المزدوج 

 ؟  العمل  بسبب  اخر  لسكن انتقلت هل

  يتعلق  ضريبي خصم  على  الحصول  تستطيع الحالة  هذه  في

 : التالية الشروط  قوف  السكن، بتكاليف

  أو  زوجك أو زوجتك أو لك مسكنا ابقيت قد ونتك ان ▪

 .  السابق اإلقامة  محل في  عائلتك أو شريكك

  .العمل مدينة في  المبيت إلى  تحتاج ان ▪

  أطول  العمل ومكان اإلقامة  مكان بين تكون المسافة  ان ▪

 .كيلومترا 50 من

 

 

 TROخصم 

  ما  على  الحصول الشروط يستوفون الذين األشخاص لجميع يمكن

  لخدمات  الضريبي التخفيض  في   ة سويدي  الف كرونة  50 إلى يصل

ROT الحصول  يمكن حيث ال (.تعزيز بناء، إعادة إصالح، ) المنجزة  

  سبيل  وليس على ،الفعلية العمالة لتكلفة  إال الضرائب تخفيض على

  الضرائب  تخفيض  على الحصول  حيث يمكنك. المثال مواد الصيانة

  يدية وس  كرونة  50000 صىق األ والحد العمالة تكلفة من % 30 بنسبة

يستطيع ان يخفض ضريبته من   الشخص  أن يعني وهذا. السنة في

 كرونة سويدية.  166000خالل هذا القانون لغاية 

4صفحة   

 

 الضرائب واإلقرار الضريبي
 

 

 

 :في الخدمة )دوالبين(موبيددراجة نارية أو  او  سيارة 
 
ميل على األقل   300وأيضا  يوما على األقل  60هل استخدمت السيارة لمدة -

 ؟   2019  لخال  في الخدمة 

كنت قد   التي  خصم للسفر بين المنزل ومكان العمل لتلك األيام  تحصل  اذا انت 

 استخدمت السيارة في الخدمة. 

ميل على    300وأيضا   يوما على األقل  160هل استخدمت السيارة للخدمة لمدة  -

 ؟  2019خالل  األقل في الخدمة

بين  رة للسفرميع أيام كنت قد استخدمت السياخصم لجعلى  تحصلاذا انت 

 لك. ومكان عم منزلك

 السعر القياسي: 

يمكنك خصم مبالغ مختلفة حسب نوع النقل الذي استخدمته. ويوضح الجدول  

 . التكلفة القياسية لوسائل النقل أدناه 

تغيير أماكن   بسببإذا كنت قد سافرت مع وسائل النقل المختلفة خالل العام، 

 لغ.المبا جمعإجراء حسابات منفصلة ومن ثم  يتمنقلها، العمل أو 

 يبين وسيلة النقل والتكلفة القياسية المقابلة لها .  ول وهذا الجد 

 المبلغ الذي يمكن خصمه  وسيلة النقل  

 كرون /الميل  18.5 سيارة خاصة  

 كرون /الميل  6.5 سيارة شركة تعمل بالديزل 

 كرون/الميل  9.5 سيارة شركة تعمل بغير الديزل 

 كرون/الميل  9 اجة نارية  در

 كرون /الميل  4.5 ( دراجة نارية خفيفة )موبيد 

 كرون/ السنة    250 دراجة هوائية  

 التكلفة الفعلية  قارب خاص  

 التكلفة الفعلية  باص  

 التكلفة الفعلية  قطار 

 التكلفة الفعلية  تكسي

 

 

 

 

 

 



 :انخفاض الضرائب بعد خصم كيفية

، وبالتالي يقل المبلغ دخلك  من قللت  قرار الضريبي خصم في اإل كمية ال

 الخاضع للضريبة بمقدار الخصم المعلن عنه . 

  خصم اتبك و تستحق رى ٪ في الضرائب عل30 إذا كنت تدفعمثال : 

 كرونة   12،000السفر من وإلى العمل  

وبالتالي  ( هو مبلغ الخصم  ونةكر 11،000بلغ الذي يتجاوز فإن الم)

 كرونة  300خفيض الضرائب باً ت سيكون تقري 

 كرونة  1000=  (كرونة 11،000 -كرونة  12،000)  

 كرونة  %300 = 30 ×  1000

متى ستحصل على نقدية الضرائب المستردة و 

 متى يجب دفع الضرائب المستحقة؟؟

متى تأتي  
رسالة  ال

الضريبية  
 هائية؟ الن

متى تحصل  
  على المال 

 في حسابك؟ 

متى سوف يكون المال  
 على 

حساب مصلحة  
 الضرائب؟ 

april 
juni 

augusti 
december 

 15األسبوع  

 24األسبوع  

 32األسبوع  

 50األسبوع  

– 
– 
12 november  2020    
12 mars  2021   

 

 ن الخارج؟م هل كان لديك دخل

 يل الدخل األجنبي الخاص بكي أنه يجب عليك تسجالقاعدة الرئيسية ه

 السويدي.  قراركإ في 

ست  المعاهدات الضريبية لأو إذا كنت بسبب القواعد و اللوائح السويدية 

فأن ما زلت ملزم بالتصريح عن  دفع ضرائب للدخل في السويد،ملزم ب 

 حصلت عليه في تصريحك السويدي؟   دخلك الذي

لومات االخرى في  الدخل في خانة المعيكفي تسجيل في هذه الحاالت، 

 . ((Övriga upplysningarاالقرار 

  يمكن العثور على مزيد من المعلومات في 

www.skatteverket.se/deklarerainkomsterfranutlandet . 

ر الضريبيالضرائب واإلقرا 5صفحة   

 

 :معينة معايير استيفاء يجب ، هذا الخصم  على الحصول أجل من
 

 . العمل يتم عندما عاما  18 سن  بلغت لقد ▪

 . السويد في مامقي  كنت ▪

 . السويد  في   الضرائب تدفع كنت ▪

 غير من أنه المثال، سبيل على يعني، وهذا. اإلقامة لكتم كنت ▪

.  اإليجار في  المنجز  للعمل  روت  خصومات على  الحصول  الممكن

  ال . داخليا المنجز العمل  خصم  يمكنك مسكن،  في تعيش كنت  إذا

 . سكنية عمارات  في  شرفة   من الزجاج على  الخصم ينطبق

 . كإقامت  كمقر جزئيا، أو  كليا قار،الع استخدام يمكنك ▪

  نقله  إلى  يحتاج  الذي  العمل فإن ولذلك . الموقع  في  العمل تنفيذ يتم ▪

 . خصمه  يمكن ال  عمل ورشة  إلى

  كنت  لو  حتى  أنه  يعني وهذا . العمل  ثمن دفع  الذي  الشخص  أنت ▪

  كان  إذا  ضريبي خصم  أي  على الحصول  لك  يحق  ال  السكن، تملك

 . الفاتورة دفع  قد  ر آخ شخص 

 . سنوات 5 من كبر أ عليه للعمل  تخطط  الذي  العقار ▪

  يتجاوز ال ROT-RUT لخدمات  السنوي الخصم مجموع أن الحظ* 

 . السنة في  الواحد للشخص سويدية   كرونة 50000

 

 TRUخصم 

  بنسبة ضريبي تخفيض على الحصول الشروط  يستوفي شخص ألي ويحق

  والصيانة لتنظيف ا) RUT لخدمات العاملة دالي  تكاليف من المائة في 50

  50000 إلى يصل ضريبي تخفيض على  الحصول يمكنكإ. ( والغسيل

  تخفيض  خيار  لديك . 07/01/ 2019اعتبارا من  السنة  في  سويدية  كرونة

  أيضا يمكنك*.  السنة في  سويدية  كرونة 50 000 إلى  يصل  ضريبي

 . للوالدين  تشتريها التي RUT  لخدمات ةضريبي  خصومات  على  الحصول

 : معينة معايير استيفاء يجب  روت،  خصومات  على  حصولال أجل  من •

 . العمل يتم عندما عاما  18 سن  بلغت لقد •

  األقل  علی٪ 90 ل السويد في  الضرائب تدفع أو  السويد، في  مقيم أنت •

 . دخلك من

 . السويد  في   الضرائب تدفع كنت •

 . للسكن جزئيا،  أو كليا العقار، يستخدمون والديك من أي  أو  أنت •

  ال  السكن، تستخدم  كنت لو حتى أنه يعني وهذا. العمل تكلفة دافع أنت •

  آخر  شخص  هناك كان إذا ضريبي خصم  أي  على الحصول  لك يحق

 . الفاتورة  دفع

  يتجاوز ال ROT-RUT لخدمات  السنوي الخصم مجموع  أن الحظ*  

 . السنة في  الواحد للشخص سويدية   كرونة 50000

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 غرامة التأخير :

واذا  . كرونة 1250 تبلغ تأخير  رسوم تتلقى فقد  تصريحك تأخرت في تقديم إذا

  1250 لقىفستت  ، المعتاد االقرار تاريخ من أشهر ثالثة استمر التاخير ألكثر من 

  فستتلقى ، أكثر أو أشهر خمسة  خسرت إذا. تأخير كرسم  أخرى سويدية كرونة

  مجموعه  ما دفع يجب أنه يعني هذا. كرونة 1250 تبلغ أخرى تأخير  رسوم

 .  تأخير رسوم  في  سويدية كرونة  3750

 ضرائب إضافية:

 : التالية الحاالت   في   إضافية ضريبة  دفع عليك يجب

عن تكاليف لم تتحقق و اذا لم تبلغ عن دخل حصلت  خصم ضريبي  طلبت  إذا •

 اإلقرار الضريبي.  في  عليه 

 .الضريبي التقييم لمعلومات المصرح بها من قبلك واختالف بين ا هناك كان إذا •

ولكن من الممكن الغاء هذه الغرامة اذا تم   إقرارك الضريبي. تأخرت في إذا •

رار ضمن اربع شهور اعتبارا من تقديم طلب تمديد لسبب مقنع وثم تقديم االق

 . تاريخ قرار هذه الغرامة 

  الموقع من اإلضافية ةالضريب  حول المعلومات من مزيد على الحصول  يمكن

ww.skatteverket.se/skattetillagg 

 تأجيل أو تمديد وقت تقديم اإلقرار الضريبي .

  طلب  تقديم كيمكن  ، مايو  2 لتقدم اقرارك بعد تاريخ  مقبول  سبب لديك كان إذا

قرار وفق ما يلي  على  للحصول  : تمديد لوقت االا

  الطلب  تقديم يمكنك ؟ (مايو  18 لغاية ) الوقت  من  قصيرة فترة  إلى تحتاج هل -

 www.skatteverket.se/minasidor.من خالل : 

   الوقت؟ من أطول  فترة  إلى تحتاج  هل-

(SKV2600 يتم ذلك من خالل الطلب )   
www.skatteverket.se/blanketter بتحميله من الرابط :   قم    

  ألقل ا على أيام عشرة  قبل  السويدية الضرائب مصلحة  لى إ الطلب حيث يجب تقديم
 2020 مايو  4 من

 

 اإلقرار الضريبي  محتوى
  من  اإلعالن في المعلومات بعض تعبئة يتم. اإلعالن لمحتويات وصفا تجد سوف هنا
ارقام . ياً شخص تمل أن يجب التي تالمعلوما وبعض السويدية الضرائب مصلحة قبل

 .التقرير الضريبي في الواردة للبنود وفقا أدناه النص في الواردة البنود
 

  

tjänst -ter 1 Inkoms 

  

1.1  

هو مجموع المبالغ التي تلقتها مصلحة الضرائب من خالل البيانات المقدمة من صاحب 

 تامينات االجتماعية وصندوق دعم البطالة و البنك.العمل و دائرة ال

1.2 

ل فاتورة عم مصاريف العمل التي تلقيتها من صاحب العمل مثهي د

 هاتف او معدات شخصية ..

هو مجموع المبالغ التي تلقتها مصلحة الضرائب من خالل البيانات  1.3

 المقدمة بخصوص دخل التقاعد بأنواعه. 

1.4 

تلقتها مصلحة الضرائب من خالل البيانات  هو مجموع المبالغ التي

 اة .تخص معاش تقاعد خاص او ما يسمى فائدة مدى الحي المقدمة لها التي

1.5 

 دخل اخر ال يعتمد على معاش التقاعد

1.6 

 الدخل الناتج عن هواية ويجب عليك دفع رسوم خاصة عليها .

1.7 

عليك ارفاق  الدخل الناتج عن امتالكك السهم في شركة ما والتي يجب 

 بيع اسهم.نموذج خاص بعمليات االسهم من توزيع ارباح ابو 

 

tjänst -Avdrag  2 

 

 

2. 1 

  لرحلة من والى العملتكاليف ا

2.2 
 تكاليف السفر ضمن العمل

2.3 

  تكاليف العمل المؤقت والسكن المزدوج و رحلة العودة للبيت

2.4 

 تكاليف أخرى
 

 الضرائب واإلقرار الضريبي 6صفحة 
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3 Allmänna avdrag 

 
الوروبية. تكاليف عامة مثل عمولة التأمينات االجتماعية ا  

4 Skattereduktioner 

 
4.1 

نة والتجديد في المنزل . التخفيضات الضريبية  لعميات الصيا  

4.2 

لعمليات النظافة والغسيل في المزل .  التخفيضات الضريبة  

4.3 
 التخفيضات الضريبية نتيجة استخدام الطاقة الكهربائية المتجددة  

5 Underlag för 
fastighetsavgift 

 
ر)منزل او شقة( والتي يحسب على اساسها ضريبة القيمة الضريبية للعقا

رات .امتالك العقا  

6 Underlag för 
fastighetsskatt 

ار)ارض فارغة او بناء تحت التجهيز ( والتي على القيمة الضريبية للعق

ب الضريبة. اساسها تحس   

7 Inkomster - Kapital 

 

 
7.1 

 الدخل الناتج عن فائد الحسابات البنكية والمحافظ االستثمارية .

7.2 
 الدخل الناتج عن توزيع االسم او بيع االسم الموزعة . 

7.3 

ج عن تاجير عقارك .الدخل النات   

7.4 

تجارية او امتياز .بيع عقارات او بيع شركة او عالمة    

l 

 
 

8 Avdrag - Kapital 

8.1 
الفوائد على القروض تكلفة   

8.2 

راق مالية مدرجة بالبورصة  تكاليف الخسائر الناتجة عن بين او  

8.3 

ع اوراق مالية غير مدرجة بالبورصةتكاليف خسائر بي  

8.4 

 الخسائر الناتجة عن بيع منزل او شقة 

8.5 

 الخسائر الناتجة عن بيع عقار تجاري او حق ملكية لعقار تجاري

8.7 

تخصومات االستثمارا  

 

9 Utländsk försäkring - 
Avkastningsskatt 

 

9.1 
التأمين الخارجي لراس المال تكاليف  
9.2 

ن الخارجي للتقاعدتكاليف التأمي  

 

 

  

 16-10 تتعلق فقط بمن لديهم انشطة تجارية.
 
 

  

17 Övriga upplysningar 

غير المذكورة او الخاطئة في الحقول السابقة  وعن  يصرح فيها عن المعلومات

 الدخل من خارج البالد. 

 

18 Underskrift 

 

بيالضرائب واإلقرار الضري  7صفحة   
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