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لقد تم تصميم هذا الكتيب ليكون بمثابة دليل للمواطنين 
 في التعرف على نظام الدنمرآيين الجدد الذين يرغبون

يشمل نظام الضرائب الدنمرآي . الضرائب الدنمرآي
الكثير من القواعد والقوانين، وعلى الرغم من أنك 

لست بحاجة إلى أن تكون على علم بكل هذه القواعد 
والقوانين، إال أنك في نهاية األمر ال بد وأن تكون على 

  .قدر من المعرفة بنظام الضرائب

لغين الذين يعيشون في الدنمرك يكاد آل الشباب والبا
ن جميعهم يكونون من دافعي الضرائب، بغض النظر ع

، أو متعطلين عن طالب يشغلون وظائف، أو آونهم
نات المالية من الدولة أو من اعالعمل، أو يتلقون اإل

يتلقى الجميع مرتين في العام خطابات من . البلدية
ب منهم ــ تطل SKATـ ـسلطات الضرائب الدنمرآية

أن يقوموا بمراجعة األرقام الواردة بها والموافقة 
من ثم فمن المستحسن أن تتعرف على بعض . عليها

المعلومات عن نظام الضرائب وما ينبغي عليك أن 
  .تقوم به بنفسك

إننا نأمل في أن هذا الكتيب سوف يجيب عن الكثير من 
يمكنك . األسئلة التي تدور بذهنك فيما يخص الضرائب

ك دائًما بوسعتخدام هذا الكتاب آمصدر للمعلومات اس
نظام التعرف على الرجوع إليه إذا آنت ترغب في 

  . بصورة أفضلالضرائب

 المصطلحات الموجود في سرديمكنك آذلك استخدام م
نهاية هذا الكتيب للحصول على شرح سريع للكلمات 
والمصطلحات أو لتنظر أي جزء من أجزاء الكتاب 

رجوع إليه للعثور على معلومات ينبغي عليك ال
  .يثير اهتمامكبخصوص موضوع معين 

: لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة الموقع التالي
www.skat.dk . يمكنك آذلك االتصال بالبلدية التي

لحصول على ما تتبعها أو أحد مراآز الضرائب ل
  .يلزمك من التوجيه واإلرشاد

 

 لماذا ندفع الضرائب؟
رآي معروف بكونه ما يسمى بمجتمع المجتمع الدنم

الرفاهية حيث يبذل السياسيون جهودهم لضمان تحقيق 
الرفاهية للمواطنين مستعينين على ذلك بالضرائب التي 

 .توفر التمويل الالزم لجهودهم تلك

ومجتمع الرفاهية الدنمرآي يقوم، ضمن ما يقوم عليه، 
على مبدأ التساوي بين المواطنين في الحصول على 

  . من الضرائبتكاليفهالخدمات المختلفة التي يتم دفع ا

 الجميع في  المساعدة في متناولكونتيجب أن 
المواقف الصعبة، على سبيل المثال، في حالة التعطل 

في مثل هذه . عن العمل أو اإلصابة بمرض خطير
المواقف، يجب أن يتمكن المواطنون من الحصول على 

ة، وتلقي العالج في طبيلاإلعانات المالية، والمساعدة ا
 آل األطفال لتحقيجب أن ي. المستشفيات، الخ

المدارس وأن تكون الفرصة متاحة أمامهم الستكمال ب
تعليمهم، ويجب أن يكون آل المواطنين قادرين على 

على سبيل (الوصول إلى المعلومات واإلرشادات 
وغير ذلك ) المثال من المكتبات ووسائل اإلعالم

  . الكثير

عدل الضرائب في الدنمرك هو واحد من أعلى إن م
المعدالت في العالم، إذ أن الدنمرك بها قطاع عام واسع 

ويعتني القطاع العام بالكثير من  األشياء . النطاق للغاية
 الدول األخرى إلى الدفع في سكانالتي عادة ما يضطر 

مقابلها بأنفسهم أو التي قد ال تكون حتى متوافرة 
فة إدارة المجتمع الدنمرآي عالية للغاية إن تكل. للعامة

  .ومن ثم يتطلب األمر الكثير من أموال الضرائب

ويتغير نظام الضرائب بصفة منتظمة حيث يتم فرض 
ضرائب جديدة، بينما يتم تغيير البعض األخر، آما يتم 
آذلك تغيير المعدالت وحدود الضرائب المفروضة من 

ن الدنمرآي ويحاول أعضاء البرلما. عام إلى أخر
  باستمرار ضبط الضرائب ضبًطا دقيًقا لتالئم أفكارهم 

 الضرائب في الدنمرك
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توافر لديهم من أموال الضرائب ما يالسياسية بحيث 
  .يغطي النفقات

ومن خالل التصويت لسياسي بعينه أو حزب سياسي 
ن يلمواطنل كونمعين في االنتخابات، يمكن أن ي

ون  في تقرير الكيفية التي ينبغي أن يك يدنيالدنمرآي
  . عليها نظام الضرائب

 من الذي يدفع الضرائب؟
آل المواطنين الذين يعيشون بالدنمرك ال بد أن يدفعوا 

  .هم مصدر للدخلديالضرائب إذا آان ل

  :وينطبق هذا آذلك إذا آنت أنت، على سبيل المثال

 تدير عملك التجاري الخاص •
متعطل عن العمل أو تتلقي نقوًدا من الدولة  •

    أو من صندوق البطالة )إعانات مالية(
 )إعانات البطالة(

 )SU ( منح الدولة التعليميةطالب وتتلقي •
 مواطن مسن أو تتلقى معاًشا قومًيا •
تعمل بالخارج أو تتلقى دخًلا من خارج  •

 .البالد، ولكن تعيش بالدنمرك
 

يستخدم آافة المواطنين القطاع العام بطريقة أو بأخرى 
نين أن يساعدوا في وآمبدأ عام يجب على آل المواط

ولكن، عبء الضرائب غير متساوي . هتكاليفدفع 
بالنسبة للكل إذ أن نظام الضرائب الدنمرآي نظام 

 زاد مقدار اتصاعدي، بمعنى أنه آلما زاد دخلك، آلم
والفكر الذي يقوم . الضرائب الذي ينبغي عليك دفعه

األآتاف األعرض يجب أن "عليه هذا النظام هو أن 
  ".ء األثقلتتحمل العب

 آيف يتم إنفاق أموال الضرائب؟
يتم استخدام أموال الضرائب في دفع النفقات المتنوعة 

 الخاصة بالمجتمع الدنمرآي مثل اإلعانات النقدية، 

  

  

  

سر، لألوالمعاش القومي، واإلعانات اإلضافية 
وللمؤسسات العامة مثل المدارس، والمستشفيات، 

  .والشرطة

القطاع العام هي مهام باهظة والمهام التي يتوالها 
يجب أن : لنأخذ أحد دور الحضانة آمثال. التكلفة

تغطي األموال المتوافرة اإليجار، والتدفئة، والكهرباء، 
والتنظيف، والحفاضات، والطعام، واأللعاب، واألثاث 

  .والمعلمين، والمساعدين، الخ

ومتوسط التكلفة التي يتحملها المجتمع الدنمرآي لكل 
 آرونة ٦٢٫٠٠٠ الحضانة يساوي تقريًبا طفل في

يدفع آباء وأمهات األطفال جزء من . دنمرآية في العام
هذه التكلفة بأنفسهم، ولكن يتوقف مقدار المبلغ الذي 

وعلى الرغم من ذلك، فإنهم . يسهمون به على دخلهم
لن يضطروا أبًدا إلى دفع ما يزيد على ثلث المبلغ 

رة، تم إنفاق ما يقرب من وفي األعوام األخي. اإلجمالي
 مليار آرونة دنمرآية لتغطية النفقات ٧٦٠ إلى ٧٠٠

 .العامة في الدنمرك

 الدولة والمقاطعات والبلديات
ينقسم القطاع العام في الدنمرك إلى الدولة، 

والمقاطعات، والبلديات، ولكل المهام الفردية الخاصة 
  .به

داية  مقاطعة، ولكن ب١٣ بلدية و٢٧١يوجد بالدنمرك 
 بلدية ٩٨ سوف يتغير هذا النظام ليصبح ٢٠٠٧من 
  .وسوف يتغير آذلك تقسيم العمل إلى حد ما.  أقاليم٥و

 :تشمل مهام البلديات ما يلي
األطفال (المدارس االبتدائية واإلعدادية  •

 )١٥ - ٥الذين تتراوح أعمارهم بين 
 النهارية، الحضانات، ورياض األطفال •

 اسيونوادي ما بعد اليوم الدر
 الرعاية المنزلية لكبار السن والمرضى •
 دور رعاية المسنين •
 المؤسسات الثقافية والرياضية •
 المكتبات •
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 . ومعالجة المياه المائيةمواردال •
 

 :تشمل مهام المقاطعات ما يلي
 المستشفيات •
 ة والنقل العامرئيسيتطوير الطرق ال •
 حماية الطبيعة والبيئة •
•  

 :تشمل مهام الدولة ما يلي
 الضرائب تحصيل •
مساعدة الدول النامية والتعاون مع االتحاد  •

 األوروبي
 الدفاع الوطني والشرطة •
التعليم العالي، على سبيل المثال، الجامعات  •

 وآليات إعداد المعلمين
 )SU (التعليميةمنح الدولة  •
 . السياسياستقبال طالبي اللجوء •

 
إن الضرائب التي ندفعها تضمن أنه يمكن تولي المهام 

  . أعالها إليهالمشار

ويقرر السياسيون الذين ينتخبهم العامة في آل بلدية 
ومقاطعة مقدار النسبة التي يجب على المواطنين في 
البلدية دفعها من دخلهم للضرائب والكيفية التي سيتم 

ولكن، يقرر البرلمان . بها إنفاق أموال الضرائب
 من المبادئ والمتطلبات التي سيكون االدنمرآي عدًد

  .الالزم إتباعهامن 

 مقدار الضرائب التي تدفعها على يتوقفمن ثم، س
 .البلدية التي تعيش بها

 ما الذي تعرفه عنك سلطات الضرائب الدنمرآية؟
ة معظم أوتوماتيكي بصورة SKATسوف تتلقى 

المعلومات المطلوبة لتقرير الضرائب المفروضة على 
  سيقدم أرباب األعمال  .معظم دافعي الضرائب

  

  

  

  

معلومات حول الراتب الذي تتلقاه، وستقدم البنوك 
معلومات حول أي دخل من الفوائد والمصروفات، 

صناديق البطالة واإلتحادات معلومات  وسوف تقدم
  .   العضوية، الختكاليفحول 

من أقل القليل وبالتالي، فإنك تحتاج إلى تقديم 
 عادة آل ما يجب .SKAT إلى  حول نفسكالمعلومات
ه هو التحقق من صحة المعلومات عليك عمل

المنصوص عليها في البيانات التي تتلقاها من 
SKAT.  

 هل انتقلت إلى الدنمرك مؤخًرا؟
إذا آنت قد انتقلت إلى الدنمرك مؤخًرا، فيجب عليك 

 National Registrationأن تقوم بالتسجيل لدى 
Office) في الفرع . المحلي) مكتب التسجيل القومي

 رقم  التسجيل القومي سوف يتم إعطاءكالمحلي لمكتب
 سوف تحتاج إلى رقم ).CPRرقم (تسجيل قومي 

CPRسبيل   الخاص بك في الكثير من المواقف، على
المثال، في البنك، وعند حجز موعد لدى الطبيب أو 

  .طبيب األسنان

يجب أن تقوم بإبالغ أي تغيير يطرأ على عنوانك إلى 
يضمن لك هذا أن . همكتب التسجيل القومي الذي تتبع

 وغيرها من الرسائل من  البريديةتتلقى الخطابات
  .السلطات والهيئات العامة واألشخاص

إذا آنت قد انتقلت إلى الدنمرك تًوا، يجب عليك آذلك 
التقدم إلى أحد مراآز الضرائب لتقديم بياناتك 

الشخصية بحيث يمكن حساب الضرائب المفروضة 
ئب آذلك بإصدار سوف يقوم مرآز الضرا. عليك

  .البطاقة الضريبية الخاصة بك

يمكنك معرفة عنوان أقرب مرآز ضرائب إليك من 
  www.skat.dk: الموقع التالي
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 الضرائب حول العالم
للدنمرك وزير للضرائب ووزارة للضرائب وقوانين 

ئب أآبر ضرائب خاصة بها، ومن ثم تعد الضرا
يدفع تقريًبا آل البالغين . مصدر للدخل في الدنمرك

الذين يعيشون في الدنمرك الضرائب إلى الدولة، 
ويتلقى الجميع أمواًلا أو خدمات مقابل ذلك بصورة أو 

وبهذه الطريقة، تكون الضرائب أمًرا يؤثر . بأخرى
  .علينا جميًعا

ة في الكثير من الدول يتم تنظيم نظام الضرائب بصور
تختار الكثير من الدول أن تدع مواطنيها . مختلفة

يدفعوا مقداًرا أقل من الضرائب مما هو عليه الحال في 
الدنمرك، ولكن في مقابل ذلك يجب عليهم الدفع 

للذهاب إلى المدرسة، وإلى المستشفى، وإلى الطبيب، 
 وهذا يعني أن الناس يضطرون إلى اللجوء للتأمين. الخ

فة ليكون بمثابة العون لهم في  باهظ التكلالخاص
  . المواقف المعاآسة

في الكثير من دول العالم الثالث يقوم المصدر الرئيسي 
لدخل الدولة على المساعدات األجنبية أو بيع المواد 
الخام مثل البترول، والنحاس، واأللماس، والكاآاو، 

 قدًرا ضئيًلا من  العاديونالخ ويدفع المواطنون
  .دفعون أي ضرائب على اإلطالقالضرائب أو ال ي

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

 مثال على ضرائب البلديات

تختار البلدية أ أن تخصص لتشغيل مراآز الرعاية 
 النهارية مبلًغا من المال يزيد عما تخصصه البلدية ب

وبالتالي ستكون التكلفة التي يتحملها . المجاورة
أ إللحاق أطفالهم  بحضانة المواطنون في البلدية 

نهارية أو بأحد رياض األطفال أقل من التكلفة التي 
  .يتحملها المواطنون في البلدية ب

  

  

  

  

  

ولكن ضرائب البلدية في البلدية أ أعلى إلى حد ما من 
  .ضرائب البلدية في البلدية ب

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
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وضرائب " مباشرة"تنقسم الضرائب إلى ضرائب 
في هذا الجزء، سوف نوضح أآثر ". غير مباشرة"

  .أنواع الضرائب شيوًعا

 الضرائب المباشرة
الضرائب التي يتم خصمها مباشرة من دخلك تسمى 

: ومن أمثلة الضرائب المباشرة. الضرائب المباشرة
ب العمل من راتبك، رالضريبة التي يخصمها 

  .لكيةئب على الموالضرا

 ضريبة الدولة
يكون من جزء من الضرائب التي تدفعها من دخلك 

ونسب ضريبة الدولة واحدة بغض .  الدولةنصيب
النظر عن المكان الذي تعيش به في الدولة، ولكنها 

تنقسم ضريبة الدولة إلى ثالث . تتوقف على دخلك
  :فئات

 يبة الشريحة األساسيةضر •
 ضريبة الشريحة الوسطى •
 يبة الشريحة العلياضر •
  

إذا آان دخلك السنوي أقل من مقدار معين فكل ما يجب 
 األساسية فحسب، أما  الشريحةعليك دفعه هو ضريبة

إذا آان دخلك يزيد عن هذا المقدار، فسوف تحتاج إلى 
الوسطى باإلضافة إلى ضريبة الشريحة دفع ضريبة 

 األساسية، وإذا آان دخلك يزيد عما هو أآثرالشريحة 
 العليا  الشريحةمن ذلك، فيجب عيك أن تدفع ضريبة

األساسية وضريبة الشريحة باإلضافة إلى ضريبة 
  .الوسطىالشريحة 

والمبدأ الذي يقوم عليه هذا التقسيم هو أن األشخاص 
الذين يحققون أعلى مستويات الدخل يجب عليهم آذلك 
أن يقوموا بدفع أآبر قدر من المال إلى الدولة بصورة 

 ضريبيوهذا هو ما يسمى بنظام . سبةمتنا
  ". تصاعدي"

 

 ة البلديةبيضر
يجب على آافة المواطنين آذلك أن يقوموا بدفع 

يتم حساب . الضرائب إلى البلدية التي يقيمون بها
  .الضريبة آنسبة من دخلهم

تقرر آل بلدية نسبة الضرائب التي يجب على 
ومن ثم فسيتحدد مقدار إسهامك . مواطنيها دفعها

اإلجمالي في الضرائب بناء على البلدية التي تعيش 
  .بها

 اإلسهام في سوق العمل
يجب على آل المواطنين الذين يعملون أن يقوموا بدفع 

وليس لزاًما عليك ). LMإسهام (إسهام في سوق العمل 
ة، أو منح تعليمية نقدي من أي إعانات LMدفع إسهام 

  .من الدولة، أو ما شابه

سيقوم رب و.  بالمائة من دخلك٨ LMإسهام يبلغ 
  .العمل بخصم هذا اإلسهام من راتبك الشهري

 مشابه لإلسهامات في التأمين االجتماعي LMوإسهام 
ويتم استخدام إسهامات . المعروفة في الدول األخرى

سوق العمل لدفع النفقات الحكومية الخاصة بسوق 
العمل، على سبيل المثال، لتغطية اإلعانات النقدية، 

  .التدريب اإلضافي، واألجازات الغيابيةو

 ضريبة الكنيسة
 بالمائة من الشعب الدنمرآي إلى ٨٣ينتمي حوالي 

الكنيسة اإلنجيلية اللوثرية القومية الدنمرآية 
(Folkekirken)ويدفع األعضاء ضريبة الكنيسة ، .  

  

  

 أنواع الضرائب المختلفة
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تغطي هذه الضريبة تكاليف إدارة وصيانة الكنائس في 
 .البلدية

ار ضريبة الكنيسة من بلدية إلى أخرى، ويختلف مقد
ويتم تحصيلها جنًبا إلى جنب مع غيرها من الضرائب 

  .المباشرة

وفي المعتاد يصبح المواطنون الدنمرآيون أعضاء في 
الكنيسة اإلنجيلية اللوثرية القومية الدنمرآية عند 

وبناء على ذلك فأي شخص ال يتم تعميده في . تعميدهم
ا في الكنيسة اإلنجيلية اللوثرية الدنمرك ال يعد عضًو

ويمكنك أن . القومية الدنمرآية وال يدفع ضريبة الكنيسة
تصبح عضًوا في الكنيسة اإلنجيلية اللوثرية القومية 

الدنمرآية أو تقوم بإلغاء تسجيلك بها في مكتب 
  .اإلبراشية المحلي

إذا آنت تنتمي إلى آنيسة أخرى أو إلى جمعية دينية 
 يكون من الممكن أن يتم قدهاًما لها، فأخرى وتدفع إس

  .خصم هذا اإلسهام من الضرائب

 ضريبة قيمة الملكية
إذا آنت تمتلك منزًلا أو شقة، يجب عليك أن تدفع 

 بالمائة ١ويبلغ مقدار الضريبة . ضريبة قيمة الملكية
تحدد السلطات العامة قيمة الملكية آل . من قيمة الملكية

  .عامين

شخاص الذين يعيشون في الدنمرك يجب آذلك على األ
أن يدفعوا ضريبة قيمة الملكية على أي ممتلكات 
عقارية يقتنونها في الدول األخرى، ويجب على 

األشخاص الذين يعيشون في الدول األخرى أن يدفعوا 
ضريبة قيمة الملكية على أي ممتلكات عقارية يقتنونها 

  .في الدنمرك

 إجمالي الضريبة ويتم تضمين ضريبة قيمة الملكية في
وعادة ما تحصل . التي يتم دفعها على مدار العام

SKAT على المعلومات المطلوبة، ولكن إذا آنت قد 
  اشتريت منزًلا مؤخًرا، ال يكون قد تم تضمين الضريبة 

  

  

في التقدير المبدئي لدخلك والبطاقة الضريبية الخاصة  
ينبغي عليك حينئذ أن تقوم باالتصال بمرآز . بك
 .ائب محلي للحصول على بطاقة ضريبية جديدةضر

 ضريبة الملكية
إذا آنت تمتلك منزًلا، أو شقة، أو قطعة أرض، يجب 

إلى البلدية " بضريبة الملكية"عليك آذلك دفع ما يسمى 
تقوم آل بلدية مباشرة . بناء على القيمة الفعلية للملكية

بتقدير ضريبة الملكية وتحصيلها وسوف يختلف مقدار 
  .ريبة من بلدية إلى أخرىالض

 الضرائب غير المباشرة
الضرائب غير المباشرة هي الضرائب والرسوم التي 

وتضم . تدفعها من خالل السلع والخدمات التي تشتريها
، والجمارك VATالضرائب غير المباشرة 

 .والضرائب الخضراء، ورسوم اإلنتاج

تقوم أنت بدفع الضرائب غير المباشرة للدولة في آل 
رة تبتاع فيها شيء ما أو في آل مرة تفتح فيها م

  .صنبور المياه على سبيل المثال

يتم تضمين الضرائب غير المباشرة في الثمن الذي 
يكون البائع مسئوًلا على . الخدمات/تدفعه مقابل السلع

 والجمارك ورسوم اإلنتاج VATسبيل المثال عن دفع 
  .إلى الدولة

VAT 
ضريبة القيمة  (VATفي الدنمرك يتم تضمين 

ومن .  آل السلع التي يمكن شراؤهاسعر في )المضافة
 بناء على آم السلع VATثم يتحدد مقدار ما تدفعه في 

 بالمائة من السعر ٢٠ VATوتمثل . التي تشتريها
  .الذي تدفعه آعميل لقاء شيء ما

 على الخدمات، مثل إصالح VATيتم آذلك احتساب 
إلى مصفف الشعر، دراجتك أو سيارتك، أو الذهاب 

  .الخ
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 الضرائب الخضراء
الضرائب الخضراء هي ضرائب تقوم بدفعها مقابل 

وآلما زاد استهالآك . استهالك موارد المجتمع
للموارد، آلما زادت الضرائب الخضراء التي يجب 

  .عليك دفعها

والهدف وراء ذلك هو أن يحاول المواطنون الحد من 
  .لموارد الطبيعيةاستهالآهم ومن ثم الحفاظ على ا

على سبيل المثال، يتم فرض الضرائب الخضراء على 
الوقود، والبترول، والكهرباء، والمياه، والتخلص من 

وهذا يعني زيادة أسعار هذه الموارد، وهو . النفايات
إذا زاد سعر الوقود، فسوف يقلل . الهدف المطلوب

الناس من قيادة السيارات مما سيحد من األثر على 
  .ةالبيئ

ويتم فرض ضرائب خضراء أقل على السيارات 
 أقل من التلوث واألآثر اصديقة البيئة التي تسبب قدًر

  .اقتصاًدا من حيث استهالك الوقود

 رسوم اإلنتاج
يتم فرض رسوم اإلنتاج على استيراد، وتصنيع، وبيع 

عندما تقوم بشراء شيء ما في أحد . سلع معينة
اإلنتاج بالفعل، المتاجر، يكون قد تم دفع ضريبة 

 بهذه ليس ثمة حاجة ألن تنشغلوبالتالي آعميل عادي 
  .الضريبة

السلع التي يتم فرض ضريبة اإلنتاج عليها   تشمل 
 والبيرة، والبطاريات، والشوآوالتة، والحلوى، خمرال

  .والمشروبات الغازية

إذا اشتريت سيارة أو موتوسيكل، فسوف تحتاج عالوة 
  . تسجيل إضافيةعلى ذلك إلى دفع ضريبة

 الجمارك
إذا آنت قد . الجمارك هي رسم تقوم أنت بدفعه للدولة

سافرت إلى دولة أخرى بخالف دول االتحاد األوروبي 
  وقمت بشراء سلع ستجلبها معك إلى الدنمرك، فربما 

  

  

يتوقف هذا بناء على السلع . تضطر إلى دفع الجمارك
  .التي اشتريتها وآم السلع المشتراة

رت معك سلًعا من دولة ال تنتمي إلى دول إذا أحض
 ١٫٣٥٠االتحاد األوروبي تساوي مبلًغا يزيد عن 

. آرونة دنمرآية، فسوف تضطر إلى دفع الجمارك
وهناك مجموعة خاصة من القواعد التي يتم تطبيقها 

 عليك أن جبعلى المشروبات الروحية والتبغ والتي ي
اء مقدار عليها إذا قمت بشرالمستحقة تدفع الجمارك 

  . معين منها

يجب عليك أن تقوم باإلبالغ عن أي سلع قمت بشرائها 
على (وأن تدفع الجمارك عند الوصول إلى الدنمرك 

  ).سبيل المثال، في المطار أو معبر الحدود
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لكي تفهم الكيفية التي يتم بها حساب الراتب الذي 
ن تحصل عليه والضرائب التي تدفعها هناك عدد م

 .المصطلحات التي ينبغي عليك معرفتها

Trækprocent / نسبة االستقطاع الضريبي 
إن نسبة االستقطاع الضريبي هي النسبة التي يتم 

ويتم النص . خصمها من دخلك ألغراض الضرائب
على نسبة االستقطاع الضريبي على البطاقة 

  .الخاصة بك" اإلعفاء الضريبي"بطاقة /الضريبية

  :الستقطاع الضريبي هو مجموعوإجمالي نسبة ا

 ة البلدييبةضر •
 ة المقاطعيبةضر •
  الدولةيبةضر •
إذا آنت أحد أعضاء (ضريبة الكنيسة  •

  القوميةية اللوثريةاإلنجيلالكنيسة 
 )الدنمرآية

 
 في نسبة االستقطاع LMوال يتم تضمين اإلسهام في 

الضريبي، وإنما يتم خصمه من راتبك بصورة مستقلة 
  .بقبل حساب الضرائ

Skattefradrag / عفاءات والخصوماتاإل 
 ةالضريبي

 من آل المواطنين الذين لهم دخل يكون لهم آذلك عدد
هذه اإلعفاءات . يةبياإلعفاءات والخصومات الضر

ي يجب عليك ذوالخصومات تحدد مقدار الضريبة ال
  . دفعه

وهذا يعني أنه يمكن أن يكون لك دخل معين دون أن 
 المثال، إذا آنت نسبة على سبيل. تدفع ضرائب

 بالمائة، يتم خصم ٤٠االستقطاع الضريبي هي 
  الضريبة من الجزء من دخلك الذي يتجاوز ما لك من 

  

  

 .إعفاءات وخصومات ضريبية فقط

سوف يقوم رب العمل بخصم اإلعفاءات والخصومات 
من راتبك وحساب الضريبة التي يجب عليك دفعها قبل 

  .أن تتلقى راتبك

 آل االستفادة منزوًجا وليس بإمكانك إذا آنت مت
الخصومات الخاصة بك بنفسك، يتم نقل اإلعفاءات 

  .الزوجة/والخصومات، أو ما يتبقى منها، إلى الزوج

ويكون هذا مفيًدا، على سبيل المثال، إذا آان أحد 
  .الزوجين ليس له دخل

 اإلعفاء الشخصي
 عامًا أو ١٨آل األشخاص الذين يبلغون من العمر 

وعادة ما يزيد مقدار . ر يكون لهم إعفاء شخصيأآث
 سوف ٢٠٠٦اإلعفاء بصورة طفيفة آل عام ــ في 

بالنسبة لصغار السن .  آرونة دنمرآية٣٨٫٥٠٠يكون 
 عام يبلغ مقدار اإلعفاء ١٨الذين تقل أعمارهم عن 

  . آرونة دنمرآية٢٨٫٦٠٠الشخصي 

 وبالتالي يمكنك القول بأنه ليس لزاًما عليك أن تدفع
أو ( آرونة دنمرآية ٣٨٫٥٠٠ضرائب على أول 

ها في العام الواحد جنيت)  آرونة دنمرآية٢٨٫٦٠٠
 الذي يجب عليك دفعه على LMفيما عدا إسهام (

  ).دخلك بأآمله

 اإلعفاءات والخصومات األخرى
هناك آذلك بعض الخصومات التي تتوقف على نفقات 

سوف يكون لك الحق في هذه األنواع من . معينة
  . لك نفقات معينة شريطة أن تكونخصوماتال

على سبيل المثال، سوف يكون لك الحق في خصومات 
  :إذا آنت

  

  

 مصطلحات هامة
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تدفع رسم عضوية ألحد االتحادات أو  •
 صناديق البطالة

 تسهم في خطة للتقاعد •
ألطفالك الذين (تدفع نفقات إعالة األطفال  •

 )ال تعيش معهم
 تدفع فوائد على قرض •
ر من منزلك  آيلومت١٢ترتحل أآثر من  •

 ).بدل االنتقال(إلى مقر عملك 
 

من بين األفكار السياسية وراء اإلعفاءات والخصومات 
المشار إليها أعاله هو أنه يجب عليك دفع الضرائب 

 .فقط على النقود التي لك مطلق الحرية في إنفاقها

ولكن اإلعفاءات والخصومات يتم آذلك استخدامها 
ع على آاهل دافعي لتعديل العبء الضريبي الذي يق

  .الضرائب المختلفين

 على األحرى المعلومات SKATسوف يكون لدى 
الخاصة بمعظم الخصومات التي تستحقها، ولكن يجب 

عليك أن تنص على بعضها في تقرير ضريبة الدخل 
  .ونموذج تقدير الدخل المبدئي

Kapitalindkomst  / دخل رأس المال 
 صورة فوائد دخل رأس المال هو ما لك من دخل في

إذا آانت لديك مدخرات . وعوائد على االستثمارات
بالبنك تعود عليك بفائدة، أو إذا آنت قد حصلت على 
أوراق استثمار مالية أو ما شابه، تكون أي إيرادات 

  .تحصل عليها بمثابة دخل خاضع للضرائب

يمكن أن يكون دخل رأس المال الخاص بك موجًبا أو 
ا آنت تحقق ربًحا أو تجني خسارة سالًبا بناء على ما إذ

  .من استثماراتك

  

  

  

  

المال   خصم دخل رأس إمابناء على هذا، يجب أن يتم
الخاص بك أو إضافته إلى دخلك قبل حساب الضرائب 

  .المستحقة عليك

ATP   / سوق العملل راتب التقاعد المكملصندوق 
ATPيسهم فيها جميع تقاعد عبارة عن خطة لل 

  . عام وحتى تقاعدهم١٦الموظفين من سن 

 على إعانات البطالة، ATPيجب عليك آذلك أن تدفع 
واإلعانات النقدية، وبعض أنواع المعاشات 

  .االجتماعية

في آل مرة يقوم فيها رب العمل بحساب راتبك، يقوم 
.  الخاصة بكATPباستقطاع مبلغ مخصص لمدخرات 

، سوف ATPباإلضافة إلى النقود التي تدفعها من أجل 
 ATPسهم رب العمل بمبلغ أآبر في حساب مدخرات ي

إذا آنت تدفع ثلًثا واحدا، فسيدفع رب . الخاص بك
سوف يكون لزاًما عليك في العادة أن تدفع . العمل ثلثين

الحصة ( آرونة دنمرآية في الشهر ٧٥ما يقرب من 
  .إذا آنت تعمل بوظيفة لدوام آامل) الخاصة بك

ة بك إليك عند  الخاصATPسوف يتم دفع مدخرات 
  .تقاعدك ــ مع المعاش القومي

SP  / ةالخاصتقاعد مدخرات ال 
طوال األعوام الكثيرة الماضية، قام جميع الموظفين، 

 يتلقون إعانات نقدية، الخ، باإلسهام في خطة ومن
ويبلغ مقدار ). SPتسمى " ( الخاصةتقاعدمدخرات ال"

ك  بالمائة من راتبك ويتم خصمه من راتب١اإلسهام 
  .على يد رب العمل

 تم تجميد ٢٠٠٧ إلى ٢٠٠٤ولكن، في الفترة ما بين 
 SPاإلسهام بحيث ال تكون ثمة حاجة إلى اإلسهام في 

  .خالل هذه الفترة
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عند تقاعدك، سوف يتم دفع مدخرات التقاعد الخاصة 
  .إليك باإلضافة إلى المعاش القومي

 الخضوع الضريبي المحدود
 المحدود في الدنمرك في يشمل الخضوع الضريبي

العادة آافة األشخاص الذين ال يقيمون في الدنمرك 
  .بصفة دائمة، ولكن لديهم دخل من الدنمرك

إذا آان الخضوع الضريبي المحدود ينطبق عليك، 
فسيتم حساب الضرائب عليك على أنواع معينة من 

  .الدخل وفًقا لمجموعة خاصة من القواعد

مراآز الضرائب إذا آنت يجب عليك التقدم إلى أحد 
  .تعتقد أن الخضوع الضريبي المحدود ينطبق عليك
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عندما يتم دفع راتبك، مكافآتك النقدية، ضمانك 
 .االجتماعي، تتسلم إشعارًا بالدفع

قد يختلف شكل إشعارات الدفع، ولكنها في العادة 
الضرائب التي : تحتوي دائمًا على المعلومات نفسها

، وإسهامات راتب التقاعد المختلفة، يك دفعهاينبغي عل
 .وآم سيدفع لك

 :من المصطلحات التي تراها على إشعار الدفع ما يلي

• Løn / قد يسمى أيضًا باسم : الراتب
"honorar") أو )األجر ،" indtægt" 

يذآر راتبك في العادة في قمة . إلخ) الدخل(
إشعار الدفع، ويشكل المبلغ راتبك بالكامل 

ويتم ذآر التالي . الستقطاع الضريبيقبل ا
 Løn til ": في أسفل الحسابات في العادة

udbetaling") مبينًا )دفع المصاريف ،
 .المبلغ الفعلي الذي ستتسلمه

 
• (ATP) Arbejdsmarkedets 

tillægspension /  صندوق راتب
يدفع جميع : التقاعد المكمل لسوق العمل

اعد التقخطة  ل٦٦ و١٦الموظفين بين سن 
 فييمكنك قراءة المزيد حول هذا . ههذ

 ويتم استقطاع المبلغ من ١١ الصفحة
قبل حساب ) إجمالي الراتب(راتبك الكامل 

 .الضريبة المستحقة عليك
 

• Arbejdsmarkedsbidrag / اإلسهام 
يجب على جميع : في سوق العمل

 سوق مإسهاالمواطنين العاملين أن يساهموا 
   نسبةعمل ب

يمكنك أن تقرأ المزيد حول هذا .  بالمائة٨ •
 من اإلسهامتقطاع س يتم ا.١١ في الصفحة

إجمالي الراتب الخاص بك وقبل استقطاع 
بعد ذلك يتم حساب .  األخرىعفاءاتاإل

 .الضريبة التي يجب أن تدفعها
 

• SP (Særlig Pensionsopsparing 
يجب على : مدخرات التقاعد الخاصة  /

جميع الموظفين في العادة أن يدفعوا 
يمكنك قراءة . مائةال ب١ بنسبة SPمساهمة 

  .١١المزيد حول هذا في الصفحة 
 

• Fradrag  / اإلعفاءات والخصومات: 
على الفترة التي يتم دفع ة ترتب المإلعفاءاتا

 قبل حساب خصمهايتم  األجر عنها
ومن بطاقتك الضريبية، يستطيع . الضريبة

عفاءات  العمل أن يرى ما هي اإلبر
يمكنك قراءة . والخصومات التي تستحقها
 .١٠ المزيد حول هذا في الصفحة

 
• A-skat /الضريبة التي : الضريبة أ

. تستقطع من الدخل أ، أي دخلك العادي
لعمل بحساب الضريبة أ الخاصة  ابيقوم ر

  الضريبي االستقطاعنسبةبك بناء على 
ولمعرفة ). ٩ الصفحةانظر ( بك ةالخاص

معلومات حول الدخل أ وب، انظر مسرد 
 .المصطلحات

 
• Ferie / يحق لجميع الموظفين : العطلة

وهذا يعني أنه . قضاء عطالت في العادة
 ١٢٫٥ سوف تتسلم ى راتبك،باإلضافة إل

حساب عطالت وتدفع لك  بالمائة تودع في
 .عندما تقرر قضاء عطلة

 

 إشعار الدفع
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يجب عليك عند تسلم إشعار الدفع الخاص بك دائمًا أن 
ويجب عليك أن تحتفظ . تتأآد من صحة األرقام

بإشعارات الدفع حتى نهاية السنة الضريبية وحتى يتم 
في الكشف (ك حساب الضريبة السنوية المستحقة علي

 إشعارات الدفع هي الدليل على أنك). الضريبي السنوي
 . قد دفعت الضريبة
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 (forskudsopgørelsen)التقييم المبدئي للدخل 
 هما (årsopgørelsen)الكشف الضريبي السنوي و

  . آل سنةSKATالكشفان اللذان تتسلمهما من 

وجودة لدى يحتوي هذان الكشفان على المعلومات الم
SKAT عنك باإلضافة إلى حساب مبلغ الضريبة الذي 

والفرق بينهما هو أن التقييم المبدئي . يجب عليك دفعه
للدخل يبين مبلغ الضريبة الذي يجب أن تدفعه، بينما 
الكشف الضريبي السنوي يبين الضريبة التي دفعتها 

  .التي انتهت للتوفي السنة الضريبية 

 لالتقييم المبدئي للدخ
. مبدئيفي شهر نوفمبر من آل عام، تتسلم آشف دخل 

ي األرقام التي تعتقد مبدئويشمل آشف الدخل ال
SKAT ،أنها ستنطبق علك في السنة الضريبية التالية 

في السنة الضريبة المستحقة عليك وسيتم حساب 
  .الضريبية التالية بناًء على هذه األرقام

أن األرقام يجب عليك أن تقرأ التقييم وتتأآد من 
على سبيل المثال، إذا آنت . بطريقة أو بأخرىصحيحة 

تعمل في وظيفة جديدة يدفع لك فيها راتب أآثر بكثير 
 جديدة إعفاءاتمن وظيفتك السابقة، أو إذا آانت لديك 

 قد شملت SKATمقارنة بالعام الماضي، قد ال تكون
هذه المعلومات في التقييم، وعندها يمكنك اختيار 

  . ألرقام أو تصحيحهاإضافة ا

تقوم بتصحيح األرقام في التقييم المبدئي لدخلك عن 
طريق إدخال األرقام الصحيحة في النموذج الذي 

 . تتسلمه مع التقييم المبدئي للدخل

من ثم عليك التوقيع على النموذج وإرساله إلى 
SKAT . يمكنك أيضًا أن تصحح األرقام عبر نظام

TastSely) أو على اإلنترنت ) المفتاح الذاتي
(www.skat.dk) . يمكنك تصحيح األرقام الخاصة

بالتقييم المبدئي لدخلك في أي وقت من السنة 
  .الضريبية

إذا لم تقم بتصحيح األرقام، فإن الضريبة التي ستدفعها 
خالل السنة التالية آلها قد تكون مرتفعة جدًا أو 

لة إذا حدث هذا، فقد ال تكون هذه مشك. منخفضة جدًا
آبيرة، ألنه عندها إما أن يطلب منك أن تدفع أية مبالغ 

متبقية للضريبة أو يتم إرجاع أية مبالغ زائدة دفعتها في 
  .نهاية السنة الضريبية

 البطاقة الضريبية
تتسلم مع التقييم المبدئي لدخلك، بطاقة ضريبية للسنة 

 .الضريبية التالية

ريبية تقسم البطاقة الضريبية إلى بطاقة نسبة ض
تبين بطاقة النسبة . استقطاع ضريبي وبطاقة ثانويةو

الضريبية واالستقطاع الضريبي نسبة االستقطاع 
اإلعفاءات والخصومات الخاصة بك والضريبي 
أما البطاقة . ةقادم في السنة الضريبية الالخاصة بك

 . الخاصة بك الضريبيالثانوية فتبين نسبة االستقطاع

  قتك الضريبية لكي  العمل إلى بطابيحتاج ر

 السنة الضريبية
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يتمكن من حساب المبلغ الذي يجب أن يستقطع من 
 .راتبك للضريبة

أضفت شيئًا في التقييم المبدئي لدخلك، /إذا صححت
سوف تتسلم بطاقة ضريبية جديدة يتم فيها حساب 

يمكنك عندها أن تتخلص من بطاقتك . األرقام الجديدة
 .الضريبية القديمة

 االستقطاع الضريبيبطاقة النسبة الضريبية و
يجب عليك دائمًا أن تعطي بطاقة النسبة الضريبية 

 العمل الذي يدفع دخلك ربواالستقطاع الضريبي ل
 ).أآبر دخل لك(الرئيسي 

ستجد في التقييم المبدئي لدخلك في آثير من األحيان 
عبارة تقول إن بطاقة النسبة الضريبية واالستقطاع 

مل، وفي هذه الحال ال  العبالضريبي قد أرسلت إلى ر
 .يتوجب عليك فعل أي شيء بنفسك

 البطاقة الثانوية
البطاقة الثانوية هي نوعًا ما بطاقة ضريبية إضافية 

ي عمل ربتحتاج إليها إذا آانت لديك وظيفتان ب
 ربيجب عليك إعطاء البطاقة الثانوية إلى . مختلفين

ة تبين بطاقتك الثانوي. العمل الذي يدفع دخلك الثانوي
 الخاصة بك، ولكنها ال تبين  الضريبينسبة االستقطاع

 حيث أن الدخل الثانوي عفاءات والخصوماتاإل
 .يخضع للضريبة بالكامل

 "إعفاء ضريبي"بطاقة 
اإلعفاءات التي إذا آانت قيمة دخلك أقل من قيمة 

بدًال من " إعفاء ضريبي"، سوف تتسلم بطاقة تستحقها
إعفاء "ن لديك بطاقة وعندما تكو. البطاقة الضريبية

، ال يتم استقطاع ضريبة من راتبك طالما "ضريبي
قيمة اإلعفاءات ظلت قيمته أقل من قيمة المبلغ المقابل ل

 ويتم توضيح هذا المبلغ على بطاقة .الخاصة بك
 .الخاصة بك" إعفاء ضريبي"

 العمل أن يستقطع ضريبة من راتبك بال يجب على ر
. فاء من الضريبة المذآورطالما ظل أقل من مبلغ اإلع

وإذا تجاوز راتبك هذا المبلغ، تخضع بقية راتبك 
 .للضريبة بالكامل

يتم استقطاع إسهاماتك في سوق العمل وصندوق 
التقاعد المكمل لسوق العمل من راتبك حتى لو آانت 

 ".إعفاء ضريبي"لديك بطاقة 

  ضريبة الدخلتقريرالكشف الضريبي السنوي و
 تقريرمارس من آل عام، تتسلم في شهر أبريل أو 

ضريبة الدخل وفي معظم الحاالت تتسلم أيضًا آشفًا 
 تقرير). أو تتسلمه في وقت الحق(ضريبيًا سنويًا 

ضريبة الدخل هو نموذج يبين جميع األرقام المعروفة 
 للسنة الضريبية السابقة فيما يتعلق SKATلدى 

  .بدخلك، واإلعفاءات الخاصة بك إلخ

 ضريبة الدخل تقريرد بنفسك مما إذا آان يجب أن تتأآ
 أن فضلومن األ. يحتوي على المعلومات الصحيحة

للسنة . تحتفظ بإشعارات الدفع، وآشوفات البنك إلخ
الضريبية آلها، بحيث تتمكن من التأآد من صحة 

 .المعلومات

إذا أردت تصحيح معلومات أو إضافة معلومات، يجب 
ل المخصصة لها وأن عليك أن تدخل األرقام في الحقو

 قبل األول من SKAT ضريبة الدخل إلى تقرير ردت
  .مايو

إضافاتك عبر هاتف /يمكنك أيضًا أن تدخل تصحيحاتك
(TastSelv)) أو على اإلنترنت ) المفتاح الذاتي

(www.skat.dk).  

يتم حساب الكشف الضريبي السنوي الخاص بك بناًء 
دخل وهو  ضريبة التقريرعلى األرقام الموجودة في 

  ، اإلعفاءات الخاصة بكيبين إجمالي دخلك، و
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للسنة الضريبية .  إلخب المستحقة عليكضرائالو
 . السابقة

 الكشف الضريبي السنوي أيضًا ما إذا فيسوف يظهر 
إذا آنت . آنت قد دفعت أآثر مما يجب أو أقل مما يجب

قد دفعت أقل مما يجب، يتوجب عليك أن تدفع بقية 
ا آان مبلغ الضريبة المتبقي عليك ال وإذ. الضريبة
، فإنه )٢٠٠٦لعام ( آرونة دنمرآية ١٦٫٨٠٠يتجاوز 

سيضاف إلى الضريبة في السنة التالية، إال إذا اخترت 
 . دفعه قبل األول من يوليو

إذا آنت قد دفعت أآثر مما يجب للضريبة، تتم إعادة 
 .المبلغ الزائد إليك

 ضريبة ير تقرإذا أجريت تصحيحات على نموذج
الدخل الخاص بك، تتسلم آشفًا ضريبيًا سنويًا جديدًا في 

 .وقت الحق يشمل األرقام الجديدة الخاصة بك

 SKATيجب عليك أن تعلم أنك يجب أن تزود 
بالمعلومات الصحيحة فيما يتعلق بكشفك الضريبي 

  .السنوي

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
 :مالحظة هامة

 قد انتقلت إلى الدنمرك مؤخرًا، يجب عليك أن إذا آنت
تتصل بمرآز الضريبة للحصول على تقييم ضريبي 

 . وبطاقة ضريبيةمبدئي

يجب عليك أن تتأآد من األرقام المذآورة في التقييم 
المبدئي لدخلك وآشفك الضريبي السنوي عندما 

تتسلمهما، وإذا أردت تغيير أي من المعلومات، يمكنك 
 .ف األرقام في النموذج المرفقتضي/أن تصحح

 قد تغيرا بشكل اإلعفاءات الخاصة بكإذا آان دخلك أو 
آبير خالل السنة، يمكنك تغيير بطاقتك الضريبية 

  لتتجنب 

يمكنك . دفع أآثر مما يجب أو أقل مما يجب لبقية السنة
تغيير بطاقتك الضريبية في مرآز ضريبة أو يمكنك أن 

 Self Keyخدمة (رنت تفعل ذلك بنفسك على اإلنت
  ).www.skat.dkعلى موقع 

لست مضطرًا لتصحيح التغييرات الصغيرة في التقييم 
سوف يظهر على آشفك الضريبي . المبدئي لدخلك

السنوي ما إذا آنت قد دفعت أآثر مما يجب أو أقل مما 
 .يجب من الضريبة االحتياطية

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
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يتحدث الناس آثيرًا في الدنمرك عن االقتصاد األبيض 
وآونك .  العمل اإلضافي والوظائف الرسمية-واألسود 

قادمًا جديدًا إلى سوق العمل، فمن المهم لك أن تعرف 
 .  وإال فإن عواقب ذلك ستكون خطيرة-الفرق 

وهذا يعني أن . الوظيفة الرسمية هي وظيفة قانونية
، الجمارك، التأمين، مخصصات VATضريبة، ال

تدفع آما هو مقرر في التشريع . العطالت إلخ
  .الدنمرآي

أما العمل اإلضافي فهو عندما تعرض عليك وتقبل 
 العمل بإبالغ رببوظيفة ال تقوم فيها أنت وال 

SKATبعملك فيها وبالراتب الذي تتلقاه .  

ل  العمبفي هذه الحاالت، ال تدفع ال أنت وال ر
، ويمكنكما عندها أن تتشارآا في VATالضريبة أو 

، بحيث يكون سعر الوظيفة المؤداة أقل "المال المدخر"
  ".االقتصاد األبيض"من سعر السوق أو سعرها في 

 للعمل اإلضافي مساوئ عديدة
ولكن باإلضافة لذلك، قد ! العمل اإلضافي غير قانوني

 له تكون للعمل اإلضافي عواقب وخيمة، ولذا فإن
 .بالفعل مساوئ آثيرة

إذا أصبت وأنت تعمل عمًال إضافيًا في سقالة أو بجانب 
فرن ساخن في مطبخ مطعم، ال يقوم التأمين بتغطية 

 !حيث أنه لم يخصص تأمين للعمل اإلضافي. إصابتك

ال يضمن القانون لك أي مخصصات عطالت، أو 
وال يضمن . عالوات مرضية أو مدخرات تقاعد

 . فترة إشعار آذلكالقانون لك 

 بأنك تعمل عمًال إضافيًا، خالل SKATإذا علمت 
عملية تفتيش على مكان عملك على سبيل المثال، ال 

العمل اإلضافي غير قانوني، وإما أنك : مفر من العقاب
ستدفع غرامة أو تدخل إلى السجن في بعض الحاالت 

  . الخطيرة

 "السوق السوداء"شراء السلع من 
ًا أو خدمات، يمكنك أن تشتري السلع عند شرائك سلع

وهذا يعني أن البائع ال يدفع . أيضًا من السوق السوداء
VATأو الجمارك على السلع .  

من وسائل التأآد من أنك لم تشتر سلعًا من السوق 
السوداء أن تطلب من البائع دائمًا أن يعطيك إيصاًال أو 

 .فاتورة

عود إلى إذا حصلت على إيصال، يمكنك دائمًا أن ت
المتجر وتقدم شكوى وربما تستعيد نقودك أو تحصل 
على سلعة بديلة إذا آانت الدراجة أو جهاز التلفزيون 

الذي اشتريته ال يعمل، أو إذا آانت عملية الطالء التي 
وفي الوقت نفسه، تمنع . طلبتها لم تتم بشكل صحيح

 .البائع من غش الدولة

سبة لك، بل العمل اإلضافي مخاطرة، ليس فقط بالن
عندما يعمل . أيضًا لمجتمع الرفاهية الذي تعيش فيه

  الناس عمًال إضافيًا، ال تصبح األنشطة المعنية وظائف 

 اد األبيض واألسوداالقتص
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إذا قام ثلث من يعملون أعماًال . للعاطلين عن العمل أبدًا
 وقد أظهرت -إضافية بالعودة إلى سوق العمل العادي 

ف  أل٤٠٫٠٠٠ فستتوفر -األبحاث أن هذا ممكنًا 
 . وظيفة دائمة إضافية

 طالما أن هناك أشخاص يتهربون -باإلضافة إلى ذلك 
 يضطر المجتمع لخصم ضرائب -من دفع الضريبة 

إضافية من المواطنين الملتزمين بدفع الضريبة أو 
التخلي عن أداء بعض المهمات االجتماعية، مثل 

 .التعليم أو رعاية المسنين

و ادخار المال بالدفع  أ-بالرغم من أن العمل اإلضافي 
مقابل تصليح جهاز آمبيوتر بدون الحصول على 

 قد يبدو مفيدًا لشخص ما، فإننا جميعًا سنكون -فاتورة 
خاسرين على المدى البعيد عندما يتم العمل أو تباع 

  .، إلخVATالسلع بدون دفع الضرائب و

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
ل التهرب من الضرائب، يمكن أن إذا توقفت آل أعما

 مليار آرونة ١٥٢٠تزداد العائدات العامة بمقدار 
 .دنمرآية

وحدة أبحاث مؤسسة / مصدر األرقام في هذه الصفحة
 .روآوول

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
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يرغب عدد من المواطنين الجدد في الدنمرك بأن تكون 
ويحتاج المجتمع ألعمال جديدة . هم الخاصةلهم أعمال

إذا أردت أن . يمكنها أن تسهم في المجتمع بطرق عديدة
تنشئ عملك الخاص، هناك بعض القواعد التي يجب 

 . أن تعرفها

أوًال، يجب تسجيل عملك، لكي تعلم السلطات المعنية 
بنوع العمل الذي ستنشئه ولكي تتأآد من اتباعك 

ضرائب والجمارك المترتبة للقوانين ومن دفعك لل
 .عليك

يجب .  عملربألن عليك عددًا من االلتزامات، آونك 
عليك أن تدفع الضريبة على األرباح التي تتقاضاها من 

.  والجمارك على السلع التي تبيعهاVATعملك و
وأنت تتحمل مسؤولية تسجيل حسابات عملك، 

ودفع الضرائب والجمارك . ، إلخVATونفقاتك، و
  .VATو

ذا آان لديك موظفون، يجب عليك أيضًا أن تسجل إ
حسابات رواتبهم، والضريبة أ المستقطعة، وإسهاماتهم 

ويجب عليك . في سوق العمل ومخططات التقاعد، إلخ
ويقوم . أن تضمن دفع األموال إلى السلطات المعنية

العديد من أصحاب العمل بتعيين محاسب لتولي آل 
 .هذه األمور

عفاءات حق لك أيضًا عدد من اإلمن ناحية أخرى، ي
 التي قد يكون لها أثر آبير على األمور والخصومات

جزء آبير من النفقات التي تنفقها . المالية في عملك
  فيما يتعلق ببدء عملك وإدارته قابلة لإلعفاء الضريبي 

  . أقلVAT، وهذا يعني أنك ستدفع ضريبة وVATو

تسجل حساباتك وبالتالي، فإنه من المفيد لك أيضا أن 
 .بدقة

 هل تود الحصول على المزيد من المعلومات؟
يمكنك أن تقرأ المزيد عن بداية العمل الخاص وإدارته 

 في موقع ”Iværksætter“في الصفحة 
www.skat.dk - سوف تجدها تحت بند القائمة 

“Virksomhed”.  

تعقد معظم مراآز الضريبة اجتماعات معلومات 
إذا آنت مهتمًا بذلك، اتصل . ةألصحاب األعمال الجديد

انظر العناوين في . (بمرآز الضريبة المحلي لديك
  ).Kontakt تحت www.skat.dkموقع 

 

 إدارة عملك الخاص
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، تم ضم آافة التشريعات، ٢٠٠٥ نوفمبر ١بداية من 
واإلدارات، والجهات المسئولة عن تحصيل الضرائب، 

 تسمى  سلطة واحدةلتكّون، الخ في الدنمرك VATو
SKAT.  

 آل ما له عالقة بالضرائب، وإسهامات SKATتتولي 
، VATسوق العمل، والتقدير الضريبي للممتلكات، و

والرسوم، والجمارك، وتحصيل الديون للسلطات 
  .العامة

SKAT 
SKAT هو االسم العام الذي يطلق على مرآز واحد 
يمكنك العثور على .  مرآز ضرائب محلي٣٠رئيسي و

م هواتف مراآز الضرائب في الموقع عناوين وأرقا
أسفل بند القائمة المسمى   www.skat.dk:التالي

“Kontakt”. 

 ٧٢٢٢ ١٨١٨:  هومشتركوهناك رقم هاتف واحد 
 .skat@skat.dk: مشتركوعنوان بريد إلكتروني 

 عدًدا من النشرات والمواد اإلعالمية SKATتنتج 
 ويوجد لديها آذلك موقع على شبكة اإلنترنت

(www.skat.dk)  يحتوي على معلومات للمواطنين
 .واألعمال التجارية

 مراآز الضرائب
.  مرآز٣٠يبلغ إجمالي عدد مراآز الضرائب المحلية 

تقوم هذه المراآز بمساعدة وتوجيه المواطنين 
 في المنطقة وتتحقق هذه قائمةواألعمال التجارية ال

 المراآز آذلك من أن المواطنين واألعمال التجارية
  .يلتزمون جميعهم بالقواعد المطبقة

سوف تقدم مراآز الضرائب إجابات عن أية أسئلة قد 
تدور بذهنك فيما يخص تقرير ضريبة الدخل الخاص 

  يمكن . بك وما عدا ذلك من األمور المتعلقة بالضرائب

  

لألعمال التجارية الحصول على المساعدة فيما يخص 
في الحسابات، وحسابات آشوف الرواتب لموظ

، ورسوم اإلنتاج، والضرائب على VATالمؤسسة، و
إن مراآز الضرائب تتولي . الشرآات، والجمارك، الخ

  .آافة جوانب شئونك الضريبية

 هي سلطة واحدة آبيرة على مستوى SKATوبما أن 
الدولة، يمكنك التقدم بأي طلبات بنفسك في أي مرآز 

  . في الدولةللضرائب

 وزارة الضرائب الدنمرآية
ا هو المكان الذي يعمل به وزير الضرائب وحيث هذ

والتي يصدق عليها (يتم صياغة قوانين الضرائب 
يمكنك الدخول إلى موقع وزارة ). البرلمان الدنمرآي

الضرائب الدنمرآية على شبكة اإلنترنت من خالل 
www.skat.dk. 

 البلديات
آل بلدية بها إدارة لخدمات 

ث يمكنك  حي (Borgerbetjening)المواطنين
الحصول على المساعدة واإلرشادات حول آيفية تولي 

ولكن، ال تشترك البلدية في اإلدارة . شئونك الضريبية
 .التفصيلية لشئونك الضريبية

  مزيد من المعلومات
 عددًا من الكتيبات التي قد تهم SKATنشرت 

المواطنين الدنمرآيين الجدد الذين يودون معرفة مزيد 
  . شؤون الضريبيةمن التفاصيل عن ال

  :انظر، على سبيل المثال

 SKAT معلومات حول 
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 عندما تنتقل إلى - المحاسبة الضريبية •
 Skatten – når du flytter) الدنمرك

til Danmark) - ،منشور بالدنمرآية 
 .واإلنجليزية واأللمانية

 Forskud)٢٠٠٦التقييم المبدئي للدخل  •
يتحدث بشكل رئيسي عن التقييم ( (٢٠٠٦

شور بالدنمرآية  من-) المبدئي للدخل
 .واإلنجليزية

• Skat for unge) آتيب عن الضرائب
 )للطالب مع ملف للمدرسين

• På vej – mod egen virksomhed. 
معلومات لرجال األعمال عن إدارة عملك 

 .الخاص
 

 على الكتيبات وغيرها من المعلومات يمكنك االطالع
 تحت بندي القائمة www.skat.dkعلى موقع 

“Borger”و “Virksomhed” . توجد بعض هذه
المطبوعات بنسخ ورقية لدى مراآز الضريبة ولدى 

  . العديد من المكتبات
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A-kasse /صندوق البطالة :  
 Arbejdsløshedskasseمصطلح مختصر لكلمة 

إذا آانت لديك وظيفة، أو إذا آنت ). صندوق البطالة(
 في قد أنهيت دراستك مؤخرًا يمكنك أن تصبح عضوًا

عندها دفع دفعات فصلية لصندوق .  صندوق بطالة
البطالة وفي المقابل يقدم لك صندوق البطالة تأمينًا 

 البطالة سيدفع لك قوهذا يعني أن صندو. ضد البطالة
المال الذي تدفعه . مبلغًا من المال خالل فترة بطالتك

  .لصندوق البطالة قابل لإلعفاء الضريبي
  

A-indkomst/A-skat  /الضريبة أ/ لدخل أ ا :
الدخل أ هو الدخل مثل الراتب، أو عالوات البطالة، أو 

التي تستقطع . ، إلخ(SU)المنح الدراسية من الدولة 
  .منها ضرائب

Afgifter/  الجمارك:  
 هناك أنواع عديدة من الجمارك، فعلى سبيل المثال 

الجمارك . هناك الضرائب الخضراء وجمارك الضريبة
. شرة تفرض على سلع وموارد معينةضرائب غير مبا
 .٨انظر الصفحة

Arbejdsmarkedsbidrag / (AM-bidrag)/ 
  )LM في سهاماإل( في سوق العمل سهاماإل
 في سوق العمل ضريبة مباشرة تستقطع بشكل سهاماإل

 بالمائة ٨ هي سهامونسبة اإل. منفصل من دخلك
تبك، أي قبل حساب أية وتستقطع من إجمالي را

مات في سوق العمل من اسهإال تدفع . ، إلخإعفاءات
المنح التعليمية المقدمة من الدولة، أو الضمان 

 .٧انظر الصفحة . االجتماعي، إلخ

 

 

 

Arbejdsmarkedets tillægspension (ATP)/  
  صندوق راتب التقاعد المكمل لسوق العمل

ATP هو مخطط تقاعد يساهم فيه جميع الموظفين من 
والقانون يقول إنك ال .  عامًا حتى يتقاعدون١٦سن 
 انظر الصفحة.  إذا آنت عاطًال عن العملATPتدفع 
١١. 

B-indkomst/B-skat /الضريبة ب /الدخل ب :
الدخل ب هو الدخل الذي لم تستقطع منه الضريبة قبل 

قد يكون الدخل ب أجورًا أو أرباح من أعمال . دفعه لك
يخضع هذا النوع من الدخل . خاصة وفائدة مستحقة

تدفع الضريبة ب في العادة على ما يصل . للضريبة ب
 دفعات بطريقة نماذج نقل األرصدة التي يمكن ١٠إلى 

ولكن الضريبة ب، مع . SKATالحصول عليها من 
افعي الضرائب في حساب  لعدد من ديتم تضمينهاذلك، 

  .نسبة االستقطاع الضريبي
  

Begrænset skattepligt   / الخضوع الضريبي
  :المحدود

 إذا لم تكن مقيمًا بشكل دائم في الدنمرك، ولكنك 
يسري عليك الخضوع تحصل على دخل من الدنمرك، 

الخضوع  خاصة علىعدطبق قوانت. الضريبي المحدود
ضرائب للحصول اتصل بمرآز . الضريبي المحدود

 .١٢انظر الصفحة . على المزيد من المعلومات

Bikort   /البطاقة الثانوية:  
يتسلمها جميع دافعي التي مع بطاقتك الضريبية، و

الضرائب آل عام في نوفمبر، تتسلم أيضًا بطاقة 
  يجب أن تستخدم البطاقة الثانوية إذا آان لديك . ثانوية

 مسرد المصطلحات
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تبين البطاقة الثانوية . مكان عمل/ عملربآثر من أ
 العمل ب التي يحتاج ر الضريبينسبة االستقطاع

 .١٦انظر الصفحة . لحسابها

Bundskat/mellemskat/topskat  / ضريبة
ضريبة / الوسطى الشريحةريبةض/ساسيةاألالشريحة 
  :العلياالشريحة 

يبة الشريحة دفوعة للدولة إلى ضرتقسم الضرائب الم
 يبة وضرضريبة الشريحة الوسطى،، واألساسية

 يجب على جميع دافعي الضرائب .علياالشريحة ال
يدفع جميع دافعي . دفعها اعتمادًا على حجم دخلهم

، بينما ال يدفع الشريحة األساسيةالضرائب ضريبة 
الوسطى والعليا إال دافعوا الشريحتين ضريبتي 
انظر .  الذين يتجاوز دخلهم حدًا معينًاالضرائب
 .٧الصفحة 

Bruttoløn / إجمالي الراتب:  
 عند الحديث عن إجمالي الراتبيستخدم مصطلح 

عفاءات راتبك قبل استقطاع اإلسهامات، واإل
  . الضريبية المختلفةوالخصومات

  
Bruttoskat  /إجمالي الضريبة:  
 عند الحديث عن إجمالي الضريبةح يستخدم مصطل

وتسمى إجمالي الضريبة . مساهمتك في سوق العمل
 من  إجمالي يتم احتسابه في سوق العمل اإلسهامألن 

  . الراتب
 

Børnebidrag / نفقات رعاية األطفال :  
إذا آان لديك أطفال ال يعيشون معك، فيجب عليك في 

يبلغ هو العادة أن تدفع نفقات رعاية طفل للطفل حتى 
يمكنك أن تخصم نفقات رعاية .  عامًا١٨أو هي سن 

 ضريبة دخلك تحت في تقريراألطفال المدفوعة 
“Ligningsmæssige fradrag”)  االستقطاعات

ال تقبل نفقات رعاية األطفال الذين ).  الخاضعة للتقييم
 . عامًا اإلعفاء من الضرائب١٨بلغوا سن 

 

 

Børnefamilieydelse / األسرةملحق دخل :  
في الدنمرك، تتسلم آل األسر التي لديها أطفال ملحقًا 

ويدفع .  عامًا١٨بدخل األسرة لكل طفل لم يبلغ سن 
الملحق أوتوماتيكيًا آل ثالث شهر، وال يتوجب عليك 

ملحق دخل األسرة . أن تتقدم بطلب للحصول عليه
ويقع المبلغ المدفوع سنويًا بين . معفى من الضريبة

 آرونة دنمرآية ١٣٫٥٠٠ة دنمرآية و  آرون٩٫٥٠٠
 . ، بناًء على عمر الطفل)٢٠٠٥(لكل طفل 

CPR-nummer /  ةرقم الهوية الشخصي:  
 وهو يستخدم CPRن في الدنمرك رقم طلكل موا

 .٥انظر الصفحة . لتسجيله في نظام القطاع العام

CVR-nummer /   رقمCVR:  
عمل، يحصل على رقم، وهو رقم بعد تسجيل أي 

CVR.   
  

Direkte skatter  /الضرائب المباشرة: 
الضرائب التي تستقطع مباشرة من دخلك، أمالآك، 

 .٧انظر الصفحة . إلخ

Dobbeltbeskatningsaftaler   / اتفاقيات
  :زدواج الضريبياال

ل من إذا آنت تعيش في الدنمرك وتحصل على دخ
دولة أخرى، فإنك مبدئيًا مسؤول عن دفع ضريبة 

  قد تم استقطاعدنمرآية على هذا الدخل، حتى لو آان
ولكن لتجنب . ضريبة من هذا الدخل في الدولة األخرى

دفع هذه الضريبة المزدوجة، أبرمت الدنمرك اتفاقيات 
مع عدد من الدول تحدد من يحق االزدواج الضريبي 
 .في أية مجاالتله استقطاع ضريبة و

  رجاء الرجوع إلى آتيب بلمزيد من المعلومات، 
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في "  عندما تنتقل إلى الدنمرك-المحاسبة الضريبية"
  .”Borger“ تحت بند القائمة www.skat.dkموقع 

Ejendomsskat /  الملكيةضريبة: 
إذا آنت تملك بيتًا، أو شقة أو قطعة أرض، يجب عليك 

 .٨ الصفحة انظر. أن تدفع ضريبة للبلدية

Ejendomsværdiskat  /ملكيةضريبة قيمة ال: 
إذا آنت تملك بيتا أو شقة، يجب عليك أن تدفع ضريبة 

وتحسب هذه الضريبة بناًء على . على قيمة األمالك
التقييم الضريبي الحكومي لألمالك العقارية الذي 

 .٨ انظر الصفحة. يجرى آل عامين

Frikort /  اإلعفاء الضريبي"بطاقة:" 
دافعو الضرائب الذين يكون دخلهم أقل من أو يساوي 

 يتلقون بطاقة اإلعفاءات والخصومات الخاصة بهم
. بدًال من البطاقة الضريبية العادية" إعفاء ضريبي"

اإلعفاء "وفي معظم الحاالت، يتم إصدار بطاقات 
ألطفال أو الشباب الذي يؤدون وظائف ل"  الضريبي

  .في أوقات فراغهم

من دفع إسهامات " اإلعفاء الضريبي"وال تعفيك بطاقة 
 انظر الصفحة. سوق العمل ومدخرات التقاعد الخاصة

١٦. 

Folkepension  /الوطنيمعاشال :  
 الوطني هو راتب يدفع لألشخاص الذين ال معاشال
درون على العمل أو ال يريدون االستمرار في العمل يق

 وطني معاشيمكنك أن تحصل على . نظرًا ألعمارهم
 المعاشويساهم الجميع في دفع . ٦٧عندما تبلغ سن 

  . الضريبيةمدفوعاتهمالوطني من خالل 
 

Folkeregistret  /مكتب التسجيل الوطني:  
يوجد في آل بلدية مكتب تسجيل وطني حيث يتم 

  إذا آنت . ل آل المواطنين الموجودين في البلديةتسجي

قد انتقلت إلى الدنمرك أو إلى بلدية جديدة مؤخرًا، 
يجب عليك أن تتصل بمكتب التسجيل الوطني لتسجل 

إذا آنت قد انتقلت إلى الدنمرك مؤخرًا، فإنك . نفسك
من ) CPRرقم (تحصل على رقم الهوية الشخصي 

 .٥حة انظر الصف. هذا المكتب أيضًا

Forskudsopgørelse  /للدخلمبدئيالتقييم ال :  
 لدخلك SKAT للدخل هو تقييم مبدئيالتقييم ال

 تالية للسنة الاإلعفاءات والخصومات الخاصة بكو
باإلضافة إلى تقييم مقدار الضريبة التي سيتوجب عليك 

يًا مبدئيتسلم جميع دافعي الضرائب تقييمًا . دفعها
انظر . لدخلهم آل سنة في نوفمبر مع بطاقة ضريبية

 .١٥الصفحة 

  :الضريبة االحتياطية
الضريبة االحتياطية هي الضريبة التي تؤخذ خالل سنة 
الدخل على أساس األرقام الموجودة في التقييم المبدئي 

 .١٥انظر الصفحة . للدخل

  :بطاقة النسبة الضريبية ونسبة االستقطاع
تتكون بطاقتك الضريبية من بطاقة نسبة ضريبية 

يجب عليك أن تعطي . ونسبة استقطاع وبطاقة ثانوية
بطاقة النسبة الضريبية ونسبة االستقطاع إلى مكان 

). راتبك(عملك حيث تتسلم النسبة األآبر من دخلك 
وظيفة، تستخدم البطاقة وإذا آانت لديك أآثر من 

الثانوية من قبل مكان عملك الذي تحصل منه على 
 .الدخل األقل

تبين بطاقة النسبة الضريبية ونسبة االستقطاع نسبة 
االستقطاع الضريبي الخاصة بك واإلعفاءات 

لحساب  العمل ب ريحتاجها التي والخصومات
. الضريبة المستحقة عليك والراتب الذي تحصل عليه

 .١٦لصفحة انظر ا
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Indirekte skatte / الضرائب غير المباشرة: 
يدفع جزء . الضرائب التي تؤخذ على السلع والخدمات

من السعر الذي تدفعه مقابل سلعة أو خدمة إلى الدولة 
، وجمارك، وضرائب VATعلى شكل ضريبة 

وهي ضرائب غير . خضراء، وجمارك ضريبية، إلخ
 .٨انظر الصفحة . اشرةمب

  :معلومات حول الضرائب
 على آثير www.skat.dkيمكنك أن تعثر في موقع 

 عددًا SKATتنشر . من المعلومات حول الضرائب
من الكتيبات حول أمور الضرائب المختلفة، وتجدها 

 ”Borger“آلها تحت بندي القائمة 
ض هذه المطبوعات توجد بع. ”Virksomhed“و

.بنسخ ورقية في مراآز الضرائب ومعظم المكتبات
  

Kapitalindkomst / دخل رأس المال: 
الدخل المحصل من األسهم، واالستثمارات، إلخ هو 

يمكن أن يكون . دخل رأس مال أو دخل غير مكتسب
أو ) خسارة في استثمارك(لديك دخل رأس مال سلبيًا 

، واعتمادًا )ن استثماركربح م(دخل رأس مال إيجابيًا 
على هذا، تتم إضافة دخل رأس المال لديك أو 

استقطاعه من دخلك المكتسب عند حساب الضريبة 
دخل رأس المال اإليجابي يخضع . المستحقة عليك

 .١١انظر الصفحة . أيضًا لالستقطاع الضريبي

Kildeskat / صدرالضريبة المستقطعة من الم:  
أآثر أنواع الضرائب شيوعًا في الدنمرك هي الضريبة 

المستقطعة من المصدر أو ضريبة الدفع وقت 
وهذه الضريبة آما هو واضح  . (PAYE)االآتساب 

من االسم تستقطع من المصدر، أي المكان الذي يأتي 
  .مكان عملك: دخلك منه

  
Kirkeskat / ضريبة الكنيسة: 

نت عضوًا في الكنيسة إذا آ(تدفع ضريبة الكنيسة 
انظر الصفحة ).  الدنمرآيةقومية ال اللوثريةةنجيلياإل
٧. 

Kommune/amt / المقاطعة/البلدية: 
وآل . الدنمرك مقسمة إلى واليات، ومقاطعات وبلديات

. الجهات الثالث لديها مهمات اجتماعية معينة تقوم بها
وضريبة المقاطعة وضريبة تجبى ضريبة الوالية، 

وتحدد آل مقاطعة وبلدية نسبتها الضريبية . البلدية
 .٤انظر الصفحة . الخاصة بها

Kontanthjælp / الضمان االجتماعي:  
يشير إلى الفائدة المالية التي تتلقاها من الدولة إذا 
  .آنت عاطًال عن العمل وليس لديك مصدر دخل آخر

 
Kørselsfradrag) أو(befordringsfradrag / 

  :نتقالبدل اال
 آيلومترًا من مكان ١٢إذا آنت تقطع مسافة أآثر من 

سكنك إلى مكان عملك، يحق لك الحصول على بدل 
وما يمكن استقطاعه ليس نفقات المواصالت . انتقال

الفعلية بل استقطاع مبني على تكاليف المواصالت 
االستقطاع بناًء على المسافة التي ويتم حساب . الثابتة

يجب عليك أن . تقطعها وعدد أيام عملك خالل السنة
 ضريبة الدخل تقريرتدخل هذا الرقم في 

“Ligningsmæssige fradrag”)  االستقطاع القائم
يمكنك أن تجد التكاليف في موقع ). على التقييم

www.skat.dk.  

Ligningsmæssige fradrag  /عفاءات اإل
  : القائمة على التقييمخصوماتوال

هناك عدد من االستقطاعات الضريبية التي تعرف 
باستقطاعات قائمة على التقييم، وهي تتعلق ببعض 

. النفقات الثابتة التي قد يتكبدها دافع الضريبة
 القائمة على التقييم هي، على عفاءات والخصوماتاإل

سبيل المثال، بدل المواصالت، ورسوم اتحاد 
 . صندوق البطالة، ورعاية الطفل، إلخ/ةالتجار
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Mellemskat / الوسطى الشريحةضريبة :  
/ Bundskat/mellemskat/topskat "انظر تحت 

الشريحة ضريبة /ساسية األ الشريحةضريبة
  ". العليا الشريحةضريبة/الوسطى

 
Moms/VAT:  
VAT هي ضريبة غير مباشرة تضاف إلى سعر 

تري سلعة، تدفع في آل مرة تش. السلع والخدمات
 بالمائة من ٢٠ VATوتشكل ضريبة . VATضريبة 

 .٨انظر الصفحة . السعر الذي تدفعه مقابل سلعة

Overskydende skat / الضريبة الزائدة: 
إذا دفعت خالل السنة أآثر مما يجب عليك من ضريبة، 

. ة زائدةتتم إعادة المبلغ الزائد إليك على أنه ضريب
وتعاد أية ضرائب زائدة عندما تتسلم آشفك الضريبي 

انظر . يتم تحويل المبلغ المستحق إلى حسابك. السنوي
 .١٦الصفحة 

Pensionsopsparing / مدخرات التقاعد:  
يمتلك العديد من المواطنين مدخرات تقاعد يساهمون 

وآبداية، . أصحاب عملهمفيها بأنفسهم أو يساهم فيها 
فإن المساهمات في مدخرات التقاعد قابلة لإلعفاء 

  . الضريبي
 

Personfradrag / الشخصيعفاءاإل : 
خصي مستقل الحق في إعفاء شجميع دافعي الضرائب ل

 .١٠انظر الصفحة . عن الدخل أو النفقات

دام آل وإذا آان شخص متزوج ال يستطيع استخ
، يتم تحويل الرصيد  التي يستحقها الشخصيةاإلعفاءات
 .بصورة تلقائيةويحدث هذا . إلى زوجه

Personlig indkomst  /الدخل الشخصي:  
تجد هذا المصطلح على نموذج عائدات الضرائب 

  ويغطي الدخل . لديك، والتقييم السنوي للضريبة إلخ

أو الشخصي آل الدخل الذي ال يعد دخل رأس مال 
  . دخل أسهم

 
Progressivt skattesystem / ائبنظام الضر 

  :التصاعدي
 يعني اوهذ.  تصاعديائبيوجد في الدنمرك نظام ضر

أن الذين يحصلون على دخل أآبر يدفعون قدرًا أآبر 
والضريبة المدفوعة للدولة . من دخلهم للضرائب
، وضريبة الشريحة األساسيةمقسمة إلى ضريبة 

انظر . علياالشريحة ال وضريبة وسطى،الشريحة ال
 .٧الصفحة 

Restskat  / الضريبة المتبقية: 
إذا دفعت خالل السنة أقل مما يجب عليك من ضريبة، 

ويتم تحديد الضريبة . يجب عليك أن تدفع المبلغ المتبقي
المتبقية في آشفك الضريبي السنوي الذي تتسلمه في 

يجب عليك أن تدفع الضريبة المتبقية قبل . نهاية السنة
 .١٦انظر الصفحة . موعد معين

Selvangivelse /ضريبة الدخل تقرير : 
 ضريبة الدخل هو نموذج يتسلمه جميع دافعي تقرير

وهو يحتوي على األرقام . أبريل/الضرائب في مارس
اإلعفاءات  و فيما يتعلق بدخلكSKATالمعروفة لدى 

باإلضافة إلى . للسنة السابقةوالخصومات الخاصة بك 
ذلك، يجب عليك أن تدخل أية أرقام غير موجودة 

وبناًء على األرقام الموجودة . وتصحح أية أرقام خاطئة
 SKAT الدخل الخاص بك، تقوم تقرير ضريبةفي 

 .١٦انظر الصفحة . بإعداد آشفك الضريبي السنوي

Selvstændig virksomhed / عملك الخاص:  
إذا آنت تريد تأسيس عملك الخاص، هناك عدد من 

تتضمن إدارة عملك . القواعد التي يجب أن تعرفها
 .٢٠انظر الصفحة . الخاص عددًا من االلتزامات
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Skattefradrag / إلعفاءات والخصومات ا
  :بيةالضري

 يعني أنك ةضريبيإعفاءات وخصومات أن يكون لديك 
هناك . يمكن أن تكسب مبلغًا معينًا بدون دفع ضريبة

. الضريبيةإلعفاءات والخصومات أنواع عديدة من ا
 .١٠ انظر الصفحة

Skattekommune  / التي تستقطعالبلدية 
  :الضريبة

 سبتمبر بلدية ٥قامة في في العادة يحدد مكان اإل
الضريبة الخاصة بك وبالتالي النسبة الضريبية التي 

 . تطبق على السنة القادمة

Skattekort / البطاقة الضريبية: 
في آل سنة، في نوفمبر، يتسلم جميع دافعي الضرائب 

اإلعفاءات والخصومات الضريبية بطاقة ضريبية تبين 
 من دخلهم  الضريبيسبة االستقطاعالخاصة بهم ون

إذا آنت دافع ضريبة جديد، يجب عليك . ةدماقللسنة ال
أن تتصل بمرآز الضريبة وتطلب منهم إصدار بطاقة 

 .١٥انظر الصفحة . ضريبية لك

Skatteloft / السقف الضريبي:  
". سقف ضريبي"يوجد للنظام الضريبي الدنمرآي 

لمقدار الضريبة التي ) حد(وهذا يعني أن هناك سقف 
ال يمكن إلجمالي قيمة الضريبة التي تستقطع . ستدفعها

.  بالمائة٥٩للوالية، أو المقاطعة أو البلدية أن تتجاوز 
ضريبة الكنيسة، واإلسهامات في سوق العمل 

ومدخرات التقاعد الخاصة غير مشمولة بسقف 
 . الضريبة

Særlig pensionsopsparing /  مدخرات التقاعد
  ):SP(الخاصة 

الموظفون، ورجال األعمال ومن يتلقون بدل بطالة 
 بالمائة من دخلهم ١ودفعات نقدية يجب أن يدفعوا 

   ١٧لحساب مدخرات تقاعد خاصة منذ أن يصلوا سن 

من .  ١١انظر الصفحة. ا سن التقاعدبلغوعامًا حتى ي
، تم إيقاف مدخرات التقاعد ٢٠٠٧إلى عام ٢٠٠٤عام 

 . ١١انظر الصفحة. ؤقتالخاصة بشكل م

TastSelv / المفتاح الذاتي:  
يمكنك تولي أغلبية شؤونك الضريبية من خالل نظام 

يمكنك، على . المفتاح الذاتي الرقمي على اإلنترنت
سبيل المثال، أن تعدل نموذج عائدات ضريبة الدخل، 

للمزيد من . وأن تحسب بدل المواصالت، إلخ
 في ”TastSelv Borger“المعلومات، انظر تحت 

  .www.skat.dkموقع 
  

Told / الجمارك: 
الجمارك ضريبة غير مباشرة تدفع على السلع 
انظر . المستوردة من دول خارج االتحاد األوروبي

 .٩الصفحة 

Topskat / العليا الشريحةضريبة :  
/ Bundskat/mellemskat/topskat "انظر 
  الشريحةضريبة/ساسية األ الشريحةضريبة
  ". العليا الشريحةضريبة/الوسطى

 
Trækprocent / الضريبينسبة االستقطاع : 

تشير إلى النسبة المحددة على بطاقتك الضريبية التي 
 عملك لحساب مقدار الضريبة المستحقة ربيحتاجها 
 .٩انظر الصفحة . عليك

Udenlandsk indkomst / الدخل األجنبي:  
  تقريرإذا آان لديك دخل أجنبي، يجب عليك أن تمأل

يتم استقطاع . ضريبة دخل خاص بالدخل األجنبي
: الضريبة من الدخل األجنبي وفق قواعد معينة
  .تستطيع معرفة هذه القواعد لدى مرآز ضريبي
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Udvidet selvangivelse /تقرير ضريبة الدخل  
  :الموسع

تقرير وا ئعي الضرائب أن يمليجب على بعض داف
وسع ألن لديهم معلومات ال يمكن أن ضريبة دخل م

 العادي، على تقرير ضريبة الدخليتسع لها نموذج 
سبيل المثال، إذا آان لديك عملك الخاص، وإذا آان 

 . لديك دخل إيجار، ودخل أجنبي، إلخ

ضريبة دخل موسع من تقرير يمكنك أن تحصل على 
 www.skat.dkخالل موقع مرآز ضريبة أو من 

  .”Borger“تحت بند القائمة 

Årsopgørelse / الكشف الضريبي السنوي: 
تتسلم آشفك الضريبي السنوي في الفترة الواقعة بين 

وهو يبين مقدار . منتصف مارس ونهاية يونيو
الضريبة التي دفعتها في السنة السابقة ومقدار الضريبة 

لم في العادة آشفك تتس. التي يجب عليك دفعها بالفعل
الضريبي السنوي مع نموذج عائدات ضريبة الدخل 

أضفت شيئًا في نموذج /إذا صححت. الخاص بك
عائدات ضريبة الدخل، فإنك ستتسلم بالتالي آشفًا 

 .١٦انظر الصفحة . ضريبيًا سنويًا جديدًا

ك لن  دخل موسع، فإنتقرير ضريبةإذا آنت قد مألت 
 يوليو في ١تتسلم آشفك الضريبي السنوي إال بعد 

 . العادة
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