دليــــــــل المســـــتخدم
النظام االساسي لديوان الضرائب
(Tax Administration Core
))System (TACS
اإلرقرارات اإللكترونيه
Electronic Returns

 مقدمة :ــ
في إطار سعي ديوان الضرائب لتطبيق نظام الحوسبه وذلك توفيراً للجهد والمال والوقت وتوطيد العالقة بين الديوان
ودافع الضربيه وتسهيل اإلجراءت الضريبيه على دافع الضريبه ،تم توفير هذه النسخ اإللكترونيه من اإلقرارات الضريبيبه .
حتى يتسنى لدافع الضريبه ملء اإلقرار إلكترونيا ً دون الحوجه الى الذهاب الى ي مكتب ضرائب لتدديم اإلقرار  ،ونحن هنا
بصدد توضيح يو شرح طريدة ملء اإلقرار .
 تسجيل دافع الضريبه في شبكة ديوان الضرائب  :ــ
قبل الشروع في طريدة ملء اإلقرار يحتاج دافع الضريبه الى إنشاء حساب يو صفحه في الشبكة الخاصه بديوان
الضرائب ،حيث يدوم النظام بإنشاء إسم مستخدم خاص بدافع الضريبه وكلمة مرور تمكنه من الولوج الى صفحته الخاصه
بملء إقراراته الضريبيه .
أ /خطوات إنشاء حساب (صفحه) خاص بدافع الضريبه لملء اإلرقرارات  :ـ
بعد الدخول الى شبكة اإلنترنت بواسطة ي من المتصفحات .
 تبيه هام
يجب ين يكون هنالك عنوان بريد إلكتروني( )E MAILحديدي معلوم للشخص الذ يدوم بإنشاء الحساب.ألنه
سوف يطلب منه إدخاله في صفحة بيانات إنشاء الحساب .

 /1يكتب الرابط ( )portal.tax.gov.sdفي شريط عنوان المتصفح كما هو موضح واضغط .Enter

ينتدل الجهاز الى الشاشة يدناه وهي الشاشة الرئيسية للدخول على نظام اإلقرارات.

 /1يضغط على الزر( )arabicحتى يتم تحويل اللغه الى اللغه العربيه .يمكنك المتابعه باللغه اإلنجليزيه إذا رغبت في ذلك.

 /1يضغط على الزر (سجل) يو على الرابط يسفله (لست عضوا بعد ) .تفتح نافذة تسجيل البيانات األساسية إلنشاء الحساب
كما يظهر في الشاشة يدناه) .

 /1يدخل إسم المستخدم يوالرقم التعريفي الذ ترغب في إستخدامه للدخول الى صفحة ملء اإلقرارات الخاصه بك  .في
سبيل اإلحتياط يجب كتابة اإلسم على ورق حتى يتم الرجوع اليها إذا قمت بنسيانه .
 /2يدخل كلمة السر يو المرور التي ترغب بإستخدامها لحماية صفحة إقراراتك  ،وهي ييضا ً يجب كتابتها للرجوع اليها في
حال نسيانها .
 /3يدخل كلمة المرور التي يدخلتها في الحدل ( )2مره يخرى للتأكيد.
 /4يدخل عنوان البريد اإللكتروني الذ ترغب في إستخدامه إلنشاء حسابك الخاص لتدديم اإلقرارات.
 /5يضغط على زر (إعاده) للرجوع عن المعلومات التي قمت بإدخالها .
/6يضغط على زر تدديم لإلنتدال الى المرحله التاليه (الشاشه يدناه):

 /1هذه الرساله توضح ينه قد تم تأكيد عنوان البريد الخاص بك .
 /2بالضغط على كلمة (صندوق البريد) ينتدل النظام بك الى صفحة الدخول الى بريدك اإللكتروني الذ قمت بتسجيله في
الخطوه السابده (الشاشه يدناه).
 /3يضغط على (يندر هنا إلعادة اإلرسال) إذا لم تصلك رساله من النظام في بريدك اإللكتروني حتى يتم إرسالها إليك مره
يخرى .

 /1يدخل كلمة المرور المستخدمه لدخولك الى عنوان البريد الخاص بك .
 /2يضغط على زر (التالي) للدخول الى عنوانك البريد .

 /1إذا كنت مستخدم بريد إلكتروني ( )GMAILيمكن ين تجد الرساله المرسله إليك من نظام الضرائب في صندوق الوارد
( )Inboxيو صندوق الرسائل المهملة( )spamيو ي من المجلدات األخرى  .كذلك إذا كنت مستخدم بريد إلكتروني
( )hotmail(،)yahooيو ي عنوان بريد آخر سوف تجد الرساله في صندوق الوارد يو ي من المجلدات األخرى في
البريد  .حيث ين الرساله يكون مصدرها (. ) taxation.chamber@tax.gov.sd
 /2يضغط على الرساله لفتحها  .داخل الرساله تجد رابط مكتوب باللون األزرق وتحته خط (الشاشه يدناه)

 /1يضغط على الرابط  .تنتدل الى الشاشه التاليه :

 /1يدخل رقمك التعريفي او اسم المستخدم.
 /2يدخل شفرة (كود) التسجيل  .يتم استالم هذا الكود ( (verification codeمن مكتب الرقم التعريفي.
 /3يضغط على زر إيداع ( .)submitسوف تظهر الرسالة التالية:

ملحوظه  :بظهور الرساله الظاهره في الشاشه يعاله تكون إنتهت خطوات إنشاء الحساب وتخصيصه لرقم تعريفي محدد وتم
ربط دافع الضريبه بنظام ديوان الضرائب  ،حيث يمكنك اآلن تدديم إقراراتك إلكترونيا ً.
ب /تسجيل الدخول الى حساب اإلرقرارات اإللكترونيه (: )E-FILINGــ
بعد الدخول الى شبكة اإلنترنت بواسطة ي من المتصفحات .
 /1يكتب الرابط في شريط عنوان المتصفح( )tax.gov.sdكما يوردنا سابدا ثم اضغط على . Enter

ينتدل الجهاز الى الشاشه الرئيسية نفسها التي قمنا بالتسجيل األولي وإنشاء حساب على نظام اإلقرارات اإللكترونية.

 /1يدخل إسم المستخدم الخاص بك او الرقم التعريفي.
/2يدخل كلمة المرور .
 /3يضغط على زر تسجيل الدخول  .ليتم تسجيل دخولك الى صفحتك الخاصه بتدديم اإلقرارات .

 /1اإلسم الظاهر هنا إسم المستخدم الذ إستخدمته للدخول الى النظام .
 /2يمكنك تغيير كلمة المرور بالضغط على هذه الدائمه

 /3يضغط على زر (تسجيل الخروج) للخروج من حسابك عند اإلنتهاء حتى ال يتم العبث به من قبل شخص آخر .
/4يضغط على زر(إنجليز ) لتحويل الشاشه الى اللغه اإلنجليزيه إذا كانت الشاشه ظاهره باللغه العربيه والعكس صحيح .
 /5هذا الجزء يحو معلومات دافع الضريبه المسجله بنظام ديوان الضرائب (تظهر تلدائيا ً).
 /6يضغط على زر ( ، )e-filingيدوم النظام بندلك الى الشاشه التاليه :

الحدول المرقمه من الرقم ( )1حتى الرقم ( )6هي حدول لتحديد نطاق البحث :
 /1يدخل رقم اإلقرار إذا كنت ترغب في الديام بالبحث عن إقرار تم ملئه مسبدا ً  ،وهو رقم يدوم النظام بإصداره تلدائيا ً.
 /2إختار نوع الضريبه التي ترغب في البحث عن إقرارها من الدائمه المنسدله التي تظهر بالضغط على السهم  ،وتظهر
ينواع الضرائب التي قمت بتسجيل ملفات ضريبيه لها بصوره تلدائيه .مثال (قيمه مضافه ،يرباح يعمال  ......الخ).
/3إختار نوع اإلقرار بالضغط على السهم  ،ويظهر نوع اإلقرار هنا إعتماداً على إختيار نوع الضريبه في البند(. )2
/4يدخل سنة الضريبه التي ترغب في البحث عن إقراراتها.

 /5إختار فترة الضريبه بالضغط على السهم األسود ،فإذا كانت ضريبه سنويه مثل يرباح األعمال يظهر الرقم (، )1يما إذا
كانت شهريه فتظهر األرقام من ( )1حتى ( )12إلختيار الشهر .
/6إختار حالة اإلقرار الذ ترغب في البحث عنه من الدائمه المنسدله بالضغط على السهم  ،وحالة اإلقرار هي تصنيف
النظام لإلقرار تلدائيا ً حسب الوضع يو المرحله يو اإلجراء المتوقف عنده اإلقرار .
 /7يضغط على زر (البحث عن إقرارك) بعد ملء الحدول من ( )1حتى ( )6كلها يو بعض منها ،لتنفيذ البحث  .يما عند
الضغط عليه بدون ملء الحدول يعاله يدوم النظام بعرض كل اإلقرارات الضريبيه لدافع الضريبه لجميع ينواع الضرائب
لكل الفترات،وعند ذلك يمكنك إختيار يحد اإلقرارات لتدديمه كما يلي :

 /1يندر بالماوس مره واحده لتنشيط اإلقرار الذ ترغب في تطبيق إجراء محدد عليه  ،يتم تظليله باللون األزرق الفاتح.
 /2يضغط على األسهم للتندل ين الصفحات المعروضه .
 /3يضغط على زر (تفاصيل إقرارك) لعرض تفاصيل اإلقرار الذ قمت بتنشيطه ويكون قد تم ملئه مسبدا ً ومحفوظ في
النظام .
 /4يضغط على زر (مراجعه إبتدائيه إلقرارك) للتعديل في اإلقرار الذ قمت بتنشيطه ويكون قد تم ملئه مسبدا ً ومحفوظ في
النظام  .وحتى تتمكن من إيداع اإلقرار مره يخرى يمأل الحدول التاليه الموجوده بعد نهاية اإلقرار.

 /5يضغط على زر (تدديم إقرارك) لفتح نسخه فارغة من اإلقرار الذ قمت بتنشيطه والذ ترغب في ملئه يو تدديمه ألول
مره (لم يتم ملئه مسبدا ً) .وعند الضغط على هذا الزر ينتدل النظام الى شاشة اإلقرار :

 /1يضغط على زر (جديد) إلرفاق ي مستندات (كشوفات ) مع اإلقرار ومباشرة تظهر لك الحدول التالية:
 /2يضغط على زر تحميل(السهم) يفتح صندوق الحوار التالي :

 يوالً  :يضغط على (إختيار الملف ، )select fileتفتح نافذه على جهاز الكمبيوتر إلختيار الملف الذ ترغب في
إرفاقه والمحفوظ في جهاز الكمبيوتر،يتم إختيار الملف بالندر المزدوج عليه .
 ثانيا ً :الحدل الفارغ على شمال صندوق الحوار يظهر فيه إسم المستند الذ قمت بإختياره تلدائيا ً.
 ثالثا ً :يضغط على زر(التحميل )uploadإلكمال تحميل المستند في صفحة اإلقرار اإللكتروني ويختفي صندوق
الحوار تلدائيا ً .ويدوم النظام بالرجوع الى الشاشه السابده مره يخرى .
 /3تظهر عالمة (صح) في المربع الصغير توضح ين النظام إستلم المستند الذ تم تحميله فعليا ً .
 /4يظهر إسم المستند الذ تم تحميله في هذا الحدل تلدائيا ً.
َ/5يضغط على زر حذف ( )deleteلحذف المستند الذ قمت بتحميله إذا كنت ترغب بذلك .
 /6يضغط على زر (رجوع) للرجوع عن كل هذه الخطوات الى الشاشه التي قبلها .
 /7يضغط على زر (إيداع) بذلك تكون قد يكملت تدديم إقرارك بنجاح .

ملحوظات :





كل على حدا بتكرار الخطوات يعاله من ( )1حتى ()4و بعد تحميل المستندات يمكنك
يمكن تحميل عدد من المستندات ٍ
البدء في ملء اإلقرار وعند اإلنتهاء من ملء اإلقرار .
اإلقرارات التي لم يتم ملئها يو تدديمها تكون حالتها (قيد اإليداع).
اإلقرارات التي تم تدديمها يو إيداعها تكون حالتها(تم التددير)
اإلقرار الذ تمت به مراجعه إبتدائيه يكون حالته(مرجأ لإلعتماد ) حتى يتم إعتماده بواسطة مسؤل خدمات المكلفين في
مكتب الضرائب ثم تتحول حالته الى تم التددير.
 نموذج (إقرار قيمه مضافه)

