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  دمشػػؽ مديرية مالية محافظة                                                                                       الجميورية العربية السورية

 المكمفيفقسـ كبار                                                                                 وزارة المالية        
 و الرسـو الييئة العامة لمضرائب

 

 و..........  عٍ أعًال عاو انخقهيديت انبياٌ انضسيبي اخلاص بادلصازف 
 / و . ث ( 2منىذج ) 

 

 

 

 
 

 نـوع البيـان الالحـق  نـوع البيـان

 أعمال سنوي  تصفية جزئية   الحـق أعمـال  الحـق تصفية جزئية 

 الحـق  تصفية نهائية   الحـق تصفية نهائية 

 
 وحعديالحه: 2002نعاو  22اسخُادًا ألحكاو قاَىٌ ضسيبت اندخم زقى 

 حيػػػػث بمجػػػػت إجمػػػػالا اويػػػػرادات والعوائػػػػد                                                      ؿ س  1020نتقػػػػدـ ببيػػػػاف ا عمػػػػاؿ عػػػػف عػػػػاـ 
 ال غيػػػػػػػػػػػر                      فقط                                                                                                          

 وكاَج َخيجت هرا انعاو :
أ                            ال غيػر       فقػط                 ؿ س   أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ*أالخحضعةألمضبرياةأصحفيةأالبراح أالأ

                           ال غيػر       فقػط                  ؿ س أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ                            خسحئبرأصاحفيةأقدارابر ح
                            ال غيػر       فقػط                 ؿ س أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأالضبرياةأالواجاةأالسرارأأأأأأأأأأ

أ
 بانبيـــــاٌ:يعهىيـــاث خاصـــت 

                                                  : تاريخ التصفية 
                                               إجمالا السمؼ المسددة:   نعـ    ال   ؟ىؿ تقدمت بسمؼ عمى الضريبة فا سنة التكميؼ
                        ببيانات التصفية الجزئية المسددةإجمالا المترتب  نعـ    ال   ؟ىؿ تقدمت ببيانات تصفية جزئية فا سنة التكميؼ

           نعـ  رقـ القرار            تاريخ    /   /     مدة الميمة اوضافية    ال   البياف ؟ىؿ حصمت عمى ميمة إضافية لتقديـ 
                                                    نعـ  تاريخ تبميغ اونذار    ال   ىؿ البياف المقدـ  نتيجة ونذار؟

 

 

 ا رباح الصافية الناتجة عف قائمة التعديؿ الضريبا  أ*
 

  توضع إشارة  عمى الخيار الصحيح 

  البيانات اوضافية عدـ كفاية الحقوؿ ترفؽفا حاؿ   يمنع الشطب أو الحؾ أو التصحيح تحت طائمة إلجاء المستندية القانونية 

             الرقم الضريبي

                                                                                : سفـى ادلصـاس
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       الشبرائحأالتيأيخضعألهح:
           شريحة شركات المصارؼ الخاصة 

أنبرفقأاحلايحنأقحأيمي:
          22/5/1004تاريخ  (/و2641) استنادًا  حكاـ القرارجدوؿ بأسماء مقدما المواد أو الخدمات  
          قائمة بالسمؼ المسددة 

                   قائمة بمعمومات بيانات التصفية الجزئية 
          شيادة المحاسب القانونا عمى البياف الضريبا وتقرير اويضاحات 

 
       

 انخعهــد
أتعيد بأف كافة المعمومات الواردة فا ىذا البياف الضريبا صحيحة وىا مف واقع القيود والمستندات وأتحمؿ كافة التبعات القانونية أنا الموقع أدناه 

 فا حاؿ تبيف خالؼ ذلؾ 
أوخحتقهأأأأأاسمأالقكمفأوتوقيعه                                                                                               

 
   

أالدحضيةأ:أ4002لعحمأأ22قنأالدحنونأأ24أحكحمأالقحرةأأوقعأقبراعحةوتعريالتهأأ4002لعحمأأ42قنأالدحنونأأ71استنحرًاألحكحمأالقحرةأ 
 يجب أال تعتمدوا أي بياف ضريبا يعتقد بأنو: 

 يحتوي عمى بيانات أو معمومات أعدت بإىماؿ أو دوف معرفة حقيقية  -1يحتوي عمى بيانات خاطئة أو مضممة               -2    
 يحذؼ أو يخفا معمومات مطموبة ويؤدي ىذا الحذؼ أو اوخفاء إلى تضميؿ الدوائر المالية  - 3    

 نعتمد ىذا البياف لممكمؼ: 
                                      الرقـ الوطنا                                                         ثالثا:اسـ المحاسب القانونا ال 
        الرقـ الضريبا:                                 العنواف:                                                                       
                               الياتؼ:                        رقـ الترخيص:                   لعاـ:                مصدره:          

أتوقيعأالقححسبأالدحنونيأوخحتقهأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
 

                         واف: رقـ الدي
 اسمأالقوظفأقستممأالايحنأوتوقيعهأ                            تاريخو:           
أ

أ..............................................أقالحظة:أُأفِهَمأالقكمفأاضبروبرةأإحضحبر:أ
أخحتمأالروائبرأالقحليةأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ................................................أ

 اسمأقدرمأالايحنأوتوقيعه
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 و20   قائًت ادلسكز ادلايل كًا حظهس يف    /    /

 إيضاحأالاياااحنأالانر
 سنة التكميؼ

10 10 

    الموجودات 1

    نقد وأرصدة لدى بنوك مركزٌة 1001

    أرصدة لدى مصارف ومؤسسات مصرفٌة 1002

    إٌداعات لدى المصارف ومؤسسات مصرفٌة 1003

    موجودات مالٌة بالقٌمة العادلة من خالل بٌان الدخل 1004

    موجودات مالٌة للمتاجرة 1005

    مشتقات أدوات مالٌة 1006

    التسهٌالت االئتمانٌة المباشرة ) بالصافً ( 1001

    قروض وسلف للبنوك 1001

    موجودات مالٌة متوفرة للبٌع 1001

    استثمارات مالٌة محتفظ بها حتى تارٌخ االستحقاق 1010

    موجودات مالٌة مرهونة 1011

    استثمارات فً شركات حلٌفة 1012

    (استثمارات فً شركات تابعة وحلٌفة ) فً البٌانات المالٌة غٌر الموحدة فقط  1013

    موجودات ثابتة 1014

    شهرة 1015

    موجودات غٌر ملموسة 1016

    موجودات ضرٌبٌة مؤجلة 1011

    موجودات أخرى 1011

    ودٌعة مجمدة لدى مصرف سورٌة المركزي 1011

1020     

1021     

1022     

1023     

1024     

1025     

1026     

    مجموع الموجودات 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  . تعتبز اإليضاحات المزفقة من رقم /     /  إلى رقم /     / جزًء من هذه البيانات المالية وتقزأ معها 
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 و20   قائًت ادلسكز ادلايل كًا حظهس يف    /    /حابع 

 إيضاحأالاياااحن الانر
 سنة التكميؼ

أ10أ10

    المطلوبات وحقوق الملكٌة 2

    : المطلوبات 21

    ودائع بنوك ومؤسسات مصرفٌة 2101

    ودائع عمالء 2102

    تأمٌنات نقدٌة 2103

    مشتقات أدوات مالٌة 2104

    أموال مقترضة 2105

    سندات دٌن 2106

    مخصصات متنوعة 2101

    مخصص ضرٌبة الدخل 2101

    مطلوبات  ضرٌبٌة مؤجلة 2101

    أخرى مطلوبات 2110

2111     

2112     

2113     

    مجموع المطلوبات 21

    : حقوق الملكٌة 22

    : حقوق مساهمً المصرف 221

    رأس المال المكتتب به 22101

    عالوة ) خصم ( إصدار 22102

    ) أسهم الخزٌنة ( 22103

    احتٌاطً قانونً 22104

    احتٌاطً خاص 22105

    احتٌاطٌات أخرى 22106

    فروقات ترجمة عمالت أجنبٌة 22101

    التغٌر المتراكم فً القٌمة العادلة للموجودات المالٌة المتوفرة للبٌع 22101

    حصة حقوق المساهمٌن من السندات والقروض القابلة للتحوٌل إلى أسهم 22101

    الربح ) الخسارة ( للسنة 22110

    محققة ) خسائر متراكمة / محققة ( أرباح مدورة 22111

    أرباح مدورة غٌر محققة ) خسائر متراكمة / غٌر محققة ( 22112

    مساهمً المصرف -مجموع حقوق الملكٌة  221

    حقوق األقلٌة ) جهة غٌر مسٌطرة ( 222

223     

224     

    مجموع حقوق الملكٌة 22

    الملكٌةمجموع المطلوبات وحقوق  2

 

 

 

   . تعتبز اإليضاحات المزفقة من رقم /     /  إلى رقم /     / جزًء من هذه البيانات المالية وتقزأ معها 
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 و20   كًا حظهس يف    /    /ائًت اندخم ادلىحد ق

 إيضاح الاياااحنأالانر
 سنة التكميؼ

10 10 

    الفوائد دائنة 4001

    الفوائد مدٌنة 4002

    صافً الدخل من الفائدة 444

    العموالت والرسوم الدائنة 4010

    العموالت والرسوم المدٌنة 4011

    صافً الدخل من العموالت والرسوم 441

    صافً الدخل من الفوائد والعموالت والرسوم 442

    أرباح ) خسائر ( تشغٌلٌة ناتجة عن تقٌٌم العمالت األجنبٌة 443

    أرباح ) خسائر ( ناتجة عن تقٌٌم مركز القطع البنٌوي 444

    أرباح ) خسائر( موجودات مالٌة للمتاجرة 445

446 
أرباح )خسائر( موجودات مالٌة محددة لتقاس بالقٌمة  العادلة من خالل 

 بٌان الدخل
   

    أرباح )خسائر ( موجودات مالٌة متوفرة للبٌع 444

    أخرىإٌرادات تشغٌلٌة  444

444     

414     

411     

    إجمالً الدخل التشغٌلً 412

    نفقات الموظفٌن 344

    استهالكات الموجودات الثابتة الملموسة 341

    إطفاءات الموجودات غٌر الملموسة 342

    خسائر تدنً التسهٌالت االئتمانٌة المباشرة 343

    محتفظ حتى تارٌخ االستحقاقخسائر تدنً استثمارات مالٌة  344

    مخصصات متنوعة 345

    مصارٌف تشغٌلٌة أخرى 346

344     

344     

344     

    إجمالً المصروفات التشغٌلٌة 34

    الربح ) الخسارة ( من التشغٌل 413

 

 

 

 

  . تعتبز اإليضاحات المزفقة من رقم /     /  إلى رقم /     / جزًء من هذه البيانات المالية وتقزأ معها 
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 و20   قائًت اندخم ادلىحد كًا حظهس يف    /    /حابع 

 إيضاح الاياااحن الانر
 سنة التكميؼ

10 10 

    حصة المصرف من أرباح ) خسائر( شركات حلٌفة 414

    ( أرباح موزعة من شركات تابعة وحلٌفة ) فً البٌانات المالٌة غٌر الموحدة فقط 415

416     

414     

414     

    الربح ) الخسارة (  قبل الضرٌبة 414

    ضرٌبة الدخل 424

    الربح ) الخسارة ( للسنة وٌعود إلى : 421

    أصحاب الملكٌة فً المصرف األم 4211

    األقلٌةحقوق  4212

    ) أصحاب الملكٌة فً المصرف األم (حصة السهم من ربح ) خسارة ( السنة  422

    األساسً : 4221

    المخفض : 4222
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 و20يف     /    /    قائًت انخعديم انضسيبي نهسُت ادلُخهيت 

 إيضح أالاياااحنأالانر
أسنةأالتكميف

40 40 

    / (414) / بند صافً الربح أو الخسارة  44

    :أضبريايًحأ(ألنفدحتأالقبرفوضةإليهأ)أاأيضحف 41

    الديوف المنتجة *مخصص  1101

1102 
والتا تزيد عمى النسب المحددة فا مخصص الديوف غير المنتجة 

 ـ وتعديالتو  7/21/1007تاريخ  6/ ـ ف / ب 575القرار 
   

    مخصص تدنا استثمارات مالية 1103

    خسائر تقييـ مركز القطع البنيوي 1104

    استيالؾ المبانا 1105

    استيالؾ فروغ 1106

    مؤونة تقمبات أسعار القطع 1101

    معمقة لمديوف المنتجة *فوائد  1101

1101 
فوائد معمقة لمديوف غير المنتجة والتا تزيد عمى النسب المحددة فا 

 ـ وتعديالتو  7/21/1007تاريخ  6/ ـ ف / ب 575القرار 
   

    مخصص غرامات ورسوـ وطوابع مالية 1110

    غرامات مخالفة القوانيف 1111

    الضرائب والرسوـ المرفوضة 1112

    التبرعات واوعانات المرفوضة 1113

    خسائر موجودات مالية محددة لتقاس بالقيمة العادلة 1114

1115     

1116     

1111     

1111     

1111     

    ينزلأقنهأ)أالقاحلغأالقداولةأضبريايًحأ(أ: 42

    أرباح موزعة مف شركات تابعة وحميفة 1201

    لمعقارات الممموكة لممكمؼ والمعدة لممارسة العمؿالقيمة التأجيرية  1202

    الخسائر المدورة المقبولة ضريبياً  1203

    حصة السنة مف مصاريؼ التأسيس 1204

    ربح تقييـ مركز القطع البنيوي 1205

    ربح موجودات مالية محددة لتقاس بالقيمة العادلة 1206

1201     

1201     

1201     

1210     

1211     

    صافً الربح الضرٌبً أو الخسارة الضرٌبٌة المعدلة 43

 

 وتعديالتو الصادر عف مجمس النقد والتسميؼ   7/21/1007تاريخ  6/ ـ ف / ب575*وذلؾ وفقًا لمتصنيؼ والنسب المحددة فا القرار  
 
  . تعتبز اإليضاحات المزفقة من رقم /     /  إلى رقم /     / جزًء من هذه البيانات المالية وتقزأ معها 
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  و20  قائًت اندخم انشايم ادلىحدة نهسُت ادلُخهيت يف    /    / 

 

 إيضح أالاياااحن الانر
 سنةأالتكميف

40 40 

    (414)السنةصافً ) ربح / خسارة (  423

    مكونات الدخل الشامل : 424

    التغٌٌر المتراكم فً القٌمة العادلة للموجودات المالٌة المتوفرة للبٌع 4240

4241 
صافً الدخل المتحقق والمحول إلى بٌان الدخل و الناتجة عن بٌع موجودات 

 مالٌة متوفرة للبٌع
   

    األخرى فً الشركات الحلٌفةحصة البنك من مكونات الدخل الشامل  4242

    فروقات العمالت الناتجة عن ترجمة العملٌات الخارجٌة 4243

    مكونات الدخل الشامل األخرى للسنة 4246

    الدخل  الشامل للسنة العائد إلى : 425

    مساهمً البنك 4250

     الجهة غٌر المسٌطرة ) حقوق األقلٌة ( 4251
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 بياٌ انخدفقاث انُقديت 

 إيضح أ الايااااحن الانر
 سنةأالتكميف

40 40 

       التدفق النقدي من عملٌات التشغٌل : 

       الربح ) الخسارة (  قبل الضرٌبة  42 

       تعدٌالت البنود غٌر النقدٌة 43 

       االستهالكات  1301

       االطفاءات  1302

       مخصص تدنً تسهٌالت  ائتمانٌة مباشرة  1303

       حصة المصرف من أرباح ) خسائر ( شركات حلٌفة  1304

       ) أرباح ( خسائر غٌر محققة من موجودات مالٌة للمتاجرة  1305

       خسارة تدنً قٌمة موجودات مالٌة متوفرة للبٌع  1306

       مخصص تدنً موجودات مالٌة محتفظ بها حتى تارٌخ االستحقاق  1301

       مخصص تعوٌض نهاٌة الخدمة  1301

       ) أرباح ( خسائر من بٌع موجودات ثابتة  1301

1310         

1311         

1312        

        الربح قبل التغٌرات فً الموجودات والمطلوبات التشغٌلٌة 44

       التغٌر فً الموجودات والمطلوبات : 45

1501 
تزٌد النقص )الزٌادة ( فً اإلٌداعات لدى المصارف المركزٌة ) التً 

 استحقاقاتها عن ثالثة أشهر (
      

1502 
النقص ) الزٌادة ( فً اإلٌداعات لدى مصارف ومؤسسات مصرفٌة ) التً 

 تزٌد استحقاقاتها عن ثالثة أشهر (
      

       النقص ) الزٌادة ( فً األرصدة مقٌدة السحب  1503

       النقص ) الزٌادة ( فً موجودات مالٌة للمتاجرة  1504

       النقص ) الزٌادة (  فً تسهٌالت ائتمانٌة مباشرة  1505

       النقص ) الزٌادة (  فً الموجودات األخرى  1506

1501 
الزٌادة ) النقص ( فً ودائع بنوك ومؤسسات مصرفٌة ) تستحق خالل مدة 

 تزٌد عن ثالث أشهر ( 
      

       الزٌادة ) النقص ( فً ودائع العمالء   1501

       الزٌادة) النقص ( فً التأمٌنات النقدٌة  1501

       الزٌادة ) النقص (  فً المطلوبات األخرى  1510

1511         

1512         

1513         

       صافً التدفق النقدي من عملٌات التشغٌل قبل الضرائب 1514

       الضرائب المدفوعة  1515

       النقدي المستخدم فً عملٌات التشغٌلصافً التدفق  41

 

 

 
  . تعتبز اإليضاحات المزفقة من رقم /     /  إلى رقم /     / جزًء من هذه البيانات المالية وتقزأ معها 
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 حابع بياٌ انخدفقاث انُقديت

 إيضح أ الايااااحن الانر
أسنةأالتكميف

10 10 
       :  التدفق النقدي من عملٌات االستثمار 

1601 
) شراء ( بٌع موجودات مالٌة محتفظ بها حتى تارٌخ االستحقاق ) ٌتم 

 اإلفصاح عن البٌع أو الشراء بشكل منفصل 
      

1602 
) شراء ( بٌع موجودات مالٌة متوفرة للبٌع  ) ٌتم اإلفصاح عن البٌع أو 

 الشراء بشكل منفصل 
      

1603 
شركات حلٌفة ) ٌتم اإلفصاح عن البٌع أو ) شراء ( بٌع استثمارات فً 

 الشراء بشكل منفصل (
      

1604 
) شراء ( بٌع موجودات ثابتة ) ٌتم اإلفصاح عن البٌع أو الشراء بشكل 

 منفصل (
      

1605 
) شراء ( بٌع موجودات غٌر ملموسة  ) ٌتم اإلفصاح عن البٌع أو الشراء 

 بشكل منفصل (
      

       ) كلفة ( اقتناء استثمارات فً شركات تابعة  1606

       بٌع  استثمارات فً شركات تابعة  1601

1601         

1601         

1610         

       صافً التدفق النقدي من عملٌات االستثمار  46

       التدفق النقدي من عملٌات التموٌل : 44

       الزٌادة فً رأس المال وعالوة ) خصم ( اإلصدار  1101

       ) شراء ( بٌع أسهم الخزٌنة  1102

       أرباح موزعة على المساهمٌن  1103

       الزٌادة ) تسدٌد ( فً سندات الدٌن  1104

       الزٌادة ) تسدٌد( فً القروض المساندة  1105

       الزٌادة ) تسدٌد ( فً األموال المقترضة  1106

1101         

1101         

1101         

1110     

       صافً التدفق النقدي من عملٌات التموٌل 44

       تأثٌر تغٌر فً أسعار الصرف على النقد وما فً حكمه   44

       صافً الزٌادة )النقص ( فً النقد وما فً حكمه  44

       النقد وما فً حكمه فً بداٌة السنة  44

       النقد وما فً حكمه فً نهاٌة السنة 41

 

 

 
أ

أ
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 بيـاٌ انخغيـساث يف حقـىق ادلـهكيت

 بالميرات السورية 

رأس 
الماؿ 
المكتتب 

 بو

) عالوة 
خصـ(  
 إصدار

أسيـ 
 خزينة

احتياطا 
 قانونا

 احتياطا
 خاص

احتياطيا
 ت أخرى

التجير المتراكـ فا 
القيمة العادلة 

لمموجودات المالية 
 المتوافرة لمبيع

فروقات 
ترجمة 
العمالت 
 ا جنبية

حصة حقوؽ 
المساىميف مف 

السندات والقروض 
القابمة لمتحويؿ إلى 

 أسيـ

أرباح 
 الفترة

أربػػاح   مػػدورة 
 محققػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
) خسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائر 
متراكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 (محققة 

أربػػػػػػػاح مػػػػػػػدورة 
 غيػػػػػػػر محققػػػػػػػة 
) خسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائر 

غيػػػػر  متراكمػػػػة
 ( محققة

مجموع 
حقوؽ 
مساىما 
 البنؾ

حقوؽ 
 ا قمية 

 مجموع حقوؽ الممكية

                           احلايلعاو ان 

                رصيد بداية السنة 5002

5001 
أثر تطبيؽ المعايير الدولية 

 الجديدة والمعدلة
               

                ) المعدؿ (رصيد بداية السنة  5003

5006 
ا رباح الموزعة عف العاـ 

 السابؽ
               

5005 
إجمالا دخؿ ومصاريؼ 

 السنة)الدخؿ الشامؿ (
               

                الزيادة فا رأس الماؿ 5004

5005                 

5006                 

5007                 

5020 
 المحوؿ ) مف / إلى (

 االحتياطيات
               

                تخصيص ا رباح 5022

                أسيـ خزينة ) بالتكمفة ( 5021

                           انسصيد يف َهايت انسُت 00

أ
أ
أ
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 حابع بياٌ انخغرياث يف حقىق ادلهكيت

                                انعاو انسابق 

                               رصيد بداية السنة 5102

5101 
أثر تطبيؽ المعايير 

 الدولية الجديدة والمعدلة 
                              

رصيد بداية السنة  5103
                               (المعدؿ)

5106 
ا رباح الموزعة عف العاـ 

 السابؽ 
                              

5105 
إجمالا دخؿ ومصاريؼ 
 السنة) الدخؿ الشامؿ (

                              

                               الزيادة فا رأس الماؿ  5104

5105                 

5106                                 

5107                                 

5120 
المحوؿ ) مف / إلى ( 

 االحتياطيات 
                              

                               تخصيص ا رباح    5122

                               أسيـ خزينة ) بالتكمفة (  5121

                               انسصيد يف َهايت انسُت 05

أ
أ
أ
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أ

 جدول اسـخهالك ادلـىجىداث انثـابخت
 21 22 20 7 6 5 4 5 6 3 1 2 البند

 البياف 

إجمالا 
ا صوؿ فا 
 بداية السنة  

 

اوضافات 
 خالؿ السنة

االستبعاد 
خالؿ 
 السنة 

 

إجمالا 
ا صوؿ فا 
 نياية السنة

 

رصيد مجمع 
االستيالكيات بداية السنة 

بعد تنزيؿ استيالؾ 
 ا صؿ المستبعد

استيالؾ ا صوؿ 
 بداية السنة 

استيالؾ 
اوضافات خالؿ 

 السنة 

 استيالؾ السنة

مجمع 
االستيالكات فا 

 نياية السنة

 صافا القيمة الدفترية
مدة 

 االستيالؾ

نسبة 
 االستيالؾ 

  أ أ(2-2) أ(4+8)أ(1+6)أ 74×77×4أ 74×77(×2-7)أ أ أ(7+4-2)
                        % 

                        % 

                        % 

                        % 

 %                       أ

 %                       أ

 %                       أ

 %                       أ

 %                       أ

 %                       أ

 %                       أ

 %                       أ

 %                       أ

 %                       أ

 %                       أ

 %                      أ

 %                      أ
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 21 22 20 7 6 5 4 5 6 3 1 2 البند

                        % 

                        % 

                        % 

                        % 

                        % 

                        % 

 %                       أ

 %                       أ

 %                       أ

 %                       أ

 %                       أ

 %                       أ

 %                       أ

 %                       أ

 %                       أ

 %                       أ

 %                       أ

 %                       أ

 %                      أ

                        ألعحمالقجقوعأا

 اإليضاحات المزفقة من رقم /     /  إلى رقم /     / جزًء من هذه البيانات المالية وتقزأ معها .  تعتبز 
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 يالحظاث دلمء انبياٌ انضسيبي اخلاص بادلصازف
 

 هتى يقذم البياى ؟ -1
   أيػػػػار مػػػػف كػػػػؿ سػػػػنة 32لجايػػػػة المكمفػػػػيف أف يقػػػػدموا بيػػػػاف بنتػػػػائة أعمػػػػاليـ الصػػػػافية مػػػػف ربػػػػح أو خسػػػػارة خػػػػالؿ السػػػػنة السػػػػابقة  كبػػػػار يترتػػػػب عمػػػػى

 يجوز لوزير المالية فا حاالت استثنائية يعود تقديرىا إليو أف يمنح ميمة إضافية ال تتجاوز ستيف يومًا  

 ملي يقذم البياى ؟  -2
 قسـ كبار المكمفيف فا مديرية مالية دمشؽ  يقدـ إلى دائرة الخدمات فا 

 هتى يتن سذاد الضريبت املستحقت مبوجب البياى الضرييب؟   -3
 البياف  انتياء ميمة تقديـتاريخ  تماخالؿ مدة أقصاىا ثالثوف يومًا 

 ها هي عقوبت تأخري تقذين البياى ؟  -4
فػإف لػـ يمتثػؿ لػذلؾ خػالؿ خمسػة الػدخؿ يبمغ إنذارًا باالمتثاؿ  حكاـ قػانوف ياف الضريبا إذا لـ  يقدـ المكمؼ الخاضع لمضريبة ضمف الميؿ المحددة الب

% إذا 20إلػى ىػذه الجرامػة منيػا لعػدـ تقػديـ البيػاف تخفػض  %10عشػر يومػًا مػف تػاريخ تبمجػو اونػذار تضػاؼ إلػى الضػريبة المترتبػة عميػو غرامػة قػدرىا 
 ف بعد المدة القانونية قبؿ تبميجو اونذار ـ البيايتقدفا حاؿ امتثؿ المكمؼ لإلنذار أو 

 ها هي عقوبت تقذين بياى غري صحيح ؟   -5
ؽ الضػريبة إذا ثبت لمدوائر المالية عدـ شموؿ البياف لبعض نشاطات المكمؼ فتقدر أرباحو بصػورة مباشػرة ويجػـر فػا ىػذه الحالػة بجرامػة تعػادؿ مثمػا فػر 

ذا أبرز الم كمػؼ تأييػدًا لبيانػو دفػاتر محاسػبية تضػمنت معمومػات ثبػت عػدـ صػحتيا واسػتعمؿ فػا تنظيميػا أسػاليب احتياليػة المترتبة عمى الربح المكتـو وا 
 بجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريبة كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًل أو بعضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًا فإنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو إضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافة إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الجرامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة يحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ المكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ المخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؼ

 صػػػػػػػدير واالسػػػػػػػتيراد وتجمػػػػػػػد عضػػػػػػػويتو إلػػػػػػػى القضػػػػػػػاء بقػػػػػػػرار مػػػػػػػف وزيػػػػػػػر الماليػػػػػػػة ويعاقػػػػػػػب بػػػػػػػالحبس لمػػػػػػػدة شػػػػػػػير واحػػػػػػػد ويحػػػػػػػـر مػػػػػػػف إجػػػػػػػازات الت
 فا غرؼ التجارة والصناعة والزراعة لمدة سنة واحدة تما اكتساب الحكـ الدرجة القطعية وتضاعؼ العقوبة فا حاؿ تكرار المخالفة 

 ؟و عذم تقذين قيود ووثائق وهستنذاث  عذم تقذين بياىها هي عقوبت    -6
فػإف لػـ يمتثػؿ لػذلؾ خػالؿ خمسػة الػدخؿ يبمغ إنذارًا باالمتثاؿ  حكاـ قػانوف إذا لـ  يقدـ المكمؼ الخاضع لمضريبة ضمف الميؿ المحددة البياف الضريبا 

ذا لـ يبرز القيػود المحاسػبية أو  %10عشر يومًا مف تاريخ تبمجو اونذار تضاؼ إلى الضريبة المترتبة عميو غرامة قدرىا  رفػض تقػديـ المسػتندات منيا وا 
 / يومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًا 25والوثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائؽ يبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ إنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذار باالمتثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  حكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانوف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدخؿ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإف لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يمتثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؿ /

 مػػػػػػف تػػػػػػاريخ تبميجػػػػػػو اونػػػػػػذار المػػػػػػذكور تقػػػػػػدر الػػػػػػدوائر الماليػػػػػػة أربػػػػػػاح المكمػػػػػػؼ مباشػػػػػػرة وفقػػػػػػًا لفعالياتػػػػػػو ونشػػػػػػاطاتو والمعمومػػػػػػات ا خػػػػػػرى المتػػػػػػوفرة 
 ال تقػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػف ضػػػػػػػػعؼ أعمػػػػػػػػى رقػػػػػػػػـ سػػػػػػػػنوي ل ربػػػػػػػػاح التػػػػػػػػا كمػػػػػػػػؼ بيػػػػػػػػا خػػػػػػػػالؿ السػػػػػػػػنوات الخمػػػػػػػػس ا خيػػػػػػػػرة  لػػػػػػػػدى الػػػػػػػػدوائر الماليػػػػػػػػة وبصػػػػػػػػورة

%مػػف الضػػريبة المقػػررة عػػف سػػنة التكميػػؼ عمػػى أف يػػتـ إثبػػات االمتثػػاؿ بكتػػاب خطػػا يسػػجؿ لػػدى 50وفػػا ىػػذه الحالػػة يػػتـ تجػػريـ المكمػػؼ بجرامػػة تعػػادؿ 
 ه وبراز القيود  الدوائر المالية خالؿ الميمة المحددة يشعر بو استعداد

 هي عقوبت تقذين بياى غري هعتوذ هي قبل حماسب قاًوًي ؟ ها -7
يػـو مػف تػاريخ تبميجػو اونػذار فػال يعتػد  30إذا قدـ المكمؼ بيانات غير معتمدة مف قبؿ محاسػب قػانونا يبمػغ إنػذار باالمتثػاؿ فػاف لػـ يمتثػؿ لػذلؾ خػالؿ 

 % منيػػػػػػػػػػػػػػػا 20بالبيػػػػػػػػػػػػػػػاف غيػػػػػػػػػػػػػػػر المعتمػػػػػػػػػػػػػػػد ويضػػػػػػػػػػػػػػػاؼ إلػػػػػػػػػػػػػػػى الضػػػػػػػػػػػػػػػريبة المترتبػػػػػػػػػػػػػػػة عميػػػػػػػػػػػػػػػو غرامػػػػػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػػػػػدـ اعتمػػػػػػػػػػػػػػػاد البيػػػػػػػػػػػػػػػاف قػػػػػػػػػػػػػػػدرىا 
 ا امتثؿ المكمؼ خالؿ الميمة المذكورة% إذ5وتخفض ىذه الجرامة إلى 

 ها هي ًسبت ضريبت الذخل على األرباح الصافيت للوصارف اخلاصت ؟ -8
 مػػػػػػػف ا ربػػػػػػػاح الصػػػػػػػافية بمػػػػػػػا فييػػػػػػػا المسػػػػػػػاىمة  %44تخضػػػػػػػع المصػػػػػػػارؼ الخاصػػػػػػػة إلػػػػػػػى ضػػػػػػػريبة دخػػػػػػػؿ ا ربػػػػػػػاح الحقيقيػػػػػػػة بمعػػػػػػػدؿ وحيػػػػػػػد قػػػػػػػدره 

  /15/فػػػػػػػػػػػػا المجيػػػػػػػػػػػػود الحربػػػػػػػػػػػػا وتسػػػػػػػػػػػػتثنى ىػػػػػػػػػػػػذه الضػػػػػػػػػػػػريبة مػػػػػػػػػػػػف اوضػػػػػػػػػػػػافة لصػػػػػػػػػػػػالح اودارة المحميػػػػػػػػػػػػة وذلػػػػػػػػػػػػؾ بموجػػػػػػػػػػػػب أحكػػػػػػػػػػػػاـ المػػػػػػػػػػػػادة 
 ـ  1002لعاـ  /16/مف القانوف 
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