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 انبياٌ انضريبي عٍ أعًال عاو........ و 
 / أ ( 2منىذج ) 

 

 
 ..........................................................................................................................املهُت :  

 

 
 

   العنوان :
رقم السجل التجاري / 
 الصناعً / السٌاحً

   رقم الهاتؾ :  

 

 

  الحق أساسً           نـوع البٌـان :   
مؤسسة 

 فردٌة
 ............................................والشهرة  سماال

 .................. اسم األم .....اسم األب ...............

   أعمال سنوي 

 

   جزئٌةتصفٌة 

   نهائٌةتصفٌة : 

o . بسبب الوفاة 

o  . بسبب االندماج 

o بسبب االنحالل .  

 

الشخصٌة 
 االعتبارٌة

 ...............................................اسم الشركة 

 نوعها ..................................................... 

 
 ............................................ التجاري سماال

 خدمً      صناعً      تجاري    طبٌعة النشاط

 : و و تعديالته 2003/ نعاو  24ألحكاو قاَىٌ ضريبت اندخم / استُادًا 
 *حيث بمغ رقم العمل السنوي  42  نتقدم / أتقدم ببيان األعمال عن عام 

 غير .... ال فقط : .......................................................................................................................
 متوقؾ عن النشاط .   ال ربح وال خسارة      خسارة       ربح     نتيجة العام      

 فقطططططططططط : ...................................................              الربح الخاضع للضرٌبة ** / الخسارة
.................................................................................................................................................................... 

 يعهىيـــاث خاصـــت بانبيـــــاٌ:
 م 02   تارٌخ التصفٌة :     /      /  

    
 م  02    /      /     تارٌخ الوفاة :  

 إجمالً السلؾ المسددة: ......................................................... نعم  ال  هل تقدمت بسلؾ على الضرٌبة فً سنة التكلٌؾ؟

 .....المسددة ...........................إجمالً المترتب ببٌانات التصفٌة الجزئٌة  نعم  ال  هل تقدمت ببٌانات تصفٌة جزئٌة فً سنة التكلٌؾ؟

 .....رقم القرار........... تارٌخ..../.../.... مدة المهلة اإلضافٌة ................ نعم  ال  هل حصلت على مهلة إضافٌة لتقدٌم البٌان ؟

 نعم  ال  1/ 1هل سنة التكلٌؾ لدٌك تبدأ بؽٌر 
 .   .وتنتهططً فططً     /      رقططم القططرار ..........السططنة المالٌططة تبططدأ مططن     /      

 م . 02 تارٌخه   /   /   

 ..تارٌخ تبلٌػ اإلناار ............................................................. نعم  ال  ناار ؟إلهل البٌان المقدم نتٌجة 

 ...إجمالً قٌمة األعمال المنفاة بعام التكلٌؾ .................................... نعم  ال  / ؟ 62هل لدٌك أعمال منفاة خاضعة للقانون / 

 خاضعة لقانون ................................................................... نعم  ال  هل لدٌك أعمال خاضعة لقوانٌن ضرٌبٌة أخرى ؟

 عدد الشركاء المستفٌدٌن  نعم  ال  هل لدٌك حد أدنى معفى ؟
 

 اثزق ااثىطى  لشزيكااثمظتفيدثاط ااثلثاي اال م اثزق ااثىطى  لشزيكااثمظتفيدثاط ااثلثاي اال م

1     3     

0     4    

 اإلعفاءاث :

o  ًإعفاء صناع o إعفاء قانون االستثمار o ًإعفاء سٌاح o ًإعفاء زراع 

o إعفاء صادرات o  / ً54إعفاء المرسوم التشرٌع / o إعفاء نقل بحري وجوي o  أخرىإعفاءات 
 

  توضع إشارة . على الخٌار الصحٌح  . فً حال عدم كفاٌة الحقول ترفق البٌانات اإلضافٌة 

 . التً ٌمارسها .*رقم العمل السنوي للمكلؾ : ٌمثل رقم عمل المكلؾ من كافة األنشطة  ٌمنع الشطب أو الحك أو التصحٌح تحت طائلة إلؽاء المستندٌة القانونٌة 

             الرقم الضريبي

 الجمهورية العربية السورية
 وزارة المالية

 الهيئة العامة للضرائب و الرسوم
 

 مديرية مالية محافظة .................
 مديرية مال منطقة ....................
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 يعدالث احلسى انديُاييكي :
 النشاط الصناعً

  

 النشاط ؼٌر الصناعً

 عدد الدرجات الحسم الدٌنامٌكً
 .................... الحسم الدٌنامٌكً استناداً للقرار رقم

 02/      /         تارٌخ  
 عدد الدرجات

     عدد العمال     عدد العمال

     المدٌنة الصناعٌة     المدٌنة الصناعٌة

     المنطقة النائٌة     المنطقة النائٌة

 حسومات أخرى
 رقم القرار

 حسومات أخرى  
 رقم القرار

  
 02تارٌخه :     /      /          02تارٌخه :     /      /    

   إجمالً عدد درجات الحسم المستفاد منها
 

  : انشرائح انتي خيضع هلا
             . شرائح تصاعدٌة 

  فً القطاعٌن الخاص والمشترك.       52شرٌحة الشركات المساهمة التً طرحت أسهمها على االكتتاب العام بنسبة ال تقل عن % 

 ستثمار.شرٌحة الشركات المساهمة األخرى فً القطاعٌن الخاص والمشترك ، والمحدودة المسإولٌة والمشارٌع المشملة بقوانٌن تشجٌع اال 

     .شرٌحة أرباح جهات القطاع العام االقتصادي وأرباح الشركة السورٌة للنفط وأرباح الشركة السورٌة للؽاز 

 شرٌحة شركات المحاسبة وتدقٌق الحسابات 
 الصٌرفة وشركات شرٌحة مكاتب  . 

 َرفق / أرفق بانبياٌ يا يهي:
 11/5/0226/و تارٌخ 1460 جدول بؤسماء الزبائن والموردٌن استناداً ألحكام القرار. 

 .قائمة بالسلؾ المسددة 

        .قائمة بمعلومات بٌانات التصفٌة الجزئٌة 

 .شهادة المحاسب القانونً وتقرٌر اإلٌضاحات 

 واألعمال الخاضعة لقوانٌن ضرٌبٌة أخرى بعام التكلٌؾ.0224لعام  62كشؾ تفصٌلً باألعمال المنفاة والخاضعة للقانون رقم 

 عفاء إن وجدت.ثبوتٌات اإل 

 . صورة عن قرار الحسومات الدٌنامٌكٌة إن وجدت 

 ً413والواردة فً البند قائمة الدخل إٌرادات النشاط الخدمً الماكورة فً بكافة  كشؾ تفصٌل . 

  ً375قائمة الدخل والواردة فً البند لنشاط الخدمً الماكورة فً ل المباشرة مصارٌؾالبكافة كشؾ تفصٌل . 
 

 

 انتعهــد
 ات القانونٌةأنا الموقع أدناه أتعهد بؤن كافة المعلومات الواردة فً هاا البٌان الضرٌبً صحٌحة وهً من واقع القٌود والمستندات وأتحمل كافة التبع

                                                                                         فً حال تبٌن خالؾ الك.

 المكلف وتوقٌعه وخاتمه     اسم    
 
 
 
 

 القاضٌة : 0222لعام  22من القانون  24وتعدٌالته ومع مراعاة أحكام المادة  0222لعام  02من القانون  71استناداً ألحكام المادة 
 ٌجب أال تعتمدوا أي بٌان ضرٌبً ٌعتقد بؤنه: 

     .ٌحتوي على بٌانات خاطئة أو مضللة 
  معلومات أعدت بإهمال أو دون معرفة حقٌقٌة.ٌحتوي على بٌانات أو 
 .ٌحاؾ أو ٌخفً معلومات مطلوبة وٌإدي هاا الحاؾ أو اإلخفاء إلى تضلٌل الدوائر المالٌة 

 نعتمد هاا البٌان للمكلؾ: 
 .........................................الطططططوطنًالطططططرقم ..................................................................اسطططططم المحاسطططططب القطططططانونً الثالثطططططً:  
 ................................................................................................: العنطططططططططوان الطططططططططرقم الضطططططططططرٌبً:................................. 
 ..........................................................مصدره:... ................ لعام: ...............الهاتؾ:....................... رقم الترخٌص: ............ 

 توقٌع المحاسب القانونً وخاتمه                                                                                                                          
 

 
 
 

 ..................... رقم الدٌوان
 اسم الموظف مستلم البٌان وتوقٌعه             02تارٌخه :     /     /    

  

 يالحظت :
 أفهم المكلؾ بضرورة إحضار : ............................................
 خاتم الدوائر المالٌة     .................................................................................
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 حســــاب انضــريبـــت
 أوالً:ااثحظاباوفقااثشزائحااثتصاعديتامعامزاعاةااثحظ ااثديىاميك اواثحدااألدوىااثمعفىاإناوجدا:

 البند

   الخاضع للضرٌبة لربحا 5

 ا اثحدااألدوىااثمعفىا)ايىشلامهااثشزيحتااألوثىا(

 اثضزيبــــــــــــــت وظبتااثضزيبت اثمبلــــــــــــغ اثشزيحـــــــــــــــت

;66     %   

;67     %   

;68     %   

;69     %   

;6:     %   

 ل.س  الضريبت المستحقت 6;

 ل.س  إدارة محليت 16

 ل.س  اإلعمارإعادة  18

 

 

 

 

 ثانٌاً: الحساب وفق معدل وحٌد مع مراعاة الحسم الدٌنامٌكً إن وجد : البند

 الربح الخاضع للضرٌبة 4
  

 
 % المعدل الضرٌبً

 

 الضرٌبة المستحقة 20
 

 ل.ص

 إدارة محلٌة 10
 

 ل.ص

ا  إعادة اإلعمار 12

 

 

 

 املبانغ واجبت انسداد
 

 8 1 2 البند 

 المجموع إعادة اإلعمار إدارة محلٌة الضرٌبة المستحقة البٌان البند

      مجموع المبالػ المترتبة  87
 ل.س

      السلؾ المسددة ٌنزل : 80
 ل.س

82 
الضرٌبة المسددة وفق البٌان  ٌنزل :

      األساسً إاا كان هاا البٌان الحق
 ل.س

      المبالغ واجبة السداد 8
 ل.س

 ل.س 8555اوزث قيمت اإليصال اإلجماليت مبلغ ل.س في حال تج5:بقيمت يضاف طابع مجهىد حربي 
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 قائًت انتعديم انضريبي 

 البٌــــــــــــان البند

ح
ضا

إٌ
 

 المبالػ

 السنة السابقة  السنة الحالٌة 

1401 
صافً الربح كما ورد فً قائمة 

 الدخل
                                                      

47 
ٌضاف إلٌه )النفقات المرفوضة 

 ضرٌبٌاً(:
                                                      

 مؤونات ومخصصات مرفوضة 477
                           

5111 
 الدٌون المشكوك فٌهامإونة 

(3663)  
                                                    

5110 
 قبضمخصص خصم أوراق  
(3664) 

                                                      

5113 
 مخصص انخفاض قٌمة المخزون 
(3665) 

                                                      

5114 
 مخصص انخفاض قٌمة األصول

 (3661) الملموسةالثابتة 
                                                      

5115 
مخصص انخفاض قٌمة األصول 

                            (3660) ؼٌر الملموسة

5116 
 مخصصات أخرى مرفوضة

(3666)                            

470 
 اهتالك المبانً واإلنشاءات

(7287)                            

 احتٌاطٌات مرفوضة 472
                           

5131 
احتٌاطً التوسع الصناعً ؼٌر 

                             المستخدم خالل سنتان

 أخرىحتٌاطٌات مرفوضة ا 5130
                           

 نفقات ومبالغ أخرى مرفوضة 472
                           

5141 
النفقات الشخصٌة أو المبالػ التً 

ٌحسبها رب العمل وشرٌكه أجرة له 
 عن إدارة العمل

                           

5140 

المبالػ التً ٌحسبها الشركاء فً 
شركة التضامن أو الشركاء 

المسإولون بدون حد فً شركات 
التوصٌة البسٌطة أجرة لهم عن إدارة 

 العمل

                           

 التبرعات واإلعانات المرفوضة 5143
                           

 الضرائب والرسوم المرفوضة 5144
                           

 ؼرامات وتعوٌضات للؽٌر مرفوضة 5145
                           

 مصارٌؾ سنوات سابقة 5146
                           

5147 
                            

5146 
                            

5145 
                            

40 
ٌنزل منه )المبالغ المقبولة 

                            ضرٌبٌاً(:

501 
القٌمة التؤجٌرٌة للعقارات المملوكة 

                            للمكلؾ والمعدة لممارسة العمل

500 
دٌون معدومة تتوافر فٌها شروط 

 الخصم وتم خصمها من المخصص 
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 قائًت انتعديم انضريبي تابع 

 البٌــــــــــــان البند

ح
ضا

إٌ
 

 المبالػ

 السنة السابقة  السنة الحالٌة 

503 
المستخدم من المخصصات لمواجهة 

                            السبب الاي تم من أجله احتجازها

504 
                            

505 
                            

506 
                            

 (40-47+0727المجمـوع )  53
                           

42 
خاضعة لضرائب ٌنزل منه ) أرباح 
 نوعٌة أخرى ( :

                                                      

 أرباح بٌع عقارات 541
 

                                                    

                                                       فوائد دائنة  540

                                                       أرباح منشآت سٌاحٌة  543

                                                       62أرباح القانون  544

545 
                            

546 
                            

547 
                            

546 
                            

545 
                            

 (42-42المجمـوع )  44
                           

 
 ٌنزل منه:

                           

 (0722)الخسائر المدورة  42
                           

 (42-44)  المجموع 41
                           

 ٌنزل منه ) اإلعفاءات (: 48
                           

 أرباح الصادرات المعفاة 561
                           

 أرباح النشاط الزراعً المعفاة 560
                           

 أرباح النشاط الصناعً المعفاة 563
                           

564 
األرباح المعفاة بموجب قانون 

                            /12االستثمار رقم /

565 
                            

566 
                            

567 
                            

566 
                            

565 
                            

                                                       (48-41) الربح الخاضع للضرٌبة 4
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 /      /          يىقىفت  بتاريخ قائًــــت املركــــز املـــانـــي

 البٌــــــــــــان البند

ح
ضا

إٌ
 

 المبالغ

 السنة السابقة السنة الحالٌة

   طوٌلة األجل صافً األصول 11
                          

                                                        الثابتة الملموسةاألصول  777

                                                       األراضً 1111

                                                       وشاااثوااإلااثمباو  1110

                                                       االنتقالوسائل النقل و 1113

                                                       اآلالث 1114

                                                       التجهٌزات 1115

                                                       العدد و األدوات و القوالب 1116

                                                       األثاث والمفروشات 1117

                                                       برمجٌاتال حواسب وال 1116

1115 
 

                                                      

                                                        غٌر الملموسةاألصول  110

                                                       شهرة المحل 1101

 فروغ المحل 1100
                           

                                                       حقااالمتياس 1103

                                                       بزااةااالختزاع 1104

امصاريفااثتأطيض 1105
                           

1106 
                           ا

1107 
 

                                                      

1106 
                            

                                                       ) - ( مجمعات االهتالك 017

                                                        م. اهتالك المبانً و اإلنشاءات 0171

0170 
م.اهتالك وسائل النقل و 

  االنتقال
                                                      

                                                       اهتالك اآلالت م. 0173

                                                       اهتالك التجهٌزات م. 0174

0175 
م.اهتالك العدد و األدوات و 

 القوالب
                                                      

                                                       و المفروشات م.اهتالك أثاث 0176

0177 
م. اهتالك الحواسب 

 والبرمجٌات
                                                      

 مصارٌؾ التؤسٌساهتالك م. 0176
                           

0175 
                            

                                                       خصصات ومؤوناتم(  -)  001

0011 
مخصص انخفاض قٌمة 

                            الثابتة الملموسة األصول

0010 
انخفاض قٌمة مخصص 

  ؼٌر الملموسة األصول
                                                    

 
 
 
  اتعتبزااإليضاحاثاجشًاامهاهذيااثبياواثااثماثيتاوتقزأامعهاا.ا
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 /      /          يىقىفت  بتاريخ تابع قائًــــت املركــــز املـــانـــي

 البٌــــــــــــان البند

ح
ضا

إٌ
 

 المبالغ

 السنة السابقة السنة الحالٌة

                                                       مشروعات تحت التنفٌذ 10

                                                       تكوٌن استثماري 101

                                                       إنفاق استثماري 100

103 
وسلؾ لشراء  ةاعتمادات مستندٌ

                            األصول طوٌلة األجل

104 
                            

105 
                            

106 
 

                                                      

                                                        استثمارات طوٌلة األجل 13

                                                       استثمارات عقارٌة 131

130 
استثمارات فً أسهم شركات 

 تابعة
                                                      

133 
استثمارات فً أسهم شركات 

                            زمٌلة

 إقراض طوٌل األجل 134
                           

 توظٌفات مالٌة 135
                           

136 
 

                                                      

137 
 

                                                      

                                                       المخزون ) أخر المدة( 14

                                                       إنتاج تام 141

                                                       تحت الصنعإنتاج  140

                                                       بضائع مشتراة بؽرض البٌع 143

                                                       بضائع لدى الؽٌر 144

                                                       المواد األولٌة 145

146 
 

                                                      

147                                                         

146 
 

                                                      

145                                                         

0013 
) - ( مخصص انخفاض قٌمة 

 المخزون
                                                      

                                                       المدٌنون  15

                                                       زبائن 151

                                                       دٌون مشكوك فٌها مإونة(  -)  0014

 ق قبضأورا 150
                           

0015 
مخصص خصم أوراق (  -) 

 قبض
                                                      

 

 

 
 
 

 اتعتبزااإليضاحاثاجشًاامهاهذيااثبياواثااثماثيتاوتقزأامعهاا.ا
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 /      /          يىقىفت  بتاريخ تابع قائًــــت املركــــز املـــانـــي

 البٌــــــــــــان البند

ح
ضا

إٌ
 

 المبالغ

 السنة السابقة السنة الحالٌة

                                                       متفرقةامم  153

 العام الحالًعن سلؾ ضرٌبٌة  154
 

                                                    

 أعوام سابقة عنسلؾ ضرٌبٌة  155
 

                                                    

 رسوم إجازات االستٌراد 156
 

                                                    

 سلؾ وتؤمٌنات قصٌرة األجل 157
 

                                                    

 تؤمٌنات نهائٌة 156
 

                                                    

155 
  

                                                    

   حسابات مدٌنة مختلفة 16
 

                                                    

161 
حسابات مدٌنة لدى الشركات 

  التابعة والقابضة / زمٌلة
                                                    

                                                       إٌرادات مستحقة ؼٌر مقبوضة  160

                                                       مصارٌؾ مدفوعة مقدما  163

                                                       مدٌنو أقساط رأس المال 164

165 
 

                                                      

166 
 

                                                      

167 
 

                                                      

166 
                            

                                                       توظٌفات مالٌة قصٌرة األجل 17

                                                       أوراق مالٌة للمتاجرة 171

                                                       إقراض قصٌر األجل  170

173 
 

                                                      

174 
                            

175 
 

                                                      

 األموال الجاهزة   16
                           

 الصندوق 161
                           

                                                       * المصارؾ 160

 سلؾ دائمة 163
                           

 أوراق برسم التحصٌل  164
                           

165 
                            

166 
                            

167 
                            

166 
 

                                                      

 إرفاق قائمة بأرصدة كافة حسابات المصارف التي تتعامل معيا.*
 
  اتعتبزااإليضاحاثاجشًاامهاهذيااثبياواثااثماثيتاوتقزأامعهاا.ا
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 /      /          يىقىفت  بتاريخ تابع قائًــــت املركــــز املـــانـــي

 البٌــــــــــــان البند

ح
ضا

إٌ
 

 المبالغ

 السنة السابقة السنة الحالٌة

                                                       مدٌنة حسابات نظامٌة 72

 151 
 

                                                      

 150 
 

                                                      

                                                       مجمـوع األصــول 1 

                                                        حقوق الملكٌة 01

                                                       رأس المال المصرح به  011

                                                       رأس المال ؼٌر المدفوع 0111

                                                       رأس المال المدفوع  0110

                                                       )+( عالوة إصدار األسهم  0113

                                                       ( خصم إصدار األسهم  -) 0114

                                                       فرق إعادة التقٌٌم 010

 االحتٌاطٌات 013
                           

                                                       احتٌاطً إجباري 0131

                                                       احتٌاطً اختٌاري 0130

0133 
احتٌاطً ارتفاع أسعار 

 األصول الثابتة
                                                      

 احتٌاطً التوسع الصناعً 0134
 

                                                    

0135                                                         

0136 
 

                                                      

0137 
 

                                                      

                                                       األرباح المرحلة  014

 السنة الجارٌة )خسارة( أرباح 0141
                           

0140 
أرباح مرحلة ومدورة من 

                            سنوات سابقة

 * ( العجز المرحل-) 0143
                           

 الحسابات الجارٌة  015
                           

                                                        الحسابات الجارٌة )+( 0151

                                                       ( الحسابات الجارٌة -) 165

                                                       االلتزامات 00

000 
قروض والتزامات طوٌلة 

 األجل
                                                      

                                                       التزامات طوٌلة األجل  0001

0000 
قروض طوٌلة األجل من 

                                                       البنوك 

 يسجل في ىذا الحساب خسائر دورة مالية أو أكثر من دورة.*
 
 
 
 
  اتعتبزااإليضاحاثاجشًاامهاهذيااثبياواثااثماثيتاوتقزأامعهاا.ا
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 /      /          يىقىفت  بتاريخ املـــانـــيتابع قائًــــت املركــــز 

 البٌــــــــــــان البند

ح
ضا

إٌ
 

 المبالغ

 السنة السابقة السنة الحالٌة

0003 
قروض من شركات قابضة 

 وتابعة 
                                                      

                                                       قروض طوٌلة األجل أخرى  0004

0005 
 

                                                      

0006 
 

                                                      

0007 
 

                                                      

003 
التزامات قصٌرة وقروض 

 األجل 
                                                      

                                                       موردون 0031

                                                       أوراق دفع  0030

                                                       تؤمٌنات للؽٌر  0033

0034 
أقساط قروض وقروض 

 قصٌرة األجل 
                                                      

                                                       *ضرائب مستحقة  0035

                                                       ** تؤمٌنات مستحقة 0036

                                                       ***رسوم جمركٌة مستحقة  0037

                                                       دائنو توزٌع األرباح  0036

0035 
 

                                                      

                                                        مختلفة حسابات دائنة 03

031 
المصروفات المستحقة وؼٌر 

 المدفوعة
                                                      

                                                       إٌرادات مقبوضة مقدماً  030

033 
                            

034 
                            

035 
                            

036 
                            

037 
                            

 دائنةحسابات نظامٌة  04
                           

041   
                           

040                                                         

0 
وحقوق  االلتزامات مجموع
                                                       الملكٌة

 

 رٌع العقارات وؼٌر الك(. -دخل األرباح –ٌتمثل هاا الحساب بالضرائب المختلفة المستحقة للدوائر المالٌة )دخل الرواتب واألجور  *

 . ن وحصة رب العمل فً التؤمٌنات االجتماعٌة المستحقة وؼٌر المدفوعةٌتمثل هاا الحساب باشتراكات العاملٌ **

 ٌتمثل هاا الحساب بالرسوم الجمركٌة المستحقة لألمانات الجمركٌة.*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اتعتبزااإليضاحاثاجشًاامهاهذيااثبياواثااثماثيتاوتقزأامعهاا.ا
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    /      /     كًا تظهر يفقائًت انتشغيم نهُشاط انصُاعي 

 البٌــــــــــــان البند

ح
ضا

إٌ
 

 المبالػ

 السنة السابقة السنة الحالٌة

                                                       المواد الخام أول المدة 277

                                                       المواد األولٌة أول المدة 3111

                                                       المواد المساعدة أول المدة  3110

                                                       )+( مشترٌات  المواد األولٌة 270

                                                       مشترٌات مواد أولٌة مستوردة  3101

                                                       مشترٌات مواد أولٌة محلٌة  3100

                                                       )+( مشترٌات مواد مساعدة 272

                                                       مشترٌات مواد مساعدة مستوردة  3131

                                                       مشترٌات مواد مساعدة محلٌة  3130

                                                       ( مردودات مشترٌات -) 272

                                                       مواد أولٌة  3141

                                                       مواد مساعدة  3140

 ( حسم مكتسب-) 274
                           

                                                       ( المواد الخام آخر المدة-) 272

                                                       المواد األولٌة  آخر المدة   3161

                                                       المواد المساعدة أخر المدة  3160

27 
تكلفة المواد الخام المستخدمة 

 باإلنتاج 
                                                      

                                                       )+( المصارٌف الصناعٌة   20

 رواتب وأجور وتعوٌضات 207
                           

                                                       رواتب وأجور  3011

 تعوٌضات ومكافآت و حوافز 3010
                           

200 
مساهمة رب العمل فً التأمٌنات 

                            االجتماعٌة
                                                        مستلزمات خدمٌة 202

                                                       كهرباء و مٌاه  3031

                                                       برٌد وبرق وهاتؾ 3030

                                                       صٌانة و إصالح 3033

  نقل و تحمٌل 3034
                           

 بحوث و تطوٌر عٌنات 3035
                           

 مصارٌؾ مختلفة 3036
                           

7330 
                            

6330 
                            

5330 
 

                                                      

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 اتعتبزااإليضاحاثاجشًاامهاهذيااثبياواثااثماثيتاوتقزأامعهاا.ا
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    /      /     كًا تظهر يفقائًت انتشغيم نهُشاط انصُاعي تابع 

 البٌــــــــــــان البند

ح
ضا

إٌ
 

 المبالػ

 السنة السابقة السنة الحالٌة

 وقود و قوى محركة للتشغٌل 202
                           

                                                       أعباء االهتالكات  204

                                                       اهتالك اآلالت  3051

                                                       التجهٌزاتاهتالك  3050

                                                       اهتالك العدد و األدوات و القوالب 3053

3054 
  

                                                    

                                                       مصارٌف صناعٌة أخرى 202

                                                       إٌجار المبنى  3061

                                                       نفقات تشؽٌل للؽٌر 3060

3063 
                            

3064 
                            

3065 
 

                                                      

                                                       (20+27)تكلفة الصنع  22

                                                       تالؾ طبٌعً (-) 46

47 
 

                                                      

46 
                            

- 22-22) صافً تكلفة الصنع  22

21- 28) 
                                                      

1401 
)+(  مخزون إنتاج تحت الصنع 

                            أول المدة

1400 
(  مخزون إنتاج تحت الصنع -)
                            خر المدة آ

24 
 تكلفة اإلنتاج التام خالل العام 

(22+7207-7200)                            

 )+(  مخزون إنتاج تام أول المدة 1411
                           

 خر المدة آ(  مخزون إنتاج تام -) 1410
                           

22 
 تكلفة اإلنتاج المباع خالل العام

(24+7277-7270) 
                                                      

 
  

 اتعتبزااإليضاحاثاجشًاامهاهذيااثبياواثااثماثيتاوتقزأامعهاا.ا
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 20     /      /    كًا تظهر يف قائًت اندخم 

 البٌــــــــــــان البند

ح
ضا

إٌ
 

 المبالػ

 السابقةالسنة  السنة الحالٌة

 التجاريإٌرادات النشاط  إجمالً 277
 

                                                    

 مبٌعات محلٌة 2777
 

                                                    

 عاممبٌعات قطاع  41111
 

                                                    

 خاصمبٌعات قطاع  41110
 

                                                    

 مبٌعات تصدٌر 2770
 

                                                    

 ( مردودات مبٌعات -) 2772
                           

 ( حسم ممنوح-) 2772
                           

 )+( إٌرادات تشغٌل للغٌر 2774
                           

2772 
                            

2771 
                            

 مبٌعات التكلفة  217
                           

 بضاعة أول المدة  3711
                           

 محلٌة )+( بضاعة  3710
                           

 )+( بضاعة مستوردة  3713
                           

 (  مردودات مشترٌات -) 3713
                           

 ( حسم مكتسب-) 3714
                           

 خر المدة آ( بضاعة -) 3715
                           

 مصارٌف البٌع والتوزٌع 210
                           

 النقل و التوزٌعمصارٌؾ  3701
                           

 عالناإلدعاٌة و مصارٌؾ ال 3700
                           

 اهتالك وسائل نقل  3703
                           

 مصارٌؾ أخرى 3704
                           

3705 
  

                                                    

3706 
                            

3707 
                            

3706 
                            

207 
من  (مجمل الربح )الخسارة

                            (210-217-277) النشاط التجاري
 إجمالً إٌرادات النشاط الصناعً 270

                           
 مبٌعات محلٌة 2707

                           
 مبٌعات قطاع عام 41011

                           
 مبٌعات قطاع خاص 41010

                           
 مبٌعات تصدٌر 2700

                           
 
 

 

 
 

 
 

 

 اتعتبزااإليضاحاثاجشًاامهاهذيااثبياواثااثماثيتاوتقزأامعهاا.ا
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 20    /      /    كًا تظهر يف  قائًت اندخمتابع 

 البٌــــــــــــان البند

ح
ضا

إٌ
 

 المبالػ

 السنة السابقة السنة الحالٌة

 ( مردودات مبٌعات اإلنتاج التام -) 2702
                           

 الحسم الممنوح (-) 2702
                           

 مبٌعات مواد خام 2704
 

                                                    

 )+( إٌرادات تشغٌل للغٌر  2702
 

                                                    

2701 
  

                                                    

2708 
  

                                                    

212 
 *  تكلفة اإلنتاج المباع خالل العام

( =22)   
                                                    

  مصارٌف البٌع والتوزٌع 212
                           

 النقل و التوزٌعصارٌؾ م 3741
                           

 عالناإلدعاٌة و مصارٌؾ ال 0437
                           

 اهتالك وسائل نقل  3743
                           

 مصارٌؾ أخرى 3744
                           

3745 
                            

3746 
                            

3747 
                            

3746 
                            

200 
من النشاط  مجمل الربح )الخسارة(

                            (212-212-270) الصناعً
272 

من النشاط إجمالً اإلٌرادات 
                            الخدمً

 المباشرة  صارٌفالم 214
                           

202 
مجمل الربح ) الخسارة ( من 

                            (214-272)النشاط الخدمً 

27 
إجمالً إٌرادات األنشطة 

                            (272+270+277)الموحدة 
21 

تكلفة األنشطة الموحدة 
(217+210+212+212+214)                            

20 
مجمل الربح ) الخسارة ( من كافة 

  (202+200+207) األنشطة
                                                    

  )+( إٌرادات متنوعة أخرى 22
                           

 إٌرادات أوراق مالٌة  431
                           

 إٌجارات دائنة  430
                           

 دٌون سبق إعدامها  433
                           

 تعوٌضات وؼرامات على الؽٌر  434
                           

 عموالت  435
                           

 مخصصات ؼٌر مستخدمة 436
                           

 . التشؽٌل قائمةكما وردت فً *  
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 اتعتبزااإليضاحاثاجشًاامهاهذيااثبياواثااثماثيتاوتقزأامعهاا.ا
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 20    /      /    كًا تظهر يف  تابع قائًت اندخم

 البٌــــــــــــان البند

ح
ضا

إٌ
 

 المبالػ

 السنة السابقة السنة الحالٌة

 مخلفاتتالف وأرباح بٌع  221
                           

 أرباح بٌع تالؾ ؼٌر طبٌعً  4371
                           

4370 
                            

4373 
                            

4374 
                            

 إٌرادات أخرى 228
 

                                                    

 محققة فروقات قطع إٌجابٌة 4361
 

                                                    

4360 
  

                                                    

4363 
  

                                                    

 ( مصارٌف إدارٌة -) 28
 

                                                    

 *أعباء اهتالك الموجودات الثابتة  287
                           

 مصارٌف خدمٌة مختلفة أساسٌة 280
                           

 برٌد وبرق وهاتؾ 3601
                           

 كهرباء ومٌاه 3600
                           

 رواتب وأجور وتعوٌضات 282
                           

 رواتب وأجور  3631
                           

 تعوٌضات ومكافآت وحوافز 3630
                           

282 
مساهمة رب العمل فً التأمٌنات 

                            االجتماعٌة
 مصارٌف إدارٌة متنوعة 284

                           
 دعاٌة وإعالن 3651

                           
 ضٌافة 3650

                           
 تبرعات  3653

                           
 إٌجارات 3654

                           
 قرطاسٌة ومطبوعات 3655

                           
 ؼرامات وتعوٌضات للؽٌر 3656

                           
 صٌانة وإصالح 3657

                           
3656 

                            
3655 

                            
 المخصصات والمؤونات المشكلة 282

 
                                                    

 مخصص انخفاض قٌمة أصول ملموسة 3661
                           

3660 
ل ؼٌر ومخصص انخفاض قٌمة أص

                            ملموسة
 دٌون مشكوك فٌها مإونة 3663

                           
 قبضمخصص خصم أوراق  3664

                           
 . ٌنقل من جدول استهالك الموجودات الثابتة* 

 اتعتبزااإليضاحاثاجشًاامهاهذيااثبياواثااثماثيتاوتقزأامعهاا.ا
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 20    /      /    كًا تظهر يف  تابع قائًت اندخم

 البٌــــــــــــان البند

ح
ضا

إٌ
 

 المبالػ

 السنة السابقة السنة الحالٌة

 مخصص انخفاض قٌمة المخزون 3665
                           

 مخصصات أخرى 3666
                           

 محققة فروقات قطع سلبٌة 281
                           

 مصارٌف إدارٌة أخرى 288
                           

3661 
                            

3660 
                            

3663 
                            

3664 
                            

22 
صافً الربح ) الخسارة ( من 

                            (28-22+20األنشطة التشغٌلٌة )
24 

)+( اإلٌرادات الرأسمالٌة 
  والتموٌلٌة

                                                    

 األرباح الرأسمالٌة  451
 

                                                    

450 
 أرباح بٌع األوراق المالٌة 

  ) األسهم والصكوك والسندات (
                                                    

 الفوائد الدائنة  453
 

                                                    

 مكاسب إعادة التقدٌر المحققة   454
 

                                                    

 إٌرادات سنوات سابقة 455
                           

456 
                            

457 
                            

456 
                            

455 
                            

22 
( المصارٌف الرأسمالٌة -)

                             والتموٌلٌة
 الخسائر الرأسمالٌة  351

                           
350 

 خسائر بٌع األوراق المالٌة 
                            ) األسهم والصكوك والسندات (

 الفوائد المدٌنة  353
                           

 مصارٌؾ سنوات سابقة 354
                           

355 
                            

356 
                            

357 
                            

356 
                            

0727 
 صافً الربح )الخسارة(

(22+24-22)                            
 

  
 اتعتبزااإليضاحاثاجشًاامهاهذيااثبياواثااثماثيتاوتقزأامعهاا.ا
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 جدول استهالك املىجىداث انثابتت

 70 77 72 2 8 1 2 4 2 2 0 7 البند

 البٌان
إجمالً 

األصول فً 
 بداٌة السنة

اإلضافات 
خالل 
 السنة

االستبعاد 
خالل 
 السنة

إجمالً األصول 
 فً نهاٌة السنة

رصٌد مجمع 
االستهالكات 
بداٌة السنة 
بعد تنزٌل 
استهالك 
األصل 
 المستبعد

استهالك األصول 
 بداٌة السنة

استهالك 
اإلضافات خالل 

 السنة
 استهالك السنة

مجمع االستهالكات 
 فً نهاٌة السنة

 صافً القٌمة الدفترٌة
مدة 

 االستهالك
نسبة 

 االستهالك

(7+0-2) (7-2×)77×70 0×77×70 (2+1) (4+8) (2-2) 

                        % 

                        % 

                        % 

                        % 

                        % 

                        % 

                        % 

                        % 

                        % 

                        % 

                        % 

                        % 

                        % 

                        % 

                        % 

                        % 

                        % 

 
 

 اتعتبزااإليضاحاثاجشًاامهاهذيااثبياواثااثماثيتاوتقزأامعهاا.ا
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 جدول استهالك املىجىداث انثابتت

 70 77 72 2 8 1 2 4 2 2 0 7 البند

 البٌان
إجمالً 

األصول فً 
 بداٌة السنة

اإلضافات 
خالل 
 السنة

االستبعاد 
خالل 
 السنة

إجمالً األصول 
 فً نهاٌة السنة

رصٌد مجمع 
 االستهالكات
بداٌة السنة 
بعد تنزٌل 
استهالك 
األصل 
 المستبعد

استهالك األصول 
 بداٌة السنة

استهالك 
اإلضافات خالل 

 السنة
 استهالك السنة

مجمع االستهالكات 
 فً نهاٌة السنة

 صافً القٌمة الدفترٌة
مدة 

 االستهالك
نسبة 

 االستهالك

(7+0-2) (7-2×)77×70 0×77×70 (2+1) (4+8) (2-2) 

                        % 

                        % 

                        % 

                        % 

                        % 

                        % 

                        % 

                        % 

                        % 

                        % 

                        % 

                        % 

                        % 

                        % 

                        % 

                        % 

                        % 

 
  اتعتبزااإليضاحاثاجشًاامهاهذيااثبياواثااثماثيتاوتقزأامعهاا.ا
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 يالحظاث ملمء انبياٌ انضريبي
 

 هن هن امللسهون بتقذين البيان ؟ .1
عادة التأمين كافة مكمفي األرباح الحقيقية  . عدا المصارف وشركات التأمين وا 

 هتى يقذم البيان ؟ .2
 المكمفين أن يقدموا بيان بنتائج أعماليم الصافية من ربح أو خسارة خالل السنة السابقة في المواعيد التالية:يترتب عمى 

  والشركات العامة والمنشآت العامة المحدودة والمؤسسات العامة لمشركات المساىمة وذات المسؤولية  أيار من كل سنة53لغاية
 ومكمفي قسم كبار المكمفين

  اآلخرين  المكمفين  لسائر ن كل سنةآذار م 53لغاية. 

 . يجوز لوزير المالية في حاالت استثنائية يعود تقديرىا إليو أن يمنح ميمة إضافية ال تتجاوز ستين يومًا 

 ملن يقذم البيان ؟ .3
 المختصة. في الدوائر الماليةأو أقسام الدخل ودوائر خدمات أقسام كبار ومتوسطي المكمفين  يقدم إلى شباك النافذة الواحدة

 هتى يتن سذاد الضريبت املستحقت مبوجب البيان الضرييب؟ .4
 البيان. انتياء ميمة تقديمتاريخ  تميخالل مدة أقصاىا ثالثون يومًا 

 ها هي األرباح اخلاضعت للضريبت ؟ .5
الالذي يتالألف مالن مجمالوع اديالرادات ادجماليالة ألعمالال المكمالف  المتحقق خالالل سالنة األعمالال و تطرح الضريبة عمى أساس الربح الصافي

الخاضعة ليذه الضريبة عمى اختالف أنواعيا بعد أن تحسم منيا األعباء والنفقات التي تقتضييا ممارسة ىذه األعمال أو التي تالزم نوع 
 تم التوصل إلى األرباح الخاضعة لمضريبة.العمل، وبذلك نكون قد توصمنا إلى الربح المحاسبي وبموجب قائمة التعديل الضريبي ي

 ؟ ها هي املصروفاث اليت ختصن هن إمجايل األرباح للتوصل لصايف الربح .6
 األعباء والنفقات القابلة للتنزٌل وهً على سبٌل المثال ال الحصر :

لممكمف أي عمى أساس البدالت أو القيم  بدالت إيجار المحالت المعدة لممارسة العمل أو قيمتيا التأجيرية /الريع المالي/ إذا كان ممكاً  -1
 المستند إلييا في طرح ضريبة ريع العقارات المبنية 

 عن خدماتيم. الرواتب واألجور والحوافز التي تدفع لممستخدمين والعمال بدالً  -0
 المدفوع لقاء حصة رب العمل في التأمينات االجتماعية. -3
 لقانون العمل. ية الخدمة أو تعويضات الطوارئ وفقاً المخصص المدخر لدفع تعويض التسريح أو مكافأة نيا -4
لمقواعد الفنية في كل نوع من أنواع الصناعة والتجارة والمين والحرف ما عدا استيالك العقارات  االستيالكات المقبولة بصورة عامة تبعاً  -5

  بشرط تقديم جدول مفصل بمفرداتيا يتضمن :
 ل االستيالك / قسط االستيالك السنوي / االستيالكات المتراكمة.النوع / تاريخ الشراء / قيمة الشراء / معد

. والمقصود بيا المبالغ التي تمثل نفقات مترتبة لكنيا لم تسدد في سنة األعمال. ومحدداً  حقيقياً  المخصصات التي تمثل عبئاً  وتقبل أيضاً 
 كمصروف الكيرباء لمشيرين األخيرين من العام وما شابو ذلك.

سوم المترتبة في الجميورية العربية السورية عمى المكمف والمدفوعة خالل السنة التي تحققت فييا األرباح ما عدا ضريبة الضرائب والر  -6
 م وتعديالتو .4225( لعام  46أحكام القانون رقم ) األرباح الصافية المفروضة بموجب 
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بأنيا ذات نفع عام شريطة أن تكون  أو خاصة معترف بيا رسمياً التبرعات المدفوعة من قبل المكمفين مقابل وصوالت رسمية لجيات عامة  -7

 % من األرباح الصافية.5ودفاتر نظامية مقبولة من قبل دوائر ضريبة الدخل وبما ال تتجاوز  الجيتان المتبرعة والمتبرع ليا تمسكان قيوداً 
/م . و  :3المحددة بموجب أحكام قرار مجمس الوزراء رقم و ذات الصمة المباشرة بالعمل الصناعي  الموثقةالنفقات الشخصية المصاريف و  -6

 :;422لعام 
 تعتبر من النفقات الشخصية التي يجوز تنزيميا من األرباح غير الصافية السنوية لممكمفين الصناعيين النفقات والمصاريف التالية:( :   1املادة ) 
 يارات خاصة تؤىميم دخول سوق العمل السورية.نفقات تدريب عناصر من المتعطمين عن العمل من أجل إكسابيم م  .3

نفقات البحث العممي الخاصة بمنشآتو أو نفقات البحوث التي تقوم بيا الجامعات أو مراكز األبحاث لصالح قطاع ما يستفيد منو ىو   .4
 وغيره سواء كان التمويل كميًا أو جزئيًا.

بناء مدارس وروضات وتسميميا إلى وزارة  –ي وتقديم أجيزة طبية نفقات المساىمة في تحسين المرافق العامة ) إقامة مركز صح  .5
 المساىمة في تمويل مشاريع تنموية تقبل بيا الدولة (. –التربية

 نفقات المشاركة بالمؤتمرات والمعارض الداخمية والخارجية ذات الصمة بالعمل. .6

 نفقات دورات التدريب والتأىيل لمعاممين لدى المنشأة.  .7

 النفقات المصروفة عمى رعاية المراكز التي تعنى بالمعوقين ودور األيتام بما فييا إقامة مراكز جديدة ليم أو المساىمة في إقامتيا.  .8

 نفقات شراء وتركيب أجيزة توفير الطاقة بما فييا إقامة محطات التوليد بواسطة الطاقة البديمة المقدمة لصالح إحدى الجيات العامة.  .9

ء وتركيب أجيزة لمنع التموث البيئي في المنطقة أو التبرع لشراء أجيزة قياس التموث في الماء واليواء لصالح إحدى الجيات نفقات شرا .:
 العامة.

 النفقات المصروفة عمى حمالت التشجير في المناطق المجاورة لممنشأة أو المؤدية إلييا أو في أي منطقة أخرى.  .;

 ثقافية اليادفة دعمًا لمثقافة.النفقات المصروفة عمى النشاطات ال .32
% من مجموع األرباح الصافية المصرح 9/ السابقة بنسبة ال تتجاوز 3يقبل مجموع النفقات الشخصية المشار إلييا في المادة /( :  2)  املادة

 ة .عنيا شريطة أن تكون موثقة من الجيات ذات العالق

 :سبيل املثال ال احلصر تنطوي بصورة خاصت على إلمجاليت من األرباح ااألعباء والنفقاث غري القابلت للتنزيل 
 النفقات الرأسمالية التي تؤدي إلى زيادة قيمة الموجودات الثابتة. - أ

تؤدي إلى تحسين الموجودات وبالتالي إلى زيادة ادنتاج أورفع من قيمة الموجودات ما لم تكن من نفقات  التيمثال ذلك النفقات 
 .الصيانة حيث تعتبر عندىا من النفقات الجارية المقبولة 

 النفقات الشخصية أو المبالغ التي يحسبيا رب العمل أو شريكو أجرة لو عن إدارة العمل. - ب
 اء في شركات التضامن أو الشركاء المسؤولون بدون حد في شركة التوصية البسيطة أجرة ليمالمبالغ التي يحسبيا الشرك - ت

 عن إدارة العمل.
 وىنا ال بد من ادشارة إلى أن أجرة الشريك الموصي نتيجة ممارستو ألعمال فنية فيي مقبولة كعبء عمى األرباح ادجمالية.

 يالحظت
ميا أو بعضيا لمغاية التي خصصت ليا أو التي لم يعد من موجب لبقائيا في سنة الحقة تضاف إلى إن المبالغ االحتياطية التي لم تستعمل ك

عدم استعماليا ولم  4227ثم تبين خالل تدقيق القيود لعام  4225أرباح السنة المذكورة مثال ذلك : جرى اقتطاع احتياطي أو مؤونة في عام 
 .4227يعد من موجب لبقائيا تضاف إلى أرباح 
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 ؟ هارا يقصذ باخلسائر املذورة .7

ذا لم يكف ىذا الربح  إذا وقع عجز في إحدى السنين يمكن اعتباره عبئا عمى السنة التالية وتنزيمو من الربح المحقق خالل ىذه السنة وا 
ذا  بقي شيء أيضا يمكن نقمو لتغطية العجز بكاممو يطرح الباقي من األرباح التي تتحقق خالل السنة الثانية التي تمي سنة وقوع العجز وا 

 : إلى السنة الثالثة وىكذا دواليك حتى السنة الخامسة التي تمي سنة وقوع العجز بشرط
 ادثبات. وةأن يكون لممنشأة قيود نظامية ليا ق  

 عمى عاتق المنشأة. واقعاً  أن يكون العجز 

 ىذا إلى زوال الشخصية الحقوقية لممنشأة أو إنشاء  أن تكون ىناك وحدة في المنشأة فإذا اندمجت مع غيرىا أو غيرت شكميا وأدى
 ن الشخصية السابقة فال مجال لقبول نقل العجز.عمنشأة جديدة ذات شخصية حكمية متميزة 

   ل من رأس المال أو من الحسابات الجارية.ز  أال يكون ىذا العجز قد ن 

  يم.جدد ذو  ذمة مستقمة عن ذمة مورث ألنيم مالكون العجزوفي ىذه الحالة ال يستفيدون من نقل الورثة انتقال ممكية المنشأة إلى 

 ها هي عقوبت تأخري تقذين البيان ؟ .8
فإن لم يمتثل لذلك الدخل يبمغ إنذارًا باالمتثال ألحكام قانون إذا لم  يقدم المكمف الخاضع لمضريبة ضمن الميل المحددة البيان الضريبي 

ىذه منيا لعدم تقديم البيان تخفض  %42خمسة عشر يومًا من تاريخ تبمغو ادنذار تضاف إلى الضريبة المترتبة عميو غرامة قدرىا خالل 
 البيان بعد المدة القانونية قبل تبميغو ادنذار.م يتقدفي حال % إذا امتثل المكمف لإلنذار أو 32إلى الغرامة 

 ها هي عقوبت تقذين بيان غري صحيح ؟  .9
إذا ثبت لمدوائر المالية عدم شمول البيان لبعض نشاطات المكمف فتقدر أرباحو بصورة مباشرة ويغرم في ىذه الحالة بغرامة تعادل مثمي 
ذا أبرز المكمف تأييدًا لبيانو دفاتر محاسبية تضمنت معمومات ثبت عدم صحتيا واستعمل في  فرق الضريبة المترتبة عمى الربح المكتوم وا 

ساليب احتيالية بغية التيرب من الضريبة كاًل أو بعضًا فإنو إضافة إلى الغرامة يحال المكمف المخالف إلى القضاء بقرار من تنظيميا أ
وزير المالية ويعاقب بالحبس لمدة شير واحد ويحرم من إجازات التصدير واالستيراد وتجمد عضويتو في غرف التجارة والصناعة والزراعة 

 اكتساب الحكم الدرجة القطعية وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.لمدة سنة واحدة تمي 

 ؟قيود ووثائق وهستنذاثإبراز و عذم   عذم تقذين بيانها هي عقوبت   .11
( منو يبمالغ 45و  37و  35البيان المنصوص عميو في المواد ) –ضمن الميمة المحددة  –إذا لم يقدم المكمف الخاضع لمضريبة  .3

ألحكام القانون فإن لم يمتثل لذلك خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبميغو ادنذار المذكور تضاف إلالى الضالريبة إنذار باالمتثال 
%/ إذا امتثل المكمف لإلنذار ، أو تقدم بالبيان بعد  32%/ منيا لعدم تقديم البيان تخفض إلى / 42المترتبة عميو غرامة قدرىا /

 .المدة القانونية قبل تبميغو ادنذار 

المسالالتندات والوثالالائق  يمذا القالالانون أو رفالالض تقالالده/ مالالن 8فالالي المالالادة/  اهیالمنصالالوص عمالال يةالمحاسالالب يالالودالمكمالالف الق يبالالرزإذا لالالم  .4
/  37لذلك خالل /  يمتثلإنذارا باالمتثال ألحكام القانون فان لم  يبمغ/ منو  45/ و/  37/و/  36في المواد/  يياالمنصوص عم

المحالددة  ميمالةخالالل ال يالةلالدى الالدوائر المال يسالجلإثبات االمتثال بكتاب خطى  يتم أنالمذكور عمى  ذارادن يغوتبم يخمن تار  يوماً 
 . يودبو استعداده دبراز الق يشعر

وبصورة ال تقل عن  يةونشاطاتو والمعمومات األخرى المتوافرة لدى الدوائر المال ياتولفعال أرباحو مباشرة وفقاً  يةالدوائر المال تقدر
/  72المكمف بغرامة تعادل/  يمتغر  يتمالحالة  هذي يوف يرةخالل السنوات الخمس األخ ياعمى رقم سنوي لألرباح كمف بضعف أ

عمى ضعف أعمى  تم أساساً  يفالفقرة عمى تكم هذي يقاالعتماد في تطب يجوزوال  يفعن سنة التكم لمقررةا يبةبالمائة من الضر 
 .لألرباحرقم سنوي 

 
 



22 

 خمصص الستخذام هوظفي اإلدارة الضريبيت
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 


