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 دمشــق مديرية مالية محافظة                                                                                  الجميورية العربية السورية

 قسم كبار المكمفين                                                                               وزارة المالية        
 و الرسوم الييئة العامة لمضرائب

 

و...........  انبياٌ انضسيبي اخلاص بشسكات انحأيني عٍ أعًال عاو  

/ ت . ت ( 2منىذج )   

 

 

 
 

 نـوع البيـان
 

 نـوع البيـان الالحـق

 أعمال سنوي  تصفٌة جزئٌة 
 

 الحـق أعمـال  الحـق تصفٌة جزئٌة 

 الحـق  تصفٌة نهائٌة 
 

 الحـق تصفٌة نهائٌة 
 

 : وجعديالجه 2002نعاو  22اسحُادًا ألحكاو قاَىٌ ضسيبة اندخم زقى 
ــــــــرادات  102  ببيــــــــان ا عمــــــــال عــــــــن عــــــــامنتقــــــــدم  ــــــــث بميــــــــت إجمــــــــال  ا ي  ل.س.                                                      ¹حي

ـــــــــــر.....فقط .........................................................................................................................   ال غي
 وكاَث َحيجة هرا انعاو :

أ........................... ال غيــر.......فقــط.................ل.س   أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ²الخ ضحح  ألمضححبر ا أصحح ة  أالبراحح  أالأ
 ......................... ال غيـــــر.......فقــــط..................ل.س أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ                           خسحححح ابرأصحححح ة  أ  ححححح ابر  

 .......................... ال غيــر.......فقــط.................ل.س أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ا أالواجاحح أالسحح ا أأأأأأأأأالضححبرأ
 رـ.... ال غي......................................فقط........ل.س أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاإل ابرةأال حم  أ:أ
ــــــط ل.سأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ:أإعحححححح  ةأاإلع حححححح بر ــــــرال ................................................فق    غي

 .......................... ال غيــــــــر.................فقــــــــط....ل.س                                                             ال ج حححححححححو أ:
أ

  ل.س 0555ل.س في حال تجاوزت قيمة اإليصال اإلجمالية  05يضاف طابع مجهود حربي بقيمة 

 : يعهىيـــات خاصـــة بانبيـــــاٌ 
  ............................................... : تاريخ التصفية 

  ............................................ إجمال  السمف المسددة:   نعم    ال   ؟ىل تقدمت بسمف عمى الضريبة ف  سنة التكميف
  ..................... ببيانات التصفية الجزئية المسددةإجمال  المترتب  نعم    ال   ؟ىل تقدمت ببيانات تصفية جزئية ف  سنة التكميف

  ........ نعم  رقم القرار........... تاريخ..../.../.... مدة الميمة ا ضافية    ال   ىل حصمت عمى ميمة إضافية لتقديم البيان ؟
  ................................................. نعم  تاريخ تبميغ ا نذار    ال   ىل البيان المقدم  نتيجة  نذار؟

  ............................................. نعم  إجمال  ا عمال المنفذة    ال          /00ىل لديك أعمال منفذة خاضعة لمقانون /
 

 ا رباح الصافية الناتجة عن قائمة التعديل الضريب  . ² إجمال  االيرادات ىو إجمال  ا قساط المكتتب بيا . ¹

  توضع إشارة .أعمى الخيار الصحيح .يمنع الشطب أو الحك أو التصحيح تحت طائمة إلياء المستندية القانونية 

 البيانات ا ضافية ف  حال عدم كفاية الحقول ترفق 

             الرقم الضريبي

...................................................................... :ـى شسكة انحأييـٍ اس  
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 انشسائح انحي خيضع هلا :
         . شريحة شركات التأمين 
          00شريحة شركات التأمين الت  تزيد نسبة االكتتاب العام عمى أسيميا. % 

 

 َسفق / أزفق بانبياٌ يا يهي :
               م .22/0/1000/و ( تاريخ 2601الخدمات استنادًا  حكام القرار )  مقدم  المواد أوجدول بأسماء 

               . قائمة بالسمف المسددة 
                         . قائمة بمعمومات بيانات التصفية الجزئية 
               . شيادة المحاسب القانون  عمى البيان الضريب  وتقرير ا يضاحات 
               / 1006لعام  /00قائمة تفصيمية با عمال المنفذة وفق القانون . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 انحعهــد
ات القانونية أنا الموقع أدناه أتعيد بأن كافة المعمومات الواردة ف  ىذا البيان الضريب  صحيحة وى  من واقع القيود والمستندات وأتحمل كافة التبع

 ف  حال تبين خالف ذلك.
أاسمأال كمفأوتوق  هأوخ ت هأأأأ                                                                                               

 

   

أال  ض  أ:أ4002ل  مأأ22 نأال  نونأأ24أحك مأال   ةأأو عأ براع ةوت   التهأأ4002ل  مأأ42 نأال  نونأأ71استن  ًاألحك مأال   ةأ 
 يجب أال تعتمدوا أي بيان ضريب  يعتقد بأنو: 

 يحتوي عمى بيانات أو معمومات أعدت بإىمال أو دون معرفة حقيقية. -1يحتوي عمى بيانات خاطئة أو مضممة.              -2    
 يحذف أو يخف  معمومات مطموبة ويؤدي ىذا الحذف أو ا خفاء إلى تضميل الدوائر المالية. - 3    

 ىذا البيان لممكمف:نعتمد  
  ................................... الرقم الوطن    ..................................................... اسم المحاسب القانون  الثالث : 
 .......الرقم الضريب :.................................العنوان:...................................................................... 
 ...الياتف:....................... رقم الترخيص: ..................لعام:................مصدره:.................................... 

أح سبأال  نونيأوخ ت هأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأتوق عأال أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
 

  ...................... وان: رقم الدي
 اسمأال وظفأ ستممأالا  نأوتوق  هأ ......................... تاريخو:           

أ

أأ..............................................أ الحظ :أُأةِهَمأال كمفأاضبروبرةأإحض بر:أ
أخ تمأال واابرأال  ل  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ................................................أ

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاسمأ   مأالا  نأوتوق  هأ:
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
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 و20كًا يف     /    /    قائًة املسكز املايل 

أإ ض  أالا ححح ن الان 
 سن أالتكم ف

40 40 

    الموجودات 10

    النقد وما فً حكمه 1001

    ممتلكات ومعدات 1002

    ودائع ألجل لدى المصارف 1003

    عمالء، وسطاء، وكالء تؤمٌن 1004

    حسابات مدٌنة من شركات التؤمٌن وإعادة التؤمٌن 1005

    ً الحسابً حصة معٌدي التؤمٌن من االحتٌاط 1006

    حصة معٌدي التؤمٌن من األقساط غٌر المكتسبة 1001

    مطالبات تحت التسوٌةحصة معٌدي التؤمٌن من  1001

    حصة معٌدي التؤمٌن من احتٌاطً حوادث وقعت ولم ٌبلغ عنها 1001

    حصة معٌدي التؤمٌن من احتٌاطٌات فنٌة أخرى 1010

    وذات عالقة مقربةذمم مدٌنة ـ أطراف  1011

    أرصدة مدٌنة أخرى 1012

    مصارٌف مدفوعة مقدما   1013

    اٌرادات وفوائد مستحقة 1014

    متوفرة للبٌعأوراق مالٌة  1015

    أوراق مالٌة للمتاجرة 1016

    أوراق مالٌة مستبقاة حتى تارٌخ االستحقاق 1011

    ( بعد تنزٌل االستهالك المتراكم الموجودات الثابتة المادٌة ) 1011

    ( بعد تنزٌل اإلطفاء المتراكم الموجودات الثابتة غٌر المادٌة ) 1011

    ودٌعة مجمدة لصالح هٌئة اإلشراف على التؤمٌن 1020

1021     

1022     

1023     

1024     

    مجموع الموجودات 10

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 / إلى رقم /     / جزًء من هذه البيانات المالية وتقزأ معها .     تعتبز اإليضاحات المزفقة من رقم  / 
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أو20كًا يف     /    /    قائًة املسكز املايل جابع 

أإ ض  أالا ححح ن الان 
 سن أالتكم ف

أ40أ40

    المطلوبات وحقوق المساهمٌن 20

    المطلوبـات 201

    األجلمصارف دائنة قصٌرة  2010

    حتٌاطً حسابًا 2011

    احتٌاطً أقساط غٌر مكتسبة 2012

    احتٌاطً حوادث وقعت ولم ٌبلغ عنها 2013

    احتٌاطً مطالبات تحت التسوٌة  2014

    احتٌاطٌات أخرى 2015

    شركات التؤمٌن وإعادة التؤمٌن الدائنة 2016

    عمالء دائنون ووسطاء تؤمٌن 2011

    ـ أطراف مقربة وذات عالقةذمم دائنة  2011

    الدخل ضرٌبة  مإونة 2011

    مطلوبات أخرى 2020

2021     

2022     

2023     

    مجموع المطلوبات 201

    حقوق المساهمٌن 202

    المكتتب بهرأس المال  2020

    عالوة ) خصم ( اإلصدار 2021

    احتٌاطً إجباري 2022

    اختٌاري احتٌاطً 2023

    ات أخرىاحتٌاطٌ 2024

    التغٌر المتراكم فً القٌمة العادلة لألدوات المالٌة المتوفرة للبٌع 2025

    أرباح ) خسائر ( متراكمة 2026

    أرباح ) خسائر ( السنة  2021

2021     

    مجموع حقوق المساهمٌن 202

    المساهمٌنمجموع المطلوبات وحقوق  20

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 . تعتبز اإليضاحات المزفقة من رقم /     /  إلى رقم /     / جزًء من هذه البيانات المالية وتقزأ معها 
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و20/    /         يف كًا ًة اندخم انشايم نهسُة املُحهية قائ  

 إ ض   الا ححح ن الان 
 سنة التكلٌف

40 40 

    إٌرادات : 40

    إجمالً األقساط المكتتب بها 401

402 
حصة معٌدي التأمٌن من إجمالً األقساط (  -) 

 المكتتب بها
   

    صافً األقساط المكتتب بها 403

    صافً التغٌر فً احتٌاطً أقساط غٌر مكتسبة(  ±)  404

    صافً أقساط التأمٌن 405

    عموالت مقبوضة) + (  406

    ) + ( صافً المستردات  404

    إٌرادات التأمٌنإجمالً  40

    التأمٌن : مصارٌف 30

    إجمالً المطالبات المدفوعة 300

    المطالبات المدفوعةحصة معٌدي التأمٌن من إجمالً  301

    صافً المطالبات المدفوعة 302

303 
تغٌر فً مطالبات قٌد التسوٌة ومطالبات لصافً ا

 حدثت ولم ٌبلغ عنها
   

    صافً المطالبات 304

    عموالت مدفوعة 305

    صافً التعوٌضات المتكبدة 306

    رسوم اإلشراف على التأمٌن وأخرى 304

    اتفاقٌات فائض الخسارةمصارٌف  303

303     

    إجمالً مصارٌف التأمٌن 30

    صافً دخل االكتتاب 41

    فوائد من ودائع لدى المصارف) + (  42

    أرباح التخلً عن موجودات ثابتة) + (  43

    أرباح موزعة من الشركات األخرى) + (  44

    أرباح ) بٌع / تداول ( أسهم) + (  45

     إٌرادات أخرى) + (  46

    المصارٌف العمومٌة : 31

    رواتب وأجور وملحقاتها 3101

    مصارٌف إدارٌة وعمومٌة 3102

    األرباح / الخسائر الناتجة عن تغٌٌرات أسعار الصرف 3103

    أتعاب المعونة الفنٌة 3104

  

  . تعتبز اإليضاحات المزفقة من رقم /     /  إلى رقم /     / جزًء من هذه البيانات المالية وتقزأ معها 
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   202   /   /     كًا يف انشايم بياٌ اندخمجابع 

 إ ض   الا ححح ن الان 
 سنة التكلٌف

40 40 

    اإلطفاءات االستهالكات و 3105

    مخصص دٌون مشكوك فٌها 3106

    فوائد وأعباء مالٌة 3101

    فوائد وأعباء مالٌة لشركات إعادة التؤمٌن 3101

    خسائر التخلً عن موجودات ثابتة 3101

    مصارٌف التؤسٌس 3110

3111     

 3112     

3113     

3114     

3115     

    إجمالً المصارٌف العمومٌة  31

    ضرٌبةالقبل  صافً الربح 44

    ضرٌبة الدخل(  -)  45

    صافً أرباح السنة 46

    ) + ( بنود الدخل الشامل  44

    الدخل الشامل للسنة 43

    الحصة األساسٌة والمخفضة للسهم من ربح السنة 431

    المتوسط المرجح لعدد األسهم 432

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  . تعتبز اإليضاحات المزفقة من رقم /     /  إلى رقم /     / جزًء من هذه البيانات المالية وتقزأ معها 
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 و20يف     /    /     قائًة انحعديم انضسيبي نهسُة املُحهية

 إ ض  أالا ححح نأالان 
أسن أالتكم ف

40 40 

    / (44)/ بند الخسارة  وأصافً الربح  30

    ٌضاف إلٌه ) المبالغ غٌر المقبولة ضرٌبٌاً (: 31

    مخصص دٌون مشكوك فٌها 1101

    استهالك المبانً 1102

    التبرعات واإلعانات المرفوضة 1103

    الضرائب والرسوم المرفوضة 1104

    مصارٌف التؤسٌس 1105

1106     

1101     

1101     

1101     

1110     

1111     

    ٌنزل منه ) المبالغ المقبولة ضرٌبٌاً (: 32

    حصة السنة من مصارٌف التؤسٌس 1201

1202 
لعام  60أرباح ناتجة عن عملٌات شركات أجنبٌة خاضعة للقانون 

 م2004
   

    المقبولة ضرٌبٌا   خسائر المدورةال 1203

    األخرىشركات الأرباح موزعة من  1204

    القٌمة التؤجٌرٌة للعقارات المملوكة للمكلف والمعدة لممارسة العمل 1205

1206     

1201     

1201     

1201     

1210     

1211     

    صافً الربح الضرٌبً أو الخسارة الضرٌبٌة المعدلة 33

  

  . تعتبز اإليضاحات المزفقة من رقم /     /  إلى رقم /     / جزًء من هذه البيانات المالية وتقزأ معها 
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   202   /   /     كًا يفانحدفقات انُقدية قائًة 

 إ ض   الا ححح ن الان 
 سنة التكلٌف

20 20 

    :التدفقات النقدٌة من النشاطات التشغٌلٌة  

    / )44 (/ بند السنة قبل ضرٌبة الدخلأرباح  42

43 
تعدٌالت للوصول إلى صافً النقد الناتج عن 

 النشاطات التشغٌلٌة
   

    االستهالكات واإلطفاءات 1301

    إٌرادات الفوائد 1302

    مخصص دٌون مشكوك بتحصٌلها 1303

    مإونة مكافآت 1304

    احتٌاطً حسابً 1305

    احتٌاطً أقساط غٌر مكتسبة )بالصافً(الحركة فً  1306

    أقساط و أرصدة تؤمٌن تحت التحصٌل 1301

    حصة معٌدي التؤمٌن من تعوٌضات تحت التسوٌة 1301

    ذمم مدٌنة أخرى 1301

    احتٌاطً تعوٌضات تحت التسوٌة 1310

    ذمم شركات التؤمٌن وإعادة التؤمٌن 1311

    مطلوبات أخرى 1312

    خسائر التخلً عن موجودات ثابتة 1313

    فً عمالء، وسطاء، ووكالء تؤمٌن التغٌر 1314

1315 
فً حسابات مدٌنة من شركات التؤمٌن وإعادة  التغٌر
 التؤمٌن

   

1316 
فً حصة معٌدي التؤمٌن من االحتٌاطً الفنً  التغٌر

 والحسابً
   

    وذات عالقة فً ذمم مدٌنة ـ أطراف مقربة التغٌر 1311

    فوائد مستحقة غٌر مقبوضة وموجودات أخرىفً  التغٌر 1311

    فً حسابات دائنة لشركات التؤمٌن وإعادة التؤمٌن التغٌر 1311

    فً عمالء دائنون ووسطاء تؤمٌن التغٌر 1320

    فً االحتٌاطٌات الفنٌة والحسابٌة التغٌر 1321

    فً ذمم دائنة ودائنون مختلفون التغٌر 1322

    التغٌر فً ذمم دائنة ـ أطراف مقربة وذات عالقة 1323

    ضرٌبة الدخل المدفوعة 1324

1325     

1326     

41 
نشطة الناتج عن األ التدفق النقديصافً 

 التشغٌلٌة
   

 

 
 

 

 

 

 

 

  . تعتبز اإليضاحات المزفقة من رقم /     /  إلى رقم /     / جزًء من هذه البيانات المالية وتقزأ معها 
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   202   /   /     كًا يفبياٌ انحدفقات انُقدية جابع 

إ ض  الا ححح ن الان 
  

 سنة التكلٌف

20 20 

    : التدفقات النقدٌة من النشاطات االستثمارٌة 

    الزٌادة فً ودائع ألجل لدى المصارف 1501

    شراء موجودات ثابتة مادٌة 1502

    شراء ممتلكات ومعدات 1503

    شراء موجودات غٌر ملموسة أخرى 1504

    إٌرادات الفوائد المقبوضة 1505

    ودائع ألجل استحقاقها األصل أكثر من ثالثة أشهر 1506

    للبٌعاستثمار متوفر  1501

    النقد المتحصل من التخلً عن أصول ثابتة 1501

    شراء موجودات ثابتة غٌر مادٌة 1501

1510     

    التدفق النقدي من األنشطة االستثمارٌةصافً  45

    : التدفقات النقدٌة من النشاطات التموٌلٌة 

    الزٌادة فً مصارف دائنة 1101

    توزٌع أنصبة أرباح 1102

    تموٌلٌةالتدفق النقدي من األنشطة الصافً  46

    صافً النقص /الزٌادة فً النقد وما حكمه 44

    النقد وما فً حكمه فً بداٌة السنة 43

    النقد وما فً حكمه فً نهاٌة السنة 43

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  . تعتبز اإليضاحات المزفقة من رقم /     /  إلى رقم /     / جزًء من هذه البيانات المالية وتقزأ معها 
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أ

    202   /   /   كًا يف  املساهًني قائًة انحغري يف حقىق 

 رأس المال اإليضاح البيــان 
احتياطي 
 إجباري

احتياطي 
 اختياري

احتياطيات 
 أخرى

 )خسائر ( أرباح
  مدورة

أرباح ) خسارة ( 
 السنة

التغٌر فً أرباح 
) خسائر ( بنود 
 الدخل الشامل

 المجموع

          02لرصٌد فً   /    /    ا 1025

          أنصبة أرباح موزعة(  -)  1020
          02الدخل الشامل للسنة    1025
          قانونًالحتٌايً المحول إلى اال 1025
          ختٌارياالحتٌايً الاالمحول إلى  1021
          خر األحتٌايٌا  المحول إلى اال 1025
          التغٌر فً بنود الدخل الشامل 1025
1025           

          55في   /    /    الرصيد  05
          02الرصٌد فً   /    /     1525
          أنصبة أرباح موزعة(  -)  1520
          02الدخل الشامل للسنة    1525
          قانونًالحتٌايً المحول إلى اال 1525
          ختٌارياالحتٌايً الاالمحول إلى  1521
          خر األحتٌايٌا  المحول إلى اال 1525
          التغٌر فً بنود الدخل الشامل 1525
1525           

          55في   /    /    الرصيد  00

  . تعتبز اإليضاحات المزفقة من رقم /     /  إلى رقم /     / جزًء من هذه البيانات المالية وتقزأ معها 
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 و20كًا هى يف     /    /    جدول اسـحهالك املـىجىدات انثـابحة
 21 22 20 9 8 7 0 0 6 3 1 2 البند

 البيان 

إجمال  
ا صول ف  
 بداية السنة  

 

ا ضافات 
 خالل السنة

االستبعاد 
خالل 
 السنة 

 

إجمال  
ا صول ف  
 نياية السنة

 

رصيد مجمع 
االستيالكيات بداية السنة 

بعد تنزيل استيالك 
 ا صل المستبعد

 

استيالك ا صول 
 بداية السنة 

استيالك 
ا ضافات خالل 

 السنة 

 استيالك السنة

مجمع 
الكات ف  االستي

 نياية السنة

 صاف  القيمة الدفترية
مدة 

 االستيالك

نسبة 
 االستيالك 

  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

  . تعتبز اإليضاحات المزفقة من رقم /     /  إلى رقم /     / جزًء من هذه البيانات المالية وتقزأ معها 
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 21 22 20 9 8 7 0 0 6 3 1 2 البند

                        % 

                        % 

                        % 

                        % 

                        % 

                        % 

 %                       أ

 %                       أ

 %                       أ

 %                       أ

 %                       أ

 %                       أ

 %                       أ

 %                       أ

 %                       أ

 %                       أ

 %                       أ

 %                       أ

 %                      أ

                        أل  مال ج و أا

  . تعتبز اإليضاحات المزفقة من رقم /     /  إلى رقم /     / جزًء من هذه البيانات المالية وتقزأ معها 
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 يالحظات ملمء انبياٌ انضسيبي اخلاص بشسكات انحأيني
 

 هتى يقذم البياى ؟ -1
 . أيــــار مــــن كــــل ســــنة32ليايــــة المكمفــــين أن يقــــدموا بيــــان بنتــــائة أعمــــاليم الصــــافية مــــن ربــــح أو خســــارة خــــالل الســــنة الســــابقة كبــــار يترتــــب عمــــى 

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

 ملي يقذم البياى ؟  -2
 قسم كبار المكمفين ف  مديرية مالية دمشق .يقدم إلى دائرة الخدمات ف  

 هتى يتن سذاد الضريبت املستحقت مبوجب البياى الضرييب؟   -3

 البيان. انتياء ميمة تقديمتاريخ  تم خالل مدة أقصاىا ثالثون يومًا 

 ها هي عقوبت تأخري تقذين البياى ؟  -4
ـــان الضـــريب   ـــف الخاضـــع لمضـــريبة ضـــمن الميـــل المحـــددة البي ـــدم المكم ـــم  يق ـــانون إذا ل ـــال  حكـــام ق ـــذارًا باالمتث ـــغ إن ـــدخل يبم ـــل لـــذلك ال ـــم يمتث ـــإن ل  ف

إلى مة ىذه اليرامنيا لعدم تقديم البيان تخفض  %10خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبميو ا نذار تضاف إلى الضريبة المترتبة عميو غرامة قدرىا 
 م البيان بعد المدة القانونية قبل تبمييو ا نذار.يتقدف  حال % إذا امتثل المكمف لإلنذار أو 20

 ها هي عقوبت تقذين بياى غري صحيح ؟   -5
مثم  فـرق الضـريبة إذا ثبت لمدوائر المالية عدم شمول البيان لبعض نشاطات المكمف فتقدر أرباحو بصورة مباشرة وييرم ف  ىذه الحالة بيرامة تعادل 

ذا أبرز المكمف تأييدًا لبيانو دفاتر محاسبية تضمنت معمومات ثبت عدم صـحتيا واسـتعمل فـ  تنظيميـا أسـالي ب احتياليـة المترتبة عمى الربح المكتوم وا 
ر المالية ويعاقب بالحبس لمدة شير بيية التيرب من الضريبة كاًل أو بعضًا فإنو إضافة إلى اليرامة يحال المكمف المخالف إلى القضاء بقرار من وزي

القطعيـة واحد ويحرم من إجازات التصدير واالستيراد وتجمد عضويتو ف  غرف التجارة والصناعة والزراعة لمدة سنة واحدة تم  اكتساب الحكم الدرجة 
 وتضاعف العقوبة ف  حال تكرار المخالفة.

 ؟ثائق وهستنذاثو عذم تقذين قيود وو  عذم تقذين بياىها هي عقوبت    -6
فإن لم يمتثل لذلك خالل خمسة الدخل يبمغ إنذارًا باالمتثال  حكام قانون إذا لم  يقدم المكمف الخاضع لمضريبة ضمن الميل المحددة البيان الضريب  

ذا لـــم يبــرز القيـــو  %10عشــر يومـــًا مــن تـــاريخ تبميــو ا نـــذار تضــاف إلـــى الضــريبة المترتبـــة عميـــو غرامــة قـــدرىا  د المحاســبية أو رفـــض تقـــديم منيــا وا 
/ يومــًا مــن تــاريخ تبمييــو ا نــذار المــذكور تقــدر الــدوائر 20المســتندات والوثــائق يبمــغ إنــذار باالمتثــال  حكــام قــانون الــدخل فــإن لــم يمتثــل لــذلك خــالل /

لماليـة وبصــورة ال تقـل عـن ضـعف أعمـى رقـم ســنوي الماليـة أربـاح المكمـف مباشـرة وفقـًا لفعالياتـو ونشــاطاتو والمعمومـات ا خـر  المتـوفرة لـد  الـدوائر ا
ـــــف بيرامـــــة تعـــــادل  ـــــتم تيـــــريم المكم ـــــة ي ـــــف بيـــــا خـــــالل الســـــنوات الخمـــــس ا خيـــــرة وفـــــ  ىـــــذه الحال ـــــاح التـــــ  كم ـــــررة 00لألرب  %مـــــن الضـــــريبة المق

 عر بو استعداده  براز القيود. عن سنة التكميف عمى أن يتم إثبات االمتثال بكتاب خط  يسجل لد  الدوائر المالية خالل الميمة المحددة يش

 هي عقوبت تقذين بياى غري هعتوذ هي قبل حماسب قاًوًي ؟ ها  -7
 يــوم مــن تـــاريخ تبمييــو ا نـــذار  30إذا قــدم المكمــف بيانـــات غيــر معتمــدة مـــن قبــل محاســب قـــانون  يبمــغ إنـــذار باالمتثــال فــان لـــم يمتثــل لــذلك خـــالل 

% إذا امتثل 0% منيا وتخفض ىذه اليرامة إلى 20ى الضريبة المترتبة عميو غرامة عدم اعتماد البيان قدرىا فال يعتد بالبيان غير المعتمد ويضاف إل
 المكمف خالل الميمة المذكورة

 ها هي ًسبت ضريبت  الذخل على أرباح  شركاث التأهني ؟  -8
عـن  1000/ لعـام 63بموجـب أحكـام المرسـوم التشـريع  رقـم / تحدد نسبة ضريبة الدخل عمى ا رباح الصافية الت  تحققيا شركات التأمين المرخصـة

 -6( دون أية إضـافات أخـر  مـن أي نـوع عـدا إضـافة ا دارة المحميـة التـ  تتـراوح نسـبتيا مـن )%44)جميع نشاطاتيا االكتتابية واالستثمارية بمعدل 
 %( فتكــــــون نســــــبة ضــــــريبة الــــــدخل 00%(مــــــن مبمــــــغ الضــــــريبة أمــــــا الشــــــركات التــــــ  تزيــــــد نســــــبة االكتتــــــاب العــــــام عمــــــى أســــــيميا عمــــــى ) 20

 ( دون  أية  إضافات.%74)عمى ا رباح الصافية الت  تحققيا 
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