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  دمشــق مديرية مالية محافظة                                                                                       الجميورية العربية السورية

 مفينقسم كبار المك                                                                                وزارة المالية        
 و الرسوم الييئة العامة لمضرائب

 

 و0102عٍ أعًال عاو  انحقهيدية انبياٌ انضسيبي اخلاص باملصازف 
 (ت . و /  1) منىذج 

 

 

 

 
 

 نـوع البيـان الالحـق  نـوع البيـان

 أعمال سنوي  تصفية جزئية   الحـق أعمـال  الحـق تصفية جزئية 

 الحـق  تصفية نهائية   الحـق تصفية نهائية 

 
 :وجعديالجه 1002نعاو  13اسحُادًا ألحكاو قاَىٌ ضسيبة اندخم زقى 

ــــان ا عمــــال عــــن عــــام  ــــد                                                      ل 0102نتقــــدم ببي ــــرادات والعوائ  .س.حيــــث بمجــــت إجمــــالا اوي
ــــــــــر..............................................................................................................................فقط    ال غي

 :وكاَث َحيجة هرا انعاو 
أال غيـر........................... ........................فقـطس .ل  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ*أالخحضعةألمضربرياةأصحفيةأالبراح أالأ

 ال غيــر......................... .........................فقـطس .لأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ                            خسرحربرأصرحفيةأدارراابر ح
 ال غيـر.......................... ........................فقـطس .لأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأالضبرياةأالواجاةأالساااأأأأأأأأأأ

أ
 :يعهىيـــات خاصـــة بانبيـــــاٌ

  ............................................... : تاريخ التصفية 
  ............................................ : إجمالا السمف المسددة  نعم    ال   ؟ىل تقدمت بسمف عمى الضريبة فا سنة التكميف
  ..................... ببيانات التصفية الجزئية المسددةالا المترتب إجم نعم    ال   ؟ىل تقدمت ببيانات تصفية جزئية فا سنة التكميف

  ........ مدة الميمة اوضافية ..../.../.... تاريخ........... نعم  رقم القرار   ال   ىل حصمت عمى ميمة إضافية لتقديم البيان ؟
  ................................................. نعم  تاريخ تبميغ اونذار    ال   ىل البيان المقدم  نتيجة ونذار؟

 

 

 .ة عن قائمة التعديل الضريبا ا رباح الصافية الناتجأ*
 

  توضع إشارةعمى الخيار الصحيح. 

 البيانات اوضافية فا حال عدم كفاية الحقول ترفق  يمنع الشطب أو الحك أو التصحيح تحت طائمة إلجاء المستندية القانونية. 

             الرقم الضريبي

.............................................................................. : سفـى املصـاس  
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أ

       :الشبرارحأالتيأيخضعألهح
          شريحة شركات المصارف الخاصة. 

أ:نبرفقأاحلايحنأدحأيمي
          22/5/1004تاريخ  (و/2641) استنادًا  حكام القرارجدول بأسماء مقدما المواد أو الخدمات. 
         قائمة بالسمف المسددة. 

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

 
       

 انحعهــد
ت القانونية اأنا الموقع أدناه أتعيد بأن كافة المعمومات الواردة فا ىذا البيان الضريبا صحيحة وىا من واقع القيود والمستندات وأتحمل كافة التبع

 .فا حال تبين خالف ذلك
أاسمأالدكمفأوتوقيعهأوخحتدهأأأأ                                                                                               

 
   

أ:الاحضيةأأ4002لعحمأأ22دنأالاحنونأأ24أحكحمأالدحاةأأودعأدبراعحةوتعايالتهأأ4002لعحمأأ42دنأالاحنونأأ71استنحاًاألحكحمأالدحاةأ 
 :يجب أال تعتمدوا أي بيان ضريبا يعتقد بأنو 

 .عدت بإىمال أو دون معرفة حقيقيةيحتوي عمى بيانات أو معمومات أ -1.             يحتوي عمى بيانات خاطئة أو مضممة -2    
 .يحذف أو يخفا معمومات مطموبة ويؤدي ىذا الحذف أو اوخفاء إلى تضميل الدوائر المالية - 3    

 :نعتمد ىذا البيان لممكمف 
  ................................... الرقم الوطنا   ..................................................... :اسم المحاسب القانونا الثالثا 
 ........................................................................:.....العنوان:.................................الرقم الضريبا 
 :.......................................مصدره:................لعام: ..................رقم الترخيص:....................... الياتف 

أتوقيعأالدححسبأالاحنونيأوخحتدهأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
 

 ......................  : وانرقم الدي
 اسمأالدوظفأدستممأالايحنأوتوقيعهأ .......................... : تاريخو          

أ

أ..............................................أ:أُفِهَمأالدكمفأاضبروبرةأإحضحبر:أدالحظةأ
أخحتمأالاواربرأالدحليةأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ..............................................أ

 اسمأداامأالايحنأوتوقيعه
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أ
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 انحقهيدية مء انبياٌ انضسيبي اخلاص باملصازفيالحظات مل
 

 هتى يقذم البياى ؟
 . أيــــــار مــــــن كــــــل ســــــنة32لجايــــــة يترتــــــب عمــــــى المكمفــــــين أن يقــــــدموا بيــــــان بنتــــــائل أعمــــــاليم الصــــــافية مــــــن ربــــــح أو خســــــارة خــــــالل الســــــنة الســــــابقة 

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

 ملي يقذم البياى ؟  -2
 .يقدم إلى شباك النافذة الواحدة فا الدوائر المالية المختصة

 هتى يتن سذاد الضريبت املستحقت مبوجب البياى الضرييب؟   -3
 .البيان انتياء ميمة تقديمتاريخ  تماخالل مدة أقصاىا ثالثون يومًا 

 اى ؟ها هي عقوبت تأخري تقذين البي  -4
فإن لم يمتثل لذلك خالل خمسـة الدخل يبمغ إنذارًا باالمتثال  حكام قانون إذا لم  يقدم المكمف الخاضع لمضريبة ضمن الميل المحددة البيان الضريبا 

إذا % 20إلـى لجرامـة ىـذه امنيـا لعـدم تقـديم البيـان تخفـ   %10عشر يومًا من تاريخ تبمجـو اونـذار تضـاف إلـى الضـريبة المترتبـة عميـو غرامـة قـدرىا 
 .م البيان بعد المدة القانونية قبل تبميجو اونذاريتقدفا حال امتثل المكمف لإلنذار أو 

 ها هي عقوبت تقذين بياى غري صحيح ؟   -5
ادل مثمـا فـرق الضـريبة إذا ثبت لمدوائر المالية عدم شمول البيان لبع  نشاطات المكمف فتقدر أرباحو بصورة مباشرة ويجرم فا ىـذه الحالـة بجرامـة تعـ

ذا أبرز المكمف تأييدًا لبيانو دفاتر محاسـبية تضـمنت معمومـات ثبـت عـدم صـحتيا واسـتعمل فـا تنظيميـا أسـالي ب احتياليـة المترتبة عمى الربح المكتوم وا 
 بجيـــــــــــــــــــــــة التيـــــــــــــــــــــــرب مـــــــــــــــــــــــن الضـــــــــــــــــــــــريبة كـــــــــــــــــــــــاًل أو بعضـــــــــــــــــــــــًا فإنـــــــــــــــــــــــو إضـــــــــــــــــــــــافة إلـــــــــــــــــــــــى الجرامـــــــــــــــــــــــة يحـــــــــــــــــــــــال المكمـــــــــــــــــــــــف المخــــــــــــــــــــــــالف

 وزيــــــــر الماليــــــــة ويعاقــــــــب بــــــــالحبس لمــــــــدة شــــــــير واحــــــــد ويحــــــــرم مــــــــن إجــــــــازات التصــــــــدير واالســــــــتيراد وتجمــــــــد عضــــــــويتو  إلــــــــى القضــــــــاء بقــــــــرار مــــــــن
 .فا غرف التجارة والصناعة والزراعة لمدة سنة واحدة تما اكتساب الحكم الدرجة القطعية وتضاعف العقوبة فا حال تكرار المخالفة

 ؟ود ووثائق وهستنذاثو عذم تقذين قي  عذم تقذين بياىها هي عقوبت    -6
فإن لم يمتثل لذلك خالل خمسـة الدخل يبمغ إنذارًا باالمتثال  حكام قانون إذا لم  يقدم المكمف الخاضع لمضريبة ضمن الميل المحددة البيان الضريبا 

ذا لم يبرز  %10عشر يومًا من تاريخ تبمجو اونذار تضاف إلى الضريبة المترتبة عميو غرامة قدرىا  القيود المحاسبية أو رف  تقديم المستندات منيا وا 
 يومــــــــــــــــــــــــًا / 25/والوثـــــــــــــــــــــــائق يبمــــــــــــــــــــــــغ إنـــــــــــــــــــــــذار باالمتثــــــــــــــــــــــــال  حكــــــــــــــــــــــــام قـــــــــــــــــــــــانون الــــــــــــــــــــــــدخل فـــــــــــــــــــــــإن لــــــــــــــــــــــــم يمتثــــــــــــــــــــــــل لـــــــــــــــــــــــذلك خــــــــــــــــــــــــالل 

 مـــــــن تـــــــاريخ تبميجـــــــو اونـــــــذار المـــــــذكور تقـــــــدر الـــــــدوائر الماليـــــــة أربـــــــاح المكمـــــــف مباشـــــــرة وفقـــــــًا لفعالياتـــــــو ونشـــــــاطاتو والمعمومـــــــات ا خـــــــر  المتـــــــوفرة 
 دوائر الماليـــــــــة وبصـــــــــورة ال تقـــــــــل عـــــــــن ضـــــــــعف أعمـــــــــى رقـــــــــم ســـــــــنوي ل ربـــــــــاح التـــــــــا كمـــــــــف بيـــــــــا خـــــــــالل الســـــــــنوات الخمـــــــــس ا خيـــــــــرة لـــــــــد  الـــــــــ

مـن الضــريبة المقــررة عـن ســنة التكميـف عمــى أن يــتم إثبـات االمتثــال بكتــاب خطـا يســجل لــد  %50وفـا ىــذه الحالـة يــتم تجــريم المكمـف بجرامــة تعــادل 
 . حددة يشعر بو استعداده وبراز القيودالدوائر المالية خالل الميمة الم

 هي عقوبت تقذين بياى غري هعتوذ هي قبل حماسب قاًوًي ؟ ها -7
يـوم مـن تـاريخ تبميجـو اونـذار فـال يعتـد  30إذا قدم المكمف بيانات غير معتمدة من قبل محاسب قانونا يبمغ إنذار باالمتثـال فـان لـم يمتثـل لـذلك خـالل 

 منيــــــــــــــــــا % 20اف إلـــــــــــــــــى الضـــــــــــــــــريبة المترتبـــــــــــــــــة عميـــــــــــــــــو غرامـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــدم اعتمـــــــــــــــــاد البيـــــــــــــــــان قـــــــــــــــــدرىا بالبيـــــــــــــــــان غيـــــــــــــــــر المعتمـــــــــــــــــد ويضـــــــــــــــــ
 إذا امتثل المكمف خالل الميمة المذكورة% 5وتخف  ىذه الجرامة إلى 

 ها هي ًسبت ضريبت الذخل على األرباح الصافيت للوصارف اخلاصت ؟ -8
 مـــــــن ا ربـــــــاح الصـــــــافية بمـــــــا فييـــــــا المســــــــاىمة  %44قـــــــدره  تخضـــــــع المصـــــــارف الخاصـــــــة إلـــــــى ضـــــــريبة دخـــــــل ا ربـــــــاح الحقيقيـــــــة بمعــــــــدل وحيـــــــد

  /15/فـــــــــــــا المجيـــــــــــــود الحربـــــــــــــا وتســـــــــــــتثنى ىـــــــــــــذه الضـــــــــــــريبة مـــــــــــــن اوضـــــــــــــافة لصـــــــــــــالح اودارة المحميـــــــــــــة وذلـــــــــــــك بموجـــــــــــــب أحكـــــــــــــام المـــــــــــــادة 
 .م 1002لعام  /12/من القانون 
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