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 دمشــق مديرية مالية محافظة                                                                                  الجميورية العربية السورية

 قسم كبار المكمفين                                                                               وزارة المالية        
 و الرسوم يئة العامة لمضرائبالي

 

 انبياٌ انضسيبي اخلاص بشسكات انحأيني عٍ أعًال عاو  0202و
 منىذج ) 0 / ت . ت (

 

 

 
 

 نـوع البيـان
 

 نـوع البيـان الالحـق

 أعمال سنوي  تصفية جزئية 
 

 الحـق أعمـال  جزئية الحـق تصفية 

 الحـق  تصفية نهائية 
 

 الحـق تصفية نهائية 

 
 : وجعديالجه 0222نعاو  02اسحُادًا ألحكاو قاَىٌ ضسيبة اندخم زقى 

ـــــــال  ـــــــن  ـــــــام نتقـــــــدم  ـــــــان ان م ـــــــرادات  0102ببي ـــــــال  ا ي ـــــــث بملـــــــت إجم  .س.ل                                                      ¹حي
ــــــــــر..............................................................................................................................فقط    ال غي

 :وكاَث َحيجة هرا انعاو 
أال غيــر............. ......................................فقــطس .ل  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ²الخ ضحح  ألمضححبر ا أصحح ة  أالبراحح  أالأ

 ال غيــر......................... .........................فقــطس .لأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ                           خسحح  برأصحح ة  أرهحح ابر  
 ال غيـر.......................... ........................فقـطس .لأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأالضبر ا أالواجاح أالسح ا أأأأأأأأأ

 ال غيـر.......................... ........................فقـطس .لأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ:أاإل ابرةأالرحم  أ
  ال غيـــر.......................... ........................طفقـــس .ل                                                            :الرجرححححو أ

أ

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

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

  ........ مدة الميمة ا ضافية ..../.../.... تاريخ........... نعم  رقم القرار   ال   ىل حصمت  مى ميمة إضافية لتقديم البيان ؟
 .................................................  نعم  تاريخ تبميغ ا نذار    ال   ىل البيان المقدم  نتيجة  نذار؟
 .............................................  نعم  إجمال  ان مال المنفذة    ال  /        00/لمقانون ىل لديك أ مال منفذة خاضعة 

 

 .انرباح الصافية الناتجة  ن قائمة التعديل الضريب   ² .إجمال  االيرادات ىو إجمال  انقساط المكتتب بيا  ¹
  توضع إشارةأ. مى الخيار الصحيح  القانونيةيمنع الشطب أو الحك أو التصحيح تحت طائمة إللاء المستندية. 

 البيانات ا ضافية ف  حال  دم 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  مى أسيميا. % 

 

 :أزفق بانبياٌ يا يهي / َسفق 
               م 22/0/1000تاريخ ( و /2601)   المواد أو الخدمات استنادًا نحكام القرار مقدمجدول بأسماء. 

                قائمة بالسمف المسددة. 
                   قائمة بمعمومات بيانات التصفية الجزئية       . 
                شيادة المحاسب القانون   مى البيان الضريب  وتقرير ا يضاحات. 

                1006لعام  /00/قائمة تفصيمية بان مال المنفذة وفق القانون . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 انحعهــد
أتحمل كافة التبعات القانونية أنا الموقع أدناه أتعيد بأن كافة المعمومات الواردة ف  ىذا البيان الضريب  صحيحة وى  من واقع القيود والمستندات و 

 .ف  حال تبين خالف ذلك
أاسمأالركمفأوتوق  هأوخ ترهأأأأ                                                                                               

 
   

أ:اله ض  أأ4002ل  مأأ22رنأاله نونأأ24أحك مأالر  ةأأورعأربراع ةوت   التهأأ4002ل  مأأ42رنأاله نونأأ71استن  ًاألحك مأالر  ةأ 
 :يجب أال تعتمدوا أي بيان ضريب  يعتقد بأنو 

 .انات أو معمومات أ دت بإىمال أو دون معرفة حقيقيةيحتوي  مى بي -1.             يحتوي  مى بيانات خاطئة أو مضممة -2    
 .يحذف أو يخف  معمومات مطموبة ويؤدي ىذا الحذف أو ا خفاء إلى تضميل الدوائر المالية - 3    

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

أتوق عأالرح سبأاله نونيأوخ ترهأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
 

 ......................  : وانديرقم ال
 اسمأالروظفأرستممأالا  نأوتوق  هأ ......................... : تاريخو          

أ

أأ..............................................أ:أُةِهَمأالركمفأاضبروبرةأإحض بر:أرالحظ أ
أخ تمأال وا برأالر ل  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ...............................................أ

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ:اسمأره مأالا  نأوتوق  هأ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
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 انحقهيدية يالحظات ملمء انبياٌ انضسيبي اخلاص بشسكات انحأيني
 

 هتى يقذم البياى ؟ -1
 . أيــــــار مـــــن كــــــل ســــــنة32للايـــــة افية مـــــن ربــــــح أو خســـــارة خــــــالل الســـــنة الســــــابقة يترتـــــب  مــــــى المكمفـــــين أن يقــــــدموا بيـــــان بنتــــــائ  أ مـــــاليم الصــــــ

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

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

 سذاد الضريبت املستحقت مبوجب البياى الضرييب؟ هتى يتن   -3

 .البيان انتياء ميمة تقديمتاريخ  تم خالل مدة أقصاىا ثالثون يومًا 

 ها هي عقوبت تأخري تقذين البياى ؟  -4
 فـــإن لـــم يمتثـــل لـــذلك  الـــدخليبمـــغ إنـــذارًا باالمتثـــال نحكـــام قـــانون إذا لـــم  يقـــدم المكمـــف الخاضـــع لمضـــريبة ضـــمن الميـــل المحـــددة البيـــان الضـــريب  

إلى ىذه اللرامة منيا لعدم تقديم البيان تخفض  %10خالل خمسة  شر يومًا من تاريخ تبملو ا نذار تضاف إلى الضريبة المترتبة  ميو غرامة قدرىا 
 .م البيان بعد المدة القانونية قبل تبميلو ا نذاريتقدف  حال إذا امتثل المكمف لإلنذار أو % 20

 عقوبت تقذين بياى غري صحيح ؟ ها هي   -5
ق الضريبة إذا ثبت لمدوائر المالية  دم شمول البيان لبعض نشاطات المكمف فتقدر أرباحو بصورة مباشرة ويلرم ف  ىذه الحالة بلرامة تعادل مثم  فر 

ذا أبرز المكمف تأييدًا لبيانو دفاتر محاسبية تضمنت معمومات ثبت   دم صحتيا واستعمل ف  تنظيميا أساليب احتياليـة المترتبة  مى الربح المكتوم وا 
س لمدة شير بلية التيرب من الضريبة كاًل أو بعضًا فإنو إضافة إلى اللرامة يحال المكمف المخالف إلى القضاء بقرار من وزير المالية ويعاقب بالحب

والزرا ة لمدة سنة واحدة تم  اكتساب الحكم الدرجة القطعية  واحد ويحرم من إجازات التصدير واالستيراد وتجمد  ضويتو ف  غرف التجارة والصنا ة
 .وتضا ف العقوبة ف  حال تكرار المخالفة

 ؟و عذم تقذين قيود ووثائق وهستنذاث  عذم تقذين بياىها هي عقوبت    -6
فإن لم يمتثل لذلك خالل خمسة الدخل كام قانون يبمغ إنذارًا باالمتثال نحإذا لم  يقدم المكمف الخاضع لمضريبة ضمن الميل المحددة البيان الضريب  

ذا لــم يبـــرز القيــود المحاســـبية أو رفــض تقـــديم  %10 شــر يومــًا مـــن تــاريخ تبملـــو ا نــذار تضـــاف إلــى الضـــريبة المترتبــة  ميــو غرامـــة قــدرىا  منيـــا وا 
يومـًا مـن تـاريخ تبميلـو ا نـذار المـذكور تقـدر الــدوائر / 02/المسـتندات والوثـائق يبمـغ إنـذار باالمتثـال نحكـام قـانون الـدخل فـإن لـم يمتثـل لـذلك خـالل 

رقـم سـنوي  المالية أرباح المكمف مباشـرة وفقـًا لفعالياتـو ونشـاطاتو والمعمومـات انخـرو المتـوفرة لـدو الـدوائر الماليـة وبصـورة ال تقـل  ـن ضـعف أ مـى
 مـــــن الضـــــريبة المقــــــررة %00تلــــــريم المكمـــــف بلرامـــــة تعــــــادل لألربـــــاح التـــــ  كمـــــف بيــــــا خـــــالل الســـــنوات الخمــــــس انخيـــــرة وفـــــ  ىــــــذه الحالـــــة يـــــتم 

 . د ن سنة التكميف  مى أن يتم إثبات االمتثال بكتاب خط  يسجل لدو الدوائر المالية خالل الميمة المحددة يشعر بو استعداده  براز القيو 

 هي عقوبت تقذين بياى غري هعتوذ هي قبل حماسب قاًوًي ؟ ها  -7
 يـــوم مــن تــاريخ تبميلــو ا نـــذار  30ات غيــر معتمـــدة مــن قبــل محاســب قـــانون  يبمــغ إنــذار باالمتثــال فــان لـــم يمتثــل لــذلك خــالل إذا قــدم المكمــف بيانــ

إذا امتثل % 0منيا وتخفض ىذه اللرامة إلى % 20فال يعتد بالبيان غير المعتمد ويضاف إلى الضريبة المترتبة  ميو غرامة  دم ا تماد البيان قدرىا 
 الميمة المذكورة المكمف خالل

 ها هي ًسبت ضريبت  الذخل على أرباح  شركاث التأهني ؟  -8
 ـن  1000لعـام / 63/تحدد نسبة ضريبة الدخل  مى انرباح الصافية الت  تحققيا شركات التأمين المرخصة بموجب أحكـام المرسـوم التشـريع  رقـم 

 -6)دون أية إضافات أخرو من أي نوع  ـدا إضـافة ا دارة المحميـة التـ  تتـراوح نسـبتيا مـن ( %44)جميع نشاطاتيا االكتتابية واالستثمارية بمعدل 
 فتكـــــــون نســـــــبة ضـــــــريبة الـــــــدخل %( 00)مـــــــن مبمـــــــغ الضـــــــريبة أمـــــــا الشـــــــركات التـــــــ  تزيـــــــد نســـــــبة االكتتـــــــاب العـــــــام  مـــــــى أســـــــيميا  مـــــــى %( 20

 .دون  أية  إضافات( %74) مى انرباح الصافية الت  تحققيا 
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 خمصص الستخذام هوظفي اإلدارة الضريبيت
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