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      توضع إشارة عمى الخيار الصحيح                              .          فيةفي حال عدم كفاية الحقول ترفق البيانات اإلضا . 
        يمنع الشطب أو الحك أو التصحيح تحت طائمة إلغاء المستندية القانونية . 

 

 اإلعفاءات  
                     إعفاء صناعي           إعفاء قانون االستثمار         إعفاء سياحي      إعفاء صادرات 
                      إعفاء زراعي        إعفاء نقل بحري وجوي   45/إعفاءات المرسوم التشريعي    /   إعفاءات أخرى 

 

  :اييكييعدالت احلسى انديُ 
 ............عدد الدرجات................. مدن صناعية...........   عدد الدرجات..................... عدد العمال         
 ............الدرجاتعدد .............. حسومات أخرى...........   عدد الدرجات.................... مناطق نائية         
 .......................ي عدد الدرجات المستفاد منياإجمال         

 

 

 

 

 

 

 (أ / 1منىذج )   1020عٍ أعًال عاو   انضسيبيبياٌ ان
                                  

 
                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

                                                                                                                                      

             الرقم الضرٌبً

 اجلمهورية العربية السورية
 وزارة املالية

 اهليئة العامة للضرائب و الرسوم

 

 

          .........................           انرقم انمتسهسم

  .........................   مذيريت مانيت مذافظت 

  ..........................    منطقت    مذيريت مال

 

 

 

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

 ...........................................  : إجمالي السمف المسددة   نعم    ال   ؟لتكميفىل تقدمت بسمف عمى الضريبة في سنة ا
 .....................  ببيانات التصفية الجزئية المسددةإجمالي المترتب  نعم    ال   ؟ىل تقدمت ببيانات تصفية جزئية في سنة التكميف

 ........  ميمة اإلضافية مدة ال..../.../.... تاريخ........... نعم  رقم القرار   ال   ىل حصمت عمى ميمة إضافية لتقديم البيان ؟
..................................................  نعم  تاريخ تبميغ اإلنذار    ال   ىل البيان المقدم  نتيجة إلنذار؟

 ...........................   قيمة األعمال المنفذة بعام التكميفإجمالي   نعم   ال      ؟/ 06/ مقانون أعمال منفذة خاضعة لىل لديك 
 .....................................................  نعم   خاضعة لقانون   ال   ؟ أخرىضريبية قوانين خاضعة لىل لديك أعمال 

 :وجعديالجه 1002نعاو  13اسحُادًا ألدكاو قاَىٌ ضسيبة اندخم زقى 
 س.ل                                                        حيث بمغ رقم العمل السنوي 1616أتقدم ببيان األعمال عن عام / نتقدم 

 :وكاَث َحيجة هرا انعاو ال غير،   ................................................................................................ فقط  
خسائر  ال غير   ....................... .................................فقطس .ل                               أرباح صافية مقدارىا

           ال غير..................... .....................................فقطس .ل                                    صافية مقدارىا
    المجموع                    إدارة محمية                       الضريبة الواجبة السداد

  ال غير     متوقف عن النشاط  ............................................................................. فقط 
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 .........................................  : اسم المكمف     مؤسسة
 ................   :األم .......... :األب.. ......: الكنية        فردية

 ........................................  :اسم الشركة   الشخصية
  ............................................. :عيانو االعتبارية   

 
 خدمي    صناعي   تجاري        :طبيعة النشاط

 تصفية نيائية                 أعمال سنوي            نوع
 الحق     تصفية جزئية                    البيان

 الحق تصفية نيائية            الحق أعمال            نوع
 الحق تصفية جزئية               البيان
 ق              الالح

س.ل 05سعر النسخة   
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 انحعهــد
ات الواردة في ىذا البيان الضريبي صحيحة وىي من واقع القيود والمستندات وأتحمل كافة التبعات القانونية أنا الموقع أدناه أتعيد بأن كافة المعموم

 .في حال تبين خالف ذلك
 اسم المكمف وتوقيعو وخاتمو                                                                                                   

       :انشسائخ انحي خيضع ذلا
  شرائح تصاعدية .             
   في القطاعين الخاص والمشترك% 46شريحة الشركات المساىمة التي طرحت أسيميا عمى االكتتاب العام بنسبة ال تقل عن       . 
   ؤولية والمشاريع المشممة بقوانين تشجيع االستثماروالمحدودة المس، شريحة الشركات المساىمة األخرى في القطاعين الخاص والمشترك. 
  شريحة أرباح جيات القطاع العام االقتصادي وأرباح الشركة السورية لمنفط وأرباح الشركة السورية لمغاز                        . 

                                                       
 :أزفق بانبياٌ يا يهي/ َسفق 

                11/4/1660و تاريخ /1501جدول بأسماء الزبائن والموردين استنادًا ألحكام القرار. 
               قائمة بالسمف المسددة. 

                  قائمة بمعمومات بيانات التصفية الجزئية       . 
                تقرير اإليضاحاتشيادة المحاسب القانوني عمى البيان الضريبي و. 

                  واألعمال الخاضعة لقوانين ضريبية أخرى بعام التكميف1665لعام  06كشف تفصيمي باألعمال المنفذة والخاضعة لمقانون رقم. 
               ثبوتيات اإلعفاء إن وجدت. 
               11رقم  كشف تفصيمي بإيرادات النشاط الخدمي المذكورة في الصفحة. 

                   11كشف تفصيمي بمصاريف النشاط الخدمي المذكورة في الصفحة رقم. 
 

 
   

 :القاضية  4552لعام  22من القانون  20أحكام المادة  ومع مراعاةوتعديالتو  4552لعام  42من القانون  71استنادًا ألحكام المادة  
 :ويجب أال تعتمدوا أي بيان ضريبي يعتقد بأن 

 .يحتوي عمى بيانات أو معمومات أعدت بإىمال أو دون معرفة حقيقية -1.             يحتوي عمى بيانات خاطئة أو مضممة -1    
 .يحذف أو يخفي معمومات مطموبة ويؤدي ىذا الحذف أو اإلخفاء إلى تضميل الدوائر المالية - 1    

 :نعتمد ىذا البيان لممكمف 
  ................................... الرقم الوطني   ..................................................... :الثالثي اسم المحاسب القانوني 
 :.............................................................................العنوان:.................................الرقم الضريبي 
 .................................:......مصدره:................لعام: ..................رقم الترخيص:....................... الياتف 

 توقيع المحاسب القانوني وخاتمو                                                                                                                                              
 

......................  : انو رقم الدي
 اسم الموظف مستمم البيان وتوقيعو  ......................... : تاريخو          
   ............................................. :.أُفِيَم المكمف بضرورة إحضار: مالحظة 

 خاتم الدوائر المالية                                                              .............................................................. 
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 /      /          بحازيخ  يىقىفة قائًــــة ادلسكــــز ادلـــانـــي

 إٌضاح البٌــــــــــــان البند

 المبالغ

 السنة السابقة السنة الحالٌة

 كلً جزئً كلً جزئً

           األصول طوٌلة األجل  11
           األراضً 1111

           المبانً واإلنشاءات 1111

           وسائل النقل والسٌارات 1111

           اآلالت والتجهٌزات 1111

           مصارٌؾ التؤسٌس 1111

           العدد و األدوات و القوالب 1111

           األثاث والمفروشات ومكاتب وحواسب  1111

         1 أصول ؼٌر ملموسة محددة وناتجة عن  اتفاق تعاقدي 1111

         1 أصول ؼٌر ملموسة مطورة محلٌاً  1111

           شهرة المحل 1111

           فروغ المحل 1111

1111             

1111             

1111             

1111             

           مشروعات تحت التنفٌذ 11
           تكوٌن استثماري 1111

           إنفاق استثماري 1111

           اعتمادات مستندٌه وسلؾ لشراء األصول طوٌلة األجل 1111

           استثمارات طوٌلة األجل  11
           استثمارات عقارٌة 1111

           استثمارات فً أسهم شركات تابعة 1111

           استثمارات فً أسهم شركات زمٌلة 1111

           لإقراض طوٌل األج 1111

           (أخر المدة) المخزون  11
           البضاعة الجاهزة 1111

           بضائع لدى الؽٌر 1111

           بضائع بؽرض البٌع 1111

           البضاعة تحت الصنع 1111

            المواد األولٌة 1111

1111             

1111             

1111             

1111             

           المدٌنون  11
           زبائن 1111

           أوراق قبض 1111

           ذمم متفرقة 1111

           سلؾ ضرٌبٌة عام 1111

           سلؾ ضرٌبٌة عام 1111

           إجازات االستٌراد 1111

 سلؾ وتؤمٌنات قصٌرة األجل 1111
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    /      /       بحازيخ  يىقىفة جابع قائًــــة ادلسكــــز ادلـــانـــي

 اٌضاح الــبٌـــــــــــــــــــــان البند 

 المبالغ

 السنة السابقة السنة  الحالٌة

 كلً جزئً كلً جزئً

1111             

1111             

           توظٌفات مالٌة قصٌرة األجل 11
           أوراق مالٌة للمتاجرة 1111

           إقراض قصٌر األجل  1111

           حسابات مدٌنة مختلفة   11
           حسابات مدٌنة لدى الشركات التابعة والقابضة  1111

           إٌرادات مستحقة ؼٌر مقبوضة  1111

           مصارٌؾ مدفوعة مقدما  1111

1111             

1111             

           األموال الجاهزة   11
           الصندوق 1111

         1 المصارؾ 1111

           سلؾ دائمة 1111

           أوراق برسم التحصٌل  1111

           حسابات نظامٌة  11
1111             

1111             

           ـوع األصـــــــولمجمـــــــ 11 
           حقوق الملكٌة  11
           رأس المال المصرح به  111

           رأس المال ؼٌر المدفوع 1111

           رأس المال المدفوع  1111

           عالوة إصدار األسهم )+(  1111

           خصم إصدار األسهم (  -) 1111

1111             

           االحتٌاطٌات 111

           احتٌاطً إجباري 1111

           احتٌاطً اختٌاري 1111

           احتٌاطً ارتفاع أسعار األصول الثابتة 1111

1111             

1111             

           األرباح المرحلة  111

           أرباح السنة الجارٌة 1111

           أرباح مرحلة ومدورة من سنوات سابقة 1111

         1 العجز المرحل( -) 1111

           الحسابات الجارٌة  111

           الحسابات الجارٌة)+(  1111

           الحسابات الجارٌة(  -) 1111

           مجمعات االهتالك والمخصصات 111

           ٌزات اهتالك اآلالت والتجه.م 1111

           اهتالك العدد و األدوات و القوالب.م 1111

           اهتالك وسائل نقل وانتقال.م 1111
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/      /          بحازيخ  يىقىفة جابع قائًــــة ادلسكــــز ادلـــانـــي  
 

 اٌضاح البٌـــــــــــــــــــــان البند 

 المبالغ

ٌةالسنة الحال  السنة السابقة 

 كلً جزئً كلً جزئً

           اهتالك أثاث ومعدات ومكاتب وحواسب.م 1111

           اهتالك مبانً. م 1111

           مصارٌؾ التؤسٌس. م 1111

1111             

1111             

           االلتزامـــــــات 11
           المخصصات 111

           صص دٌون مشكوك فٌها مخ 1111

           مخصص خصم أوراق تجارٌة  1111

           مخصص انخفاض قٌمة المخزون  1111

           مخصصات انخفاض قٌمة األصول ؼٌر الملموسة  1111

1111             

1111             

           قروض والتزامات طوٌلة األجل 111

           مات طوٌلة األجل التزا 1111

           قروض طوٌلة األجل من البنوك  1111

           قروض من شركات قابضة وتابعة  1111

           قروض طوٌلة األجل أخرى  1111

1111             

           االلتزامات قصٌرة األجل  111

           موردون 1111

           أوراق دفع  1111

           تؤمٌنات للؽٌر  1111

           أقساط قروض وقروض قصٌرة األجل  1111

         1 ضرائب مستحقة  1111

         1 تؤمٌنات مستحقة 1111

         1 رسوم جمركٌة مستحقة  1111

           دائنو توزٌع األرباح  1111

1111 
 

          

           حسابات دائنة أخرى  11
           المصروفات المستحقة وؼٌر المدفوعة 1111

1111  ً            إٌرادات مقبوضة مقدما

           حسابات نظامٌة  11
1111             

1111             

1111             

           مجموع الخصوم وحقوق الملكٌة 11 
  

 
  

    
  

 
  

     

جزء من البيانات المالية و تقرأ معيا  1إلى رقم  7تعتبر اإليضاحات المرفقة من   
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    /      /       بحازيخ  يىقىفة خم نهُشاط انحجازيقائًة اند

 إٌضاح البٌــــــــــــان البند

 المبالغ

 السنة السابقة السنة الحالٌة

 كلً جزئً كلً جزئً

           مجموع إٌرادات النشاط األساسً  11
         1 مبٌعات محلٌة 111

           مبٌعات تصدٌر 111

           دودات مبٌعات بضائع مشتراة بغرض البٌع  مر( -) 111

           مجموع تكلفة النشاط  (  -) 11
           تكلفة مبٌعات مشتراة بغرض البٌع  111

           بضاعة مشتراة بؽرض البٌع أول المدة   1111

           بضاعة مشتراة محلٌة بؽرض البٌع خالل العام )+(  1111

           بضاعة مشتراة مستوردة بؽرض البٌع خالل العام)+(  1111

           مردودات مشترٌات بؽرض البٌع (  -) 1111

           بضاعة مشتراة بؽرض البٌع أخر المدة ( -) 1111

           مصارٌف البٌع والتوزٌع 111

           النقل و التوزٌع.م 1111

           دعاٌة و إعالن 1111

           اهتالك وسائل نقل بٌع وتوزٌع  1111

           مصارٌؾ أخرى 1111

             (الخسارة)مجمل الربح  11
           إٌرادات متنوعة أخرى )+(  11

           إٌرادات أوراق مالٌة  1111

           إٌجارات دائنة  1111

           حسومات مكتسبة  1111
           دٌون سبق إعدامها  1111

           تعوٌضات وؼرامات على الؽٌر  1111

           عموالت  1111

           مخصصات ؼٌر مستخدمة  1111
           إٌرادات بٌع تالؾ 1111

           فروقات قطع إٌجابٌة 1111

1111             

1111             

           ارٌة مصارٌف إد( -) 11

1111 
 أعباء اهتالك الموجودات الثابتة 

 (ٌنقل من جدول استهالك الموجودات الثابتة)
          

           برٌد وبرق وهاتؾ 1111

           كهرباء ومٌاه 1111

           دعاٌة وإعالن 1111

           ضٌافة  1111

           رواتب وأجور و متمماتها  1111

           صٌانة وإصالح 1111

           تبرعات 1111

           إٌجارات 1111

           قرطاسٌة ومطبوعات 1111

           فروقات قطع سلبٌة 1111

           انخفاض قٌمة أصل ؼٌر ملموسة 1111

           مخصص دٌون مشكوك فٌها 1111
           مخصص خصم أوراق تجارٌة 1111

 مخصص انخفاض قٌمة المخزون 1111
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    /      /       بحازيخ  يىقىفة جابع قائًة اندخم نهُشاط انحجازي

 

 اٌضاح البٌان البند
 المبالغ

 السنة السابقة السنة الحالٌة
 جزئً جزئً كلً جزئً

           مخصصات أخرى 1111

            ؼرامات وتعوٌضات للؽٌر 1111

         1 حسومات ممنوحة  1111

           مصارٌؾ إدارٌة أخرى 1111

           (الخسارة)صافً الربح التشغٌلً  11
           اإلٌرادات الرأسمالٌة والتموٌلٌة )+(  11
         11 األرباح الرأسمالٌة  111
           (والسنداتاألسهم والصكوك )أرباح بٌع األوراق المالٌة  111

           الفوائد الدائنة  111

           فروقات إعادة التقدٌر المحققة   111

           إٌرادات سنوات سابقة 111

111 
 

          

           المصارٌف الرأسمالٌة والتموٌلٌة ( -) 11
         11 الخسائر الرأسمالٌة  1111

           (األسهم والصكوك والسندات)راق المالٌة خسائر بٌع األو 1111

           الفوائد المدٌنة  1111

           مصارٌؾ سنوات سابقة 1111

1111             

           ( الخسارة)صافً الربح  11

       

جزء من البيانات المالية و تقرأ معيا  77إلى رقم  8تعتبر اإليضاحات المرفقة من   
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     /   /          بحازيخ  يىقىفة قائًة انحعديم انضسيبي نهُشاط انحجازي            
 إٌضاح البٌــــــــــــان البند

                               المبالغ

 السنة السابقة  السنة الحالٌة 

 كلً جزئً كلً جزئً 

          كما وردت فً قائمة الدخل(  الخسارة)صافً الربح  11
          (:النفقات المرفوضة ضرٌبٌا  )ٌضاف إلٌه  111
          ٌاطً مإونة دٌون مشكوك فٌهااحت 1111

1111 
النفقات الشخصٌة أو المبالػ التً ٌحسبها رب العمل وشرٌكه أجرة 

 له عن إدارة العمل 
        

 

1111 
المبالػ التً ٌحسبها الشركاء فً شركة التضامن أو الشركاء 

المسئولون بدون حد فً شركات التوصٌة البسٌطة أجرة لهم عن 
 لإدارة العم

        
 

        11 التبرعات واإلعانات المرفوضة 1111

          الضرائب والرسوم المرفوضة 1111

          المخصصات المرفوضة   1111

1111            

1111            

1111 
     

 

          (:المبالػ المقبولة ضرٌبٌاً )ٌنزل منه  111
          ةإٌرادات نشاط زراعً معفا 1111

          إٌرادات صادرات معفاة 1111

          إٌرادات رٌع رإوس أموال متداولة 1111

          إٌرادات بٌع عقارات 1111

          إٌرادات منشآت سٌاحٌة 1111

          11إٌرادات خاضعة للقانون  1111

        11 الخسائر المدورة 1111

          ة للعقارات المملوكة للمكلؾ والمعدة لممارسة العملالقٌمة التؤجٌرٌ 1111

1111            

      
 

      
 

 الضرٌبً  المعدل ( الخسارة)صافً الربح  111
    

 

      
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

جزء من البيانات المالية و تقرأ معيا  72إلى رقم  74تعتبر اإليضاحات المرفقة من   
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جزء من ىذه البيانات المالية ويقرأ معيا 72يعتبر اإليضاح المرفق رقم   

جزء من البيانات المالية و تقرأ معيا 72عتبر اإليضاح المرفق رقم ي  

 

    /      /       بحازيخ  يىقىفة قائًة انحشغيم نهُشاط انصُاعي

 إٌضاح البٌــــــــــــان البند

 المبالغ

 السنة السابقة السنة الحالٌة

 لًك جزئً كلً جزئً 

           المواد الخام أول المدة 11
           المواد األولٌة أول المدة  111

           المواد المساعدة أول المدة  111

           مشترٌات  المواد األولٌة)+(  11
           مشترٌات مواد أولٌة مستوردة  111

           مشترٌات مواد أولٌة محلٌة   111

           مشترٌات مواد مساعدة( )+ 11
           مشترٌات مواد مساعدة مستوردة   111

           مشترٌات مواد مساعدة محلٌة    111

           مردودات مشترٌات ( -) 11
           مواد أولٌة   111
           مواد مساعدة   111

         11 فواقد المواد ( -) 11

           مواد الخام آخر المدةال( -) 11
           المواد األولٌة  آخر المدة    111
           المواد المساعدة أخر المدة   111

           تكلفة المواد الخام المستخدمة باإلنتاج  11

           المصارٌف الصناعٌة  )+(  11
           الرواتب واألجور ومتمماتها 1111
           وقود و قوى محركة للتشؽٌل 1111
           كهرباء و مٌاه  1111

           صٌانة و إصالح 1111
           مصارٌؾ مختلفة 1111

            نقل و تحمٌل 1111

           بحوث و تطوٌر عٌنات 1111

           التؤمٌن 1111
           برٌد وبرق وهاتؾ 1111

           ار المبنى إٌج 1111

           فاقد المواد الطبٌعً 1111

1111             

           أعباء االهتالكات+( ) 11
           عبء اهتالك اآلالت والتجهٌزات 1111

           عبء اهتالك العدد و األدوات و القوالب 1111

1111             

           تكلفة الصنع  11
           تالف غٌر طبٌعً ( -) 111

           عوادم العملٌة اإلنتاجٌة ( -) 111

           صافً تكلفة الصنع 11
           مخزون إنتاج تحت الصنع أول المدة)+(   111
           مخزون إنتاج تحت الصنع أخر المدة (  -) 111

           العام  تكلفة اإلنتاج التام خالل 16
           مخزون إنتاج تام أول المدة)+(   161
           مخزون إنتاج تام أخر المدة (  -) 161

 تكلفة اإلنتاج المباع خالل العام  11
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    /      /       بحازيخ  يىقىفة قائًة اندخم نهُشاط انصُاعي

 إٌضاح البٌــــــــــــان البند

 لغالمبا

 السنة السابقة السنة الحالٌة

 كلً جزئً كلً جزئً 

           صافً إٌرادات مبٌعات اإلنتاج التام 11
           مبٌعات محلٌة 111

           مبٌعات تصدٌر 111

           مردودات مبٌعات اإلنتاج التام ( -) 111

            إٌرادات تشغٌل للغٌر)+(  11

            مجموع إٌرادات النشاط      11

             مجموع تكلفة النشاط(   -) 11

           (كما وردت فً حساب التشغٌل)تكلفة اإلنتاج المباع خالل العام  11

           مصارٌف البٌع والتوزٌع  11
           النقل و التوزٌع.م 111

           دعاٌة و إعالن.م 111

111 
 

          

           (الخسارة)مجمل الربح  11

           إٌرادات متنوعة أخرى )+(  11
           إٌرادات أوراق مالٌة  1111

           إٌجارات دائنة  1111

           حسومات مكتسبة  1111

           دٌون سبق إعدامها  1111

           تعوٌضات وؼرامات على الؽٌر  1111

           عموالت  1111

           مخصصات ؼٌر مستخدمة  1111

           أرباح بٌع تالؾ ؼٌر طبٌعً وعوادم اإلنتاج 1111

           أرباح بٌع تالؾ طبٌعً 1111

           فروقات قطع إٌجابٌة 1111

           مصارٌف إدارٌة ( -) 11

1111 
ٌنقل من جدول استهالك الموجودات )ثابتة أعباء اهتالك الموجودات ال

 (الثابتة بعد تنزٌل ما ورد منه فً قائمة التشؽٌل
          

           برٌد وبرق وهاتؾ 1111

           كهرباء ومٌاه 1111

           دعاٌة وإعالن 1111

           ضٌافة 1111

           رواتب وأجور ومتمماتها 1111

           ت تبرعا 1111

           إٌجارات 1111

           قرطاسٌة ومطبوعات 1111

           فروقات قطع سلبٌة 1111

           انخفاض قٌمة أصل ؼٌر ملموسة 1111

           مخصص دٌون مشكوك فٌها 1111

           مخصص خصم أوراق تجارٌة 1111

           مخصص انخفاض قٌمة المخزون 1111

           مخصصات أخرى 1111
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    /      /       بحازيخ  يىقىفة جابع قائًة اندخم نهُشاط انصُاعي

 

 اٌضاح البٌان البند

 المبالغ

 السنة السابقة السنة الحالٌة

 كلً جزئً كلً جزئً

          ؼرامات وتعوٌضات للؽٌر 1111

        1 حسومات ممنوحة  1111

          مصارٌؾ إدارٌة أخرى 1111

          (الخسارة)صافً الربح التشغٌلً  11

          اإلٌرادات الرأسمالٌة والتموٌلٌة )+(  16

        11 األرباح الرأسمالٌة  161

          الفوائد الدائنة  161

          مكاسب إعادة التقدٌر المحققة   161

          إٌرادات سنوات سابقة 161

          المصارٌف الرأسمالٌة والتموٌلٌة ( -) 11

        11 الخسائر الرأسمالٌة  111

          الفوائد المدٌنة  111

          مصارٌف سنوات سابقة 111

          (الخسارة)صافً الربح  11

جزء من البيانات المالية و تقرأ معيا  77إلى رقم  2تعتبر اإليضاحات المرفقة من   
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    /      /       بحازيخ  يىقىفة قائًة انحعديم انضسيبي نهُشاط انصُاعي

 

 إٌضاح البٌــــــــــــان البند

 المبالغ

 السنة السابقة  السنة الحالٌة 

 كلً جزئً كلً جزئً 

           كما وردت فً قائمة الدخل ( الخسارة)صافً الربح  11

           (:النفقات المرفوضة ضرٌبٌا  )ٌضاف إلٌه  111

           احتٌاطً مإونة دٌون مشكوك فٌها 1111

1111 
النفقات الشخصٌة أو المبالػ التً ٌحسبها رب العمل وشرٌكه أجرة 

 له عن إدارة العمل 
          

1111 
لشركاء فً شركة التضامن أو الشركاء المبالػ التً ٌحسبها ا

المسإولون بدون حد فً شركات التوصٌة البسٌطة أجرة لهم عن 
 إدارة العمل

          

         11 التبرعات واإلعانات المرفوضة 1111

           الضرائب والرسوم المرفوضة 1111

1111             

1111             

1111             

           (:المبالغ المقبولة ضرٌبٌا  )ٌنزل منه  111

           إٌرادات نشاط زراعً معفاة 1111

           إٌرادات نشاط صناعً معفاة 1111

           إٌرادات صادرات معفاة 1111

           إٌرادات رٌع رإوس أموال متداولة 1111

           إٌرادات بٌع عقارات 1111

           رادات منشآت سٌاحٌةإٌ 1111

           11إٌرادات خاضعة للقانون  1111

         11 الخسائر المدورة 1111

           القٌمة التؤجٌرٌة للعقارات المملوكة للمكلؾ والمعدة لممارسة العمل 1111

 الضرٌبً المعدل ( الخسارة)صافً الربح  111
     

جزء من البيانات المالية و تقرأ معيا  72إلى رقم  74تعتبر اإليضاحات المرفقة من   
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    /      /       بحازيخ  يىقىفة قائًة اندخم نهُشاط اخلديي

 إٌضاح البٌــــــــــــان البند

 المبالغ

 السنة السابقة السنة الحالٌة

 كلً جزئً كلً جزئً 

           إجمالً اإلٌرادات  11

           :ٌخصم منها  

           المصروفات المباشرة  11

           األرباحإجمالً  11

           اإلٌرادات األخرى )+(  11

           المصروفات العمومٌة واإلدارٌة ( -) 11

 (لخسارة)صافً الربح  11
     

              

وساطة و السمسرة ال وو يشمل النقل و الشحن و الترحيل و التفريغ و السياحة و السفر و التخزين و الفنادق و التأجير :  النشاط الخدمي
 المشافي الخاصة واالتصاالت والمحاسبون القانونيون ومكاتب تدقيق الحسابات والمؤسسات التعميمية الخاصة  ووالتوكيالت 

           .الخدمية  األنشطةة و غيرىا من والمخمصون الجمركيون ومكاتب الدراسات المالي
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    /      /       بحازيخ  يىقىفة قائًة انحعديم انضسيبي نهُشاط اخلديي       

 إٌضاح البٌــــــــــــان البند

 المبالغ

 السنة السابقة  السنة الحالٌة 

 كلً جزئً كلً جزئً 

           (كما وردت فً قائمة الدخل)صافً الربح أو الخسارة   11
           (:النفقات المرفوضة ضرٌبٌا  )ٌضاف إلٌه  111

           ٌاطً مإونة دٌون مشكوك فٌهااحت 1111

1111 
النفقات الشخصٌة أو المبالػ التً ٌحسبها رب العمل وشرٌكه أجرة 

 له عن إدارة العمل 
          

1111 
المبالػ التً ٌحسبها الشركاء فً شركة التضامن أو الشركاء 

المسإولون بدون حد فً شركات التوصٌة البسٌطة أجرة لهم عن 
 عملإدارة ال

          

         11 التبرعات واإلعانات المرفوضة 1111

           الضرائب والرسوم المرفوضة 1111

1111             

           (:المبالغ المقبولة ضرٌبٌا  )ٌنزل منه  111
           إٌرادات نشاط زراعً معفاة 1111

           إٌرادات رٌع رإوس أموال متداولة 1111

           إٌرادات بٌع عقارات 1111

           إٌرادات منشآت سٌاحٌة 1111

           11إٌرادات خاضعة للقانون  1111

         11 الخسائر المدورة 1111

           القٌمة التؤجٌرٌة للعقارات المملوكة للمكلؾ والمعدة لممارسة العمل 1111

1111             

1111             

  المعدلة( الخسارة الضرٌبٌة)صافً الربح الضرٌبً  111
     

              

              

 معيالية وتقرأ ء من ىذه البيانات الماجز  72إلى رقم  74عتبر اإليضاحات المرفقة من  رقم ت
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 جدول اسحهالك ادلىجىدات انثابحة      

 11 11 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 البند     

 البٌان

     
 إجمالً      
 األصول فً   
 بداٌة السنة   

اإلضافات 
 خالل السنة

 تبعاد االس
 خالل السنة

     
 إجمالً      
 األصول فً   
 نهاٌة السنة   
 

رصٌد مجمع 
بداٌة  تاالستهالكٌا

السنة بعد تنزٌل 
استهالك األصل 

 المستبعد

استهالك األصول 
 بداٌة السنة

استهالك اإلضافات 
 خالل السنة

 استهالك السنة
مجمع االستهالكات 
 فً نهاٌة السنة

صافً 
القٌمة 
 الدفترٌة

دة م
 االستهالك

نسبة 
 االستهالك

(1+1-1) (1-1)×11×11 1×11×11 (1+1) (1+1) (1-1) 

  
                  

  
% 

  
                  

  
% 

  
                  

  
% 

  
                  

  
% 

  
                  

  
% 

  
                  

  
% 

  
                  

  
% 

  
                  

  
% 

  
                  

  
% 

  
                  

  
% 

  
                  

  
% 

  
                  

  
% 

  
                  

  
% 

  

         

 
% 

  

         

 
% 

  

         

 
% 

  

         

 

   
    

 

    
 

 األرقام الموجودة في المعادالت تعبر عن أرقام البنود  :يالدظة 
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 11 11 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 البند

 
 

 البٌان 

     
 إجمالً      
 األصول فً   
اإلضافات  بداٌة السنة   

 خالل السنة
االستبعاد خالل 

 السنة

     
 إجمالً      
 األصول فً   
 نهاٌة السنة   
 

رصٌد مجمع 
بداٌة  تاالستهالكٌا

السنة بعد تنزٌل 
استهالك األصل 

 المستبعد 

استهالك األصول 
 بداٌة السنة

افات استهالك اإلض
 خالل السنة

 استهالك السنة
مجمع االستهالكات 
 فً نهاٌة السنة

صافً 
القٌمة 
مدة  الدفترٌة

 االستهالك
نسبة 

 االستهالك

(1+1-1) (1-1)×11×11 1×11×11 (1+1) (1+1) (1-1) 

  
                  

  
% 

  
                  

  
% 

  
                  

  
% 

  
                  

  
% 

  
                  

  
% 

  
                  

  
% 

  
                  

  
% 

  
                  

  
% 

  
                  

  
% 

  

         

 
% 

  

         

 
% 

  

         

 
% 

  
                  

  
% 

  
                  

  
% 

  
                  

  
% 
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 إمجايل األزباح اخلاضعة نهضسيبة

 

 األرباح انخاضؼت نهضريبت نوع اننشاط انبنذ

  النشاط التجاري 374

  النشاط الصناعي 714

  النشاط الخدمي 754

س.ل انمـجمــــــــــــــــــوع 457  

 
 دســــاب انضــسيبـــة

 انبنذ
 : يناميكي وانذذ األدنى انمؼفى إن وجذانذساب وفق انشرائخ انتصاػذيت مغ مراػاة انذسم انذ: أولا 

 انضريبــــــــــــــت نسبت انضريبت انمبهــــــــــــغ انشريذـــــــــــــــت

4577   %  

4577   %  

4577   %  

4577   %  

4575   %  

 س.ل مجموع انضريبت 455

س.ل إدارة مذهيت 457  

 

 انبنذ
 : راػاة انذسم انذيناميكي إن وجذانذساب وفق مؼذل وديذ مغ م: ثانياا 

 إدارة مذهيت انضريبت نسبت انضريبت األرباح انخاضؼت نهضريبت

 س.ل س.ل %  454

 
 ادلبانغ واجبة انسداد

 انمجموع مذهيت إدارة انضريبت انبيان انبنذ
 س.ل   مجموع انمبانغ انمترتبت 457

 س.ل   انسهف انمسذدة: ينزل  457

 س.ل   انسذادانمبانغ واجبت  477
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 "شسح انبُىد"  اإليضادات

 : حمذدة وَاجتت عٍ اتفاق تعالذيأصول غري يهًوست  .1

  .أصل غير ممموس محدد ناتج عن اتفاق تعاقدي أو تم شراؤه مثل براءة االختراع

 : حمهٍاًأصول غري يهًوست يطورة  .2

ت أو منتجات أو عمميات أو تشمل نفقات التطوير التي تنفق من أجل تطوير نماذج إنتاجية أو أدوا
 أنظمة أو خدمات جديدة أو محسنة بشكل ممموس قبل البدء باإلنتاج أو االستخدام التجاري

 : املصارف .3

 .إرفاق قائمة بأرصدة كافة حسابات المصارف التي تتعامل معيا

  : املردمانعجز  .4

 يسجل في ىذا الحساب خسائر دورة مالية أو أكثر من دورة

 : ضرائب يستذمت .5

دخل  –دخل الرواتب واألجور )يتمثل ىذا الحساب بالضرائب المختمفة المستحقة لمدوائر المالية 
 (.ريع العقارات وغير ذلك -األرباح

 : تأيٍناث يستذمت .6

يتمثل ىذا الحساب باشتراكات العاممين وحصة رب العمل في التأمينات االجتماعية المستحقة وغير 
 المدفوعة

 : رسوو مجركٍت يستذمت .7

 .يتمثل ىذا الحساب بالرسوم الجمركية المستحقة لألمانات الجمركية 

 : املبٍعاث احملهٍت .8

 .06انون لمق الخاضعة مبيعاتالتتضمن كافة المبيعات التي قام بيا المكمف خالل العام بما فييا  

 : دمنودت  دسوياث .9

 .وىي الحسميات التجارية التي تمنح خارج الفاتورة

 : األرباح انرأمسانٍت .11

 .وىي األرباح التي تنتج عن بيع األصول طويمة األجل بأكثر من قيمتيا الدفترية

 :  اخلسائر انرأمسانٍت .11

 .وىي الناتجة عن بيع األصول طويمة األجل بأقل من القيمة الدفترية
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 انتربعاث  .12

نفع عام وىي المبالغ المدفوعة مقابل وصوالت رسمية لجيات عامة أو خاصة معترف بيا رسميًا بأنيا ذات 
شريطة أن تكون الجيتان المتبرعة والمتبرع ليا تمسكان قيودًا ودفاتر نظامية مقبولة من قبل دوائر ضريبة الدخل 

 . من األرباح الصافية %1وبما ال يتجاوز 

  : اخلسائر املذورة .13

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

 :حتى السنة الخامسة التي تمي سنة وقوع العجز بشرط
 اإلثبات وةشأة قيود نظامية ليا قأن يكون لممن.  

  ًعمى عاتق المنشأة أن يكون العجز واردا. 

  أن تكون ىناك وحدة في المنشأة فإذا اندمجت مع غيرىا أو غيرت شكميا وأدى ىذا إلى زوال الشخصية
ن الشخصية السابقة فال مجال عالحقوقية لممنشأة أو إنشاء منشأة جديدة ذات شخصية حكمية متميزة 

 .ل نقل العجزلقبو 

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

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

 : فوالذ املواد .14

 :ويتمثل ىذا الحساب بـ
 .االستعمالقبل طبيعي مثل مادة تتبخر  .1

 .غير طبيعي يكون مفتعل مثل سوء التخزين والسرقة .1

 .تتشكل ىذه الفواقد قبل البدء بالعممية اإلنتاجية وتنزل من تكمفة المواد الداخمة باإلنتاجو 
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 انبياٌ انضسيبي يالدظات دلمء
 

إىل جاَب  رلى انوطين نهًكهف تذوٌٍ ان  بعهى رلى ضرٌيب جي(  يؤسست فردٌت)يف دال عذو دصول املكهف  -1

 . خاَت انرلى انضرٌيب 

 ؟يٍ هى املهزيوٌ بتمذٌى انبٍاٌ   -2
 كافة مكمفي األرباح الحقيقية

 يتى ٌمذو انبٍاٌ ؟ -3
يترتب عمى المكمفين أن يقدموا بيان بنتائج أعماليم الصافية من ربح أو خسارة خالل السنة السابقة في المواعيد 

 :التالية
  المحدودة والمؤسسات العامة لمشركات المساىمة وذات المسؤولية  كل سنة أيار من11لغاية

 والشركات العامة والمنشآت العامة ومكمفي قسم كبار المكمفين

  اآلخرين المكمفين  لسائر آذار من كل سنة 11لغاية . 

  وز ستين ال تتجا إضافيةيمنح ميمة  أن إليويجوز لوزير المالية في حاالت استثنائية يعود تقديرىا
 .يومًا 

 ملٍ ٌمذو انبٍاٌ ؟  -3
 .يقدم إلى شباك النافذة الواحدة في الدوائر المالية المختصة

 يتى ٌتى سذاد انضرٌبت املستذمت مبوجب انبٍاٌ انضرٌيب؟   -4

 .البيان ميمة تقديم انتياءتاريخ  تميخالل مدة أقصاىا ثالثون يومًا 

 يا هً األرباح اخلاضعت نهضرٌبت ؟   -5
الذي يتألف من مجموع اإليرادات  المتحقق خالل سنة األعمال و طرح الضريبة عمى أساس الربح الصافيت

اإلجمالية ألعمال المكمف الخاضعة ليذه الضريبة عمى اختالف أنواعيا بعد أن تحسم منيا األعباء والنفقات التي 
قد توصمنا إلى الربح المحاسبي وبموجب  تقتضييا ممارسة ىذه األعمال أو التي تالزم نوع العمل، وبذلك نكون

 .قائمة التعديل الضريبي يتم التوصل إلى األرباح الخاضعة لمضريبة

 ؟ يا هً املصروفاث انيت ختصى يٍ إمجايل األرباح نهتوصم نصايف انربخ -6
 

 :األعباء والنفقات القابلة للتنزٌل وهً على سبٌل المثال ال الحصر 

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

 .الرواتب واألجور والحوافز التي تدفع لممستخدمين والعمال بدال عن خدماتيم -1
 .في التأمينات االجتماعيةالمدفوع لقاء حصة رب العمل  -1
 .المخصص المدخر لدفع تعويض التسريح أو مكافأة نياية الخدمة أو تعويضات الطوارئ وفقا لقانون العمل -5
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االستيالكات المقبولة بصورة عامة تبعا لمقواعد الفنية في كل نوع من أنواع الصناعة والتجارة والمين  -4
  :تقديم جدول مفصل بمفرداتيا يتضمن والحرف ما عدا استيالك العقارات بشرط 

 
 

 .االستيالكات المتراكمة/ قسط االستيالك السنوي / معدل االستيالك / قيمة الشراء / تاريخ الشراء / النوع 
والمقصود بيا المبالغ التي تمثل نفقات مترتبة لكنيا لم  .وتقبل أيضا المخصصات التي تمثل عبئا حقيقيا ومحددا

 .كمصروف الكيرباء لمشيرين األخيرين من العام وما شابو ذلك .مالتسدد في سنة األع
الضرائب والرسوم المترتبة في الجميورية العربية السورية عمى المكمف والمدفوعة خالل السنة التي تحققت  -0

 .فييا األرباح ما عدا ضريبة األرباح الصافية المفروضة بموجب ىذا الباب
المكمفين مقابل وصوالت رسمية لجيات عامة أو خاصة معترف بيا رسميا بأنيا  التبرعات المدفوعة من قبل -7

ذات نفع عام شريطة أن تكون الجيتان المتبرعة والمتبرع ليا تمسكان قيودا ودفاتر نظامية مقبولة من قبل دوائر 
 .من األرباح الصافية% 1ضريبة الدخل وبما ال تتجاوز 

و المحددة بموجب أحكام قرار ثوقة ذات الصمة المباشرة بالعمل الصناعي النفقات الشخصية المو المصاريف و  -8
 .1669و لعام . م / 18مجمس الوزراء رقم 
  -1المادة 

تعتبر من النفقات الشخصية التي يجوز تنزيميا من األرباح غير الصافية السنوية لممكمفين الصناعيين 
 :النفقات والمصاريف التالية

المتعطمين عن العمل من أجل إكسابيم ميارات خاصة تؤىميم  نفقات تدريب عناصر من  .1
 .دخول سوق العمل السورية

نفقات البحث العممي الخاصة بمنشآتو أو نفقات البحوث التي تقوم بيا الجامعات أو مراكز   .1
 .األبحاث لصالح قطاع ما يستفيد منو ىو وغيره سواء كان التمويل كميًا أو جزئياً 

بناء  –إقامة مركز صحي وتقديم أجيزة طبية ) تحسين المرافق العامة نفقات المساىمة في   .1
المساىمة في تمويل مشاريع تنموية تقبل بيا الدولة  –مدارس وروضات وتسميميا إلى وزارة التربية

.) 

 .نفقات المشاركة بالمؤتمرات والمعارض الداخمية والخارجية ذات الصمة بالعمل .5

 .لمعاممين لدى المنشأة نفقات دورات التدريب والتأىيل  .4

النفقات المصروفة عمى رعاية المراكز التي تعنى بالمعوقين ودور األيتام بما فييا إقامة   .0
 .مراكز جديدة ليم أو المساىمة في إقامتيا

نفقات شراء وتركيب أجيزة توفير الطاقة بما فييا إقامة محطات التوليد بواسطة الطاقة البديمة   .7
 .لجيات العامةالمقدمة لصالح إحدى ا

نفقات شراء وتركيب أجيزة لمنع التموث البيئي في المنطقة أو التبرع لشراء أجيزة قياس  .8
 .التموث في الماء واليواء لصالح إحدى الجيات العامة

النفقات المصروفة عمى حمالت التشجير في المناطق المجاورة لممنشأة أو المؤدية إلييا أو   .9
 .في أي منطقة أخرى

 .لمصروفة عمى النشاطات الثقافية اليادفة دعمًا لمثقافةالنفقات ا .16
% 7السابقة بنسبة ال تتجاوز / 1/يقبل مجموع النفقات الشخصية المشار إلييا في المادة  -1المادة 

 . ةمن مجموع األرباح الصافية المصرح عنيا شريطة أن تكون موثقة من الجيات ذات العالق
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 :سبٌل المثال ال الحصر تنطوي بصورة خاصة على  اإلجمالٌة األرباحمن للتنزٌل  األعباء والنفقات غٌر القابلة

 .النفقات الرأسمالية التي تؤدي إلى زيادة قيمة الموجودات الثابتة - أ
تؤدي إلى تحسين الموجودات وبالتالي إلى زيادة اإلنتاج أورفع من قيمة الموجودات ما لم  التيمثال ذلك النفقات 
 .صيانة حيث تعتبر عندىا من النفقات الجارية المقبولة تكن من نفقات ال

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

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

 .اإلجمالية
 مالحظة

إن المبالغ االحتياطية التي لم تستعمل كميا أو بعضيا لمغاية التي خصصت ليا أو التي لم يعد من موجب 
جرى اقتطاع احتياطي أو مؤونة في عام : المذكورة مثال ذلك  لبقائيا في سنة الحقة تضاف إلى أرباح السنة

عدم استعماليا ولم يعد من موجب لبقائيا تضاف إلى أرباح  1664ثم تبين خالل تدقيق القيود لعام  1661
1664. 

 يا هً عموبت تأخري تمذٌى انبٍاٌ ؟  -7
يبمغ إنذارًا باالمتثال ألحكام قانون ريبي إذا لم  يقدم المكمف الخاضع لمضريبة ضمن الميل المحددة البيان الض

فإن لم يمتثل لذلك خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبمغو اإلنذار تضاف إلى الضريبة المترتبة عميو الدخل 
في حال إذا امتثل المكمف لإلنذار أو % 16إلى ىذه الغرامة منيا لعدم تقديم البيان تخفض  %16غرامة قدرىا 

 .لمدة القانونية قبل تبميغو اإلنذارالبيان بعد ام يتقد

 يا هً عموبت تمذٌى بٍاٌ غري صذٍخ ؟   -8

إذا ثبت لمدوائر المالية عدم شمول البيان لبعض نشاطات المكمف فتقدر أرباحو بصورة مباشرة ويغرم في ىذه 
ذا أبرز المكمف تأي يدًا لبيانو دفاتر محاسبية الحالة بغرامة تعادل مثمي فرق الضريبة المترتبة عمى الربح المكتوم وا 

تضمنت معمومات ثبت عدم صحتيا واستعمل في تنظيميا أساليب احتيالية بغية التيرب من الضريبة كاًل أو 
بعضًا فإنو إضافة إلى الغرامة يحال المكمف المخالف إلى القضاء بقرار من وزير المالية ويعاقب بالحبس لمدة 

الستيراد وتجمد عضويتو في غرف التجارة والصناعة والزراعة لمدة سنة شير واحد ويحرم من إجازات التصدير وا
 .واحدة تمي اكتساب الحكم الدرجة القطعية وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة

 ؟عذو تمذٌى لٍود ووثائك ويستنذاث و  عذو تمذٌى بٍاٌيا هً عموبت    -9
يبمغ إنذارًا باالمتثال ألحكام قانون ددة البيان الضريبي إذا لم  يقدم المكمف الخاضع لمضريبة ضمن الميل المح

فإن لم يمتثل لذلك خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبمغو اإلنذار تضاف إلى الضريبة المترتبة عميو الدخل 
ذا لم يبرز القيود المحاسبية يامن %16غرامة قدرىا    يبمغ إنذار باالمتثال أو رفض تقديم المستندات والوثائق وا 

 
  

تقدر الدوائر المالية أرباح إلنذار المذكور يومًا من تاريخ تبميغو ا/ 14/ألحكام قانون الدخل فان لم يمتثل لذلك خالل 
المكمف مباشرة وفقًا لفعالياتو ونشاطاتو والمعمومات األخرى المتوفرة لدى الدوائر المالية وبصورة ال تقل عن ضعف أعمى 

% 46كمف بيا خالل السنوات الخمس األخيرة وفي ىذه الحالة يتم تغريم المكمف بغرامة تعادل  التي رقم سنوي لألرباح
عمى أن يتم إثبات االمتثال بكتاب خطي يسجل لدى الدوائر المالية خالل الميمة  فالضريبة المقررة عن سنة التكمي من

  .المحددة يشعر بو استعداده إلبراز القيود
 ياهً عموبت تمذٌى بٍاٌ غري يعتًذ يٍ لبم حماسب لاَوًَ -11

يوم من  16نوني يبمغ إنذار باالمتثال فان لم يمتثل لذلك خالل إذا قدم المكمف بيانات غير معتمدة من قبل محاسب قا
تاريخ تبميغو اإلنذار فال يعتد بالبيان غير المعتمد ويضاف إلى الضريبة المترتبة عميو غرامة عدم اعتماد البيان قدرىا 

 .إذا امتثل المكمف خالل الميمة المذكورة % 4منيا وتخفض ىذه الغرامة إلى % 16

 اننشاط  اخلذيً ؟ هو  يا   -  11 
النقل والشحن والترحيل والتفريغ والسياحة والسفر والتخزين والفنادق والتأجير والوساطة : عمى سبيل المثاليشمل و  

المشافي الخاصة واالتصاالت والمحاسبون القانونيون ومكاتب  ،المؤسسات التعميمية الخاصة ،والتوكيالت  والسمسرة 
 .وغيرىا من األنشطة الخدمية األخرى . مصون الجمركيون ومكاتب الدراسات الماليةوالمخ  تدقيق الحسابات 
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