دائرة ضريبت الدخل والمبيعاث  -مديريت خدماث المكلفين والثقافت الضريبي
ِظفىفت اٌخذِبث 2015

اٌتسٍسً

اسُ اٌخذِت

فزعي
تظٕيف اٌخذِت
رئيسي

ِىبْ تمذيُ اٌخذِت

داخٍي

اٌفئت اٌّستفيذة

اٌشزيه في
تمذيُ اٌخذِت
حبرجي

دور اٌشزن

رسبئً
بٕىن
عزق تسٍيُ
بزيذ
اٌخذِت
اٌىتزؤي
شخظي
رسىَ اٌخذِت
اٌخذِت ِؤتّته

اٌشِٓ اٌّستغزق

اٌتشزيع /
اٌتعٍيّبث

شزوط اٌحظىي عٍى
اٌخذِت

اٌىثبئك اٌّغٍىبت

اوال  :خذِبث اٌتسجيً
فتح ٍِف
ضزيبي

عًُع انًذَشَبد

تسجيً ِىٍف

عًُع انًذَشَبد

تعذيً تسجيً ِىٍف

عًُع انًذَشَبد

رمُُخ انًعهىيبد
رمُُخ انًعهىيبد
رمُُخ انًعهىيبد

ال َىعذ

رؾذَش انجشايظ

ال َىعذ

رؾذَش انجشايظ

جّبع اٌخذِبث ِؤتّته

ال َىعذ

رؾذَش انجشايظ

ال يىجذ
جّبع اٌخذِبث
ِؤتّته

*

ال يىجذ

3

انزعهًُبد سلى ( )2نغُخ
 2010يٍ لبَىٌ ػشَجخ
انذخم  • .انًبدح سلى
(/13هـ) يٍ لبَىٌ انؼشَجخ
انعبيخ عهً انًجُعبد سلى
( )6نغُخ .1994

انًكهفٍُ انًغغهٍُ
فٍ شجكخ يكهفٍ
انؼشَجخ انعبيخ عهً
انًجُعبد.

ال يىجذ
جّبع اٌخذِبث
ِؤتّته

2

*

انزعهًُبد سلى ( )2نغُخ
 2010يٍ لبَىٌ ػشَجخ
انذخم  .انًبدح سلى ( )13يٍ
لبَىٌ انؼشَجخ انعبيخ عهً
انًجُعبد سلى ( )6نغُخ
.1994

انًكهفٍُ انزٍَ
ًَبسعىٌ َشبؿًب
خبػعبً نهؼشَجخ
(انشاغجٍُ أو انجبنغٍُ
ؽذ انزغغُم).

*

* * *

08/09/2015

 20دلُمخ

 30دلُمخ

1

1

*

انزعهًُبد سلى () 2نغُخ
 2010يٍ لبَىٌ ػشَجخ
انذخم .

يغزخذيٍُ ،افشاد
وششكبد

*

 20دلُمخ

ال َىعذ

ئصجبد شخظُخ نهًكهف أو انًفىع .
كزبة انزفىَغ فٍ ؽبنخ انزفىَغ .
شهبدح انغغم انزغبسٌ  .عمىد اإلَغبس
يظذلخ يٍ أيبَخ عًبٌ  .سخظخ انًهٍ.

َزىعت عهً انًكهف انزغغُم ثشكم
ئنضايٍ ػًٍ شجكخ يكهفٍ انؼشَجخ
انعبيخ عهً انًجُعبد ئرا رغبوصد يجُعبره
أو ئَشاداره يٍ انغهع ؽذ انزغغُم انًمشس
خالل اصٍُ عشش شهشاً يززبنُخ ،وؽذ
انزغغُم انًمشس هى )10(:آالف دَُبس
نهظُبعخ انخبػعخ نهؼشَجخ انخبطخ.
( )50أنف دَُبس نهمـبع نظُبعٍ)30( .
أنف دَُبس نهمـبع انخذيٍ )75( .أنف
دَُبس نهمـبع انزغبسٌ أو انضساعٍ نُظ
هُبنك ؽذ رغغُم نهًغزىسد

ئصجبد شخظُخ نهًكهف أو انًفىع .
كزبة انزفىَغ فٍ ؽبنخ انزفىَغ.
سخظخانًهٍ  .عمذاالَغبس .انغغم
انزغبسٌ .االعى انزغبسٌ ئٌ وعذ.

ال َىعذ

ئصجبد شخظُخ نهًكهف أو انًفىع .
كزبة انزفىَغ فٍ ؽبنخ انزفىَغ .
شهبدح انزغغُم انؾبنُخ  .شهبدح انغغم
انزغبسٌ سخظخ انًهٍ.

قسم خدمات المكلفين

دائرة ضريبت الدخل والمبيعاث  -مديريت خدماث المكلفين والثقافت الضريبي
ِظفىفت اٌخذِبث 2015

اٌتسٍسً

اسُ اٌخذِت
إٌغبء تسجيً ِىٍف

إعفبء ِٓ اٌتسجيً ٌألشخبص
اٌّسجٍيٓ سببمبً
إعفبء ِٓ اٌتسجيً ٌألشخبص غيز
اٌّسجٍيٓ

فزعي
تظٕيف اٌخذِت
رئيسي

ِىبْ تمذيُ اٌخذِت
عًُع انًذَشَبد
يذَشَخ انغغم واالعفبء
انؼشَجٍ
يذَشَخ انغغم واالعفبء
انؼشَجٍ

داخٍي
رمُُخ انًعهىيبد
يكزت انًذَش انعبو

يكزت انًذَش انعبو

اٌفئت اٌّستفيذة

اٌشزيه في
تمذيُ اٌخذِت
حبرجي
ال َىعذ
ال َىعذ

انًىافمخ عهً اإلعفبء

ال َىعذ

انًىافمخ عهً اإلعفبء

جّبع اٌخذِبث ِؤتّته
جّبع اٌخذِبث ِؤتّته

دور اٌشزن
رؾذَش انجشايظ

جّبع اٌخذِبث ِؤتّته

ال يىجذ
ال يىجذ
ال يىجذ

رسبئً
بٕىن
عزق تسٍيُ
بزيذ
اٌخذِت
اٌىتزؤي
شخظي
رسىَ اٌخذِت
اٌخذِت ِؤتّته

2

األشخبص غُش
انًغغهٍُ فٍ شجكخ
يكهفٍ انؼشَجخ
انعبيخ عهً انًجُعبد.

اٌشِٓ اٌّستغزق

6

*

انزعهًُبد سلى ( )2نغُخ
 2010يٍ لبَىٌ ػشَجخ
انذخم  .انًبدح سلى ( /14و)
يٍ لبَىٌ انؼشَجخ انعبيخ
عهً انًجُعبد سلى ( )6نغُخ
1994

انًكهفٍُ انخبػعخ
يجُعبرهى نُغجخ
انظفش ؽغت يب وسد
فٍ لبَىٌ انًجُعبد
وعهً يغإونُخ
ؿبنت اإلعفبء.

َىو عًم

5

*

انزعهًُبد سلى ( ) 2نغُخ
 2010يٍ لبَىٌ ػشَجخ
انذخم  .انًبدح سلى (/14د ،
و) يٍ لبَىٌ انؼشَجخ انعبيخ
عهً انًجُعبد سلى ( )6نغُخ
1994

اوال  :خذِبث اٌتسجيً

*

*

*
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اعجىعٍُ

4

*

انزعهًُبد سلى ( )2نغُخ
 2010يٍ لبَىٌ ػشَجخ
انذخم  .انًبدح سلى (/14د)
يٍ لبَىٌ انؼشَجخ انعبيخ
عهً انًجُعبد سلى ( )6نغُخ
.1994

انًكهفٍُ انًغغهٍُ
فٍ شجكخ يكهفٍ
انؼشَجخ انعبيخ عهً
انًجُعبد.

اعجىعٍُ

اٌتشزيع /
اٌتعٍيّبث

شزوط اٌحظىي عٍى
اٌخذِت

اٌىثبئك اٌّغٍىبت

ال َىعذ

ئصجبد شخظُخ نهًكهف أوانًفىع .
كزبة انزفىَغ فٍ ؽبنخ انزفىَغ .
شهبدح رغغُم ػشَجخ انًجُعبد انؾبنُخ
كزبة انزظفُخ يٍ وصاسح انظُبعخ
وانزغبسح.

اٌ ركىٌ يجُعبد انًكهفٍُ فعهُب خبػعخ
نُغجخ انظفش ( رظذَش ) ؽغت انُض
انمبَىٍَ ورنك عهً يغإونُخ ؿبنت
االعفبء يٍ انزغغُم .

ئصجبد شخظُخ نهًكهفأ وانًفىع  .كزبة
انزفىَغ فٍ ؽبنخ انزفىَغ  .كزبة
سعًٍ أو اعزذعبء َزؼًٍ ؿهت
اإلعفبء يٍ انزغغُم  .شهبدحانزغغُم .

ال َىعذ

ئصجبد شخظُخ نهًكهف أوانًفىع .
كزبة انزفىَغ فٍ ؽبنخ انزفىَغ .
كزبة سعًٍ أو اعزذعبء َزؼًٍ ؿهت
اإلعفبء يٍ انزغغُم.

قسم خدمات المكلفين

دائرة ضريبت الدخل والمبيعاث  -مديريت خدماث المكلفين والثقافت الضريبي
ِظفىفت اٌخذِبث 2015

اٌتسٍسً

اسُ اٌخذِت
استخزاج شهبدة رلُ ضزيبي
استالَ إلزاراث ضزيبت اٌّبيعبث

فزعي
تظٕيف اٌخذِت
رئيسي

ِىبْ تمذيُ اٌخذِت
عًُع انًذَشَبد
عًُع انًذَشَبد

تسجيً اٌّىٍف بأثز رجعي

رمُُخ انًعهىيبد

عًُع انًذَشَبد

داخٍي
يكبفؾخ انزهشة انؼشَجٍ +
يكزت انًذَش انعبو

ال َىعذ

رؾذَش انجشايظ

اٌفئت اٌّستفيذة

اٌشزيه في
تمذيُ اٌخذِت
حبرجي
ال َىعذ

انًكهفٍُ انًغغهٍُ
فٍ ػشَجخ انذخم.

جّبع اٌخذِبث ِؤتّته

دور اٌشزن
انزأكذ يٍ عذو ػجؾ انًكهف
 /أخز يىافمخ انًذَش انعبو

جّبع اٌخذِبث ِؤتّته

ال يىجذ

*

انًبدح سلى ( )41يٍ لبَىٌ
انؼشَجخ انعبيخ عهً
انًجُعبد سلى ( )6نغُخ
 . 1994انزعهًُبد سلى ()6
نغُخ  2010رعهًُبد ؿشق
رمذَى اإللشاس انؼشَجٍ
نؼشَجخ انًجُعبد. .

*

ال يىجذ

7

*

رسبئً
بٕىن
عزق تسٍيُ
بزيذ
اٌخذِت
اٌىتزؤي
شخظي
رسىَ اٌخذِت
اٌخذِت ِؤتّته

*

انزعهًُبد سلى ( )2نغُخ
 2010يٍ لبَىٌ ػشَجخ
انذخم .

اوال  :خذِبث اٌتسجيً

* *

اٌشِٓ اٌّستغزق

انزعهًُبد سلى ( )2نغُخ
 2010يٍ لبَىٌ ػشَجخ
انذخم  .انًبدح سلى ( /13ط)
يٍ لبَىٌ انؼشَجخ انعبيخ
عهً انًجُعبد سلى ( )6نغُخ
1994

انًكهفٍُ انشاغجىٌ
ثبنزغغُم ػًٍ
شجكخ يكهفٍ
انؼشَجخ انعبيخ عهً
انًجُعبد ثزبسَخ
عبثك.

َىو عًم

 10دلبئك

اٌتشزيع /
اٌتعٍيّبث

شزوط اٌحظىي عٍى
اٌخذِت

اٌىثبئك اٌّغٍىبت

ئصجبد شخظُخ نهًكهفأوانًفىع.كزبة
انزفىَغ فٍ ؽبنخ انزفىَغ  .سخظخ
عذو وعىد ػجؾ عهً انًكهف نذي انذائشح
يضاونخ انًهُخ  .شهبدح انغغم انزغبسٌ
.
 .عمذ ئَغبس .اعى رغبسٌ ئٌ وعذ.
اإللشاساد انؼشَجُخ انغبثمخ.

اٌ َكىٌ انًكهف يغغم نذي انذائشح .

ئصجبد شخظُخ نهًكهف أوانًفىع .
كزبة انزفىَغ فٍ ؽبنخ انزفىَغ.

ثبٔيب  :خذِبث اإللزاراث اٌضزيبيت
انذَىاٌ انعبو  +انجشَذ
اإلنكزشوٍَ نهذائشح

ال َىعذ

اعزالو اإللشاساد يٍ انًكهفٍُ
ورغهًُهب نهذائشح

جّبع اٌخذِبث ِؤتّته

ال يىجذ

3

* * * *
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 30دلُمخ فٍ ؽبل رى رمذًَهب
فٍ انًذَشَبد

9

انًكهفٍُ انًغغهٍُ
فٍ شجكخ يكهفٍ
انؼشَجخ انعبيخ عهً
انًجُعبد.

أٌ َكىٌ اإللشاس انؼشَجٍ يىلع ويخزىو
ثخزى انششكخ ؽغت األطىل أو خزى ئصجبد شخظُخ نهًكهف أوانًفىع.كزبة
انزفىَغ فٍ ؽبنخ انزفىَغ.اإللشاس
يفىع يعزًذ نذي انذائشح أو طبؽت
انؼشَجٍ.
وػىػ اعى
انعاللخ شخظًُب .
انششكخ وانشلى انؼشَجٍ وانعُىاٌ.

قسم خدمات المكلفين

دائرة ضريبت الدخل والمبيعاث  -مديريت خدماث المكلفين والثقافت الضريبي
ِظفىفت اٌخذِبث 2015

اٌتسٍسً

اسُ اٌخذِت

عًُع انًذَشَبد
عًُع انًذَشَبد

رمُُخ انًعهىيبد
رمُُخ انًعهىيبد

فزعي
تظٕيف اٌخذِت
رئيسي

ِىبْ تمذيُ اٌخذِت

اٌفئت اٌّستفيذة

داخٍي
انذَىاٌ انعبو  +انجشَذ
اإلنكزشوٍَ نهذائشح

اٌشزيه في
تمذيُ اٌخذِت
حبرجي
ال َىعذ
ال َىعذ
ال َىعذ

دور اٌشزن
رؾذَش انجشايظ
رؾذَش انجشايظ

استالَ إلزاراث ضزيبت
اٌذخً
تعذيً إلزاراث ضزيبت
اٌّبيعبث
تعذيً إلزاراث ضزيبتاٌذخً

عًُع انًذَشَبد

اعزالو اإللشاسا يٍ
انًكهفٍُ ورغهًُهب نهذائشح

جّبع اٌخذِبث ِؤتّته

ال يىجذ

12

*

انًبدح سلى (  )27يٍ لبَىٌ
ػشَجخ انذخم سلى ()34
نغُخ .2014

رسبئً
بٕىن
عزق تسٍيُ
بزيذ
اٌخذِت
اٌىتزؤي
شخظي
ال يىجذ
ال يىجذ
رسىَ اٌخذِت
جّبع اٌخذِبث ِؤتّته جّبع اٌخذِبث ِؤتّته
اٌخذِت ِؤتّته

11

*

*

*

اٌشِٓ اٌّستغزق

انًكهفٍُ انًغغهٍُ
فٍ ػشَجخ انذخم.

10

*

* * *

 30دلُمخ فٍ ؽبل رى
رمذًَهب فٍ انًذَشَبد

انًبدح ( / 43أ) يٍ لبَىٌ
انؼشَجخ انعبيخ عهً
انًجُعبد سلى ( )6نغُخ
1994

انًكهفٍُ انًغغهٍُ
فٍ شجكخ يكهفٍ
انؼشَجخ انعبيخ عهً
انًجُعبد.

اوال  :خذِبث اٌتسجيً

َىو عًم

انًبدح سلى ( )26يٍ لبَىٌ
ػشَجخ انذخم سلى ()34
نغُخ . 2014

انًكهفٍُ انًغغهٍُ
فٍ شجكخ يكهفٍ
انؼشَجخ انعبيخ عهً
انًجُعبد وػشَجخ
انذخم.

أٌ َكىٌ االلشاس يىلع ويخزىو ثخزى
انششكخ ؽغت األطىل .وػىػ اعى
انششكخ وانشلى انؼشَجٍ وانعُىاٌ .أٌ
َكىٌ دخم انًكهف انغُىٌ َزغبوص 12
أنف ئرا كبٌ أعضة و 24أنف ئرا كبٌ
يزضوط.

ئصجبد شخظُخ نهًكهف أوانًفىع .
كزبة انزفىَغ فٍ ؽبنخ انزفىَغ .
اإللشاس انؼشَجٍ  .لشص يذيظ َؾزىٌ
يعهىيبد عٍ انششكخ ( أعًبء
انًىسدٍَ ،أعًبء انًشزشٍَ ،انًىظفٍُ،
يبنك اإلَغبس) فٍ ؽبنخ رغبوصد
انًجُعبد  100أنف دَُبس.

ئصجبد شخظُخ نهًكهف أوانًفىع .
أٌ ال رغجمه انذائشح ئنً اكزشبف انخـأ فٍ
كزبة انزفىَغ فٍ ؽبنخ انزفىَغ .
اإللشاس.أٌ ال َكىٌ انًذلك لذ أطذس
اإللشاساد انؼشَجُخ انًعذنخ األطهُخ
يزكشح ؽؼىس ثشأٌ اإللشاس انًشاد رعذَهه.
وطىسح عُهب يشفمخ ثاشعبس انزعذَم.

َىو عًم

اٌتشزيع /
اٌتعٍيّبث

شزوط اٌحظىي عٍى
اٌخذِت

اٌىثبئك اٌّغٍىبت

ئصجبد شخظُخ نهًكهف أوانًفىع .
كزبة انزفىَغ فٍ ؽبنخ انزفىَغ .
اإللشاس انًعذل األطهٍ .

أٌ ال َكىٌ انًذلك لذ أطذس يزكشح
ؽؼىس ثشأٌ اإللشاس انؼشَجٍ.

ثبٌثب  :خذِبث اٌتحظيً

4
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قسم خدمات المكلفين

دائرة ضريبت الدخل والمبيعاث  -مديريت خدماث المكلفين والثقافت الضريبي

ِظفىفت اٌخذِبث 2015

داخٍي
يكزت انًذَش انعبو

وصاسح انًبنُخ فٍ ؽبل رضَذ االلغبؽ
عٍ()24لغـبً
انًذَش انعبو فٍ ؽبل رضَذ
األلغبؽ عٍ  18شهش

وصاسح انًبنُخ فٍ ؽبل رضَذ
االلغبؽ عٍ()24لغـبً

انًىافمخ عهً انزمغُؾ

جّبع اٌخذِبث ِؤتّته

ال َىعذ

سد (ئنغبء) انكفبنخ

جّبع اٌخذِبث ِؤتّته

اٌتسٍسً

اسُ اٌخذِت

اٌّىافمت عٍى تمسيظ اٌّببٌغ اٌضزيبيت
اٌّستحمت /ضزيبت اٌّبيعبث

عًُع انًذَشَبد

اٌّىافمت عٍى تمسيظ اٌّببٌغ
اٌضزيبيت اٌّستحمت /ضزيبت
اٌذخً

عًُع انًذَشَبد

15

رد (إٌغبء) اٌىفبالث

*

ئعشاءاد داخهُخ

الَىعذ

انًىافمخ عهً انزمغُؾ

جّبع اٌخذِبث ِؤتّته

ال يىجذ

ال يىجذ

ال يىجذ

14

*

ئعشاءاد داخهُخ

عًُع انًذَشَبد

ِىبْ تمذيُ اٌخذِت

اٌفئت اٌّستفيذة

اٌشزيه في
تمذيُ اٌخذِت

حبرجي

دور اٌشزن

رسبئً
بٕىن
عزق تسٍيُ
بزيذ
اٌخذِت
اٌىتزؤي
شخظي
رسىَ اٌخذِت
اٌخذِت ِؤتّته

اٌشِٓ اٌّستغزق

عذد األلغبؽ ألم يٍ  24لغؾ:
عبعزٍُ .عذد األلغبؽ أكضش يٍ 24
لغؾَ :ىو عًم.

فٍ ؽبل كبَذ كفبنخ رمغُؾ:
عذد األلغبؽ ألم يٍ 24
 60دلُمخ .فٍ ؽبل كفبنخ
لغؾ :عبعزٍُ .عذد األلغبؽ
أكضش يٍ  24لغؾَ :ىو عًم .يغزىسد نهغُش 7 :أَبو عًم.

انًكهفٍُ انًمذيىٌ
كفبالد ثُكُخ أو
عذنُخ.

*

13

*

فزعي
تظٕيف اٌخذِت
رئيسي

قسم خدمات المكلفين
5

أٌ َكىٌ انًكهف أَهً رمغُـه وال َىعذ
عهُه أسطذح يغزؾمخ.

ئصجبد انشخظُخ نظبؽت انعاللخ .
كزبة انزفىَغ نهًفىع عٍ انًكهف .
اعزذعبء أو كزبة سعًٍ يٍ انًكهف
َزؼًٍ ؿهت ئنغبء انكفبنخ .

*
انًكهفٍُ انًغغهٍُ
ػًٍ شجكخ ػشَجخ
انذخم ونذَهى سلى
ػشَجٍ.

اوال  :خذِبث اٌتسجيً

ئعشاءاد داخهُخ

اٌتشزيع /
اٌتعٍيّبث

08/09/2015

وعىد أسطذح يغزؾمخ عهً انًكهف.

ئصجبد شخظُخ نهًكهف أوانًفىع .
كزبة انزفىَغ فٍ ؽبنخ انزفىَغ .
اعزذعبء يٍ انًكهف َزؼًٍ ؿهت
انزمغُؾ ( فٍ ؽبل كبٌ انزمغُؾ أكضش يٍ
18شهش).
انًكهفٍُ انًغغهٍُ
فٍ شجكخ يكهفٍ
انؼشَجخ انعبيخ عهً
انًجُعبد.

*

وعىد أسطذح يغزؾمخ عهً انًكهف.

ئصجبد انشخظُخ نظبؽت انعاللخ .
كزبة انزفىَغ نهًفىع عهً انًكهف.

شزوط اٌحظىي عٍى
اٌخذِت

اٌىثبئك اٌّغٍىبت

دائرة ضريبت الدخل والمبيعاث  -مديريت خدماث المكلفين والثقافت الضريبي
ِظفىفت اٌخذِبث 2015

اٌتسٍسً

اسُ اٌخذِت

فزعي
تظٕيف اٌخذِت
رئيسي

ِىبْ تمذيُ اٌخذِت

داخٍي

اٌفئت اٌّستفيذة

اٌشزيه في
تمذيُ اٌخذِت
حبرجي

دور اٌشزن

تظذيك اٌشيىبث

إبزاَ عمذ ِظبٌحت
فه حجش
استخزاج بيبْ ضزائب

عًُع انًذَشَبد
عًُع انًذَشَبد
عًُع انًذَشَبد
عًُع انًذَشَبد

الَىعذ
ال َىعذ
انًعهىيبد وااللزـبعبد
رمُُخ انًعهىيبد

الَىعذ
ال َىعذ

سفع انؾغض عٍ انًكهفٍُ
رؾذَش انجشايظ

ال َىعذ

ال َىعذ

جّبع اٌخذِبث ِؤتّته
جّبع اٌخذِبث ِؤتّته
جّبع اٌخذِبث ِؤتّته

ال َىعذ

ال َىعذ

ال يىجذ
جّبع اٌخذِبث
ِؤتّته
ال يىجذ
ال يىجذ
ال يىجذ

6

رسبئً
بٕىن
عزق تسٍيُ
بزيذ
اٌخذِت
اٌىتزؤي
شخظي
رسىَ اٌخذِت
اٌخذِت ِؤتّته

19

*

ئعشاءاد داخهُخ

انًكهفٍُ انًغغهٍُ
نذي شجكخ ػشَجخ
انذخم وانًجُعبد
(نذَهى سلى ػشَجٍ).

*

* *

08/09/2015

 30دلُمخ

18

*

انًبدح سلى ( /40أ ،ة) يٍ
لبَىٌ ػشَجخ انذخم سلى
( )34نغُخ  • .2014انًبدح
( )54يٍ لبَىٌ انؼشَجخ
انعبيخ عهً انًجُعبد سلى
( )6نغُخ 1994

انًكهفٍُ انزٍَ رى
انؾغض عهً أيىانهى
عىاء انًُمىنخ أو
غُش انًُمىنخ.

*

َىو عًم

17

*

انًبدح سلى ( )29يٍ لبَىٌ
انؼشَجخ انعبيخ عهً
انًجُعبد سلى ( )6نغُخ
. 1994

انًكهفٍُ انزٍَ عهُهى
أسطذح يغزؾمخ
وغشايبد وَشغجىٌ
ثبنًظبنؾخ عهُهب.

 15دلُمخ

16

*

ئعشاءاد داخهُخ

*

 30دلُمخ

اوال  :خذِبث اٌتسجيً

انًكهفٍُ انًغغهٍُ
فٍ شجكخ يكهفٍ
انؼشَجخ انعبيخ عهً
انًجُعبد وػشَجخ
انذخم.

اٌشِٓ اٌّستغزق

اٌتشزيع /
اٌتعٍيّبث

شزوط اٌحظىي عٍى
اٌخذِت

اٌىثبئك اٌّغٍىبت

عذو وعىد أسطذح يغزؾمخ عهً انًكهف.
أٌ َكىٌ يجهغ انشُك 1000
دَُبس فًب فىق.

ئصجبد شخظُخ نهًكهف أوانًفىع .
كزبة انزفىَغ فٍ ؽبنخ انزفىَغ .
انشُك انًشاد رظذَمه .

ال َىعذ

ئصجبد شخظُخ نهًكهف أوانًفىع .
كزبة انزفىَغ فٍ ؽبنخ انزفىَغ .

دفع انًجبنغ انًزشرجخ عهً انؾغض كبيهخ.

ال َىعذ

ئصجبد شخظُخ نهًكهف أوانًفىع .
كزبة انزفىَغ فٍ ؽبنخ انزفىَغ.

ئصجبد شخظُخ نهًكهف أوانًفىع .
كزبة انزفىَغ فٍ ؽبنخ انزفىَغ .

قسم خدمات المكلفين

دائرة ضريبت الدخل والمبيعاث  -مديريت خدماث المكلفين والثقافت الضريبي
ِظفىفت اٌخذِبث 2015

اٌتسٍسً

اسُ اٌخذِت

فزعي
تظٕيف اٌخذِت
رئيسي

ِىبْ تمذيُ اٌخذِت

اٌفئت اٌّستفيذة

داخٍي
ال َىعذ
رمُُخ انًعهىيبد
رمُُخ انًعهىيبد

جّبع اٌخذِبث ِؤتّته

ال يىجذ

اٌشزيه في
تمذيُ اٌخذِت
ال َىعذ

رؾذَش انجشايظ

جّبع اٌخذِبث ِؤتّته

ال يىجذ

وسصخ األشخبص
انًغغهٍُ فٍ شجكخ
انؼشَجخ انعبيخ عهً
انًجُعبد وػشَجخ
انذخم.

حبرجي
الَىعذ

الَىعذ

جّبع اٌخذِبث ِؤتّته

ال يىجذ

عبعزٍُ

انششكبد ثكبفخ
أَىاعهب.

* *

دور اٌشزن

رسبئً
بٕىن
عزق تسٍيُ
بزيذ
اٌخذِت
اٌىتزؤي
شخظي
رسىَ اٌخذِت
اٌخذِت ِؤتّته

اٌشِٓ اٌّستغزق

* *

بزاءة اٌذِت ٌٍّستخذَ

عًُع انًذَشَبد

بزاءة اٌذِت ٌٍشزوبث

عًُع انًذَشَبد

22

بزاءة اٌذِت ٌٍّتىفى اٌّسجً

*

ئعشاءاد داخهُخ

7

ال َىعذ

21

*

ئعشاءاد داخهُخ

رؾذَش انجشايظ

20

*

ئعشاءاد داخهُخ

عًُع انًذَشَبد

اوال  :خذِبث اٌتسجيً

*

08/09/2015

أٌ َكىٌ انًكهف يهزضو ثزمذَى إللشاساد
انؼشَجُخ انغُىَخ .أٌ َكىٌ انًكهف يغذد
نهًجبنغ انًبنُخ انًغزؾمخ عهُه.

ئصجبد شخظُخ نهًكهف أوانًفىع .
كزبة انزفىَغ فٍ ؽبنخ انزفىَغ .
شهبدح انشوارت .

أٌ ركىٌ انششكخ يهزضيخ ثزمذَى اإللشاساد
انؼشَجُخ انغُىَخ  .أٌ ركىٌ انششكخ
يغذدح نهًجبنغ انًبنُخ انًغزؾمخ عهُهب .
رىسَذ االلزـبعبد انزٍ رمىو انششكخ
ثبلزـبعهب  .رىسَذ يعهىيبد عٍ انششكخ
( انًشزشَبد ،انًجُعبد ،انًظبسف) .

ئصجبد شخظُخ نهًكهف أوانًفىع .
كزبة انزفىَغ فٍ ؽبنخ انزفىَغ .
عغم ثباللزـبعبد .

فٍ ؽبل عذو وعىد
أسطذح عهً انًزىفً3 :
عبعبد .فٍ ؽبل وعىد

انًكهفٍُ انًغغهٍُ
فٍ شجكخ يكهفٍ
انؼشَجخ انعبيخ عهً
انًجُعبد وػشَجخ
انذخم (انًغزخذيٍُ).

عبعخ

اٌتشزيع /
اٌتعٍيّبث

شزوط اٌحظىي عٍى
اٌخذِت

اٌىثبئك اٌّغٍىبت

أٌ َكىٌ انًزىفً يغغالً فٍ شجكخ
انؼشَجخ انعبيخ عهً انًجُعبد وػشَجخ
انذخم.

ئصجبد شخظُخ نهىسصخ أوانًفىع .
كزبة انزفىَغ فٍ ؽبنخ انزفىَغ .
شهبدح انىفبح نهًزىفً أو ؽغخ اإلسس .

قسم خدمات المكلفين

دائرة ضريبت الدخل والمبيعاث  -مديريت خدماث المكلفين والثقافت الضريبي
ِظفىفت اٌخذِبث 2015

اٌتسٍسً

اسُ اٌخذِت

فزعي
تظٕيف اٌخذِت
رئيسي

ِىبْ تمذيُ اٌخذِت

داخٍي

اٌفئت اٌّستفيذة

اٌشزيه في
تمذيُ اٌخذِت
حبرجي

دور اٌشزن

رسبئً
بٕىن
عزق تسٍيُ
بزيذ
اٌخذِت
اٌىتزؤي
شخظي
رسىَ اٌخذِت
اٌخذِت ِؤتّته

بزاءة اٌذِت ٌٍّتىفى غيز اٌّسجً

عًُع انًذَشَبد

اعتّبد ِعبدٌت اٌتظٕيع

عًُع انًذَشَبد

تأجيً دفع اٌضزيبت
اٌعبِت عٕذ االستيزاد

يكزت انًذَش انعبو

عًُع انًذَشَبد

رمُُخ انًعهىيبد
يذَشَخ انُشبؽ انظُبعٍ /
انشلبثخ انذاخهُخ

ال َىعذ
دَىاٌ انًؾبعجخ.
ال َىعذ

رؾذَش انجشايظ

25

*

انًبدح سلى (/ 26د) يٍ لبَىٌ
انؼشَجخ انعبيخ عهً
انًجُعبد انذخم سلى ()6
نغُخ 1994

انًكهفٍُ انًغغهٍُ
فٍ شجكخ يكهفٍ
انؼشَجخ انعبيخ عهً
انًجُعبد.

جّبع اٌخذِبث ِؤتّته

24

*

ئعشاءاد داخهُخ

انًكهفٍُ انًغغهٍُ
فٍ شجكخ يكهفٍ
انؼشَجخ انعبيخ عهً
انًجُعبد وػشَجخ
انذخم.

ال يىجذ

23

*

ئعشاءاد داخهُخ

وسصخ األشخبص غُش
انًغغهٍُ فٍ شجكخ
انؼشَجخ انعبيخ عهً
انًجُعبد وػشَجخ
انذخم.

*

فٍ ؽبل عذو وعىد أسطذح عهً
انًزىفً 60 :دلُمخ .فٍ ؽبل وعىد
أسطذح عهً انًزىفً 3 :عبعبد

اوال  :خذِبث اٌتسجيً

اٌشِٓ اٌّستغزق

اٌتشزيع /
اٌتعٍيّبث

شزوط اٌحظىي عٍى
اٌخذِت

ال َىعذ

اٌىثبئك اٌّغٍىبت

ئصجبد شخظُخ نهىسصخ أوانًفىع.كزبة
انزفىَغ فٍ ؽبنخ انزفىَغ  .شهبدح
انىفبح نهًزىفً أو ؽغخ اإلسس .
اعزذعبء َزؼًٍ ؿهت انؾظىل عهً
ثشاءح انزيخ نهًزىفً .

رابعب  :خذِبث اٌتذليك
ئعذاد كزبة انًىافمخ عهً
يعبدنخ انزظُُع

جّبع اٌخذِبث ِؤتّته

ال يىجذ

انًىافمخ عهً رأعُم
دفع انؼشَجخ

جّبع اٌخذِبث ِؤتّته

ال يىجذ

08/09/2015

 10أَبو عًم

*

 10أَبو عًم

8

*

أٌ َكىٌ انًكهف يًبسط نهُشبؽ
انظُبعٍ ( نذَه يظُع).

ئصجبد شخظُخ نهًكهف أوانًفىع .
كزبة انزفىَغ فٍ ؽبنخ انزفىَغ .
سخظخ يهٍ  .اعزذعبء َزؼًٍ ؿهت
اعزًبد يعبدنخ انزظُُع .

أٌ َكىٌ انًكهف يغغم الصٍُ عشش شهش.
أٌ َكىٌ انًكهف غُش يشركت
نغشائى انزهشة انؼشَجٍ.

ئصجبد شخظُخ نهًكهف أوانًفىع .
كزبة انزفىَغ فٍ ؽبنخ انزفىَغ .
اعزذعبء َزؼًٍ ؿهت رأعُم دفع
انؼشَجخ .

قسم خدمات المكلفين

دائرة ضريبت الدخل والمبيعاث  -مديريت خدماث المكلفين والثقافت الضريبي
ِظفىفت اٌخذِبث 2015

اٌتسٍسً

اسُ اٌخذِت

فزعي
تظٕيف اٌخذِت
رئيسي

ِىبْ تمذيُ اٌخذِت

داخٍي

اٌفئت اٌّستفيذة

اٌشزيه في
تمذيُ اٌخذِت
حبرجي

دور اٌشزن

عٍب خظُ اٌضزيبت اٌّذفىعت عٍى اٌبضبعت
تأجيً دفع ضزيبت اٌذخً عٍى
اٌّىافمت عٍى إتالف بضبعت اٌّىٍف
اٌّىجىدة بحىسة اٌشخض عٕذ تسجيٍه
اٌّستىرداث

عًُع انًذَشَبد

ال َىعذ

عًُع انًذَشَبد

نغُخ اإلرالف  +يكزت انًذَش
انعبو

عًُع انًذَشَبد

ال َىعذ

ال َىعذ
ال َىعذ
ال َىعذ

ال َىعذ
انًىافمخ عهً اإلرالف

جّبع اٌخذِبث ِؤتّته
جّبع اٌخذِبث ِؤتّته

ال َىعذ

جّبع اٌخذِبث ِؤتّته

ال يىجذ
ال يىجذ
ال يىجذ

*

 60دلُمخ

28

*

انًبدح سلى (/ 19د) يٍ لبَىٌ
انؼشَجخ انعبيخ عهً
انًجُعبد انذخم سلى ()6
نغُخ 1994

انًكهفٍُ انًغغهٍُ
فٍ شجكخ يكهفٍ
انؼشَجخ انعبيخ عهً
انًجُعبد.

*

انًىافمخ عهً رشكُم انهغُخ60 :
دلُمخ .عًهُخ انغشد)3-2( :
عبعخ.

27

*

ئعشاءاد داخهُخ

انًكهفٍُ انًغغهٍُ
فٍ شجكخ يكهفٍ
انؼشَجخ انعبيخ عهً
انًجُعبد وػشَجخ
انذخم.

*

 60دلُمخ

26

*

انًبدح سلى (/ 19أ ) يٍ
لبَىٌ ػشَجخ انذخم سلى
( )34نغُخ 2014

انًكهفٍُ انًغغهٍُ
فٍ شجكخ ػشَجخ
انذخم.

رسبئً
بٕىن
عزق تسٍيُ
بزيذ
اٌخذِت
اٌىتزؤي
شخظي
رسىَ اٌخذِت
اٌخذِت ِؤتّته

اوال  :خذِبث اٌتسجيً

اٌشِٓ اٌّستغزق

اٌتشزيع /
اٌتعٍيّبث

شزوط اٌحظىي عٍى
اٌخذِت

اٌىثبئك اٌّغٍىبت

ئصجبد شخظُخ نهًكهف أوانًفىع .
اَـجبق انششوؽ انًىعىدح فٍ لشاس
كزبة انزفىَغ فٍ ؽبنخ انزفىَغ .
انزضاو
يغهظ انىصساء سلى (. )278
رمذَى انًُضاَُخ عٍ انغُخ يذاس انجؾش .
انًكهف  3عُىاد ثزمذَى انكشىف .رغذَذ
اعزذعبء َزؼًٍ ؿهت رأعُم دفع
األسطذح انًغزؾمخ ػًٍ انًذد انمبَىَُخ.
انؼشَجخ .

ال َىعذ

ال َىعذ

ئصجبد شخظُخ نهًكهف أوانًفىع .
كزبة انزفىَغ فٍ ؽبنخ انزفىَغ .
اعزذعبء أو كزبة سعًٍ يٍ انششكخ
َزؼًٍ ؿهت انًىافمخ عهً ئرالف
انجؼبعخ  .كشف يٍ انًكهف َزؼًٍ
أعذاد وأَىاع ولُى انجؼبعخ انًشاد
ئرالفهب.

ئصجبد شخظُخ نهًكهف أوانًفىع .
كزبة انزفىَغ فٍ ؽبنخ انزفىَغ .
اعزذعبء أو كزبة سعًٍ يٍ انًكهف .
كشف رفظُهٍ ثبنجؼبعخ َزؼًٍ
انظُف وانكًُخ وسلى انجُبٌ أو فبرىسح
انششاء انًعضصح وربسَخه ولًُخ
انؼشَجخ انًذفىعخ وانًـهىة خظًهب
نظبنؾه .

خبِسب  :خذِبث اٌزد اٌضزيبي

9

08/09/2015

قسم خدمات المكلفين

دائرة ضريبت الدخل والمبيعاث  -مديريت خدماث المكلفين والثقافت الضريبي
ِظفىفت اٌخذِبث 2015

اٌتسٍسً

اسُ اٌخذِت
رد اٌضزيبت ٌألفزاد
واٌشزوبث  /ضزيبت
اٌذخً
رد اٌضزيبت اٌتي تُ
تحظيٍهب ببٌخغأ
رداٌضزيبت ٌٍّظذريٓ غيزاٌّسجٍيٓ

فزعي
تظٕيف اٌخذِت
رئيسي

ِىبْ تمذيُ اٌخذِت
عًُع انًذَشَبد
يذَشَخ انغغم
واالعفبء انؼشَجٍ

انشلبثخ انذاخهُخ  +يغبعذ انًذَش انعبو  +انشإوٌ انًبنُخ

عًُع انًذَشَبد

داخٍي
انشإوٌ انًبنُخ
ال َىعذ

ال َىعذ
دَىاٌ انًؾبعجخ

اٌفئت اٌّستفيذة

اٌشزيه في
تمذيُ اٌخذِت
حبرجي
ال َىعذ

دور اٌشزن
طشف انشدَخ
ال َىعذ
انًىافمخ وطشف شُك انشدَخ

جّبع اٌخذِبث ِؤتّته

ال يىجذ

10

رسبئً
بٕىن
عزق تسٍيُ
بزيذ
اٌخذِت
اٌىتزؤي
شخظي
ال يىجذ
ال يىجذ
رسىَ اٌخذِت
جّبع اٌخذِبث
جّبع اٌخذِبث ِؤتّته
اٌخذِت ِؤتّته
ِؤتّته

31

*

انًبدح سلى (/20د) يٍ لبَىٌ
انؼشَجخ انعبيخ عهً
انًجُعبد سلى ( )6نغُخ
انًبدح
1994
سلى ( )3يٍ انزعهًُبد سلى
( )9نغُخ  2010رعهًُبد سد
ػشَجخ انًجُعبد

انًظذسوٌ انزٍَ نهى
سد ػشَجٍ وغُش
يغغهٍُ فٍ شجكخ
يكهفٍ انؼشَجخ
انعبيخ عهً انًجُعبد.

*

*

08/09/2015

 3أشهش

30

*

انًكهفٍُ انًغغهٍُ
فٍ شجكخ يكهفٍ
انؼشَجخ انعبيخ عهً
انًجُعبد.

*

اٌشِٓ اٌّستغزق

انًبدح سلى (/20ة) يٍ
لبَىٌ انؼشَجخ انعبيخ عهً
انًجُعبد سلى ( )6نغُخ
 .1994انًبدح سلى ( )5و
( )6يٍ انزعهًُبد سلى ()9
نغُخ  2010رعهًُبد سد
ػشَجخ انًجُعبد

29

*

اوال  :خذِبث اٌتسجيً

 10أَبو عًم

انًبدح سلى ()38يٍ لبَىٌ
ػشَجخ انذخم سلى ()34
نغُخ 2014

انًكهفٍُ انزٍَ نهى
صَبدح ثبنشطُذ ثعذ
انزذلُك

أٌ ركىٌ انغُخ انًشاد اعزشداد انشدَخ عُهب
لذ خؼعذ نغًُع يشاؽم انزذلُك وانزمذَش.

ئصجبد شخظُخ نهًكهف أوانًفىع .
كزبة انزفىَغ فٍ ؽبنخ انزفىَغ .
شهبدح انشوارت .

أعجىعٍُ

اٌتشزيع /
اٌتعٍيّبث

شزوط اٌحظىي عٍى
اٌخذِت

اٌىثبئك اٌّغٍىبت

ال َىعذ

ال َىعذ

ئصجبد شخظُخ نهًكهف أوانًفىع .
كزبة انزفىَغ فٍ ؽبنخ انزفىَغ .
طىسح عٍ اإللشاس انؼشَجٍ فٍ انفزشح
انزٍ ؽظم ثهب انخـأ  .اعزذعبء َزؼًٍ
ؿهت سد انؼشَجخ انزٍ ؽظهذ ثبنخـأ .

ئصجبد شخظُخ نهًكهف أوانًفىع .
كزبة انزفىَغ فٍ ؽبنخ انزفىَغ .
اإللشاس انؼشَجٍ نهششكخ انجبئعخ
نهًظذس .كزبة طبدس عٍ انشخض
انجبئع َزؼًٍ فبرىسح انًجُعبد
وربسَخهب ،ولًُخ انًجُعبد ،ويمذاس
انؼشَجخ انًغزىفبح ،وانفزشح انؼشَجُخ
انزٍ رى فُهب انزظشَؼ وانزىسَذ عٍ
ػشَجخ يجُعبد رههك انفزشح يىلعٍُ
ويظذلٍُ ؽغت األطىل  .ثُبٌ
االعزُشاد انىاسد ثبعى انًظذس َفغه
نهغهع وانخذيبد انًغزىسدح وانىطىل
انًبنُخ انًذفىعخ ثًىعجه انؼشَجخ
انًزؾممخ عهً يؾزىَبد ثُبٌ
االعزُشادَ.غخخ يٍ فبرىسح انزظذَش
وانًضجذ سلًهب عهً يزٍ ثُبٌ انظبدس.
يعبدنخ انزظُُع انًعزًذح يٍ انغهخ
انًخزظخ ثـهت انشد نهًىاد انذاخهخ فٍ
اَزبط انغهع انًظذسح.

قسم خدمات المكلفين

دائرة ضريبت الدخل والمبيعاث  -مديريت خدماث المكلفين والثقافت الضريبي
ِظفىفت اٌخذِبث 2015

اٌتسٍسً

اسُ اٌخذِت
رد اٌضزيبت ٌٍّظذريٓ
اٌّسجٍيٓ
رد اٌضزيبت ٌألشخبص غيزاٌّميّيٓ
إطذاربغبلت اإلعفبء
ٌٍذبٍىِبسييٓ واٌهيئبث
اٌذبٍىِبسيت
ِٕح اإلعفبءاث
اٌضزيبيت

فزعي
تظٕيف اٌخذِت
رئيسي

ِىبْ تمذيُ اٌخذِت
عًُع انًذَشَبد
يذَشَخ انغغم واالعفبء انؼشَجٍ  /انذائشح انشئُغُخ
ويـبس انًهكخ عهُبء

ال َىعذ

ال َىعذ

يذَشَخ انغغم واالعفبء
انؼشَجٍ

انشلبثخ انذاخهُخ  +يغبعذ انشلبثخ انذاخهُخ  +يغبعذح انًذَش انعبو +
انشإوٌ انًبنُخ
انًذَش انعبو  +انشإوٌ انًبنُخ

ال َىعذ

ال َىعذ
ال َىعذ

جّبع اٌخذِبث ِؤتّته

ال يىجذ

عًُع انًذَشَبد

داخٍي

اٌفئت اٌّستفيذة

اٌشزيه في
تمذيُ اٌخذِت
حبرجي

انًىافمخ وطشف شُك انشدَخ

جّبع اٌخذِبث ِؤتّته

دَىاٌ انًؾبعجخ

انًىافمخ وطشف شُك انشدَخ

جّبع اٌخذِبث ِؤتّته

ال يىجذ
ال يىجذ

*

*

ال يىجذ
جّبع اٌخذِبث
ِؤتّته

دَىاٌ انًؾبعجخ

دور اٌشزن

رسبئً
بٕىن
عزق تسٍيُ
بزيذ
اٌخذِت
اٌىتزؤي
شخظي
رسىَ اٌخذِت
اٌخذِت ِؤتّته

11

عًُع انغهبد انزٍ
رزًزع ثبإلعفبء
انؼشَجٍ

اٌشِٓ اٌّستغزق

35

*

انًبدح سلى ( )21و ( )22يٍ
لبَىٌ انؼشَجخ انعبيخ عهً
انًجُعبد سلى ( )6نغُخ
1994

انهُئبد وانجعضبد
انذثهىيبعُخ،
انغفبساد.

 3أشهش

34

*

انزعهًُبد سلى ( )9نغُخ
 2010رعهًُبد سد ػشَجخ
انًجُعبد .

األشخبص األسدٍَُُ
غُش يمًٍُُ أو
األعبَت انزٍ ال رضَذ
يذح البيزهى عٍ
َ 183ىو فٍ انًًهكخ.

*

 3أشهش

33

*

انًبدح سلى (/20د) يٍ لبَىٌ
انؼشَجخ انعبيخ عهً
انًجُعبد سلى ( )6نغُخ
 . 1994انًبدح سلى ( )8يٍ
انزعهًُبد سلى ( )9نغُخ
 2010رعهًُبد سد ػشَجخ
انًجُعبد

اوال  :خذِبث اٌتسجيً

 60دلُمخ

32

*

انًبدح سلى (/20أ) يٍ لبَىٌ
انؼشَجخ انعبيخ عهً
انًجُعبد سلى ( )6نغُخ
 . 1994انًبدح سلى ( )3يٍ
انزعهًُبد سلى ()9نغُخ
 2010رعهًُبد سد ػشَجخ
انًجُعبد

انًكهفٍُ انًغغهٍُ
فٍ شجكخ يكهفٍ
انؼشَجخ انعبيخ عهً
انًجُعبد ونذَهى سلى
ػشَجٍ.

*

08/09/2015

َىو عًم

اٌتشزيع /
اٌتعٍيّبث

شزوط اٌحظىي عٍى
اٌخذِت

ال َىعذ

اٌىثبئك اٌّغٍىبت

ئصجبد شخظُخ نهًكهف أوانًفىع .
كزبة انزفىَغ فٍ ؽبنخ انزفىَغ .
اإللشاس انؼشَجٍ انًىلع وانًظذق يٍ
لجم انذائشح فٍ انفزشح انزٍ رى ثهب
انزظذَش.

انفبرىسح انؼشَجُخ نهغهع انزٍ رى
ششاؤهب  .طىسح عٍ عىاص انغفش.
أٌ ركىٌ انغهع ثؾىصح األشخبص غُش
ثـبلخ انًغبدسح  .كشف االلبيخ وانؾذود
أٌ ال َمم يمذاس
انًمًٍُُ .
 .ثُبٌ عًشكٍ فٍ ؽبل كبٌ انشد
انؼشَجخ انزٍ عُزى سدهب عٍ  50دَُبس.
انؼشَجٍ أكضش يٍ  500دَُبس.

كزبة سعًٍ يٍ وصاسح انخبسعُخ
َزؼًٍ رًزع انغهخ ؿبنجخ اإلعفبء
أٌ َؾًم ؿبنت انخذيخ انظفخ انذثهىيبعُخ
ثبنظفخ انذثهىيبعُخ  .طىسح عٍ انهىَخ
وَزى رؾذَذهب عٍ ؿشَك وصاسح انخبسعُخ.
انذثهىيبعُخ  .طىسح عٍ عىاص انغفش .
طىسح عٍ انزىلُع انذثهىيبعٍ .

أٌ ركىٌ انغهع انًعفبح ػًٍ انغذول سلى
( )3انًزكىس ثبنًبدح سلى ( )3يٍ يٍ
لبَىٌ انؼشَجخ انعبيخ عهً انًجُعبد سلى
( )6نغُخ .1994

كزبة سعًٍ يٍ انغهخ ؿبنجخ اإلعفبء .

قسم خدمات المكلفين

دائرة ضريبت الدخل والمبيعاث  -مديريت خدماث المكلفين والثقافت الضريبي
ِظفىفت اٌخذِبث 2015

اٌتسٍسً

اسُ اٌخذِت

فزعي
تظٕيف اٌخذِت
رئيسي

ِىبْ تمذيُ اٌخذِت

داخٍي

اٌفئت اٌّستفيذة

اٌشزيه في
تمذيُ اٌخذِت
حبرجي

دور اٌشزن

رسبئً
بٕىن
عزق تسٍيُ
بزيذ
اٌخذِت
اٌىتزؤي
شخظي
رسىَ اٌخذِت
اٌخذِت ِؤتّته

عذَ ِّبٔعت إلطذار بغبلت ِستىرد

عًُع انًذَشَبد

االعتزاع عٍى لزاراث اٌتذليك

عًُع انًذَشَبد

انشلبثخ انذاخهُخ  +يغبعذ انًذَش انعبو

ال َىعذ

انًىافمخ عهً ئطذاس ثـبلخ انًغزىسد

جّبع اٌخذِبث ِؤتّته

37

*

اٌّبدة رلُ ()33
ِٓ لبٔىْ ضزيبت
اٌذخً رلُ ()34
ٌسٕت 2014
 .انًبدح سلى ()48
يٍ لبَىٌ انؼشَجخ
انعبيخ عهً انًجُعبد
سلى ( )6نغُخ 1994

ال يىجذ

36

*

ئعشاءاد داخهُخ

يغزىسدو انجؼبئع
انًغغهٍُ فٍ شجكخ
يكهفٍ انؼشَجخ
انعبيخ عهً انًجُعبد
وػشَجخ انذخم.

*

نهًغغهٍُ انمذايً :عبعزٍُ .نهًغغهٍُ انغذد 3 :أَبو عًم.

اوال  :خذِبث اٌتسجيً

اٌشِٓ اٌّستغزق

اٌتشزيع /
اٌتعٍيّبث

شزوط اٌحظىي عٍى
اٌخذِت

اٌىثبئك اٌّغٍىبت

انًغغهٍُ انمذايً(لجم طذوس لشاس
يغهظ انىصساء ثزبسَخ )24/2/2014
 -1أٌ َكىٌ انًغزىسد يهزضو ثزمذَى
اإللشاساد انؼشَجُخ نؼشَجخ انذخم
ػشَجخ انًجُعبد.
 -2أٌ َكىٌ انًغزىسد يغذد
نألسطذحانًغزؾمخ عهُه.
ئصجبد شخظُخ نهًكهف أو انًفىع .
انًغغهٍُ انغذد (ثعذ طذوس لشاس يغهظ
كزبة انزفىَغ فٍ ؽبنخ انزفىَغ .
انىصساء ثزبسَخ )24/2/2014
اعزذعبء يٍ انًكهف  .كفبنخ ثُكُخ ثمًُخ
 -1أٌ َكىٌ عمف االعزُشاد نهؾبطهٍُ
 10000دَُبس أسدٍَ( نهًغغهٍُ انغذد)
عهً انجـبلخ أول يشح هى  100أنف دَُبس
.
أسدٍَ.
 -2أٌ َؼع انًغزىسد كفبنخ ثُكُخ عُذ
ئطذاس ثـبلخ انًغزىسد ألول يشح ثمًُخ
 10000دَُبس أسدٍَ نًذح عبو يٍ ربسَخ
ئطذاس انجـبلخ نظبنؼ يذَش عبو ػشَجخ
انذخم وانًجُعبد.

سبدسب  :خذِبث االعتزاع

هُئخ االعزشاع

ال َىعذ

انًىافمخ عهً االعزشاع

جّبع اٌخذِبث ِؤتّته

ال يىجذ

*

08/09/2015

ولذ رمذَى االعزشاع 30 :دلُمخ .ولذ
انجذ ثبالعزشاع يٍ لجم انهُئخ :ال
َزغبوص َ 90ىو.

12

انًكهفٍُ انًغغهٍُ
وغُش انًغغهٍُ فٍ
شجكخ يكهفٍ
انؼشَجخ انعبيخ عهً
انًجُعبد وػشَجخ
انذخم.

ئصجبد شخظُخ نهًكهف أوانًفىع .
أٌ َمىو انًكهف ثزمذَى االعزشاع خالل
كزبة انزفىَغ فٍ ؽبنخ انزفىَغ .
يذح ال رضَذ عٍ َ 30ىو يٍ ربسَخ رجهُغه
اشعبس انؼشَجخ انًشاد االعزشاع عهُهب
لشاس انزذلُك
.

قسم خدمات المكلفين

دائرة ضريبت الدخل والمبيعاث  -مديريت خدماث المكلفين والثقافت الضريبي
ِظفىفت اٌخذِبث 2015

اٌتسٍسً

اسُ اٌخذِت

فزعي
تظٕيف اٌخذِت
رئيسي

ِىبْ تمذيُ اٌخذِت

داخٍي

اٌفئت اٌّستفيذة

اٌشزيه في
تمذيُ اٌخذِت
حبرجي

دور اٌشزن

إٌغبء وتب اٌتمذيز

عًُع انًذَشَبد

ال َىعذ

ال َىعذ

جّبع اٌخذِبث ِؤتّته

ال يىجذ

13

رسبئً
بٕىن
عزق تسٍيُ
بزيذ
اٌخذِت
اٌىتزؤي
شخظي
رسىَ اٌخذِت
اٌخذِت ِؤتّته
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*

ئعشاءاد داخهُخ

ال َىعذ

اٌشِٓ اٌّستغزق

اوال  :خذِبث اٌتسجيً

انًكهفٍُ انظبدسح
ثؾمهى كزت رمذَش
نعذو رمذَى اإللشاساد
انؼشَجُخ فٍ
يىعذهب انًؾذد
لبَىَبً.

 30دلُمخ

اٌتشزيع /
اٌتعٍيّبث

*

08/09/2015

شزوط اٌحظىي عٍى
اٌخذِت

طذوس كزبة يـبنجخ يٍ انذائشح ثزغذَذ
انًجبنغ انًغزؾمخ عهً انًكهف

اٌىثبئك اٌّغٍىبت

ئصجبد شخظُخ نهًكهف أو انًفىع .
كزبة انزفىَغ فٍ ؽبنخ انزفىَغ .
اعزذعبء َزؼًٍ اعزشاع انًكهف عهً
كزبة انزمذَش .

قسم خدمات المكلفين

