�إقرار �ضريبة الدخل ال�سنوي
خا�ص بال�شركات

(جدول )95000
امل�صاريف الإدارية والعمومية والأخرى ( اجمع من � 95110إىل )95200
 95110الرواتب والأجور واملزايا الأخرى ()951102 + 951101
951101
الرواتب والأجور واملزايا الأخرى املدفوعة للعاملني (راجع الإر�شاد التا�سع ع�شر)
951102
الرواتب و الأجور املدفوعة لل�شركاء و�أع�ضاء جمل�س الإدارة
 95120الإيجارات واخللوات املدفوعة ()951202 + 951201
951201
الإيجارات املدفوعة
951202
اخللوات املدفوعة (راجع الإر�شاد التا�سع)
 95130اال�ستهالكات واالطفاءات وم�صاريف الت�أ�سي�س وما قبل الت�شغيل()951302 + 951301
951301
اال�ستهالكات و االطفاءات
951302
م�صاريف الت�أ�سي�س وما قبل الت�شغيل (راجع الإر�شاد الثاين ع�شر)
 95140الفوائد والعموالت البنكية()951402 + 951401
951401
الفوائد والعموالت البنكية املدفوعة داخل اململكة
951402
الفوائد والعموالت البنكية املدفوعة خارج اململكة
 95150الأتعاب واال�ست�شارات والعموالت املهنية ()951502 + 951501
951501
الأتعاب واال�ست�شارات والعموالت املهنية املدفوعة داخل اململكة
951502
لأتعاب واال�ست�شارات والعموالت املهنية املدفوعة خارج اململكة
 95160ال�شهرة وحق االمتياز ()951602 + 951601
951601
ال�شهرة وحق االمتياز املدفوع داخل اململكة
951602
ال�شهرة وحق االمتياز املدفوع خارج اململكة
 95170التربعات
 95180املخ�ص�صات ()951802 + 951801
951801
خم�ص�صات الديون امل�شكوك يف حت�صيلها
951802
املخ�ص�صات الأخرى
 95190امل�صاريف الأخرى
 95200الديون املعدومة
جمموع ( اجلدول  )95000يوزع على م�صادر الدخل املختلفة
95301

املبالغ املدفوعة لأي �شخ�ص غري مقيم باململكة مبوجب املادة 12

95302

املبلغ املقتطع مبوجب املادة 12

95303

املبالغ املدفوعة لأي �شخ�ص مبوجب املادة 12

95304

املبلغ املقتطع مبوجب �أحكام املادة 12

(�صناعية /جتارية /زراعية /مقاوالت /اخرى)

وزارة املالية /دائرة �ضريبة الدخل واملبيعات
الرقم ال�ضريبي:

					
التاريخ / /

مديرية  /مركز خدمات �ضريبة:
الرمز الربيدي:
�ص.ب:

ا�سم املكلف:
العنوان :

اجلن�سية
الإقامة

الرمز الربيدي:

�ص.ب:

توجد ح�سابات منظمة
نعم

ال

نوع ال�شركة

فل�س

1

دينار

م�ساهمة عامة

ال�شارع
فاك�س
ا�سم املحا�سب القانوين

ر�أ�س املال

ذات امل�س�ؤولية املحدودة

3

الأجنبية �أو فرعها مقيمة �أم غري مقيمة

99130

الدخل اخلا�ضع لل�ضريبة املعدل من م�صادر الدخل يف اململكة ومن اال�ستثمارات اخلارجية

99510

�ضريبة الدخل امل�ستحقة

99520

جمموع التقا�ص من �ضريبة الدخل امل�ستحقة ( اجمع من )995207 + 995210 + 995209 + 995205 + 995204
995204
اقتطاع  % 2من قيمة اال�سترياد و�أية دفعات مدفوعة مقدم ًا

99530
99540
99550
99570
99590

4

�أخرى

( جدول )99000

ح�ساب ال�ضريبية

اقتطاع  % 5من الفوائد والعموالت والأرباح على الودائع

995209
اقتطاع  % 5من الأتعاب واال�ست�شارات  ...الخ
995210
اقتطاع  % 5من الإيجارات لل�شخ�ص االعتباري
995207
تقا�ص امل�سقفات عن الأمالك امل�ؤجرة ( % 50مبا ال يزيد عن البند رقم )99510
�إعفاء ت�شجيع اال�ستثمار من �ضريبة الدخل امل�ستحقة للم�شاريع اال�ستثمارية قبل 2010/1/1
ر�صيد �ضريبة الدخل امل�ستحقة /الزيادة من م�صادر الدخل من داخل اململكة ومن اال�ستثمارات اخلارجية )99530 + 99520( -99510

�ضريبة الدخل امل�ستحقة على الفروع اخلارجية ( حم�سوبة بن�سبة  % 30من الدخل اخلا�ضع يف البند  99140املتعلق مب�صادر الدخل )
الغرامة املرتتبة على الت�أخري يف تقدمي الإقرار ال�ضريبي (خا�ص ال�ستعمال الدائرة) راجع االر�شاد الثاين والع�شرون
جمموع �أر�صدة ال�ضرائب امل�ستحقة مبا فيها الغرامة  /الزيادة ()99570 + 99550 + 99540

خا�ص ال�ستعمال دائرة �ضريبة الدخل واملبيعات

توقيع املكلف
فل�س

توقيع ال�شخ�ص الذي قام بتعبئة الإقرار

دينار

مبوجب الإي�صال رقم

دفع �ضريبة دخل
و�ضريبة م�ضافة

خا�ص ال�ستعمال دائرة �ضريبة الدخل واملبيعات

و�أخرى
املجموع

مديرية  /مركز خدمات �ضريبة ..........................................................
ا�ستالم الإقرار ال�سنوي
تاريخ ا�ستالم الإقرار / /
ا�سم مقدم الإقرار  ..........................................ا�سم وتوقيع م�ستلم الإقرار .................................................

2

غري �أردنية
�أردنية
غري مقيم فيها
مقيم يف اململكة

20

995205

راجع الإر�شاد ال�سابع والع�شرين
�أرفق �صورة عن الو�صل
راجع الإر�شاد الثامن والع�شرين
�أرفق �صورة عن الو�صل

احلي
هاتف

تاريخ �إقفال احل�سابات
/ /

هاتف:
الرقم الوطني

هاتف:

عنوان الن�شاط الرئي�سي (يعب�أ يف حالة نق�ص يف العنوان �أو تغيريه)
املنطقة
املدينة
�ص.ب
الرمز الربيدي

ا�شهد ب�أن كافة املعلومات الواردة بهذا الإقرار �صحيحة وحقيقية وكاملة و�إنني قد �أدرجت فيه جميع م�صادر دخلي اخلا�ضعة لل�ضريبة.
�أرفق مقدار ال�ضريبة امل�ستحقة نقد ًا  /حوالة � /شيك رقم ..........................................على بنك............................................
راجني تبليغ كافة الإ�شعارات اخلا�صة بال�شركة على عنوان الربيد االلكرتوين ............................................................................
�أو الهاتف النقال رقم� ....................................... :أو الفاك�س رقم  ................................................واعتبار ال�شركة بلغت هذه
الإ�شعارات بالذات وفق ًا لأحكام القانون.
							
التاريخ / /
ا�شهد �أنني قمت بتعبئة هذا الإقرار بناء ًا على املعلومات التي قدمت يل من املكلف

الفرتة ال�ضريبية :

�ص 4

تاريخ

/

/
التوقيع

لال�ستف�سار  :االت�صال على مركز االت�صال هاتف رقم � 4642577أو هاتف املديرية املعنية – املوقع االلكرتوين www.istd.gov.jo :

�ص 1

( )4الدخل من الإيجارات من داخل اململكة
43
�صايف الدخل  /اخل�سارة من االيجارات ( ) 412 - 411
411
�إجمايل الدخل من الأمالك امل�ؤجرة
412
م�صاريف الإيجارات ( ) 4124 + 4122 + 4121
4121
الرواتب والأجور ( راجع ار�شاد التا�سع ع�شر)

م�صادر الدخل
( )1الدخل من ال�شركات ال�صناعية من داخل اململكة
11
املبيعات ()112+111
113
�إجمايل املبيعات املحلية
114
مردودات املبيعات املحلية
111
�صايف املبيعات املحلية ()114 - 113
115
�إجمايل مبيعات الت�صدير
116
مردودات مبيعات الت�صدير
112
�صايف مبيعات الت�صدير ()116 - 115
كلفة املبيعات
12
تكلفة الإنتاج ()123 + 122 + 121
121
تكلفة املواد الأولية امل�ستخدمة يف الإنتاج (1214 - )1213 + 1212 + 1211
1211
مواد �أولية �أول املدة
1212
م�شرتيات مواد �أولية حملية
1213
م�شرتيات مواد �أولية م�ستوردة
1214
مواد �أولية �آخر املدة
122
امل�صاريف ال�صناعية املبا�شرة ( اجمع � 1221إىل )1223
1221
الرواتب والأجور واملزايا الأخرى (( )12212 + 12211راجع الإر�شاد التا�سع ع�شر)
12211
املدفوعة للعاملني
12212
املدفوعة لل�شركاء.
1222
الإيجارات واخللوات املدفوعة ()12222 + 12221
12221
الإيجارات املدفوعة
12222
اخللوات املدفوعة (راجع الإر�شاد التا�سع)
1223
اال�ستهالكات واالطفاءات
123
امل�صاريف ال�صناعية غري املبا�شرة والأخرى
13
كلفة الب�ضاعة امل�صنعة )132 - 131( + 12
131
ب�ضاعة حتت الت�صنيع �أول املدة
132
ب�ضاعة حتت الت�صنيع �آخر املدة
14
ر�صيد الب�ضاعة اجلاهزة ()142 - 141
141
ب�ضاعة جاهزة �أول املدة
142
ب�ضاعة جاهزة �آخر املدة
15
كلفة املبيعات ()14 + 13
16
الدخل القائم من ال�صناعة ()15 - 11
الدخل القائم من املحلي
161
الدخل القائم من الت�صدير
162
16001
ن�سبة الدخل القائم من ال�صناعة ( الدخل القائم من ال�صناعة /كلفة املبيعات )15 -: 16
1701
الإيرادات الأخرى
1801
امل�صاريف الإدارية والعمومية ( منقو ًال من جدول )95000
19
�صايف الدخل  /اخل�سارة من داخل اململكة (1801 - )1701 + 16
( )2الدخل من التجارة من داخل اململكة
21
املبيعات ()212 + 211
213
�إجمايل املبيعات املحلية
214
مردودات املبيعات املحلية
211
�صايف املبيعات املحلية ()214 - 213
215
�إجمايل مبيعات الت�صدير
216
مردودات مبيعات الت�صدير
212
�صايف مبيعات الت�صدير ()216 - 215
25
كلفة املبيعات (253 – )252 + 251
251
ب�ضاعة �أول املدة
252
�صايف امل�شرتيات ()2522 + 2521
2521
املحلية
2522
امل�ستوردة
253
ب�ضاعة �آخر املدة
26
الدخل القائم من التجارة ()25 - 21
261
الدخل القائم من املحلي
262
الدخل القائم من الت�صدير
26001
( ن�سبة الدخل القائم من التجارة  /كلفة املبيعات ) )25 -: 26( :
1702
الإيرادات الأخرى
1802
ً
امل�صاريف الإدارية والعمومية ( منقوال من جدول )95000
29
�صايف الدخل  /اخل�سارة من داخل اململكة (1802 -)1702 + 26

4122

اال�ستهالكات ( راجع ار�شاد الثامن ع�شر)

4124

م�صاريف �أخرى (�أرفق ك�شف بهذه امل�صاريف)

( )5الدخل من املقاوالت من داخل اململكة
51
الدخل القائم من داخل اململكة ()512 - 511
511
�إيرادات امل�شاريع
512
كلفة امل�شاريع
1705
الإيرادات الأخرى مبا فيها فوائد و�أرباح حمفظة الأوراق املالية
1805
امل�صاريف الإدارية والعمومية ( منقو ًال من جدول )95000
59
�صايف الدخل  /اخل�سارة من داخل اململكة (1805 - )1705 + 51
( )7الدخل من اخلدمات من داخل اململكة
731
�إجمايل الإيرادات
7311
�إيرادات اخلدمات املحلية
7312
�إيرادات اخلدمات امل�صدرة
732
تكلفة الإيرادات املبا�شرة
73
الدخل القائم من داخل اململكة ()732 - 731
7301
الدخل القائم من اخلدمات املحلية
7302
الدخل القائم من اخلدمات امل�صدرة
72
الدخل من  /اخللو واملفتاحية
1707
الإيرادات الأخرى
1807
امل�صاريف الإدارية والعمومية ( منقو ًال من جدول )95000
79
�صايف الدخل  /اخل�سارة من داخل اململكة (1807 - )1707 + 73 + 72
( )30الدخل من الزراعة من داخل اململكة
301
املبيعات ( ) 3016 + 3013
3011
�إجمايل املبيعات املحلية
3012
مردودات املبيعات املحلية
3013
�صايف املبيعات املحلية ()3012 - 3011
3014
�إجمايل مبيعات الت�صدير
3015
مردودات مبيعات الت�صدير
3016
�صايف مبيعات الت�صدير ()3015 - 3014
302
كلفة املبيعات (3023 -)3022 + 3021
3021
ب�ضاعة �أول املدة
3022
�صايف امل�شرتيات ()30222 + 30221
30221
املحلية
30222
امل�ستوردة
3023
ب�ضاعة �آخر املدة
303
الدخل القائم من الزراعة ()302 - 301
3031
الدخل القائم من املحلي
3032
الدخل القائم من الت�صدير
30001
(ن�سبة الدخل القائم من الزراعة  /كلفة املبيعات ))302 -: 303( :
304
يعفى �أول �75ألف دينار من الدخل القائم من الزراعة مبا ال يزيد عن قيمة البند رقم ()303
305
الدخل القائم من الزراعة بعد االعفاء ) 304 – 303( .
1730
الإيرادات الأخرى
1830
امل�صاريف الإدارية والعمومية ( منقو ًال من جدول )95000
306
ا�ستبعد ح�صة الدخل املعفي من الزراعة من امل�صاريف ( وفق املعادلة الواردة يف التعليمات رقم ( )9ل�سنة 2010م)
307
امل�صاريف املقبولة ()306 – 1830
309
�صايف الدخل  /اخل�سارة من الزراعة ()307( -)1730 + 305
99150
�صايف الدخل  /اخل�سارة من كافة امل�صادر من داخل اململكة ( اجمع )30 + 4 + 7 + 5 + 2 + 1
99160
�صايف الدخل من اال�ستثمارات اخلارجية
99310
جمموع الإعفاءات والتنزيالت  /الإ�ضافات نتيجة للتعديالت ()983105 + 993103 + 993102 + 993101
993101
�أية تعديالت �سالبة �أو موجبة مبا فيها كافة الدخول املعفاة (ارفق الك�شف التعديلي)
993102
�إعفاء الت�صدير من ال�سلع واخلدمات (راجع الإر�شاد العا�شر)
993103
اخل�سارة املدورة من �سنوات �سابقة(راجع الإر�شاد الع�شرين)
993105
التربعات املدفوعة �إىل الدوائر احلكومية �أو امل�ؤ�س�سات الر�سمية �أو العامة �أو البلديات.
99110
الدخل اخلا�ضع لل�ضريبة من م�صادر الدخل من داخل اململكة ومن اال�ستثمارات اخلارجية ()99310(-)99160 + 99150
99120
99130
99140

�ص 2

التربعات واال�شرتاكات املدفوعة يف اململكة ملقا�صد دينية او خريية او �إن�سانية او علمية او ريا�ضية او مهنية او للأحزاب ح�سب �شروط القانون

الدخل اخلا�ضع لل�ضريبة من م�صادر الدخل من داخل اململكة ومن اال�ستثمارات اخلارجية(ينقل �إىل جدول )99000
الدخل اخلا�ضع  /اخل�سارة من الفروع اخلارجية (وحت�سب �ضريبته يف بند  99550من جدول) 99000
�ص 3

الإقرار املعدل لإقرار �ضريبة الدخل ال�سنوي
خا�ص بال�شركات

(جدول )95000
امل�صاريف الإدارية والعمومية والأخرى ( اجمع من � 95110إىل )95200
 95110الرواتب والأجور واملزايا الأخرى ()951102 + 951101
951101
الرواتب والأجور واملزايا الأخرى املدفوعة للعاملني (راجع الإر�شاد التا�سع ع�شر)
951102
الرواتب و الأجور املدفوعة لل�شركاء و�أع�ضاء جمل�س الإدارة
 95120الإيجارات واخللوات املدفوعة ()951202 + 951201
951201
الإيجارات املدفوعة
951202
اخللوات املدفوعة (راجع الإر�شاد التا�سع)
 95130اال�ستهالكات واالطفاءات وم�صاريف الت�أ�سي�س وما قبل الت�شغيل()951302 + 951301
951301
اال�ستهالكات و االطفاءات
951302
م�صاريف الت�أ�سي�س وما قبل الت�شغيل (راجع الإر�شاد الثاين ع�شر)
 95140الفوائد والعموالت البنكية()951402 + 951401
951401
الفوائد والعموالت البنكية املدفوعة داخل اململكة
951402
الفوائد والعموالت البنكية املدفوعة خارج اململكة
 95150الأتعاب واال�ست�شارات والعموالت املهنية ()951502 + 951501
951501
الأتعاب واال�ست�شارات والعموالت املهنية املدفوعة داخل اململكة
951502
لأتعاب واال�ست�شارات والعموالت املهنية املدفوعة خارج اململكة
 95160ال�شهرة وحق االمتياز ()951602 + 951601
951601
ال�شهرة وحق االمتياز املدفوع داخل اململكة
951602
ال�شهرة وحق االمتياز املدفوع خارج اململكة
 95170التربعات
 95180املخ�ص�صات ()951802 + 951801
951801
خم�ص�صات الديون امل�شكوك يف حت�صيلها
951802
املخ�ص�صات الأخرى
 95190امل�صاريف الأخرى
 95200الديون املعدومة
جمموع ( اجلدول  )95000يوزع على م�صادر الدخل املختلفة
95301

املبالغ املدفوعة لأي �شخ�ص غري مقيم باململكة مبوجب املادة 12

95302

املبلغ املقتطع مبوجب املادة 12

95303

املبالغ املدفوعة لأي �شخ�ص مبوجب املادة 12

95304

املبلغ املقتطع مبوجب �أحكام املادة 12

(�صناعية /جتارية /زراعية /مقاوالت /اخرى)

وزارة املالية /دائرة �ضريبة الدخل واملبيعات
الرقم ال�ضريبي:

					
التاريخ / /

مديرية  /مركز خدمات �ضريبة:
الرمز الربيدي:
�ص.ب:

ا�سم املكلف:
العنوان :

اجلن�سية
الإقامة

الرمز الربيدي:

�ص.ب:

توجد ح�سابات منظمة
نعم

ال

نوع ال�شركة

فل�س

1

دينار

م�ساهمة عامة

ال�شارع
فاك�س
ا�سم املحا�سب القانوين

ر�أ�س املال

ذات امل�س�ؤولية املحدودة

3

الأجنبية �أو فرعها مقيمة �أم غري مقيمة

99130

الدخل اخلا�ضع لل�ضريبة املعدل من م�صادر الدخل يف اململكة ومن اال�ستثمارات اخلارجية

99510

�ضريبة الدخل امل�ستحقة

99520

جمموع التقا�ص من �ضريبة الدخل امل�ستحقة ( اجمع من )995207 + 995210 + 995209 + 995205 + 995204
995204
اقتطاع  % 2من قيمة اال�سترياد و�أية دفعات مدفوعة مقدم ًا

99530
99540
99550
99570
99590

4

�أخرى

( جدول )99000

ح�ساب ال�ضريبية

اقتطاع  % 5من الفوائد والعموالت والأرباح على الودائع

995209
اقتطاع  % 5من الأتعاب واال�ست�شارات  ...الخ
995210
اقتطاع  % 5من الإيجارات لل�شخ�ص االعتباري
995207
تقا�ص امل�سقفات عن الأمالك امل�ؤجرة ( % 50مبا ال يزيد عن البند رقم )99510
�إعفاء ت�شجيع اال�ستثمار من �ضريبة الدخل امل�ستحقة للم�شاريع اال�ستثمارية قبل 2010/1/1
ر�صيد �ضريبة الدخل امل�ستحقة /الزيادة من م�صادر الدخل من داخل اململكة ومن اال�ستثمارات اخلارجية )99530 + 99520( -99510

�ضريبة الدخل امل�ستحقة على الفروع اخلارجية ( حم�سوبة بن�سبة  % 30من الدخل اخلا�ضع يف البند  99140املتعلق مب�صادر الدخل )
الغرامة املرتتبة على الت�أخري يف تقدمي الإقرار ال�ضريبي (خا�ص ال�ستعمال الدائرة) راجع االر�شاد الثاين والع�شرون
جمموع �أر�صدة ال�ضرائب امل�ستحقة مبا فيها الغرامة  /الزيادة ()99570 + 99550 + 99540

خا�ص ال�ستعمال دائرة �ضريبة الدخل واملبيعات

توقيع املكلف
فل�س

توقيع ال�شخ�ص الذي قام بتعبئة الإقرار

دينار

مبوجب الإي�صال رقم

دفع �ضريبة دخل
و�ضريبة م�ضافة

خا�ص ال�ستعمال دائرة �ضريبة الدخل واملبيعات

و�أخرى
املجموع

مديرية  /مركز خدمات �ضريبة ..........................................................
ا�ستالم الإقرار ال�سنوي
تاريخ ا�ستالم الإقرار / /
ا�سم مقدم الإقرار  ..........................................ا�سم وتوقيع م�ستلم الإقرار .................................................

2

غري �أردنية
�أردنية
غري مقيم فيها
مقيم يف اململكة

20

995205

راجع الإر�شاد ال�سابع والع�شرين
�أرفق �صورة عن الو�صل
راجع الإر�شاد الثامن والع�شرين
�أرفق �صورة عن الو�صل

احلي
هاتف

تاريخ �إقفال احل�سابات
/ /

هاتف:
الرقم الوطني

هاتف:

عنوان الن�شاط الرئي�سي (يعب�أ يف حالة نق�ص يف العنوان �أو تغيريه)
املنطقة
املدينة
�ص.ب
الرمز الربيدي

ا�شهد ب�أن كافة املعلومات الواردة بهذا الإقرار �صحيحة وحقيقية وكاملة و�إنني قد �أدرجت فيه جميع م�صادر دخلي اخلا�ضعة لل�ضريبة.
�أرفق مقدار ال�ضريبة امل�ستحقة نقد ًا  /حوالة � /شيك رقم ..........................................على بنك............................................
راجني تبليغ كافة الإ�شعارات اخلا�صة بال�شركة على عنوان الربيد االلكرتوين ............................................................................
�أو الهاتف النقال رقم� ....................................... :أو الفاك�س رقم  ................................................واعتبار ال�شركة بلغت هذه
الإ�شعارات بالذات وفق ًا لأحكام القانون.
							
التاريخ / /
ا�شهد �أنني قمت بتعبئة هذا الإقرار بناء ًا على املعلومات التي قدمت يل من املكلف

الفرتة ال�ضريبية :

�ص 4

تاريخ

/

/
التوقيع

لال�ستف�سار  :االت�صال على مركز االت�صال هاتف رقم � 4642577أو هاتف املديرية املعنية – املوقع االلكرتوين www.istd.gov.jo :

�ص 1

( )4الدخل من الإيجارات من داخل اململكة
43
�صايف الدخل  /اخل�سارة من االيجارات ( ) 412 - 411
411
�إجمايل الدخل من الأمالك امل�ؤجرة
412
م�صاريف الإيجارات ( ) 4124 + 4122 + 4121
4121
الرواتب والأجور ( راجع ار�شاد التا�سع ع�شر)

م�صادر الدخل
( )1الدخل من ال�شركات ال�صناعية من داخل اململكة
11
املبيعات ()112+111
113
�إجمايل املبيعات املحلية
114
مردودات املبيعات املحلية
111
�صايف املبيعات املحلية ()114 - 113
115
�إجمايل مبيعات الت�صدير
116
مردودات مبيعات الت�صدير
112
�صايف مبيعات الت�صدير ()116 - 115
كلفة املبيعات
12
تكلفة الإنتاج ()123 + 122 + 121
121
تكلفة املواد الأولية امل�ستخدمة يف الإنتاج (1214 - )1213 + 1212 + 1211
1211
مواد �أولية �أول املدة
1212
م�شرتيات مواد �أولية حملية
1213
م�شرتيات مواد �أولية م�ستوردة
1214
مواد �أولية �آخر املدة
122
امل�صاريف ال�صناعية املبا�شرة ( اجمع � 1221إىل )1223
1221
الرواتب والأجور واملزايا الأخرى (( )12212 + 12211راجع الإر�شاد التا�سع ع�شر)
12211
املدفوعة للعاملني
12212
املدفوعة لل�شركاء.
1222
الإيجارات واخللوات املدفوعة ()12222 + 12221
12221
الإيجارات املدفوعة
12222
اخللوات املدفوعة (راجع الإر�شاد التا�سع)
1223
اال�ستهالكات واالطفاءات
123
امل�صاريف ال�صناعية غري املبا�شرة والأخرى
13
كلفة الب�ضاعة امل�صنعة )132 - 131( + 12
131
ب�ضاعة حتت الت�صنيع �أول املدة
132
ب�ضاعة حتت الت�صنيع �آخر املدة
14
ر�صيد الب�ضاعة اجلاهزة ()142 - 141
141
ب�ضاعة جاهزة �أول املدة
142
ب�ضاعة جاهزة �آخر املدة
15
كلفة املبيعات ()14 + 13
16
الدخل القائم من ال�صناعة ()15 - 11
الدخل القائم من املحلي
161
الدخل القائم من الت�صدير
162
16001
ن�سبة الدخل القائم من ال�صناعة ( الدخل القائم من ال�صناعة /كلفة املبيعات )15 -: 16
1701
الإيرادات الأخرى
1801
امل�صاريف الإدارية والعمومية ( منقو ًال من جدول )95000
19
�صايف الدخل  /اخل�سارة من داخل اململكة (1801 - )1701 + 16
( )2الدخل من التجارة من داخل اململكة
21
املبيعات ()212 + 211
213
�إجمايل املبيعات املحلية
214
مردودات املبيعات املحلية
211
�صايف املبيعات املحلية ()214 - 213
215
�إجمايل مبيعات الت�صدير
216
مردودات مبيعات الت�صدير
212
�صايف مبيعات الت�صدير ()216 - 215
25
كلفة املبيعات (253 – )252 + 251
251
ب�ضاعة �أول املدة
252
�صايف امل�شرتيات ()2522 + 2521
2521
املحلية
2522
امل�ستوردة
253
ب�ضاعة �آخر املدة
26
الدخل القائم من التجارة ()25 - 21
261
الدخل القائم من املحلي
262
الدخل القائم من الت�صدير
26001
( ن�سبة الدخل القائم من التجارة  /كلفة املبيعات ) )25 -: 26( :
1702
الإيرادات الأخرى
1802
ً
امل�صاريف الإدارية والعمومية ( منقوال من جدول )95000
29
�صايف الدخل  /اخل�سارة من داخل اململكة (1802 -)1702 + 26

4122

اال�ستهالكات ( راجع ار�شاد الثامن ع�شر)

4124

م�صاريف �أخرى (�أرفق ك�شف بهذه امل�صاريف)

( )5الدخل من املقاوالت من داخل اململكة
51
الدخل القائم من داخل اململكة ()512 - 511
511
�إيرادات امل�شاريع
512
كلفة امل�شاريع
1705
الإيرادات الأخرى مبا فيها فوائد و�أرباح حمفظة الأوراق املالية
1805
امل�صاريف الإدارية والعمومية ( منقو ًال من جدول )95000
59
�صايف الدخل  /اخل�سارة من داخل اململكة (1805 - )1705 + 51
( )7الدخل من اخلدمات من داخل اململكة
731
�إجمايل الإيرادات
7311
�إيرادات اخلدمات املحلية
7312
�إيرادات اخلدمات امل�صدرة
732
تكلفة الإيرادات املبا�شرة
73
الدخل القائم من داخل اململكة ()732 - 731
7301
الدخل القائم من اخلدمات املحلية
7302
الدخل القائم من اخلدمات امل�صدرة
72
الدخل من  /اخللو واملفتاحية
1707
الإيرادات الأخرى
1807
امل�صاريف الإدارية والعمومية ( منقو ًال من جدول )95000
79
�صايف الدخل  /اخل�سارة من داخل اململكة (1807 - )1707 + 73 + 72
( )30الدخل من الزراعة من داخل اململكة
301
املبيعات ( ) 3016 + 3013
3011
�إجمايل املبيعات املحلية
3012
مردودات املبيعات املحلية
3013
�صايف املبيعات املحلية ()3012 - 3011
3014
�إجمايل مبيعات الت�صدير
3015
مردودات مبيعات الت�صدير
3016
�صايف مبيعات الت�صدير ()3015 - 3014
302
كلفة املبيعات (3023 -)3022 + 3021
3021
ب�ضاعة �أول املدة
3022
�صايف امل�شرتيات ()30222 + 30221
30221
املحلية
30222
امل�ستوردة
3023
ب�ضاعة �آخر املدة
303
الدخل القائم من الزراعة ()302 - 301
3031
الدخل القائم من املحلي
3032
الدخل القائم من الت�صدير
30001
(ن�سبة الدخل القائم من الزراعة  /كلفة املبيعات ))302 -: 303( :
304
يعفى �أول �75ألف دينار من الدخل القائم من الزراعة مبا ال يزيد عن قيمة البند رقم ()303
305
الدخل القائم من الزراعة بعد االعفاء ) 304 – 303( .
1730
الإيرادات الأخرى
1830
امل�صاريف الإدارية والعمومية ( منقو ًال من جدول )95000
306
ا�ستبعد ح�صة الدخل املعفي من الزراعة من امل�صاريف ( وفق املعادلة الواردة يف التعليمات رقم ( )9ل�سنة 2010م)
307
امل�صاريف املقبولة ()306 – 1830
309
�صايف الدخل  /اخل�سارة من الزراعة ()307( -)1730 + 305
99150
�صايف الدخل  /اخل�سارة من كافة امل�صادر من داخل اململكة ( اجمع )30 + 4 + 7 + 5 + 2 + 1
99160
�صايف الدخل من اال�ستثمارات اخلارجية
99310
جمموع الإعفاءات والتنزيالت  /الإ�ضافات نتيجة للتعديالت ()983105 + 993103 + 993102 + 993101
993101
�أية تعديالت �سالبة �أو موجبة مبا فيها كافة الدخول املعفاة (ارفق الك�شف التعديلي)
993102
�إعفاء الت�صدير من ال�سلع واخلدمات (راجع الإر�شاد العا�شر)
993103
اخل�سارة املدورة من �سنوات �سابقة(راجع الإر�شاد الع�شرين)
993105
التربعات املدفوعة �إىل الدوائر احلكومية �أو امل�ؤ�س�سات الر�سمية �أو العامة �أو البلديات.
99110
الدخل اخلا�ضع لل�ضريبة من م�صادر الدخل من داخل اململكة ومن اال�ستثمارات اخلارجية ()99310(-)99160 + 99150
99120
99130
99140

�ص 2

التربعات واال�شرتاكات املدفوعة يف اململكة ملقا�صد دينية او خريية او �إن�سانية او علمية او ريا�ضية او مهنية او للأحزاب ح�سب �شروط القانون

الدخل اخلا�ضع لل�ضريبة من م�صادر الدخل من داخل اململكة ومن اال�ستثمارات اخلارجية(ينقل �إىل جدول )99000
الدخل اخلا�ضع  /اخل�سارة من الفروع اخلارجية (وحت�سب �ضريبته يف بند  99550من جدول) 99000
�ص 3

