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وزارة المالٌة
دائرة ضرٌبة الدخل والمبٌعات

Ministry of Finance
Income & Sales Tax Department
إقرار بالضرٌبة الخاصة على المبٌعات

نوع االقرار

□ عادي

اسم المسجل

الرقم الضرٌبً

رقم الهاتف
العنوان
البرٌدي

□ معدل

رقم الفاكس

رقم الخلوي

ص .ب

المحافظة

الفترة الضرٌبٌة

من

الى

الرمز
البرٌدي

البلد

المهلة القانونٌة
لتقدٌم االقرار

من

الى

رقم  IBANالخاص بالمكلف
الرجاء قراءة دليل تعبئة اإلقرار قبل تعبئة البيانات أدناه مع ضرورة الكتابة بخط واضح ومقروء

البريد األلكتروني

البٌان

الرقم
1

الرصيد المدور من الفترة السابقة

2

المشتريات المحلية الخاضعة للضريبة الخاصة

3

المستوردات الخاضعة للضريبة الخاصة

4

المشتريات والمستوردات المعفاة

5

المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة الخاصة

6

المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الخاصة صفر

7

المبيعات المصدرة

8

المبيعات المحلية المعفاة

9

ضريبة غير قابلة للخصم (تخص مبيعات معفاة)

10

حركة تعديل لصالح المسجل

11

حركة تعديل لصالح الدائرة

القٌمة
فلس

الضرٌبة الخاصة
دٌنار

كٌفٌة احتساب الضرٌبة المستحقة والرد والرصٌد المدور للفترة القادمة
12

ضريبة الخانات (  ) 10 + 3 + 2 + 1 ( - ) 11 + 9 + 5موجبا مبلغ مطلوب دفعه

13

ضريبة الخانات (  ) 10 + 3 + 2 + 1 ( - ) 11 + 9 + 5سالبا عبئ الخانات من ( ) 15 – 14
هل ترغب باسترداد الضريبة الخاصة عن السلع المصدرة ان وجدت؟

14

نعم  :عبئ المبلغ المطلوب استرداده حسب معادالت التصنيع .
ال  :ضع صفر .

15

الحتساب الرصيد المدور لصالحك للفترة القادمة احتسب المعادلة التالية) 14 - 13 ( -:

فلس

فلس

دٌنار

دٌنار

الصنف

وحدات
االنتاج

نسبة الضرٌبة

رصٌد مدور من
الفترة السابقة

كمٌة المبٌعات
الرصٌد المدور للفترة القادمة

كمٌة االنتاج
محلً

من

معفً

مصدر

الى

الى

من

تسلسل ارقام فواتير المبيعات

إذا لم تتسع الخانات يرجى إرفاق كشف على ورقة خارجية يعبأ فيها تسلسل األرقام
الرقم الضريبي للبائع

رقم الفاتورة

تاريخ الفاتورة

الضريبة

القيمة

-1
-2
-3
البيانات المتعلقة بفواتير -4
الشراء المحلية التي
تحمل أعلى قيمة ضريبة -5
تم دفعها خالل الفترة
-6
الضريبية
-7
-8
-9
-10
اسم المحاسب القانوني-:

رقم اإلجازة-:
أقر انا الموقع أدناه و تحت طائلة المسؤولٌة بأن المعلومات الواردة فً هذا االقرار صحٌحة

اإلســـــــم

التوقيـــع

الصفــــة

التاريــــخ

مالحظــــــــــــات-:

ختم المـــــســـــجل

حدث النموذج بتاريخ 2018/4/10م

