ٔصاسج انًانٛح  /دائشج ضشٚثح انذخم ٔانًثٛؼاخ
الشاس ضشٚثح انذخم انسُٕ٘ /خاص تانششكاخ (انشخض االػرثاس٘)
QP170-F13

□

َٕع االلشاس
ػاد٘

□

انفرشج انضشٚثٛح

يؼذل

( طُاػٛح /ذجاسٚح /ػماساخ /يمأالخ /خذياخ /أخشٖ )

اسى انًكهف

انًذٚشٚح /
يشكض خذياخ

انشلى انٕعُ /ٙسلى انسجم

انشلى انضشٚثٙ

انشكم انمإََٙ

عثٛؼح انُشاط
االسى انرجاس٘
تشٚذ انكرشَٔٙ
انؼُٕاٌ

انجُسٛح □ اسدَٙ

□ غٛش اسدَٙ

االلايح □ يمٛى

□ غٛش يمٛى

□ ٕٚجذ

□ ال ٕٚجذ

سجالخ غٛش يظادق ػهٓٛا □ ٕٚجذ

□ ال ٕٚجذ

حساتاخ اطٕنٛح يظادق ػهٓٛا

انًذُٚح

انًُغمح

انحٙ

سلى انثُاٚح

سلى انغاتك

انشاسع

طُذٔق انثشٚذ

سلى انًكرة

انفاكس

ذاسٚخ الفال انحساتاخ

انشيض انثشٚذ٘

انٓاذف

انخهٕ٘

اسى انًحاسة انمإََٙ

سلى  IBANانخاص تانًكهف

()1

انذخم انظاف ٙيٍ انُشاط انظُاػ ٙيٍ داخم انًًهكح
( ) 1801 - 1701 +16

11
111
112
12

انًثٛؼاخ ( ) 112 + 111
طاف ٙانًثٛؼاخ انًحهٛح
طاف ٙيثٛؼاخ انرظذٚش
ذكهفح اإلَراج ( ) 123 + 122 + 121

121

ذكهفح انًٕاد األٔنٛح انًسرخذيح ف ٙاإلَراج
( ) 1214 - 1213 + 1212 + 1211

1211
1212
1213
1214

يٕاد أٔنٛح أٔل انًذج
يشرشٚاخ يٕاد أٔنٛح يحهٛح
يشرشٚاخ يٕاد أٔنٛح يسرٕسدج
يٕاد أٔنٛح آخش انًذج

122

انًظاسٚف انظُاػٛح انًثاششج
( ) 12231 + 12223 + 12213

 12213انشٔاذة ٔاألجٕس ٔانًضاٚا األخشٖ
 12223اإلٚجاساخ ٔانخهٕاخ انًذفٕػح
 12231اإلسرٓالكاخ ٔاالعفاءاخ
 123انًظاسٚف انظُاػٛح غٛش انًثاششج األخشٖ
كهفح انثضاػح انًظُؼح ( ) 132 - 131 + 12
13
تضاػح ذحد انرظُٛغ أٔل انًذج
131
تضاػح ذحد انرظُٛغ آخش انًذج
132
سطٛذ انثضاػح انجاْضج ( ) 142 - 141
14
تضاػح جاْضج أٔل انًذج
141
تضاػح جاْضج آخش انًذج
142
كهفح انًثٛؼاخ ( ) 14 + 13
15
انذخم اإلجًان ٙيٍ انظُاػح () 15 - 11
16
 1701اإلٚشاداخ األخشٖ
1801

انًظاسٚف اإلداسٚح ٔانؼًٕيٛح
( يُمٕال يٍ انجذٔل سلى ) 95000

()2

انذخم انظاف ٙيٍ انُشاط انرجاس٘ يٍ داخم انًًهكح
( ) 1802 - 1702 + 26

21
211
212
25
251
252
2521
2522
253
26
1702

انًثٛؼاخ ( ) 212 + 211
طاف ٙانًثٛؼاخ انًحهٛح
طاف ٙيثٛؼاخ انرظذٚش
كهفح انًثٛؼاخ ( ) 253 - 252 + 251
تضاػح أٔل انًذج
طاف ٙانًشرشٚاخ ( ) 2522 + 2521
طاف ٙانًشرشٚاخ انًحهٛح
طاف ٙانًشرشٚاخ انًسرٕسدج
تضاػح آخش انًذج
انذخم اإلجًان ٙيٍ انرجاسج () 25 - 21
اإلٚشاداخ األخشٖ

1802

انًظاسٚف اإلداسٚح ٔانؼًٕيٛح
( يُمٕال يٍ انجذٔل سلى ) 95000

()3

انذخم انظاف ٙيٍ ذأجٛش انؼماساخ انٕالؼح ف ٙانًًهكح
( ) 1804 - 1704 + 411

411

انذخم اإلجًان ٙيٍ ذأجٛش انؼماساخ انٕالؼح فٙ
انًًهكح ( ف ٙحال ٔجٕد دخم يٍ انخهٕ أ انًفراحٛح
فٛذسج ضًٍ يظذس انذخم سلى ) 6

 1704اإلٚشاداخ األخشٖ
انًظاسٚف اإلداسٚح ٔانؼًٕيٛح
1804
( يُمٕال يٍ انجذٔل سلى ) 95000

()4

انذخم انظاف ٙيٍ َشاط انًمأالخ يٍ داخم انًًهكح
( ) 1805 - 1705 + 51

انذخم اإلجًان ٙيٍ داخم انًًهكح () 512 - 511
51
 511إٚشاداخ انًشاسٚغ
 512كهفح انًشاسٚغ
 1705اإلٚشاداخ األخشٖ
انًظاسٚف اإلداسٚح ٔانؼًٕيٛح
1805
( يُمٕال يٍ انجذٔل سلى ) 95000

()5

انذخم انظاف ٙيٍ َشاط انخذياخ يٍ داخم انًًهكح
( ) 1807 – 1707 + 73

 733طاف ٙاإلٚشاداخ ( ) 7312 + 7311
 7311طاف ٙإٚشاداخ انخذياخ انًحهٛح
 7312طاف ٙإٚشاداخ انخذياخ انًظذسج
 732ذكهفح اإلٚشاداخ انًثاششج
73

انذخم اإلجًان ٙيٍ انخذياخ يٍ داخم انًًهكح
( ) 732 - 733

اإلٚشاداخ األخشٖ ( ٔذشًم فٕائذ ٔأستاح يحفظح
 1707األٔساق انًانٛح نششكاخ االذظاالخ االساسٛح
ٔششكاخ ذؼذ ٍٚانًٕاد االساسٛح )
انًظاسٚف اإلداسٚح ٔانؼًٕيٛح
1807
( يُمٕال يٍ انجذٔل سلى ) 95000

()6
82
84
87

انذخم انظاف ٙيٍ يظادس انذخم األخشٖ يٍ داخم
انًًهكح ( ) 87 + 84 + 82
انذخم انظاف ٙيٍ انؼًٕالخ
انذخم انظاف ٙيٍ انخهٕ ٔانًفراحٛح ٔانشٓشج
انذخم انظاف ٙيٍ ا٘ إٚشاداخ اخشٖ

99150

انذخم انظاف ٙيٍ كافح انًظادس يٍ داخم انًًهكح ( ) 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1

ٚ 993101ضاف ٚ /غشح أٚح ذؼذٚالخ ( أسفك كشف ذؼذٚه ٙتٓزِ انرؼذٚالخ )
191
99170

ٚضاف ٚ /غشح إػفاء انذخم /انخساسج يٍ ذظذٚش انسهغ ٔانخذياخ (اسفك كشف ٚث ٍٛاحرساب اػفاء انرظذٚش)
يجًٕع انذخٕل  /انخسائش انظافٛح انًؼذنح يٍ داخم انًًهكح ( ) 191 + 993101 + 99150

 99310يجًٕع انرُضٚالخ ( ) 993105 + 993103
 993103انخساسج انًذٔسج يٍ سُٕاخ ساتمح يٍ داخم انًًهكح
 993105انرثشػاخ انًذفٕػح انٗ انذٔائش انحكٕيٛح أٔ انًؤسساخ انشسًٛح أٔ انؼايح أٔ انثهذٚاخ
99110

انذخم انخاضغ نهضشٚثح يٍ يظادس انذخم يٍ داخم انًًهكح ( ) 99310 - 99170

ُٚضل انرثشػاخ ٔاالشرشاكاخ انًذفٕػح ف ٙانًًهكح تًماطذ دُٛٚح أٔ خٛشٚح أٔ إَساَٛح أٔ ػهًٛح أٔ سٚاضٛح أٔ يُٓٛح أٔ نألحضاب
991201
(تًا ال ٚرجأص  %25يٍ انثُذ سلى ) 99110
99130

انذخم انخاضغ نهضشٚثح انًؼذل يٍ يظادس انذخم يٍ داخم انًًهكح (  - ) 991201 - 99110ذحرسة انضشٚثح ف ٙانثُذ سلى ( ) 99510

99140

انذخم انخاضغ نهضشٚثح يٍ يظادس انذخم يٍ خاسج انًًهكح ( انفـــــــــشٔع انخاسجٛح )  /اسفك كشف ٚث ٍٛعشٚمح اإلحرساب
 -ذحرسة انضشٚثح ف ٙانثُذ سلى ( ) 99550

99160

انذخم انخاضغ نهضشٚثح يٍ يظادس انذخم يٍ خاسج انًًهكح ( االسرثًاساخ انخاسجٛح )  /اسفك كشف ٚث ٍٛعشٚمح اإلحرساب
 ذحرسة انضشٚثح ف ٙانثُذ سلى ( ) 99551جذٔل إحرساب انضشٚثح سلى ( ) 99000

99510

ضشٚثح انذخم انًسرحمح ػهٗ يظادس انذخم يٍ داخم انًًهكح

99520

يجًٕع انرماص يٍ ضشٚثح انذخم انًسرحمح ( ) 995209 + 995207 + 995205 + 995204

 995204ضشٚثح انذخم انًمرغؼح تُسثح  %2يٍ لًٛح انًسرٕسداخ
 995205ضشٚثح انذخم انًمرغؼح تُسثح  %5يٍ انفٕائذ ٔانؼًٕالخ ٔاالستاح ػهٗ انٕدائغ
 995207ضشٚثح االتُٛح ٔاألساض ٙانًذفٕػح ػٍ انؼماساخ انر ٙذأذٗ يُٓا دخم تمذس ذؼهمٓا تّ (تًا ال ٚضٚذ ػٍ انثُذ سلى )99510
 995209ضشٚثح انذخم انًمرغؼح تُسثح  %5يٍ تذل انخذيح
 99530إػفاء ذشجٛغ االسرثًاسَ /ظاو ذخفٛض ضشٚثح انذخم ف ٙانًُاعك األلم ًَٕاً
ضشٚثح انذخم انًسرحمح ػهٗ انفــــــــشٔع انخاسجٛح انخاضؼح
99550
(  %10يٍ انذخم انخاضغ انز٘ ٚرحمك نفشع انشخض االػرثاس٘ االسدَ ٙانؼايم خاسج انًًهكح )
ضشٚثح انذخم انًسرحمح ػهٗ االسرثًاساخ انخاسجٛح انخاضؼح
99551
(  %10يٍ انذخم انخاضغ انز٘ ٚرحمك نهشخض انًمٛى يٍ ا٘ يظذس خاسج انًًهكح )
ُٚضل ذماص ضشٚثح انذخم انخاسجٛح انًذفٕػح ػهٗ انفـــــــــشٔع انخاسجٛح ( تًا ال ٚضٚذ ػٍ انثُذ سلى ) 99550
99552
فمظ ف ٙحال ٔجٕد اذفالٛح نرجُة اإلصدٔاج انضشٚثٙ
ُٚضل ذماص ضشٚثح انذخم انخاسجٛح انًذفٕػح ػهٗ االسرثًاساخ انخاسجٛح ( تًا ال ٚضٚذ ػٍ انثُذ سلى ) 99551
99553
فمظ ف ٙحال ٔجٕد اذفالٛح نرجُة اإلصدٔاج انضشٚثٙ
 99540سطٛذ ضشٚثح انذخم انًسرحمح ( ) 99553 - 99552 - 99551 + 99550 + 99530 - 99520 - 99510
جذٔل ( ) 95000
يجًٕع انًظاسٚف اإلداسٚح ٔانؼًٕيٛح ٔاألخشٖ ( اجًغ يٍ  951103انٗ ٕٚ ) 95200صع ػهٗ يظادس انذخم انًخرهفح
 951103انشٔاذة ٔاألجٕس ٔانًضاٚا األخشٖ

 951603انشٓشج ٔحك االيرٛاص

 951203اإلٚجاساخ ٔانخهٕاخ انًذفٕػح

 95170انرثشػاخ
 951803انًخظظاخ

 951303اإلسرٓالكاخ ٔاالعفاءاخ ٔيظاسٚف انرأسٛس ٔيا لثم انرشغٛم

 951403أستاح انًشاتحح ٔانفٕائذ انًذفٕػح أٔ انًسرحمح

 95190انًظاسٚف األخشٖ ( أسفك كشف تٓزِ انًظاسٚف )

 951503األذؼاب ٔاالسرشاساخ ٔانؼًٕالخ انًُٓٛح

 95200انذ ٌٕٚانًؼذٔيح

َشاط يرٕلف

سثة ذمذٚى االلشاس تذٌٔ لٛى (طفش٘) -:

ذظفٛح

إغالق

غٛش رنك.............................................

أشهذ بأى كافت الوعلىهاث الىاسدة في هزا اإلقشاس صحيحت وحقيقيت وكاهلت وإًٌي قذ أدسجج فيه جويع هصادس الذخل الخاضعت للضشيبت وإعخواد عٌىاًي الوبيي في صذس االقشاس لغاياث الخبليغ وفقاً ألحكام القاًىى
خخن الششكت

الخاسيخ-:

/

/

اسن وحىقيع  /الوٌاب /الوفىض-:
الشقن الضشيبي للوٌاب /للوفىض-:
الشقن الىطٌي للوٌاب /للوفىض-:
خاص الستعمال دائرة ضريبت الدخل والمبيعاث
سلن هزا االقشاس في هذيشيت /هشكز خذهاث ضشيبت-:

في حاسيخ-:

/

/

اسن وحىقيع الشخص الزي قام باسخالم اإلقشاس-:
حذد الٌوىرج بخاسيخ 2017/11/14م

