ٔصاسج انًانٛح  /دائشج ضشٚثح انذخم ٔانًثٛعاخ
الشاس ضشٚثح انذخم انسُٕ٘ /خاص تانًٕظف( ٍٛانشخض انطثٛع)ٙ
QP170-F11

□

َٕع االلشاس
عاد٘

اسى انًكهف
انشلى انضشٚثٙ

□

انفتشج انضشٚثٛح

يعذل

انًذٚشٚح /
يشكض خذياخ

انشلى انٕطُ / ٙجٕاص انسفش

تشٚذ انكتشَٔٙ
انٕضع انعائهٙ
انعُٕاٌ
انًذُٚح

انًُطمح

انحٙ

ٔجٕد يظذس دخم نهضٔجح □ ٕٚجذ

□ ال ٕٚجذ

سلى انثُاٚح

سلى انطاتك

انشاسع

ْم تشغة تضى انذخم □ أسغة

□ ال أسغة

طُذٔق انثشٚذ

سلى انًكتة

انفاكس

انجُسٛح □ اسدَٙ

□ غٛش اسدَٙ

انشيض انثشٚذ٘

انٓاتف

انخهٕ٘

االلايح □ يمٛى

□ غٛش يمٛى

سلى  IBANانخاص تانًكهف

()1

انذخم يٍ انشٔاتة ٔاألجٕس ٔانعالٔاخ ٔانًكافآخ ٔانًضاٚا األخشٖ ( ) 3305 + 3304 + 3303

3303

اجًان ٙانذخم يٍ انشٔاتة ٔاألجٕس ٔانعالٔاخ ٔانًكافآخ تًا فٓٛا يكافؤج أعضاء يجهس اإلداسج ٔانًضاٚا األخشٖ

3304

اجًان ٙانذخم يٍ يكافؤج َٓاٚح انخذيح انًستحمح ٔانًتعهمح تانفتشج يا تعذ 2010/1/1و انت ٙتضٚذ عٍ  5000دُٚاس

3305

اجًان ٙانذخم يٍ انشاتة انتماعذ٘ تًا ف ّٛانًعهٕنٛح انز٘ ٚضٚذ عٍ  3500دُٚاس شٓشٚاً

 99310يجًٕع اإلعفاءاخ ٔانتُضٚالخ ( ) 993105 + 993104
 993104يجًٕع اإلعفاء انشخظٔ ٙانًعانٔ ٍٛاألخشٖ (  ) 9029 + 9028 + 9027تحذ أعهٗ  28000دُٚاس
9027

اإلعفاء انشخظ ٙأٔ جضء يُّ تحذ أعهٗ  12000دُٚاس ف ٙانسُح ( ٔتًُح نهًمٛى )

9028

إعفاء انًعان ٍٛأٔ جضء ٔيُّ تحذ أعهٗ  12000دُٚاس ف ٙانسُح ( تًُح نألسدَ ٙانًمٛى ٔغٛش انًمٛى ٔعًٍ ٚعٛهٓى يٍ انًم ًٍٛٛف ٙانًًهكحٔ ،ال تًُح
ْزِ اإلعفاءاخ نغٛش األسدَ ٙانًمٛى إال إرا كاٌ انًعان ٍٛيم ًٍٛٛف ٙانًًهكح)

9029

االعفاءاخ االخشٖ أٔ جضء يُٓا تحذ أعهٗ  4000دُٚاس (عالج ،تعهٛى ،اٚجاس ،فٕائذ أ يشاتحح انمشع انسكُ ،ٙخذياخ فُٛح ُْٔذسٛح ٔلإََٛح)

 993105انتثشعاخ انًذفٕعح انٗ انذٔائش انحكٕيٛح أٔ انًؤسساخ انشسًٛح أٔ انعايح أٔ انثهذٚاخ
 99110انذخم انخاضع نهضشٚثح ( ) 99310 - 1
ُٚضل انتثشعاخ ٔاالشتشاكاخ انًذفٕعح ف ٙانًًهكح تًماطذ دُٛٚح أٔ خٛشٚح أٔ إَساَٛح أٔ عهًٛح أٔ سٚاضٛح أٔ يُٓٛح أٔ نألحضاب (تًا ال ٚتجأص %25
991201
يٍ انثُذ سلى ) 99110
99130

انذخم انخاضع نهضشٚثح انًعذل (  - ) 991201 - 99110تحتسة انضشٚثح ف ٙانثُذ سلى ( ) 99510
جذٔل إحتساب انضشٚثح سلى ( ) 99000

99510

ضشٚثح انذخم انًستحمح عهٗ انذخم انخاضع انًعذل

 995201تماص ضشٚثح انذخم انًمتطعح يٍ انشٔاتة ٔاألجٕس ٔانعالٔاخ
 99540سطٛذ ضشٚثح انذخم انًستحمح ( ) 995201 - 99510
اسى انًعال

انشلى انٕطُ /ٙجٕاص انسفش

طفح انمشاتح

سُح انًٛالد

انجُسٛح

أشهذ بأٌ كافت انًعهىياث انىاسدة بهزا اإلقشاس صحيحت وحقيقيت وكايهت وأَه ال يىجذ نذي أي يصذس دخم آخش سىي انىظيفت ححج طائهت انًسؤونيت انقاَىَيت وإعخًاد عُىاَي انًبيٍ في صذس االقشاس نغاياث انخبهيغ وفقاً ألحكاو انقاَىٌ

انخاسيخ-:

/

انخاسيخ-:

/

اسى وحىقيع انزوج /انزوجت في حال انضى-:

اسى وحىقيع انًكهف /انًُاب /انًفىض-:

انشقى انضشيبي نهزوج /انزوجت-:

انشقى انضشيبي نهًُاب /نهًفىض-:

انشقى انىطُي نهزوج /انزوجت-:

انشقى انىطُي نهًُاب /نهًفىض-:

/

/

خاص الستعمال دائرة ضريبت الدخل والمبيعاث
سهى هزا االقشاس في يذيشيت /يشكز خذياث ضشيبت-:

في حاسيخ-:

/

/

اسى وحىقيع انشخص انزي قاو باسخالو اإلقشاس-:
حذد انًُىرج بخاسيخ 2017/11/14و

