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الرقم الضريبي

الرجاء قراءة دليل تعبئة اإلقرار قبل تعبئة البيانات أدناه مع ضرورة الكتابة بخط واضح ومقروءالبريد األلكتروني

رقم الخلويرقم الفاكسرقم الهاتف

العنوان 

البريدي

الفترة الضريبيةالمحافظة

Ministry of Financeوزارة المالية

Income & Sales Tax Departmentدائرة ضريبة الدخل والمبيعات

 على المبيعاتالخاصةإقرار بالضريبة 

معدل□ عادي      □ نوع االقرار     

المسجل اسم

البلد
المهلة القانونية 

لتقديم االقرار

الرصيد المدور من الفترة السابقة

البيانالرقم
الخاصة الضريبةالقيمة

دينارفلسدينارفلس

 الخاص بالمكلفIBANرقم 

المشتريات المحلية الخاضعة للضريبة الخاصة

المستوردات الخاضعة للضريبة الخاصة

المشتريات والمستوردات المعفاة

المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة الخاصة

المبيعات المصدرة

المبيعات المحلية للجهات الخاضعة لنسبة الصفر

دينارفلسكيفية احتساب الضريبة المستحقة والرد والرصيد المدور للفترة القادمة

المبيعات المحلية المعفاة

(تخص مبيعات معفاة)ضريبة غير قابلة للخصم 

المبيعات المحلية من السلع والخدمات الخاضعة لنسبة 6

الصفر

14

هل ترغب باسترداد الضريبة الخاصة عن السلع المصدرة ان وجدت؟

.عبئ المبلغ المطلوب استرداده حسب معادالت التصنيع :   نعم 

.ضع صفر :   ال 

حركة تعديل لصالح المسجل

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

( 15 – 14 )سالبا عبئ الخانات من  ( 10 + 3 + 2 + 1 ) - ( 11 + 9 + 5 )ضريبة الخانات 

حركة تعديل لصالح الدائرة

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



معفي

م2022/11/7حدث النموذج بتاريخ 

مصدرمحلي

الصنف
وحدات 

االنتاج
نسبة الضريبة

رصيد مدور من 

الفترة السابقة
كمية االنتاج

كمية المبيعات

الرصيد المدور للفترة القادمة

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

البيانات المتعلقة بفواتير 

الشراء المحلية التي 

تحمل أعلى قيمة ضريبة 

تم دفعها خالل الفترة 

الضريبية

الضريبةالقيمةتاريخ الفاتورةرقم الفاتورةالرقم الضريبي للبائع

تسلسل ارقام فواتير المبيعات
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التاريــــخالصفــــة

ختم المـــــســـــجل:-مالحظــــــــــــات

:-رقم اإلجازة:-اسم المحاسب القانوني

أقر انا الموقع أدناه و تحت طائلة المسؤولية بأن المعلومات الواردة في هذا االقرار صحيحة

التوقيـــعاإلســـــــم


