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تارٌخ نهاٌة السنة المالٌة تارٌخ بداٌة السنة المالٌة

(من النشاط الزراعً  )اإلٌرادات األخرى 

بضاعة  أول المدة 

مصارٌف زراعٌة واستهالكات زراعٌة

304
دٌنار من الدخل الصافً للشخص  (50000)اعفاء أول 

االعتباري المتأتً داخل اللٌم البترا من النشاط الزراعً

 وما ٌلٌها2021للفترات الضرٌبٌة 

411

 مشترٌات مواد أولٌة مستوردة

رلم التسجٌل لدى إللٌم البترا

المدٌنة

العنوان

طبٌعة النشاط

االسم التجاري

733

1704

121
تكلفة المواد األولٌة المستخدمة فً اإلنتاج           

  ( 1211 + 1212 + 1213 - 1214 )

 411 )الدخل الصافً من تأجٌر العمارات داخل اللٌم البترا    

 +1704 - 1804 )
43

فً حال )الدخل اإلجمالً من تأجٌر العمارات داخل اللٌم البترا 

وجود دخل من الخلو او المفتاحٌة فٌدرج ضمن مصدر الدخل 

( 5رلم 
اإلٌرادات األخرى داخل اللٌم البترا

مركز خدمات/ المدٌرٌة 

االلامة
حسابات اصولٌة مصادق علٌها

الشكل المانونً

تارٌخ الفال الحسابات

صافً المبٌعات المحلٌة

الرلم الوطنً

الجنسٌة

اسم المحاسب المانونً

سجالت غٌر مصادق علٌها

الرواتب واألجور والمزاٌا األخرى

معدل □ 

 73 )الدخل الصافً من نشاط الخدمات داخل اللٌم البترا    

 +1707 – 1807 )
79

المصاريف اإلدارية والعمومية

( 95000منقوال من الجدول رقم  )
1807

الدخل الصافً من النشاط الحرفً داخل اللٌم البترا  

  ( 16 +1701 - 1801 )

( 112 + 111 )المبٌعات 

الفترة الضرٌبٌةنوع االلرار

عادي □ 

لألنشطة المرخص بممارستها داخل اإلللٌم

اسم المكلف

الرلم الضرٌبً

دائرة ضرٌبة الدخل والمبٌعات/ وزارة المالٌة 

خاص بالمكلفٌن المسجلٌن فً اللٌم البترا/ الرار ضرٌبة الدخل السنوي

للمكلفٌن المسجلٌن لدى سلطة اللٌم البترا التنموي السٌاحً

19

البرٌد الكترونً

منموال من )المصارٌف اإلدارٌة والعمومٌة                       

(95000الجدول رلم 

.وفً حال وجود دخول اخرى غٌر مرخص بممارستها داخل اللٌم البترا  ٌتم تمدٌم االلرار الضرٌبً الخاص بها للمستخدمٌن واالفراد واالشخاص اإلعتبارٌٌن

 مواد أولٌة آخر المدة

صافً مبٌعات التصدٌر

( 123 + 122 + 121 )تكلفة اإلنتاج 

صافً إٌرادات الخدمات المحلٌة7311

اإلستهالكات واالطفاءات

صافً إٌرادات الخدمات المصدرة7312

مواد أولٌة أول المدة

 مشترٌات مواد أولٌة محلٌة

122
المصارٌف الصناعٌة المباشرة

( 12213 + 12223 + 12231 )

بضاعة جاهزة آخر المدة

( 304 - 305 )الدخل الصافً  المعدل من النشاط الزراعً اللٌم البترا  

صافي المشتريات 
 - ( 1730 +303 )الدخل الصافً من النشاط الزراعً  

1830

االٌرادات األخرى

المصارٌف الصناعٌة غٌر المباشرة األخرى

بضاعة تحت التصنٌع أول المدة

بضاعة تحت التصنٌع آخر المدة

( 132 - 131 + 12 )كلفة البضاعة المصنعة 

( 302 - 308 )الدخل االجمالً من النشاط الزراعً 

3023 - (1831+3024+3021)كلفة المبٌعات 

الدخل الصافً من فوائد الودائع والعموالت وأرباح الودائع 

المشاركة فً استثمار البنون والشركات المالٌة التً ال 

تتعاطى بالفائدة المتحمك لألشخاص اإلعتبارٌٌن الممٌمٌن

1801
المصارٌف اإلدارٌة والعمومٌة

( 95000منموال من الجدول رلم  )

اإلٌرادات األخرى

15

الدخل الصافً من اإلنشطة غٌر المرخصة داخل اللٌم البترا

( 7312 + 7311 )صافً اإلٌرادات 

 )الدخل الصافي من مصادر الدخل األخرى داخل اقليم البترا  

82 + 84 + 87 )
89

المصارٌف اإلدارٌة والعمومٌة

( 95000منموال من الجدول رلم  )

7
أرباح بٌع األسهم أو حصص الشركات

باستثناء المدفوع عنها ضرٌبة لطعٌة

الدخل الصافً من اي إٌرادات اخرى87

6

1804

بضاعة جاهزة أول المدة

الدخل الصافً من العموالت داخل اللٌم البترا82

الدخل الصافً من الخلو والمفتاحٌة والشهرة84

تكلفة اإلٌرادات المباشرة732

73
الدخل اإلجمالً من الخدمات داخل اللٌم البترا 

( 733 - 732 )

( 142 - 141 )رصٌد البضاعة الجاهزة 

اإلٌجارات والخلوات المدفوعة

1701

8

1707

(  309 +8 + 7 + 6 + 89+ 79 +  43 + 19)الدخل الصافً من كافة المصادر داخل اللٌم البترا 

مبٌعات النشاط الزراعً

 وتعدٌالته2014 لسنة 34من لانون ضرٌبة الدخل رلم  ( 11 )حسب شرٌحة ضرٌبة الدخل خارج المناطك التنموٌة وحسب المادة  ( 8 + 7 + 6 + 89 )ٌتم احتساب الضرٌبة على البنود 

( 14 + 13 )كلفة المبٌعات 

( 15 - 11)الدخل اإلجمالً من الصناعة 16

(أرفك كشف تعدٌلً بهذه التعدٌالت  ) ( 993211 لغاٌة 993201 )مجموع البنود من   ) ٌطرح أٌة تعدٌالت  



9933

993301

993302

993303

993304

993305

993306

993307

993308

993309

993310

993311

191
99170

99310

993103

993105

99110

99130

991301

991307

991304

991308

99550

99551

99552

99553

99510

99520

995204

995207

995209

99540

99132

99514

995213

99542

951103

951203

951403

951503

 تصفٌة نشاط متولف

م2022/1/3حدث النموذج بتارٌخ 

(أرفك كشف تعدٌلً بهذه التعدٌالت  ) ( 993311 لغاٌة 993301 )مجموع البنود من   )ٌضاف أٌة تعدٌالت  

99140
ارفك كشف ٌبٌن طرٌمة اإلحتساب / (الفـــــــــروع الخارجٌة  )الدخل الخاضع للضرٌبة من مصادر الدخل من خارج المملكة 

( 99550 )تحتسب الضرٌبة فً البند رلم  - 

التبرعات المدفوعة الى الدوائر الحكومٌة أو المؤسسات الرسمٌة أو العامة أو البلدٌات

أشهذ بأى كافت الوعلىهاث الىاردة في هذا اإلقزار صحيحت وحقيقيت وكاهلت وإًٌي قذ أدرجج فيه جويع هصادر الذخل الخاضعت للضزيبت وإعخواد عٌىاًي الوبيي في صذر االقزار لغاياث الخبليغ وفقاً ألحكام القاًىى

/               / :-الخاريخخخن الشزكت

من لٌمة المستوردات% 2ضرٌبة الدخل الممتطعة بنسبة 

(99510بما ال ٌزٌد عن البند رلم )ضرٌبة االبنٌة واألراضً المدفوعة عن العمارات  داخل اللٌم البترا  التً تأتى منها دخل بمدر تعلمها به 

من الدخل المتحمك للشخص االعتباري من فوائد الودائع والعموالت وأرباح الودائع% 7+ من بدل الخدمة % 5ضرٌبة الدخل الممتطعة بنسبة 

المخصصات

المساهمة الوطنٌة الممتطعة

951303
اإلستهالكات واالطفاءات ومصارٌف التأسٌس وما 

لبل التشغٌل
1E+06

( 995213 - 99514)رصٌد المساهمة الوطنٌة  

:-اسم  وتولٌع الشخص الذي لام باستالم اإللرار:-            /               /                     فً تارٌخ:-                                       مركز خدمات ضرٌبة/ سلم هذا االلرار فً مدٌرٌة

(أرفك كشف بهذه المصارٌف  )المصارٌف األخرى 

الدٌون المعدومة95200األتعاب واالستشارات والعموالت المهنٌة

95190أرباح المرابحة والفوائد المدفوعة أو المستحمة

خاص الستعمال دائرة ضرٌبة الدخل والمبٌعات

:-الوفىض/ الوٌاب/ اسن وحىقيع 

/ الزقن الضزيبي للوٌاب

:-للوفىض/ الزقن الىطٌي للوٌاب

 إغالق :-(صفري)سبب تمدٌم االلرار بدون لٌم 

( 95000 )جدول 

ٌوزع على مصادر الدخل المختلفة ( 95200 الى 951103اجمع من  )مجموع المصارٌف اإلدارٌة والعمومٌة واألخرى 

الشهرة وحك االمتٌاز1E+06الرواتب واألجور والمزاٌا األخرى

.............................................غٌر ذلن

□ال  □       شهراً متتالٌة                                                                         نعم  12هل لدٌن معامالت مع أشخاص ذوي عاللة تتجاوز  خمسمائة الف دٌنار أردنً خالل فترة 

□ال        □هل انت عضواً فً مجموعة شركات متعددة الجنسٌات ٌزٌد مجموع اٌراداتها الموحدة على ستمائة ملٌون  دٌنار أردنً وفماً لبٌاناتها المالٌة للفترة الضرٌبٌة السابمة    نعم  

التبرعات95170اإلٌجارات والخلوات المدفوعة

99132 من البند رلم 11المساهمة الوطنٌة  حسب بنود المادة 

(  99553-99552-99551+99550+99520-99510 )رصٌد ضرٌبة الدخل المستحمة 

( 991201 - 99110 )الدخل الخاضع للضرٌبة المعدل 

(  991308 + 991304 )ضرٌبة الدخل المستحمة على مصادر الدخل 

( 995209 + 995207 + 995204 )مجموع التماص من ضرٌبة الدخل المستحمة 

( 991307 - 99130 )الدخل الخاضع من اإلنشطة غٌر المرخصة داخل اللٌم البترا  

الدخل الخاضع من اإلنشطة المرخصة داخل اللٌم البترا

( ( 991301 )تحتسب من البند رلم  )ضرٌبة الدخل المستحمة على مصادر الدخل غٌر المرخصة داخل اللٌم البترا 

%10ضرٌبة الدخل المستحمة على االستثمارات الخارجٌة الخاضعة وأرباح األسهم والحصص المحلٌة التً ال تزٌد ضرٌبتها عن 

( 99160 )من البند  % 10تحتسب الضرٌبة بوالع 
( 99550بما ال ٌزٌد عن البند رلم  )ٌنزل تماص ضرٌبة الدخل الخارجٌة المدفوعة على الفـــــــــروع الخارجٌة 

( 99160 + 99140 + 99130 )اجمالً الدخول الخاضعة للمساهمة الوطنٌة 

ضرٌبة الدخل المستحمة على الفــــــــروع الخارجٌة الخاضعة

(من الدخل الخاضع الذي ٌتحمك لفرع الشخص االعتباري االردنً العامل خارج المملكة % 10 )

( 191بند   + 9933 +9932 -99150 )الخسائر الصافٌة المعدلة من داخل المملكة   / مجموع الدخول 

( 993105 + 993103 )مجموع التنزٌالت 

(بموجب لرار لطعً  )الخسارة المدورة من سنوات سابمة داخل اللٌم البترا  

( 99551بما ال ٌزٌد عن البند رلم  )ٌنزل تماص ضرٌبة الدخل الخارجٌة المدفوعة على االستثمارات الخارجٌة 

فمط فً حال وجود اتفالٌة لتجنب اإلزدواج الضرٌبً

99160
وتوزٌعات أرباح (ارفك كشف ٌبٌن طرٌمة اإلحتساب  )(االستثمارات الخارجٌة  )الدخل الخاضع للضرٌبة من مصادر الدخل من خارج المملكة 

( 99551 )تحتسب الضرٌبة فً البند رلم %  10األسهم والحصص المحلٌة التً التزٌد ضرٌبتها عن 

( 991307من البند % 10 )ضرٌبة الدخل المستحمة على مصادر الدخل المرخصة داخل اللٌم البترا 

( 99310 - 99170 )الدخل الخاضع للضرٌبة من مصادر الدخل  

991201
ٌنزل التبرعات واالشتراكات المدفوعة فً المملكة بمماصد دٌنٌة أو خٌرٌة أو إنسانٌة أو علمٌة أو رٌاضٌة أو مهنٌة أو لألحزاب

( 99110من البند رلم % 25بما ال ٌتجاوز )

(ارفك كشف ٌبٌن احتساب اعفاء التصدٌر)الخسارة من تصدٌر الخدمات / ٌطرح إعفاء الدخل/ ٌضاف 


