
CED:PR15.F16

الوضع العائلًجواز السفر لغٌر االردنٌٌن/ الرقم الوطنً  

ال ٌوجد □ ٌوجد □ العنوان

ال أرغب □ أرغب □ الهاتفصندوق البرٌد

غٌر اردنً □اردنً □ الخلويالرمز البرٌدي

غٌر مقٌم □مقٌم □ 
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م2022/1/3حدث النموذج بتاريخ 

:-نهًفىض/ انزقى انضزيبي نهًُاب:-انزوجت/ انزقى انضزيبي نهزوج

:-نهًفىض/ انزقى انىطُي نهًُاب:-انزوجت/ انزقى انىطُي نهزوج

خاص الستعمال دائرة ضريبت الدخل والمبيعاث

:-اسى  وحىقيع انشخص انذي قاو باسخالو اإلقزار:-            /               /                     في حاريخ:-                                       يزكز خذياث ضزيبت/ سهى هذا االقزار في يذيزيت

/               / :-انخاريخ/               / :-انخاريخ

:-انًفىض/ انًُاب/ اسى وحىقيع انًكهف:-انزوجت في حال انضى/ اسى وحىقيع انزوج

أشهذ بأٌ كافت انًعهىياث انىاردة بهذا اإلقزار صحيحت وحقيقيت وكايهت وأَه ال يىجذ نذي أي يصذر دخم آخز سىي انىظيفت ححج طائهت انًسؤونيت انقاَىَيت وإعخًاد عُىاَي انًبيٍ في صذر االقزار نغاياث انخبهيغ وفقاً ألحكاو انقاَىٌ

( 99541 + 99540 )رصٌد ضرٌبة الدخل ورصٌد ضرٌبة مكافؤة نهاٌة الخدمة 

سنة المٌالد الجنسٌةجواز السفر/ الرقم الوطنًصفة القرابةاسم المعال

99132من البند رقم % 1المساهمة الوطنٌة 

المساهمة الوطنٌة المقتطعة

( 995213 - 99514 )رصٌد المساهمة الوطنٌة 

تقاص ضرٌبة الدخل المقتطعة من الرواتب واألجور والعالوات

اذا كان المبلغ موجب ( دٌنار 200000 - ( 99131 + 99130 ))الدخل الخاضع للمساهمة الوطنٌة 

991311

الضرٌبة المدفوعة للجمارك على سٌارة مستوردة من قبل المكلف نفسه وال تزال ملكٌتها له

( 995211 - 995201 - 99510 )رصٌد ضرٌبة الدخل المستحقة 

( 991311 - 99171 )الدخل الخاضع من مكافؤة نهاٌة الخدمة 

اجمالً مكافؤة نهاٌة الخدمة

( 995212 -99513 )رصٌد ضرٌبة الدخل المستحقة على مكافؤة نهاٌة الخدمة 

تقاص ضرٌبة الدخل المقتطعة من مكافؤة نهاٌة الخدمة

2015 / 1 / 1 دٌنار عن الفترة من تارٌخ 15000ــ اول 

 دٌنار شهرٌا2500ًاجمالً الدخل من الراتب التقاعدي السنوي بما فً ذلك  المعلولٌة للمبلغ الذي ٌزٌد عن

9028

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

( 99000 ) جدول إحتساب الضرٌبة رقم 

ضرٌبة الدخل المستحقة على الدخل الخاضع المعدل

( 99310 - (339) )الدخل الخاضع للضرٌبة 

991201
من % 25بما ال ٌتجاوز )ٌنزل التبرعات واالشتراكات المدفوعة فً المملكة بمقاصد دٌنٌة أو خٌرٌة أو إنسانٌة أو علمٌة أو رٌاضٌة أو مهنٌة أو لألحزاب 

( 99110البند رقم 

 دٌنار لكل شخص  من ذوي اإلعاقة المستمرة والدائمة2000ٌطرح مبلغ 

 دٌنار لزوج المكلف 1000 دٌنار   للمكلف  و 1000بحد أعلى  (فوائد او مرابحة القرض السكنً , اٌجار, تعلٌم, عالج)االعفاءات االخرى أو جزء منها   

. دٌنار لثالثة أبناء فقط 3000 دٌنار لكل  ابن  وبحد أقصى 1000و 

( 99131تحتسب من البند  )بعد تنزٌل المبالغ المعفاة منها % 9ضرٌبة الدخل  المستحقة على  مكافؤة نهاٌة الخدمة المستحقة  بواقع 

باستثناء مكافئة نهاٌة الخدمة- اجمالً الدخل من الرواتب واألجور والعالوات والمكافآت بما فٌها مكافؤة أعضاء مجلس اإلدارة والمزاٌا األخرى 

وجود مصدر دخل للزوجة

االقامة

3307 - ( 3305  + 3303 )باستثناء مكافئة نهاٌة الخدمة  - الدخل من الرواتب واألجور والعالوات والمزاٌا األخرى والمكافآت 

هل ترغب بضم الدخل

الجنسٌة
المدٌنة

البرٌد الكترونً

الفترة الضرٌبٌةنوع االقراردائرة ضرٌبة الدخل والمبٌعات/ وزارة المالٌة 

معدل □عادي □

اسم المكلف

الرقم الضرٌبً

مركز خدمات/ المدٌرٌة 

خاص بالموظفٌن / اقرار ضرٌبة الدخل السنوي

 وما ٌلٌها2021للفترات الضرٌبٌة 

( 993105 + 993104 )مجموع اإلعفاءات والتنزٌالت 

 دٌنار23000بحد أعلى  ( 9029 + 9028 + 9027 )مجموع اإلعفاء الشخصً والمعالٌن واألخرى 

(وتمنح للمقٌم  ) دٌنار 9000اإلعفاء الشخصً أو جزء منه بحد أعلى 

( 99510 )تحتسب الضرٌبة فً البند رقم  -  ( 991201 - 99110 )الدخل الخاضع للضرٌبة المعدل 

2014 / 12 / 31 ولغاٌة 2010 / 1 / 1من مكافؤة نهاٌة الخدمة من % 50ــ 

2009 / 12 / 31ــ مكافؤة نهاٌة الخدمة قبل 

 دٌنار9000إعفاء المعالٌن أو جزء منه بحد أعلى 

(لألردنً ولغٌر األردنً المقٌم وعن من ٌعٌلهم مقٌمٌن أو غٌر مقٌمٌن  ولالردنً غٌر المقٌم عن من ٌعٌلهم من المقٌمٌن :  تمنح )

(لألردنً غٌر المقٌم عن من ٌعٌلهم من غٌر المقٌمٌن ولغٌر االردنً غٌر المقٌم عن من ٌعٌلهم مقٌمٌن أو غٌر مقٌمٌن :  وال تمنح )


