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 دمشــق مديرية مالية محافظة                                                                                  الجميورية العربية السورية

 قسم كبار المكمفين                                                                               وزارة المالية        
 و الرسوم الييئة العامة لمضرائب

 

و............  عٍ أعًال عاو انخأيني إعادة انبياٌ انضسيبي اخلاص بشسكاث  
/ إ . ث ( 2منىذج )   

 

 

 
 

البيـاننـوع   
 

 نـوع البيـان الالحـق

 أعمال سنوي  تصفٌة جزئٌة 
 

 الحـق أعمـال  الحـق تصفٌة جزئٌة 

 الحـق  تصفٌة نهائٌة 
 

 الحـق تصفٌة نهائٌة 

 
 : وحعديالحه 2002نعاو  22اسخُادًا ألحكاو قاَىٌ ضسيبت اندخم زقى 

ــــــــان ا عمــــــــال عــــــــن عــــــــامنتقــــــــدم  ــــــــرادات                                                       ل س  102   ببي ــــــــث بميــــــــت إجمــــــــال  ا ي  حي
ـــــــــــر     فقط                                                                                                                             ال غي

 وكاَج َخيجت هرا انعاو :
أ                            ال غيـــر       فقــط                 ل س   أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأالخ ضحححل ألمضححبر ا أصحح ة  أالبراحح  أالأ

   ال غيــر                               فقــط                  ل س أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ                           خسحح  برأصحح ة  أرهحح ابر  
                            ال غيــر       فقــط                 ل س أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأالضححبر ا أالجاةاحح أالسحح ا أأأأأأأأأ

                            ال غير       فقط                 ل س أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاإل ابرةأالرحم  أ:أ
ــــــط ل سأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ:أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأإعحححححح  ةأاإلعرحححححح بر ــــــر                                                 فق   ال غي

                            ال غيــــــــر       فقــــــــط              ل س                                                             الرةرحححححححححج أ:
أ

  ل.س 0555ل.س في حال تجاوزت قيمة اإليصال اإلجمالية  05يضاف طابع مجهود حربي بقيمة 

 : يعهىيـــاث خاصـــت بانبيـــــاٌ
                                                  : تاريخ التصفية 

                                               إجمال  السمف المسددة:   نعم    ال   ؟ىل تقدمت بسمف عمى الضريبة ف  سنة التكميف
                        الجزئية المسددةببيانات التصفية إجمال  المترتب  نعم    ال   ؟ىل تقدمت ببيانات تصفية جزئية ف  سنة التكميف

           نعم  رقم القرار            تاريخ    /   /     مدة الميمة ا ضافية    ال   ىل حصمت عمى ميمة إضافية لتقديم البيان ؟
                                                    نعم  تاريخ تبميغ ا نذار    ال   ىل البيان المقدم  نتيجة  نذار؟

                                                نعم  إجمال  ا عمال المنفذة    ال  /        00ىل لديك أعمال منفذة خاضعة لمقانون /
 

  توضع إشارة  عمى الخيار الصحيح  أالبيانات ا ضافية ف  حال عدم كفاية الحقول ترفق
  يمنع الشطب أو الحك أو التصحيح تحت طائمة إلياء المستندية القانونية 

             الرقم الضريبي

                                                                    :ـى شسكت إعادة انخأييـٍ اس
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 انشسائح انخي خيضع هلا :

         التأمين   إعادة شريحة شركات 
         00التأمين الت  تزيد نسبة االكتتاب العام عمى أسيميا  إعادة شريحة شركات  % 

 

 َسفق / أزفق بانبياٌ يا يهي :
               م  22/0/1000/و ( تاريخ 2601مقدم  المواد أو الخدمات استنادًا  حكام القرار ) جدول بأسماء 

                 قائمة بالسمف المسددة 
                           قائمة بمعمومات بيانات التصفية الجزئية 
                 شيادة المحاسب القانون  عمى البيان الضريب  وتقرير ا يضاحات 
               / 1006/ لعام 00قائمة تفصيمية با عمال المنفذة وفق القانون . 
               م  10سنة المنتيية ف     /    /   القوائم الختامية عن ال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 انخعهــد
ات القانونية أنا الموقع أدناه أتعيد بأن كافة المعمومات الواردة ف  ىذا البيان الضريب  صحيحة وى  من واقع القيود والمستندات وأتحمل كافة التبع

 ف  حال تبين خالف ذلك 
أاسمأالركمفأجتجق لهأجخ ترهأأأأ                                                                                               

 
   

أاله ض  أ:أ4002لل مأأ22رنأاله نجنأأ24أحك مأالر  ةأأجرعأربراع ةجتل  التهأأ4002لل مأأ42رنأاله نجنأأ71استن  ًاألحك مأالر  ةأ 
 يجب أال تعتمدوا أي بيان ضريب  يعتقد بأنو: 

 يحتوي عمى بيانات أو معمومات أعدت بإىمال أو دون معرفة حقيقية  -1يحتوي عمى بيانات خاطئة أو مضممة               -2    
 يحذف أو يخف  معمومات مطموبة ويؤدي ىذا الحذف أو ا خفاء إلى تضميل الدوائر المالية  - 3    

 ىذا البيان لممكمف:نعتمد  
                                      الرقم الوطن                                                          اسم المحاسب القانون  الثالث : 
        الرقم الضريب :                                 العنوان:                                                                       
    الياتف:                        رقم الترخيص:                   لعام:                مصدره:                                     

أح سبأاله نجنيأجخ ترهأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأتجق عأالرأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
 

                         وان: رقم الدي
 اسمأالرجظفأرستممأالا  نأجتجق لهأ                           تاريخو:           

أ

أأ..............................................أرالحظ :أُأةِهَمأالركمفأاضبرجبرةأإحض بر:أ
أخ تمأال جا برأالر ل  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ................................................أ

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاسمأره مأالا  نأجتجق لهأ:
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
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 انخأيني إعادة يالحظاث ملمء انبياٌ انضسيبي اخلاص بشسكاث
 

 البياى ؟هتى يقذم  -1
   أيــــار مــــن كــــل ســــنة32ليايــــة المكمفــــين أن يقــــدموا بيــــان بنتــــائة أعمــــاليم الصــــافية مــــن ربــــح أو خســــارة خــــالل الســــنة الســــابقة كبــــار يترتــــب عمــــى 

 يجوز لوزير المالية ف  حاالت استثنائية يعود تقديرىا إليو أن يمنح ميمة إضافية ال تتجاوز ستين يومًا  

 ملي يقذم البياى ؟ -2

 دائرة الخدمات فً قسم كبار المكلفٌن فً مدٌرٌة مالٌة دمشق . ٌقدم إلى

 هتى يتن سذاد الضريبت املستحقت مبوجب البياى الضرييب؟   -3

 البيان  انتياء ميمة تقديمتاريخ  تم خالل مدة أقصاىا ثالثون يومًا 

 ها هي عقوبت تأخري تقذين البياى ؟  -4
ـــان الضـــريب   ـــف الخاضـــع لمضـــريبة ضـــمن الميـــل المحـــددة البي ـــدم المكم ـــم  يق ـــانون إذا ل ـــال  حكـــام ق ـــذارًا باالمتث ـــغ إن ـــدخل يبم ـــل لـــذلك ال ـــم يمتث ـــإن ل  ف

إلى مة ىذه اليرامنيا لعدم تقديم البيان تخفض  %10خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبميو ا نذار تضاف إلى الضريبة المترتبة عميو غرامة قدرىا 
 م البيان بعد المدة القانونية قبل تبمييو ا نذار يتقدف  حال % إذا امتثل المكمف لإلنذار أو 20

 ها هي عقوبت تقذين بياى غري صحيح ؟   -5
مثم  فـرق الضـريبة إذا ثبت لمدوائر المالية عدم شمول البيان لبعض نشاطات المكمف فتقدر أرباحو بصورة مباشرة وييرم ف  ىذه الحالة بيرامة تعادل 

ذا أبرز المكمف تأييدًا لبيانو دفاتر محاسبية تضمنت معمومات ثبت عدم صـحتيا واسـتعمل فـ  تنظيميـا أسـالي ب احتياليـة المترتبة عمى الربح المكتوم وا 
ر المالية ويعاقب بالحبس لمدة شير بيية التيرب من الضريبة كاًل أو بعضًا فإنو إضافة إلى اليرامة يحال المكمف المخالف إلى القضاء بقرار من وزي

القطعيـة واحد ويحرم من إجازات التصدير واالستيراد وتجمد عضويتو ف  غرف التجارة والصناعة والزراعة لمدة سنة واحدة تم  اكتساب الحكم الدرجة 
 وتضاعف العقوبة ف  حال تكرار المخالفة 

 ؟ثائق وهستنذاثو عذم تقذين قيود وو  عذم تقذين بياىها هي عقوبت    -6
فإن لم يمتثل لذلك خالل خمسة الدخل يبمغ إنذارًا باالمتثال  حكام قانون إذا لم  يقدم المكمف الخاضع لمضريبة ضمن الميل المحددة البيان الضريب  

ذا لـــم يبــرز القيـــو  %10عشــر يومـــًا مــن تـــاريخ تبميــو ا نـــذار تضــاف إلـــى الضــريبة المترتبـــة عميـــو غرامــة قـــدرىا  د المحاســبية أو رفـــض تقـــديم منيــا وا 
/ يومــًا مــن تــاريخ تبمييــو ا نــذار المــذكور تقــدر الــدوائر 20المســتندات والوثــائق يبمــغ إنــذار باالمتثــال  حكــام قــانون الــدخل فــإن لــم يمتثــل لــذلك خــالل /

لماليـة وبصــورة ال تقـل عـن ضـعف أعمـى رقـم ســنوي الماليـة أربـاا المكمـف مباشـرة وفقـًا لفعالياتـو ونشــاطاتو والمعمومـات ا خـر  المتـوفرة لـد  الـدوائر ا
ـــــف بيرامـــــة تعـــــادل  ـــــتم تيـــــريم المكم ـــــة ي ـــــف بيـــــا خـــــالل الســـــنوات الخمـــــس ا خيـــــرة وفـــــ  ىـــــذه الحال ـــــاا التـــــ  كم ـــــررة 00لألرب  %مـــــن الضـــــريبة المق

 عر بو استعداده  براز القيود  عن سنة التكميف عمى أن يتم إثبات االمتثال بكتاب خط  يسجل لد  الدوائر المالية خالل الميمة المحددة يش

 هي عقوبت تقذين بياى غري هعتوذ هي قبل حماسب قاًوًي ؟ ها  -7
 يــوم مــن تـــاريخ تبمييــو ا نـــذار  30إذا قــدم المكمــف بيانـــات غيــر معتمــدة مـــن قبــل محاســب قـــانون  يبمــغ إنـــذار باالمتثــال فــان لـــم يمتثــل لــذلك خـــالل 

% إذا امتثل 0% منيا وتخفض ىذه اليرامة إلى 20ى الضريبة المترتبة عميو غرامة عدم اعتماد البيان قدرىا فال يعتد بالبيان غير المعتمد ويضاف إل
 المكمف خالل الميمة المذكورة

 التأهني ؟ إعادة ها هي ًسبت ضريبت  الذخل على أرباح  شركاث  -8
عـن  1000/ لعـام 63لمرخصـة بموجـب أحكـام المرسـوم التشـريع  رقـم /تحدد نسبة ضريبة الدخل عمى ا رباا الصافية الت  تحققيا شركات التأمين ا

 -6( دون أية إضـافات أخـر  مـن أي نـوع عـدا إضـافة ا دارة المحميـة التـ  تتـراوا نسـبتيا مـن )%44)جميع نشاطاتيا االكتتابية واالستثمارية بمعدل 
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 %( فتكــــــون نســــــبة ضــــــريبة الــــــدخل 00%(مــــــن مبمــــــغ الضــــــريبة أمــــــا الشــــــركات التــــــ  تزيــــــد نســــــبة االكتتــــــاب العــــــام عمــــــى أســــــيميا عمــــــى ) 20
 ( دون  أية  إضافات %74)عمى ا رباا الصافية الت  تحققيا 

 
 
 
 
 
 

 

 خمصص الستخذام هوظفي اإلدارة الضريبيت
                                                                                                       
                                                                                                       

                                                                                                       
                                                                                                       

                                                                                                       
                                                                                                       
                                                                                                       

                                                                                                       
                                                                                                       

                                                                                                       
                                                                                                       
                                                                                                       

                                                                                                       
                                                                                                       

                                                                                                       
                                                                                                       
                                                                                                       

                                                                                                       
                                                                                                       

                                                                                                       
                                                                                                       
                                                                                                       

                                                                                                       
                                                                                                       

                                                                                                       
                                                                                                       
                                                                                                       

                                                                                                       
                                                                                                       

                                                                                                       
                                                                                                       
                                                                                                       


