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كلمة ال�سيد وزير املالية

�أعدته  �لذي  �لت�سجيل  معلومات  ��ستمارة  مللء  �لإر�ساد�ت  دليل  �إن 
يت�سمن �سرحًا   و�لر�سوم يعد خطوة هامة فهو  لل�سر�ئب  �لعامة  �لهيئة 
عملية  وي�سرع  �سي�سهل  ما  وهو  �لت�سجيل  ��ستمار�ت  ملء  لكيفية  و�فيًا 

�لت�سجيل و�حل�سول على �لرقم �ل�سريبي للمكلفني.
وهذ� �لدليل ياأتي �سمن �سل�سلة �خلطو�ت �لتي تنفذها �لهيئة �سمن 
خطة ن�سر �لوعي �ل�سريبي وتب�سيط �لإجر�ء�ت و�لت�سهيل على �ملكلفني 
وبناء ج�سور �لتعاون �لبّناء معهم ملا فيه م�سلحتهم وم�سلحة �خلزينة 

�لعامة للدولة. 

       
                                                                              وزير املالية                                              
                                                                   الدكتور حممد احل�سني





لل�سر�ئب  �لعامة  �لهيئة  تبذلها  �لتي  �جلهود  �إطار  يف  �لدليل  هذ�  ياأتي 
باملعلومات  �لت�سجيل  ��ستمارة  مبلء  �ملعنيني  �لأ�سخا�ص  لتزويد  و�لر�سوم 
تعاون د�ئمة  بناء عالقة  �لالزمة، وحر�سًا منا على  و�ل�سروح  و�لتو�سيحات 
بني �لإد�رة �ل�سريبية و�ملكلفني ولكي تت�سم هذه �لعالقة بالو�سوح و�ل�سفافية 
فقد قمنا باإعد�د هذ� �لدليل باأ�سلوب �سهل ومب�سط جتنبًا لأي �لتبا�ص وتوفريً� 

للوقت.
�لتي  و�لكتيبات  �لإر�سادية  �لأدل��ة  �سل�سلة  من  ج��زء  �لدليل  ه��ذ�  ي�سكل 
يد �جلميع كجزء من عملية  متناول  وجعلها يف  ن�سرها  �لهيئة على  حتر�ص 

ن�سر �لوعي �ل�سريبي.
�لت�سجيل  ��ستمار�ت  كيفية ملء  �سرحًا مف�ساًل عن  �لدليل  يت�سمن هذ� 
�لت�سجيل  عملية  وت�سريع  ت�سهيل  بغية  لكل منوذج  �إرفاقها  �ملطلوب  و�لأور�ق 

ومنح �لرقم �ل�سريبي.
و�أن �لهيئة �لعامة لل�سر�ئب و�لر�سوم تتمنى على �لأ�سخا�ص �ملعنيني مبلء 
�ل�ستمارة �لتقيد مب�سمون هذ� �لدليل وتعد باأنها �ستعمل على �إعادة �لنظر 
بهذ� �لدليل ب�سورة د�ئمة كلما دعت �حلاجة �إىل تطوير هذ� �لدليل نتيجة 

ح�سول �أية تعديالت على �لإجر�ء�ت �ملطبقة.                        

       
                                                                                املــــديــــر الــعــام 
                                                                                جمال املدجلي

املقدمة:



إلى من يتوجه هذا الدليل :
�سريبي. رقم  على  للح�سول  بالت�سجيل  �مللزمني  �لأ�سخا�ص  كافة  • �إىل 

�لت�سجيل. بعملية  �ملعنيني  �ملوظفني  • �إىل 

النماذج التي يتضمنها هذا الدليل :
يت�سمن هذ� �لدليل �لنماذج �خلا�سة بالت�سجيل ومنح �لرقم �ل�سريبي، وهي على �ل�سكل �لآتي:

 ) �أ   /  1  ( رقم  منوذج  �حلقيقية  �لأرباح  مكلفي  معلومات  • ��ستمارة 
 ) ب   /  1  ( رقم  منوذج  �سريبيًا  �ملكلف  غري  معلومات  • ��ستمارة 

 ) ج   /  1  ( رقم  منوذج  �حلرة  �ملنطقة  يف  م�ستثمر  معلومات  •  ��ستمارة 
) د   /  1  ( رقم  منوذج  �ملقطوع  �لدخل  مكلفي  معلومات  • ��ستمارة 
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يتم ملء هذه ال�ستمارة لأول مرة عند ت�سجيل املكلف من اأجل منحه رقم �سريبي

من الذي يستخدم  النموذج رقم ) ا  / أ ( ؟
يتم ملء اال�ستمارة منوذج رقم ) 1 / اأ ( من قبل املكلفون الوارد ذكرهم اأدناه :

1(  مكلف عادي ) �سخ�ص طبيعي �أو �عتباري (.
2(  مكلف عادي ) �سخ�ص طبيعي �أو �عتباري ( وله ن�ساط يف �ملنطقة �حلرة.

3(  من�ساأة قيد �لتاأ�سي�ص ) �سو�ء �سخ�ص طبيعي �أو �عتباري( ومل ت�ستكمل بعد كافة �لأور�ق �ملطلوبة 
للت�سجيل ) �ل�سجل �لتجاري �أو عقد �ل�سركة �أو..........�لخ ( ولديها ب�ساعة �أو جتهيز�ت موقوفة 

لدى �جلمارك.
4(  �سخ�سية �أجنبية ولي�ص لها مركز عمل خا�ص بها وبالتايل لي�ص لديها عقد �إيجار �أو ملكية ) غري مقيم (.  
5(  ورثة لي�ص لديهم �سجل )جتاري �أو �سناعي ........�لخ ( بعد وفاة مورثهم �لذي كان ميار�ص فعالية.

6(  �سركة و�قع بني عدة متعهدين لديهم �سجالت جتارية �أو لي�ص لديهم �سجل جتاري م�سرتك ولي�ص لديهم 
مكتب م�سرتك.

ما هي األوراق المطلوب إرفاقها لكل مكلف من المكلفين المذكورين أعاله؟

�سورة عن �لهوية �ل�سخ�سية
�سورة عن جو�ز �ل�سفر )لغري �ل�سوريني ( / �لوثيقة

�سور عن هويات �ل�سركاء �لأ�سا�سيني ) لل�سخ�ص �لعتباري(
�سور عن هويات �أع�ساء جمل�ص �لإد�رة ) لل�سخ�ص �لعتباري( 

�سورة عن عقد �ل�سركة ) لل�سخ�ص �لعتباري ( 
�سورة عن �ل�سجل �لتجاري – �ل�سناعي  ........�لخ

�سورة م�سدقة عن وكالة �لتفوي�ص ) �لوكالة �لقانونية (

�سورة عن هوية �ملمثل �لقانوين

�سورة عن �سند �مللكية �أو كاتب �لعدل �أو عقد �لإيجار

مكلف عادي ) �سخ�س طبيعي اأو اعتباري (
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مكلف عادي ) �سخ�س طبيعي اأو اعتباري ( وله ن�ساط يف املنطقة احلرة

من�ساأة قيد التاأ�سي�س

�سورة عن �لهوية �ل�سخ�سية
�سورة عن جو�ز �ل�سفر )لغري �ل�سوريني ( / �لوثيقة

�سور عن هويات �ل�سركاء �لأ�سا�سيني ) لل�سخ�ص �لعتباري(
�سور عن هويات �أع�ساء جمل�ص �لإد�رة ) لل�سخ�ص �لعتباري( 

�سورة عن عقد �ل�سركة ) لل�سخ�ص �لعتباري ( 
�سورة عن �ل�سجل �لتجاري – �ل�سناعي  ........�لخ

�سورة م�سدقة عن وكالة �لتفوي�ص ) �لوكالة �لقانونية (

�سورة عن هوية �ملمثل �لقانوين

�سورة عن �سند �مللكية �أو كاتب �لعدل �أو عقد �لإيجار

�سورة عن �لهوية �ل�سخ�سية للفرد
�سورة عن جو�ز �ل�سفر )لغري �ل�سوريني ( / �لوثيقة

�سور عن هويات �ل�سركاء �لأ�سا�سيني ) لل�سخ�ص �لعتباري(
�سور عن هويات �أع�ساء جمل�ص �لإد�رة ) لل�سخ�ص �لعتباري( 

�سورة عن عقد �ل�سركة ) لل�سخ�ص �لعتباري ( 

�سورة عن �ل�سجل �لتجاري – �ل�سناعي  ........�لخ

�سورة م�سدقة عن وكالة �لتفوي�ص ) �لوكالة �لقانونية (

�سورة عن هوية �ملمثل �لقانوين

�سورة عن �سند �مللكية �أو كاتب �لعدل �أو عقد �لإيجار
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�سخ�سية اأجنبية لي�س لها مركز عمل خا�س بها ) غري مقيم (

ورثة لي�س لديهم �سجل م�سرتك

�سورة عن جو�ز �ل�سفر )لغري �ل�سوريني ( / �لوثيقة
�سورة م�سدقة عن عقد �ل�سركة ) لل�سخ�ص �لعتباري (

�سورة م�سدقة عن وكالة �لتفوي�ص ) �لوكالة �لقانونية (

�سورة عن هوية �ملمثل �لقانوين

�سورة عن �لهوية �ل�سخ�سية لكل وريث 
�سورة عن جو�ز �ل�سفر )لغري �ل�سوريني ( / �لوثيقة 

�سورة عن وثيقة ح�سر �لإرث 
�سورة عن �ل�سجل �لتجاري – �ل�سناعي - .... �لخ للمورث 
�سورة م�سدقة عن وكالة �لتفوي�ص ) �لوكالة �لقانونية ( 

�سورة عن هوية �ملمثل �لقانوين 

�سورة عن �سند �مللكية �أو كاتب �لعدل �أو عقد �لإيجار

مالحظة هامة

 يجب استكمال كافة الوثائق واألوراق المطلوبة بعد التأسيس. 
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�سركة واقع بني عدة متعهدين ولي�س لديهم �سجل جتاري م�سرتك ولي�س لديهم مكتب م�سرتك

�سورة عن هويات �ل�سركاء 
�سورة عن جو�ز �ل�سفر )لغري �ل�سوريني ( / �لوثيقة 

�سورة عن �ل�سجالت �لتجارية لل�سركاء
�سورة م�سدقة عن وكالة �لتفوي�ص ) �لوكالة �لقانونية ( 

�سورة عن هوية �ملمثل �لقانوين 

وليس  القديم  القانون  وفق  مستأجر  المكلف  عمل  مقر  كان  حال  في 
لديه عقد إيجار يمكن االستغناء عن عقد اإليجار.

في حال كان المكلف يعمل على سجل تجاري أو صناعي ....الخ على عنوان 
مقر هدم أو سلم يتوجب عليه تعديل السجل التجاري من أجل استكمال 

عملية التسجيل وال يقبل أي سجل بمعلومات طرأ عليها تعديل.

تتاألف ا�ستمارة معلومات املكلف من عدة اأق�سام، و�سنقوم على �سرحها بالتف�سيل عرب 
ال�سفحات التالية:

الرقم الضريبي
يدون �لرقم �ل�سريبي للمكلف من قبل موظفي �لت�سجيل يف د�ئرة خدمات �ملكلفني و�لذي يتم توليده 

من قبل نظام �لت�سجيل بعد ملء �ل�ستمارة و��ستكمال �لأور�ق �ملطلوبة.

مالحظات هامة
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    القسم األول :       خاص بالمكلف

ميلأ هذا الق�سم من قبل املكلف و يت�سمن املعلومات التالية:
معلومات تتعلق ب�سخ�سية املكلف:

فرد  • مكلف 
يف حال كان �ملكلف �سوري يتم ملء �جلزء �لأول من �ل�ستمارة و�ملتعلق باملعلومات �ل�سخ�سية �لتالية: 
) �لرقم �لوطني، �ل�سم، �لن�سبة، ��سم �لأب، ��سم �لأم، مكان وتاريخ �لولدة، �لقيد �ملدين ( 

و�لتي متالأ من و�قع �لبطاقة �ل�سخ�سية له.
�سورية هوية  يحمل  ال  • مكلف 

من  �لثاين  �جلزء  يف  �لتالية  �ملعلومات  ملء  يتم  �سورية  هوية  يحمل  ل  �ملكلف  كان  حال  يف 
�ل�ستمارة و�ملتعلقة ب�: )�ل�سم، �لن�سبة، ��سم �لأب، ��سم �لأم، �جلن�سية، مكان وتاريخ �لولدة، 
�أو بالن�سبة لل�سوريني  �أو رقم �لوثيقة بالن�سبة للفل�سطينيني  رقم جو�ز �ل�سفر لغري �ل�سوريني 
�لذين ل يحملون هوية مع تاريخ �لإ�سد�ر و�لنتهاء ( و�لتي متالأ من و�قع جو�ز �ل�سفر �أو من 

و�قع �لوثيقة.
اعتباري  • �سخ�س 

يتم حتديد  كما  �ل�سركة،  ��سم  تدوين  يتم   ) �سركة   ( �عتباري  �ملكلف �سخ�ص  كان  يف حال 
�ملعلومات �خلا�سة بنوع �سركته من خالل و�سع �إ�سارة  �أمام �خليار �ملنا�سب لنوع �ل�سركة 
فيما �إذ� كان ) قطاع خا�ص، قطاع م�سرتك، قطاع عام �قت�سادي، قطاع تعاوين ( �أما فيما 
ت�سامنية،   ( �ملنا�سب  �خليار  �أمام    �إ�س��ارة  و�سع  فيتم   لل�سركة  �لقانوين  بال�سكل  يتعلق 
 ،) off shore ( تو�سية ب�سيطة، م�ساهمة، حمدودة �مل�سوؤولية، و�قع، قاب�سة، تابعة، خارجية
�أجنبية ( ويف حال كان �ل�سكل �لقانوين لل�سركة يختلف عن �لت�س��ميات �ملذكورة يف �خلانات 
�ل�س���ابقة، فال بد من و�سع �إ�س��ارة  �أمام �خليار �أخرى مع كتابة �ل�سكل �لقانوين لها، مع 

االإ�سارة اإىل اأن هذه املعلومات توؤخذ من واقع عقد ال�سركة.
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املكلف عن  عامة  • معلومات 
يدون يف هذ� �جلزء �ملعلومات �لتالية عن �ملكلف: 

اال�سم التجاري:
يدون يف هذه �خلانة ��سم �ل�سركة كما هو و�رد يف �ل�سجل �لتجاري �أو غريه.

تاريخ املبا�سرة الأول مرة :
يدون يف هذه �خلانة تاريخ مبا�سرة �ملكلف لعمله لأول مرة.

فرتة الدورة املالية : 
يدون يف هذه �خلانة فرتة �لدورة �ملالية وهي عبارة عن �سنة �لأعمال �لتي تبد�أ يف 1/1 

وتنتهي يف 12/31 من كل عام.
�أما �إذ� كانت طبيعة عمل �ملوؤ�س�سة تتطلب بدء �لدورة �ملالية بتاريخ �آخر غري بد�ية �ل�سنة �مليالدية 
فيجوز �عتبار �لبدء يف �سنة �لتكليف ) �لدورة �ملالية ( بذلك �لتاريخ  وذلك مبوجب قر�ر �سادر 
عن وزير �ملالية. وعليه فاإنه يتم ت�سجيل �لدورة �ملالية ح�سب بد�ية �ل�سنة �ملالية وكما هو و�رد بقر�ر 

�لوزير، مع االإ�سارة اإىل �سرورة اإرفاق �سورة عن قرار الوزير مع االأوراق املطلوبة.
مثال على ذلك: �إذ� كانت �لدورة �ملالية للموؤ�س�سة ذ�ت �لطبيعة و�لأعمال �خلا�سة تبد�أ يف 

9/1 فاإنه يتم ت�سجيل �لدورة �ملالية من 9/1 �إىل 8/31 من �لعام �لتايل.
العنوان املختار للتبليغ: 

يدون يف هذه �خلانة �لعنو�ن �لذي حتدده �ل�سركة وتريد من خالله �أن تت�سلم جميع �ملر��سالت 
�لتي تتم مع �لهيئة �لعامة لل�سر�ئب و�لر�سوم و�جلهات �لتابعة لها، حيث يجب �أن يكون هذ� 

�لعنو�ن كامل ومف�سل ل�سمان ��ستالم جميع �ملر��سالت.
عنوان مقر العمل: 

يدون يف هذه �خلانات كافة �ملعلومات �ملطلوبة تف�سياًل، ) �ملحافظة، �ملدينة، �ملنطقة، �حلي، 
رقم �لبناء، رقم �ملح�سر، رقم �ملق�سم، رقم �لهاتف، رقم �جلو�ل، رقم �لفاك�ص، �ص . ب، 
�لربيد �لإلكرتوين ( فاإذ� كان لهذه �ل�سركة �أكرث من فرع، يتم تدوين �ملعلومات �خلا�سة مبقر 

�لعمل �لذي تد�ر منه �أن�سطة جميع �لفروع وحتفظ فيه كافة �سجالت �لفروع.
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فئة املكلف:
يتم حتديد �لفئة �لتي ينتمي �إليها �ملكلف �سو�ء كان من ) كبار �ملكلفني – متو�سطي �ملكلفني -  
�سغار �ملكلفني ( وذلك بو�سع �إ�سارة  �أمام �خليار �ملنا�سب فيما يخ�ص �خلانات �ل�سابقة.

حالة املكلف:
يتم حتديد �حلالة �لتي ينتمي �إليها �ملكلف فيما �إذ� كان ميار�ص ن�ساط ) ممار�ص ( �أو متوقف 
عن �لعمل  ) متوقف ( �أو غري م�ستكمل لأور�قه كاأن تكون �ل�سركة قيد �لتاأ�سي�ص وذلك بو�سع 

�إ�سارة  �أمام �خليار �ملنا�سب فيما يخ�ص �خلانات �ل�سابقة.
و�سع املكلف:

يتم حتديد و�سع �ملكلف فيما �إذ� كان يعمل حل�سابه �خلا�ص �أو حل�ساب غريه ) ممثل ل�سركات 
�أخرى( بو�سع �إ�سارة  �أمام �خليار �ملنا�سب فيما يخ�ص �خلانات �ل�سابقة.

مقر العمل:
يتم حتديد فيما �إذ� كان مقر �لعمل )ملك - �أجار – �أجار وفق �لقانون /10/ لعام 2006 - 
�إعارة– ��ستثمار - مقابل ح�سة بال�سركة ( وذلك بو�سع �إ�سارة  �أمام �خليار �ملنا�سب فيما 
يخ�ص �خلانات �ل�سابقة، ويف حال كان ل يوجد مقر عمل للمن�ساأة فيتم و�سع �إ�سارة  �أمام 
�خليار ) ل يوجد (، �أما يف حال كان مقر �لعمل يختلف عن �خليار�ت �ملذكورة يف �خلانات 

�ل�سابقة فالبد من و�سع �إ�سارة  �أمام �خليار  ) �أخرى ( مع كتابة نوع مقر �لعمل.
الرتاخي�س اأو  • ال�سجلت 

يت�سمن هذ� �جلزء معلومات عن �ل�سجالت �أو �لرت�خي�ص �لتي يعمل مبوجبها �ملكلف حيث 
يدون يف هذه �خلانات �ملعلومات �لتالية: ) نوع �ل�سجل / �لرتخي�ص و رقمه وتاريخه و ��سم 
�أو  �ل�سجل  و�ق��ع  من  ت��دون  �ملعلومات  هذه  �أن  �إىل  �لإ���س��ارة  مع   ،) عنها  �ل�سادر  �ملحافظة 

�لرتخي�ص ب�سكل مف�سل.
• ال�سركاء

يت�سمن هذ� �جلزء معلومات عن �ل�سركاء حيث يدون يف هذه �خلانات �ملعلومات �لتالية:    
رقم  �أو  �ل�سوريني  لغري  �ل�سفر  جو�ز  رقم  �أو  �سوري  كان  حال  يف  لل�سريك  �لوطني  �لرقم   (
�لثالثي  �ل�سم  هوية،  يحملون  ل  �لذين  لل�سوريني  بالن�سبة  �أو  للفل�سطينيني  بالن�سبة  �لوثيقة 
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كان  حال  في  فقط   ) الشركة  إدارة  مجلس  أعضاء   & الشركاء   ( الجزأين  يمأل 
المكلف شخص اعتباري ) شركة ( .

لل�سريك، �ل�سفة، تاريخ �ن�سمامه(، مع �سرورة االإي�ساح اأن هذه املعلومات توؤخذ من واقع 
عقد ال�سركة.

ال�سركة اإدارة  جمل�س  • اأع�ساء 
يت�سمن هذ� �جلزء معلومات عن �أع�ساء جمل�ص �إد�رة �ل�سركة حيث يدون يف هذه �خلانات 
�ملعلومات �لتالية: ) �لرقم �لوطني لكل ع�سو من �أع�ساء جمل�ص �لإد�رة  يف حال كان �سوري 
�أو رقم جو�ز �ل�سفر لغري �ل�سوريني �أو رقم �لوثيقة بالن�سبة للفل�سطينيني �أو بالن�سبة لل�سوريني 
�لذين ل يحملون هوية، �ل�سم �لثالثي لكل ع�سو (، مع �سرورة االإي�ساح اأن هذه املعلومات 
اأو الوثيقة  اأو جواز ال�سفر لغري ال�سوريني  توؤخذ من واقع الهوية ال�سخ�سية لل�سوريني 

بالن�سبة للفل�سطينيني اأو بالن�سبة لل�سوريني الذين ال يحملون هوية.

معلومات تتعلق بن�ساط املكلف:
والفعاليات • االأن�سطة 

يت�سمن هذ� �جلزء معلومات عن كافة �لأن�سطة و�لفعاليات �لتي ميار�سها �ملكلف، حيث يدون 
يف هذ� �جلزء كافة �أرقام �لت�سنيف لالأن�سطة �لتي  ميار�سها �ملكلف مع ذكر ��سم �لن�ساط 

وذلك من قبل موظفي االإدارة ال�سريبية بناء على دليل ت�سنيف االأن�سطة االقت�سادية.
يف حني يدون ن�سبة هذ� �لن�ساط من �إجمايل رقم عمل �أن�سطة  �ملكلف �لتي ميار�سها وتاريخ 
مبا�سرته من قبل املكلف مع حتديد فيما �إذ� كان هذ� �لن�ساط ��ستري�د �أو ت�سدير �أو �سمن 

�ملنطقة �حلرة وذلك بو�سع �إ�سارة  �أمام �خليار �ملنا�سب من �خليار�ت �ل�سابقة.
والفروع الرئي�سي  • املركز 

معلومات عن  يت�سمن  بحيث  للمكلف  فروع  و  رئي�سي  مركز  وجود  ميالأ هذ� �جلزء يف حال 
�ملركز �لرئي�سي للمكلف و�لفروع ويتم تدوين ) ��سم �لن�ساط �لرئي�سي – رقم �لهاتف – رقم 
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�جلو�ل – رقم �لفاك�ص – �لربيد – �لربيد �لإلكرتوين - �ملحافظة �لتي يتبع لها - �ملدينة - 
�ملنطقة - �حلي - رقم �لبناء ( لكل من �ملركز �لرئي�سي و�لفروع، ويف حال عدم وجود فروع 

للمكلف ميالأ فقط عمود �ملركز �لرئي�سي.
• امل�ستودعات

ميالأ هذ� �جلزء يف حال وجود م�ستودعات لدى �ملكلف بحيث يتم تدوين �ملعلومات �لتالية : 
) �ملحافظة �لتي يتبع لها -  �ملدينة –  �ملنطقة – �حلي – رقم �لبناء - رقم �لهاتف ( 
لكل م�ستودع من �مل�ستودعات، ويف حال عدم وجود م�ستودعات لدى ملكلف يرتك هذ� 

�جلزء فارغًا .
العمل • ور�س 

ميالأ هذ� �جلزء يف حال وجود ور�ص عمل  لدى �ملكلف بحيث  يتم تدوين �ملعلومات �لتالية : 
) ��سم �لن�ساط �لرئي�سي– رقم ت�سنيف �لن�ساط - �ملحافظة �لتي يتبع لها - �ملدينة - �ملنطقة 
- �حلي - رقم �لبناء - رقم �لهاتف ( لكل ور�سة عمل ، ويف حال عدم وجود ور�ص عمل لدى 

�ملكلف يرتك هذ� �جلزء فارغًا .
امل�ساند الن�ساط  • وحدة 

ميالأ هذ� �جلزء يف حال وجود وحد�ت ن�ساط عمل م�ساند لدى �ملكلف ) و�لتي يق�سد بها 
�ملن�ساأة �لتي ل تقدم �إنتاجها �إل للموؤ�س�سة �لأم ( بحيث  يتم تدوين �ملعلومات �لتالية : ) ��سم 
�لن�ساط �لرئي�سي– رقم ت�سنيف �لن�ساط - �ملحافظة �لتي يتبع لها - �ملدينة - �ملنطقة - 
�حلي - رقم �لبناء - رقم �لهاتف ( لكل وحدة ن�ساط م�ساند ، ويف حال عدم وجود وحدة 

ن�ساط م�ساند لدى �ملكلف يرتك هذ� �جلزء فارغًا.
والر�سوم • ال�سرائب 

يت�سمن هذ� �جلزء معلومات عن �ل�سر�ئب و�لر�سوم �لتي يقوم �ملكلف بدفعها ) �أرباح حقيقية، 
رو�تب و�أجور، �إنفاق ��ستهالكي، جتارة عقار�ت،ريع روؤو�ص �أمو�ل متد�ولة، غري �ملقيمني، دخل 
مقطوع، �أرباح ر�أ�سمالية، ر�سم �لطابع، �لقانون 60، �ملن�ساآت �ل�سياحية، �لقانون 52،  جعالة (، 
حيث يتم و�سع �إ�سارة  �أمام �خليار �ملنا�سب فيما يخ�ص �خلانات �ل�سابقة ويف حال كان 
 إ�سارة� �ملكلف م�سوؤول عن دفع �سر�ئب ور�سوم �أخرى غري مذكورة يف �حلقول يتم و�سع 

�أمام �خليار �أخرى مع تدوين نوع �ل�سريبة �أو �لر�سم.
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الوكيل اأو  • املفو�س 
�أو وكيل لدى �لإد�رة �ل�سريبية، و�ملفو�ص هو �ل�سخ�ص �لذي  �إذ� كان لدى �ملكلف مفو�ص 
ينتدبه �ملكلف - يف حال غيابه - مبوجب وكالة قانونية ليمثله �أمام �لإد�رة �ل�سريبية وقد 
�أو.....�ل��خ ، يتم تدوين �ملعلومات �لتالية  �أو �ملحا�سب �لقانوين  يكون �ملدير �ملايل للمكلف 

�خلا�سة به:
الرقم الوطني:

يدون يف هذه �خلانة �لرقم �لوطني للمفو�ص �أو �لوكيل �أو ......�لخ يف حال كان �سوري �أو رقم 
جو�ز �ل�سفر لغري �ل�سوريني �أو رقم �لوثيقة بالن�سبة للفل�سطينيني.

الرقم ال�سريبي: 
يدون يف هذه �خلانة �لرقم �ل�سريبي للمفو�ص �أو �لوكيل �أو .......�لخ �إن كان مكلف م�سجل 

لدى �لإد�رة �ل�سريبية.
اال�سم الثلثي:

يدون يف هذه �خلانة �ل�سم �لثالثي للمفو�ص �أو �لوكيل مع مالحظة �أن هذه �ملعلومات متالأ من 
و�قع �لهوية �ل�سخ�سية �أو جو�ز �ل�سفر �أو �لوثيقة .

�سفته:
يدون يف هذه �خلانة �سفة �ل�سخ�ص �ملفو�ص �أو �لوكيل فيما �إذ� كان مدير مايل �أو حما�سب 

قانوين �أو غري ذلك.
رقم الوكالة اأو الرتخي�س وتاريخها:

يدون يف هذه �خلانة رقم وتاريخ �سدور �لتفوي�ص �أو �لوكالة، ويف حال كان �ملفو�ص �أو �لوكيل 
�ملحا�سب �لقانوين للمكلف فيتم تدوين رقم �لرخ�سة �لتي ميار�ص �ملحا�سب �لقانوين مبوجبها 

�أعمال �ملهنة .
• االإعفاءات

يت�سمن هذ� �جلزء معلومات عن نوع �لإعفاء �لذي يتمتع به �ملكلف يف حال وجوده:
�إعفاء �سناعي ) �ملر�سوم 103 لعام 1952 (:

يف حال متتع �ملكلف بهذ� �لإعفاء يتم و�سع �إ�سارة  �أمام هذ� �خليار مع حتديد نوع �لإعفاء 
جزئي �أم كلي وحتديد تاريخ بدء متتع �ملكلف بهذ� �لإعفاء وتاريخ �نتهاء مدة هذ� �لإعفاء.



دل����ي����ل �ر��������س�������اد�ت م���لء 18
�لت�سجيل معلومات  ��ستمارة 

�إعفاء قانون �ل�ستثمار:
يف حال متتع �ملكلف بهذ� �لإعفاء يتم و�سع �إ�سارة  �أمام هذ� �خليار ويتم حتديد �لقانون 
�لذي يخ�سع له �ملكلف هل هو قانون �ل�ستثمار رقم )8( �أم قانون �ل�ستثمار رقم )10(  وذلك 
بو�سع �إ�سارة�أمام �خليار �ملنا�سب مع حتديد تاريخ بدء متتع �ملكلف بهذ� �لإعفاء وتاريخ 

�نتهاء مدة هذ� �لإعفاء.
�إعفاء �سياحي:

تدوين  ويتم  �خليار  �أمام هذ�  �إ�سارة   و�سع  يتم  �ل�سياحي  بالإعفاء  �ملكلف  يف حال متتع 
�نتهاء مدة  وتاريخ  �ل�سياحي  بالإعفاء  �ملكلف  بدء متتع  تاريخ  �لإعفاء مع حتديد  ن�سبة هذ� 

�لإعفاء .
�إعفاء نقل بحري وجوي:

يف حال متتع �ملكلف بهذ� �لإعفاء يتم و�سع �إ�سارة  �أمام هذ� �خليار مع حتديد تاريخ بدء 
متتع �ملكلف بهذ� �لإعفاء وتاريخ �نتهاء مدة هذ� �لإعفاء.

�إعفاء زر�عي:
يف حال متتع �ملكلف بهذ� �لإعفاء يتم و�سع �إ�سارة  �أمام هذ� �خليار مع حتديد تاريخ بدء 

متتع �ملكلف بهذ� �لإعفاء وتاريخ �نتهاء مدة هذ� �لإعفاء.
ويف حال متتعه بغري ذلك من �لإعفاء�ت يقوم بو�سع �إ�سارة  �أمام �خليار ) �أخرى ( ثم 
يقوم بكتابة نوع هذ� �لإعفاء، وحتديد ن�سبة هذ� �لإعفاء وتاريخ بدء �لتمتع به وتاريخ �نتهاءه، 

ويف حال عدم متتع �ملكلف باأي �إعفاء يتم و�سع �إ�سارة �أمام �خليار ) ل يوجد (.
• التعهد

�لتعهد  يت�سمن هذ� �جلزء تعهد خطي يوقعه �ملكلف مدونًا ��سمه �لثالثي، بحيث يكون هذ� 
عبارة عن وثيقة �لإثبات �لقانونية �لتي يتعهد �ملكلف مبوجبها بتحمل كامل �مل�سوؤولية �لقانونية 
وتبعاتها من جز�ء�ت وغر�مات يف حال عدم مو�فاة �لإد�رة �ل�سريبية باأي تغيري �أو تعديل يطر�أ 
على �ملعلومات �لو�ردة يف �ل�ستمارة  وذلك خالل مدة �أق�ساها ع�سرة �أيام من تاريخ ح�سول 
�لتغري ويتوجب على �ملكلف توقيع �لتعهد �سخ�سيًا و�إذ�  كان لديه مفو�ص �أو وكيل قانوين لدى 

�لإد�رة �ل�سريبية  يجوز له �لتوقيع بالنيابة عن �ملكلف مع ذكر �ل�سفة �لوظيفية له.
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ميلأ هذا الق�سم من قبل موظفي الإدارة ال�سريبية و يت�سمن ما يلي:
• خالصة السنوات الثالثة األخيرة

يتم تدوين �ملعلومات �لتالية و�ملتعلقة ب�:
ال�سنة:

يدون يف هذه �خلانة �سنة �لتكليف �لعائدة للعام �ل�سابق للعام �لذي مت فيه ت�سجيل �ملكلف. 
مثال :�إذ� كانت عملية �لت�سجيل تتم يف عام 2010 ت�سجل �ملعلومات �ملتعلقة بالأعو�م 2009 – 2008 

�لتو�يل. على   2007 –
رقم العمل امل�سرح به:

عن  �ل�سريبي  بيانه  و�قع  من  �ملكلف  قبل  من  به  �مل�سرح  �لعمل  رقم  �خلانة  هذه  يف  يدون 
�ل�سنو�ت �لثالث �ل�سابقة ل�سنة ت�سجيله.

رقم العمل القطعي:
يدون يف هذه �خلانة رقم �لعمل �لقطعي للتكليف �ل�سادر عن �لإد�رة �ل�سريبية عن �ل�سنو�ت 

�لثالث �ل�سابقة ل�سنة ت�سجيله ويف حال كان �لتكليف غري قطعي يرتك هذ� �حلقل فارغ .
االأرباح / اخل�سائر امل�سرح بها:

�أو �خل�سارة �ل�سافية ( �مل�سرح عنه من قبل  يدون يف هذه �خلانة مقد�ر �لربح �ل�سايف ) 
�ملكلف من و�قع بيانه �ل�سريبي عن �ل�سنو�ت �لثالث �ل�سابقة ل�سنة ت�سجيله.

    القسم  الثاني  :      خاص بموظفي اإلدارة الضريبية

مالحظة هامة 

والتي  والقانونية  الثبوتية  واألوراق  الوثائق  عن  صورة  أي  طلب  للموظف  يحق 
تساعده على التأكد من صحة المعلومات وقانونيتها.
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االأرباح / اخل�سائر القطعية:
�أو �خل�سارة �ل�سافية ( �لقطعي �ل�سادر عن  يدون يف هذه �خلانة مقد�ر �لربح �ل�سايف ) 
غري  �لتكليف  كان  حال  ويف  ت�سجيله  ل�سنة  �ل�سابقة  �لثالث  �ل�سنو�ت  عن  �ل�سريبية  �لإد�رة 

قطعي يرتك هذ� �حلقل فارغ.
عدد العمال الدائمني:

يدون يف هذه �خلانة عدد �لعمال �لد�ئمني لدى �ملكلف.
عدد العمال املوؤقتني:

يدون يف هذه �خلانة عدد �لعمال �ملوؤقتني و�ملو�سميني لدى �ملكلف و�لذي تتطلب طبيعة ن�ساطه 
عدد كبري من �لعمال يف مو��سم معينة، وترتك هذه �خلانة فارغة يف حال كانت طبيعة عمل 

�ملكلف ل تتطلب وجود عمال موؤقتني.
• المالحظات

يدون يف هذ� �جلزء �أي مالحظات �إن وجدت .
• توقيع الموظف 

يدون يف هذ� �جلزء ��سم �ملوظف �مل�سوؤول عن ملء �ل�ستمارة وتوقيعه كما يدون ��سم �لرئي�ص 
�ملبا�سر له و�لذي قام بتدقيق �ل�ستمارة وتوقيعه.

مكلف عادي

ورثة

مكلف أجنبي )غير مقيم(

شركة واقع

مكلف عادي وله نشاط في المنطقة الحرة

منشأة قيد التأسيس
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يتم ملء هذه ال�ستمارة لأول مرة عند ت�سجيل ال�سخ�ص غري املكلف �سريبيًا من اأجل 
منحه رقم �سريبي 

من الذي يستخدم  النموذج رقم ) ا / ب (؟
خا�سع  ن�ساط  مبمار�سة  يقومون  ل  �لذين  �لأ�سخا�ص  �ل�ستمارة  من  �لنموذج  هذ�  ي�ستخدم 
�لت�سجيل لدى  �إىل  لل�سريبة وبالتايل هم لي�سو� مكلفني لدى �لإد�رة �ل�سريبية وهم بحاجة 

�لإد�رة �ل�سريبية و�حل�سول على رقم �سريبي، وميكن تعد�دهم على �سبيل �ملثال:
- مو�طن �سوري ي�ستورد �سيارة �سخ�سية ولي�ص لديه فعالية . 

- مغرتب يريد �إدخال جتهيز�ت �أو �أمتعة �سخ�سية .
- �ل�سفار�ت .

- وحد�ت �جلي�ص .
- �ل�سرطة و �لأمن .

- جهات �لقطاع �لعام ذ�ت �لطابع �لإد�ري .
- �جلمعيات مبختلف �أنو�عها .

- �لحتاد�ت .
-  �لنقابات .

- �ملنظمات �لدولية .
ما هي األوراق المطلوب إرفاقها للمذكورين أعاله؟

- بالن�سبة لالأفر�د تطلب �لوثائق �لتالية: 

�لعام ذ�ت �لطابع  لل�سفار�ت، وحد�ت �جلي�ص، �ل�سرطة و�لأمن، جهات �لقطاع  - بالن�سبة 
تطلب  �لدولية  �ملنظمات   ، �لنقابات  �لحت���اد�ت،  �أنو�عها،  مبختلف  �جلمعيات  �لإد�ري، 

�لوثائق �لتالية:

االأفراد

�سورة عن �لهوية �ل�سخ�سية
�سورة عن جو�ز �ل�سفر )لغري �ل�سوريني ( / �لوثيقة
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تتاألف ا�ستمارة املعلومات لغري املكلف من عدة اأق�سام، و�سنقوم على �سرحها بالتف�سيل 
عرب ال�سفحات التالية:

الرقم الضريبي 
يدون �لرقم �ل�سريبي لغري �ملكلف �سريبيًا من قبل موظفي د�ئرة خدمات �ملكلفني و�لذي يتم 

توليده من قبل نظام �لت�سجيل بعد ملء �ل�ستمارة و��ستكمال �لأور�ق �ملطلوبة.

     القسم األول :         خاص بغير المكلف ضريبيًا

ميلأ هذا الق�سم من قبل غري املكلف �سريبياً و يت�سمن ما يلي:
طبيعي  • �سخ�س 

يف حال كان غري �ملكلف فرد ) �سخ�ص طبيعي ( يتم ملء �جلزء �لأول من �ل�ستمارة و�ملتعلق 
باملعلومات �ل�سخ�سية �لتالية: ) �لرقم �لوطني، �ل�سم، �لن�سبة، ��سم �لأب، ��سم �لأم، مكان 

وتاريخ �لولدة، �لقيد �ملدين ( و�لتي متالأ من و�قع �لبطاقة �ل�سخ�سية له.
�سورية  هوية  يحمل  ال  • �سخ�س 

�لثاين  �لتالية يف �جلزء  �ملعلومات  يتم ملء  �سورية  يحمل هوية  ل  �ملكلف  كان غري  يف حال 
من �ل�ستمارة و�ملتعلقة ب�: ) �ل�سم، �لن�سبة، ��سم �لأب، ��سم �لأم، �جلن�سية، مكان وتاريخ 
بالن�سبة  �أو  للفل�سطينيني  بالن�سبة  �لوثيقة  رقم  �أو  �ل�سوريني  لغري  �ل�سفر  جو�ز  رقم  �لولدة، 
و�قع جو�ز  و�لتي متالأ من   ) و�لنتهاء  �لإ�سد�ر  تاريخ  مع  هوية  يحملون  ل  �لذين  لل�سوريني 

�ل�سفر �أو �لوثيقة.
اعتباري  • �سخ�س 

�لثالث من  �ل��و�ردة يف �جلزء  يف حال كان غري �ملكلف �سخ�ص �عتباري يتم ملء �ملعلومات 
�ل�ستمارة و�ملتعلقة ب�: ) �ل�سم، ونوع �ل�سخ�سية �لعتبارية ( من خالل و�سع �إ�سارة  �أمام 

ال�سخ�سيات االعتبارية

�سورة عن �سك �لإحد�ث ) �لتاأ�سي�ص ( .
�سورة م�سدقة عن وكالة �لتفوي�ص ) �لوكالة �لقانونية (

�سورة عن هوية �ملفو�ص .
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�خليار �ملنا�سب فيما �إذ� كان ) قطاع عام �إد�ري، جمعية ، �سفارة، وحد�ت �جلي�ص، �سرطة 
و�أمن، �حتاد، نقابة، منظمة دولية (، ويف حال كان غري ذلك فال بد من و�سع �إ�سارة  �أمام 

�خليار ) �أخرى ( مع كتابة نوع �ل�سخ�سية �لعتبارية.
املكلف عن  عامة  • معلومات 

يدون يف هذ� �جلزء معلومات عامة عن �سخ�سية غري �ملكلف حيث يتم ذكر �لعنو�ن مف�ساًل 
وفق �لتايل: ) �ملحافظة، �ملدينة، �ملنطقة، �حلي، رقم �لبناء، رقم �ملح�سر، رقم �ملق�سم، رقم 

�لهاتف، ورقم �جلو�ل، ورقم �لفاك�ص، و�سندوق �لربيد، و�لربيد �للكرتوين (.
• التعهد

يت�سمن هذ� �جلزء تعهد خطي يوقعه غري �ملكلف مدونًا ��سمه �لثالثي يف حال كان فرد طبيعي ، 
و يف حال كان �سخ�سية �عتبارية يوقع من قبل �ملمثل �لقانوين لها �أمام �لإد�رة �ل�سريبية مع ذكر 
�ل�سم و�ل�سفة �لوظيفية، بحيث يكون هذ� �لتعهد عبارة عن وثيقة �لإثبات �لقانونية �لتي يتعهد 
وغر�مات يف حال  وتبعاتها من جز�ء�ت  �لقانونية  �مل�سوؤولية  كامل  بتحمل  �ملكلف مبوجبها  غري 

عدم مو�فاة �لإد�رة �ل�سريبية باأي تغيري �أو تعديل يطر�أ على �ملعلومات �لو�ردة يف �ل�ستمارة.

مالحظة هامة 

والتي  والقانونية  الثبوتية  واألوراق  الوثائق  عن  صورة  أي  طلب  للموظف  يحق 

تساعده على التأكد من صحة المعلومات وقانونيتها.

    القسم  الثاني  :      خاص بموظفي اإلدارة الضريبية

ميلأ هذا الق�سم من قبل موظفي الإدارة ال�سريبية و يت�سمن ما يلي:
• المالحظات 

وهو خا�ص مبوظفي �لإد�رة �ل�سريبية ويدون فيه �أية مالحظة �إن وجدت.
• توقيع الموظف

يدون يف هذ� �لق�سم ��سم �ملوظف �مل�سوؤول عن ملء �ل�ستمارة وتوقيعه كما يدون ��سم �لرئي�ص 
�ملبا�سر له و�لذي قام بتدقيق �ل�ستمارة وتوقيعه.
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يتم ملء هذه ال�ستمارة لأول مرة عند ت�سجيل  امل�ستثمر يف املنطقة احلرة  من اأجل 
منحه رقم �سريبي

من الذي يستخدم  النموذج رقم ) ا / ج (؟
ي�ستخدم هذ� �لنموذج �مل�ستثمر يف �ملنطقة �حلرة و�لذي لي�ص لديه تكليف �سريبي لدى �لإد�رة 

�ل�سريبية ب�سبب عدم وجود فعالية �أخرى خارج �ملنطقة �حلرة.

ما هي األوراق المطلوب إرفاقها للمستثمر في المنطقة الحرة ؟

و�سنقوم على  اأق�سام،  املنطقة احلرة من عدة  امل�ستثمر يف  معلومات   ا�ستمارة  تتاألف 
�سرحها بالتف�سيل عرب ال�سفحات التالية:

الرقم الضريبي 
يدون �لرقم �ل�سريبي للم�ستثمر يف �ملنطقة �حلرة من قبل موظفي د�ئرة خدمات �ملكلفني و�لذي 

يتم توليده من قبل نظام �لت�سجيل بعد ملء �ل�ستمارة و��ستكمال �لأور�ق �ملطلوبة.

 م�ستثمر يف املنطقة احلرة 

�سورة عن �لهوية �ل�سخ�سية.
�سور عن هويات �ل�سركاء �لأ�سا�سيني ) لل�سخ�ص �لعتباري( . 

�سورة عن جو�ز �ل�سفر )لغري �ل�سوريني ( / �لوثيقة .
�سورة عن عقد �ل�سركة ) لل�سخ�ص �لعتباري ( .

�سورة م�سدقة عن وكالة �لتفوي�ص ) �لوكالة �لقانونية (.

�سورة عن هوية �ملمثل �لقانوين .

�سورة عن �ل�سجل �لتجاري – �ل�سناعي  ........�لخ .

�سورة عن عقد �لإيجار �أو عقد �ل�ستثمار.
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القسم األول :        خاص  بالمستثمر في المنطقة الحرة

ميلأ هذا الق�سم من قبل  امل�ستثمر يف املنطقة احلرة  و يت�سمن مايلي:
معلومات تتعلق ب�سخ�سية امل�ستثمر:

فرد  • م�ستثمر 
يف حال كان �مل�ستثمر فرد ) �سخ�ص طبيعي ( يتم ملء �جلزء �لأول من �ل�ستمارة و�ملتعلق 
باملعلومات �ل�سخ�سية �لتالية: ) �لرقم �لوطني، �ل�سم، �لن�سبة، ��سم �لأب، ��سم �لأم، مكان 

وتاريخ �لولدة، �لقيد �ملدين( و�لتي متالأ من و�قع �لبطاقة �ل�سخ�سية له.
�سورية  هوية  يحمل  ال  • م�ستثمر 

يف حال كان �مل�ستثمر ل يحمل هوية �سورية يتم ملء �ملعلومات �لتالية يف �جلزء �لثاين من 
�ل�ستمارة و�ملتعلقة ب�: )�ل�سم، �لن�سبة، ��سم �لأب، ��سم �لأم، �جلن�سية، مكان وتاريخ �لولدة، 
�أو بالن�سبة لل�سوريني  �أو رقم �لوثيقة بالن�سبة للفل�سطينيني  رقم جو�ز �ل�سفر لغري �ل�سوريني 
�لذين ل يحملون هوية مع تاريخ �لإ�سد�ر و�لنتهاء ( و�لتي متالأ من و�قع جو�ز �ل�سفر �أو من 

و�قع �لوثيقة.
اعتباري • �سخ�س 

يف حال كان �مل�ستثمر �سخ�ص �عتباري ) �سركة ( يتم تدوين ��سم �ل�سركة، كما يتم حتديد 
�ملعلومات �خلا�سة بنوع �سركته من خالل و�سع �إ�سارة  �أمام �خليار �ملنا�سب لنوع �ل�سركة 
فيما �إذ� كان ) قطاع خا�ص، قطاع م�سرتك، قطاع عام �قت�سادي، قطاع تعاوين ( ، �أما فيما 
يتعلق بال�سكل �لقانوين لل�سركة يتم و�سع �إ�س��ارة  �أمام �خليار �ملنا�سب ) ت�سامنية، تو�سية 
 ،  )off shore( أجنبية، خارجية� تابعة،  �مل�سوؤولية، و�قع، قاب�سة،  ب�سيطة، م�ساهمة، حمدودة 
ويف حال كان �ل�سكل �لقانوين لل�سركة يختلف عن �لت�س��ميات �ملذكورة يف �خلانات �ل�س���ابقة 
تو�سع �إ�س��ارة  �أمام �خليار ) �أخرى (، مع االإ�سارة اإىل اأن هذه املعلومات توؤخذ من واقع 

عقد ال�سركة.
احلرة املنطقة  يف  امل�ستثمر  عن  عامة  • معلومات 

يت�سمن هذ� �جلزء �ملعلومات �لتالية عن �مل�ستثمر يف �ملنطقة �حلرة:
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اال�سم التجاري:
يدون يف هذه �خلانة ��سم �ل�سركة كما هو و�رد يف �ل�سجل �لتجاري �أو غريه.

العنوان املختار للتبليغ: 
يدون يف هذه �خلانة �لعنو�ن �لذي يحدده �ملكلف ويريد من خالله �أن ي�ستلم جميع �ملر��سالت 
�لتي تتم مع وز�رة �ملالية و�جلهات �لتابعة لها، حيث يجب �أن يكون هذ� �لعنو�ن كامل ومف�سل 

ل�سمان ��ستالم جميع �ملر��سالت.
رقم  �ملح�سر،  رقم  �لبناء،  رقم  �حلي،  �ملنطقة،  �ملدينة،  �ملحافظة،   ( العمل:  مقر  عنوان 

�ملق�سم، رقم �لهاتف، رقم �جلو�ل، رقم �لفاك�ص، �ص . ب، �لربيد �لإلكرتوين(:
يدون يف هذه �خلانات كافة �ملعلومات �ملطلوبة تف�سياًل، فاإذ� كان للم�ستثمر �أكرث من فرع، 
منه  تد�ر  �لذي  �ملكان  وهو  كافة،  لالأعمال  �لرئي�سي  باملركز  �خلا�سة  �ملعلومات  تدوين  يتم 
�أن�سطة جميع �لفروع كما حتفظ فيه �سجالت �لفروع كافة، و�أخريً� يتم حتديد و�سع �مل�ستثمر 
فيما �إذ� كان يعمل حل�سابه �خلا�ص �أو حل�ساب غريه ) ممثل ل�سركات �أخرى ( وذلك بو�سع 

�إ�سارة  �أمام �خليار �ملنا�سب فيما يخ�ص �خلانات �ل�سابقة.
الرتاخي�س و  • ال�سجلت 

يت�سمن هذ� �جلزء معلومات عن �أنو�ع �ل�سجالت �أو �لرت�خي�ص �لتي يعمل �مل�ستثمر مبوجبها 
حيث يدون يف هذه �خلانات �ملعلومات �لتالية: ) نوع �ل�سجل / �لرتخي�ص و رقمه وتاريخه و 
��سم �ملحافظة �ل�سادر عنها(، مع االإ�سارة اإىل اأن هذه املعلومات تدون من واقع ال�سجل اأو 

الرتخي�س ب�سكل مف�سل.
• ال�سركاء

يت�سمن هذ� �جلزء معلومات عن �ل�سركاء حيث يدون يف هذه �خلانات �ملعلومات �لتالية: 
رقم  �أو  �ل�سوريني  لغري  �ل�سفر  جو�ز  رقم  �أو  �سوري  كان  حال  يف  لل�سريك  �لوطني  �لرقم   (
�لثالثي  �ل�سم  هوية،  يحملون  ل  �لذين  لل�سوريني  بالن�سبة  �أو  للفل�سطينيني  بالن�سبة  �لوثيقة 
ان�سمامه  وتاريخ  ال�سريك  اأن �سفة  اإىل  االإ�سارة  مع  �ن�سمامه(،  تاريخ  �ل�سفة،  لل�سريك، 

تدون من واقع عقد ال�سركة.
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معلومات تتعلق بن�ساط امل�ستثمر يف املنطقة احلرة:
الفعاليات و  • االأن�سطة 

يت�سمن هذ� �جلزء معلومات عن كافة �لأن�سطة و�لفعاليات �لتي ميار�سها �مل�ستثمر، حيث يدون 
يف هذ� �جلزء كافة �أرقام �لت�سنيف لالأن�سطة �لتي  ميار�سها �مل�ستثمر مع ذكر ��سم �لن�ساط 

وذلك من قبل موظفي االإدارة ال�سريبية بناء على دليل ت�سنيف االأن�سطة االقت�سادية.
ميار�سها  �لتي  �مل�ستثمر  �أن�سطة   عمل  رقم  �إجمايل  من  �لن�ساط  هذ�  ن�سبة  يدون  حني  يف 
وتاريخ مبا�سرته من قبل امل�ستثمر مع حتديد فيما �إذ� كان هذ� �لن�ساط ��ستري�د �أو ت�سدير 

وذلك بو�سع �إ�سارة  �أمام �خليار �ملنا�سب من �خليار�ت �ل�سابقة.
الفروع و  الرئي�سي  • املركز 

يت�سمن هذ� �جلزء معلومات عن �ملركز �لرئي�سي للم�ستثمر و�لفروع يف حال وجودها حيث 
يتم تدوين ��سم �ملركز �لرئي�سي ملقر �لعمل و�ملحافظة �لتي يتبع لها و�ملدينة مع ��سم �ملنطقة 
و يف حال عدم  و�حلي ورقم �لبناء وتدون نف�ص �ملعلومات بالن�سبة للفروع يف حال وجودها، 

وجود فروع يكتفى مبلء خانات املركز الرئي�سي للعمل.
• امل�ستودعات

ميالأ هذ� �جلزء يف حال وجود م�ستودعات لدى �مل�ستثمر بحيث يتم تدوين �ملعلومات �لتالية : 
) �ملحافظة �لتي يتبع لها -  �ملدينة –  �ملنطقة – �حلي – رقم �لبناء - رقم �لهاتف ( لكل 
م�ستودع من �مل�ستودعات، ويف حال عدم وجود م�ستودعات لدى �مل�ستثمر يرتك هذ� �جلزء 

فارغًا .
العمل • ور�س 

ميالأ هذ� �جلزء يف حال وجود ور�ص عمل  لدى �مل�ستثمر بحيث  يتم تدوين �ملعلومات �لتالية : 
) ��سم �لن�ساط �لرئي�سي– رقم ت�سنيف �لن�ساط - �ملحافظة �لتي يتبع لها - �ملدينة - �ملنطقة 
- �حلي - رقم �لبناء - رقم �لهاتف ( لكل ور�سة عمل ، ويف حال عدم وجود ور�ص عمل لدى 

�مل�ستثمر يرتك هذ� �جلزء فارغًا .
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امل�ساند الن�ساط  • وحدة 
يق�سد  �لتي  و   ( �مل�ستثمر  لدى  م�ساند  ن�ساط عمل  وحد�ت  وجود  ميالأ هذ� �جلزء يف حال 
بها �ملن�ساأة �لتي ل تقدم �إنتاجها �إل للموؤ�س�سة �لأم ( بحيث  يتم تدوين �ملعلومات �لتالية : 
) ��سم �لن�ساط �لرئي�سي– رقم ت�سنيف �لن�ساط - �ملحافظة �لتي يتبع لها - �ملدينة - �ملنطقة 
- �حلي - رقم �لبناء - رقم �لهاتف ( لكل وحدة ن�ساط م�ساند ، ويف حال عدم وجود وحدة 

ن�ساط م�ساند لدى �مل�ستثمر يرتك هذ� �جلزء فارغًا.
الوكيل اأو  • املفو�س 

�أو وكيل لدى �لإد�رة �ل�سريبية، و�ملفو�ص  �إذ� كان لدى �مل�ستثمر يف �ملنطقة �حلرة  مفو�ص 
هو �ل�سخ�ص �لذي ينتدبه �مل�ستثمر _ يف حال غيابه _ مبوجب وكالة قانونية ليمثله �أمام 
يتم   ، �أو.....�ل��خ  �لقانوين  �ملحا�سب  �أو  للم�ستثمر  �ملايل  �ملدير  يكون  وقد  �ل�سريبية  �لإد�رة 

تدوين �ملعلومات �لتالية �خلا�سة به:
الرقم الوطني:

يدون يف هذه �خلانة �لرقم �لوطني للمفو�ص �أو �لوكيل .....�لخ وذلك من و�قع �لهوية �ل�سخ�سية.
الرقم ال�سريبي: 

يدون �لرقم �ل�سريبي للمفو�ص �أو �لوكيل ....�لخ �إن كان مكلف م�سجل لدى �لإد�رة �ل�سريبية.
اال�سم الثلثي: 

يدون �ل�سم �لثالثي لل�سخ�ص �ملذكور من و�قع �لهوية �ل�سخ�سية �أو �لوثيقة �أو جو�ز �ل�سفر.
رقم الوكالة وتاريخها:

يدون رقم وتاريخ �سدور �لوكالة/�لتفوي�ص بالن�سبة للوكيل/ �ملفو�ص من و�قع �لوكالة �أو �لتفوي�ص.
• التعهد

�لثالثي، بحيث يكون  ��سمه  �أو وكيله مدونًا  �مل�ستثمر  يوقعه  يت�سمن هذ� �جلزء تعهد خطي 
كامل  بتحمل  مبوجبها  �مل�ستثمر  يتعهد  �لتي  �لقانونية  �لإثبات  وثيقة  عن  عبارة  �لتعهد  هذ� 
�مل�سوؤولية �لقانونية وتبعاتها من جز�ء�ت وغر�مات يف حال عدم مو�فاته �لإد�رة �ل�سريبية 
�أيام من  �أق�ساها ع�سرة  �ل�ستمارة خالل مهلة  �لو�ردة يف  �ملعلومات  تعديل يطر�أ على  باأي 

تاريخ �لتغيري.
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مالحظة هامة 

والتي  والقانونية  الثبوتية  واألوراق  الوثائق  عن  صورة  أي  طلب  للموظف  يحق 

تساعده على التأكد من صحة المعلومات وقانونيتها.

    القسم  الثاني  :      خاص بموظفي اإلدارة الضريبية

ميلأ هذا الق�سم من قبل موظفي الإدارة ال�سريبية و يت�سمن ما يلي:
• المالحظات 

يدون يف هذ� �جلزء �أية مالحظة �إن وجدت.
• توقيع الموظف

يدون يف هذ� �جلزء ��سم �ملوظف �مل�سوؤول عن ملء �ل�ستمارة وتوقيعه كما يدون ��سم �لرئي�ص 
�ملبا�سر له و�لذي قام بتدقيق �ل�ستمارة وتوقيعه.

مستثمر فرد

شخص اعتباري

مستثمر ال يحمل هوية سورية
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يتم ملء هذه ال�ستمارة لأول مرة عند ت�سجيل املكلف من اأجل منحه رقم �سريبي
من الذي يستخدم هذا النموذج رقم )1-د(؟

ي�ستخدم هذ� �لدليل �لأ�سخا�ص �مل�سنفون �سمن فئة مكلفي �لدخل �ملقطوع 
متى يتم ملء استمارة معلومات مكلف الدخل المقطوع نموذج رقم ) 1 / د (؟

�لإد�رة  ل��دى  �ملقطوع  �لدخل  مكلف  ت�سجيل  عند  م��رة  لأول  �ل�ستمارة  ه��ذه  م��لء  يتم 
مرفقًا   ) /د   1  ( رقم  �لنموذج  ملء  يتم  �سريبي، حيث  رقم  منحه  �أجل  من  �ل�سريبية 

بالوثائق �ملطلوبة.
ما هي األوراق المطلوب إرفاقها؟

مكلف الدخل املقطوع 

�سورة عن �لهوية �ل�سخ�سية
�سور عن هويات �ل�سركاء �لأ�سا�سيني ) لل�سخ�ص �لعتباري( 

�سورة عن جو�ز �ل�سفر )لغري �ل�سوريني ( / �لوثيقة
�سورة م�سدقة عن وكالة �لتفوي�ص ) �لوكالة �لقانونية (

�سورة عن هوية �ملمثل �لقانوين

�سورة عن �ل�سجل �لتجاري، �ل�سناعي ........�لخ

�سورة عن عقد �ل�سركة ) لل�سخ�ص �لعتباري(

�سورة عن �سند �مللكية �أو كاتب �لعدل �أو عقد �لإيجار

تتاألف ا�ستمارة معلومات  مكلف الدخل املقطوع من عدة اأق�سام ، و�سنقوم على �سرحها 
بالتف�سيل عرب ال�سفحات التالية :

الرقم الضريبي 
يدون �لرقم �ل�سريبي للمكلف من قبل موظفي د�ئرة خدمات �ملكلفني و�لذي يتم توليده من 

قبل نظام �لت�سجيل بعد ملء �ل�ستمارة و��ستكمال �لأور�ق �ملطلوبة.
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ميلأ هذا الق�سم من قبل مكلفي الدخل املقطوع ويت�سمن ما يلي:
معلومات تتعلق ب�سخ�سية املكلف:

طبيعي • مكلف 
�ل�ستمارة  من  �لأول  �جلزء  ملء  يتم  �سوري   ) �سخ�ص طبيعي   ( فرد  �ملكلف  كان  حال  يف 
�ل�سم،  �ل�سخ�سية،  �لهوية  رقم  �لوطني،  �لرقم   ( �لتالية:  �ل�سخ�سية  باملعلومات  و�ملتعلق 
و�قع  و�لتي متالأ من   ) �ملدين  �لقيد  �ل��ولدة،  وتاريخ  �لأم، مكان  ��سم  �لأب،  ��سم  �لن�سبة، 

�لبطاقة �ل�سخ�سية له.
�سورية  هوية  يحمل  ال  • مكلف 

من  �لثاين  �جلزء  يف  �لتالية  �ملعلومات  ملء  يتم  �سورية  هوية  يحمل  ل  �ملكلف  كان  حال  يف 
�ل�ستمارة و�ملتعلقة ب�: )�ل�سم، �لن�سبة، ��سم �لأب، ��سم �لأم، مكان وتاريخ �لولدة، �جلن�سية، 
رقم جو�ز �ل�سفر لغري �ل�سوريني و تاريخ �إ�سد�ره و�نتهائه، رقم �لوثيقة بالن�سبة للفل�سطينيني 
�نتهائها ( و�لتي متالأ من و�قع جو�ز  و  �إ�سد�رها  �لذين ل يحملون هوية وتاريخ  و�ل�سوريني 

�ل�سفر لغري �ل�سوريني �أو من و�قع �لوثيقة.
اعتباري • مكلف 

يف حال كان �ملكلف �سخ�ص �عتباري ) �سركة ( يتم ملء �ملعلومات �لو�ردة يف �جلزء �لثالث 
من �ل�ستمارة و�ملتعلقة ب�: )��سم �ل�سركة، �لرقم �لوطني لل�سريك يف حال كان �سوري �أو رقم 
جو�ز �ل�سفر لغري �ل�سوريني �أو رقم �لوثيقة للفل�سطينيني، �ل�سم �لثالثي لل�سريك، �ل�سفة (. 
�أما فيما يتعلق بال�سكل �لقانوين لل�سركة فيتم و�سع �إ�س��ارة  �أمام �خليار �ملنا�سب ) ت�سامنية، 
تو�سية ب�سيطة، و�قع (، ويف حال كان �ل�سكل �لقانوين لل�سركة يختلف عن �لت�س��ميات �ملذكورة 
يف �خلانات �ل�س���ابقة ، فال بد من و�سع �إ�س��ارة  �أمام �خليار ) �أخرى ( مع كتابة �ل�سكل 

�لقانوين لها،مع �لإ�سارة �إىل �أن هذه �ملعلومات توؤخذ من و�قع عقد �ل�سركة.
املقطوع الدخل  مكلف  عن  عامة  • معلومات 

يدون يف هذا اجلزء املعلومات التالية عن املكلف:

القسم األول :        خاص  بمكلفي الدخل المقطوع
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اال�سم التجاري:
يدون يف هذه �خلانة ��سم �ل�سركة كما هو و�رد يف �ل�سجل �لتجاري �أو غريه.

تاريخ املبا�سرة الأول مرة :
يتم تدوين تاريخ مبا�سرة �ملكلف لعمله لأول مرة.

تاريخ تغيري املهنة :
يتم تدوين تاريخ �أخر تغيري للمهنة �لتي يز�ولها �ملكلف.

العنوان املختار للتبليغ : 
يدون يف هذه �خلانة �لعنو�ن �لذي يحدده �ملكلف ويريد من خالله �أن ي�ستلم جميع �ملر��سالت 
�لتي تتم مع وز�رة �ملالية و�جلهات �لتابعة لها، حيث يجب �أن يكون هذ� �لعنو�ن كامل ومف�سل 

ل�سمان ��ستالم جميع �ملر��سالت .
رقم  �ملح�سر،  رقم  �لبناء،  رقم  �حلي،  �ملنطقة،  �ملدينة،  �ملحافظة،   ( العمل:  مقر  عنوان 

�ملق�سم، رقم �لهاتف، رقم �جلو�ل، رقم �لفاك�ص، �ص . ب، �لربيد �لإلكرتوين( :
يدون يف هذه �خلانات كافة �ملعلومات �ملطلوبة تف�سياًل، فاإذ� كان للمكلف �أكرث من فرع يتم 
تدوين �ملعلومات �خلا�سة مبقر �لعمل �لذي تد�ر منه �أن�سطة جميع �لفروع وحتفظ فيه كافة 

�سجالت �لفروع.
و�سع املكلف

يتم حتديد و�سع �ملكلف فيما �إذ� كان يعمل حل�سابه �خلا�ص �أو حل�ساب غريه ) ممثل ل�سركات 
�أخرى( وذلك بو�سع �إ�سارة  �أمام �خليار �ملنا�سب فيما يخ�ص �خلانات �ل�سابقة.

مقر العمل
يتم حتديد فيما �إذ� كان مقر �لعمل )ملك – ��ستثمار – �إعارة – �أجار ( وذلك بو�سع �إ�سارة 
 �أمام �خليار �ملنا�سب فيما يخ�ص �خلانات �ل�سابقة، ويف حال كان �لآجار وفق �لقانون رقم 
10 لعام 2006 يتم ملء �خلانة �ملتعلقة ب�: ) ��سم �ملوؤجر - �لرقم �ل�سريبي ورقم �ملفتاح ( من 
  �إ�سارة  قبل موظفي �لإد�رة �ل�سريبية، ويف حال عدم وجود مقر عمل للمن�ساأة فيتم و�سع 
�أمام �خليار ) ل يوجد (، �أما يف حال كان مقر �لعمل يختلف عن �خليار�ت �ملذكورة يف �خلانات 

�ل�سابقة فالبد من و�سع �إ�سارة  �أمام �خليار ) �أخرى ( مع كتابة نوع مقر �لعمل.
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الرتاخي�س و  • ال�سجلت 
يعمل مبوجبها حيث  �لتي  �لرت�خي�ص  �أو  �ل�سجالت  �أنو�ع  معلومات عن  يت�سمن هذ� �جلزء 
و��سم  �ل�سجل / �لرتخي�ص ورقمه وتاريخه  نوع  �لتالية: )  �ملعلومات  يدون يف هذه �خلانات 
اأو  ال�سجل  واقــع  تــدون من  املعلومات  اأن هذه  اإىل  االإ�سارة  مع   ،) �ل�سادر عنها  �ملحافظة 

الرتخي�س ب�سكل مف�سل.
• ال�سركاء

يت�سمن هذ� �جلزء معلومات عن �ل�سركاء حيث يدون يف هذه �خلانات �ملعلومات �لتالية:    
رقم  �أو  �ل�سوريني  لغري  �ل�سفر  جو�ز  رقم  �أو  �سوري  كان  حال  يف  لل�سريك  �لوطني  �لرقم   (
�لثالثي  �ل�سم  هوية،  يحملون  ل  �لذين  لل�سوريني  بالن�سبة  �أو  للفل�سطينيني  بالن�سبة  �لوثيقة 
لل�سريك، �ل�سفة، تاريخ �ن�سمامه(، مع االإ�سارة اإىل اأن هذه املعلومات تدون من واقع عقد 

ال�سركة.
معلومات تتعلق بن�ساط املكلف:

والفعاليات • االأن�سطة 
يت�سمن هذ� �جلزء معلومات عن كافة �لأن�سطة و�لفعاليات �لتي ميار�سها �ملكلف، حيث يدون 
يف هذ� �جلزء كافة �أرقام �لت�سنيف لالأن�سطة �لتي  ميار�سها �ملكلف وذلك من قبل موظفي 

االإدارة ال�سريبية بناء على دليل ت�سنيف االأن�سطة االقت�سادية.
يف حني يدون ��سم �لن�ساط �لرئي�سي �لذي  ميار�سه �ملكلف ون�سبة هذ� �لن�ساط من �إجمايل 
�ملكلف  كان  و�إذ�  املكلف  قبل  من  مبا�سرته  وتاريخ  �لتي ميار�سها  �ملكلف  �أن�سطة   رقم عمل 

ميار�ص هذ� �لن�ساط �سمن �ملنطقة �حلرة يتم و�سع �إ�سارة  �أمام �خليار منطقة حرة.
• امل�ستودعات

: �لتالية  �ملعلومات  تدوين  يتم  بحيث  �ملكلف  لدى  م�ستودعات  وجود  حال  يف  �جلزء  هذ�  ميالأ 
) �ملحافظة �لتي يتبع لها -  �ملدينة –  �ملنطقة – �حلي – رقم �لبناء - رقم �لهاتف ( لكل م�ستودع 

من �مل�ستودعات، ويف حال عدم وجود م�ستودعات لدى ملكلف يرتك هذ� �جلزء فارغًا .
العمل • ور�س 

ميالأ هذ� �جلزء يف حال وجود ور�ص عمل  لدى �ملكلف بحيث  يتم تدوين �ملعلومات �لتالية : 
) ��سم �لن�ساط �لرئي�سي– رقم ت�سنيف �لن�ساط - �ملحافظة �لتي يتبع لها - �ملدينة - �ملنطقة 
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- �حلي - رقم �لبناء - رقم �لهاتف ( لكل ور�سة عمل ، ويف حال عدم وجود ور�ص عمل لدى 
�ملكلف يرتك هذ� �جلزء فارغًا .

امل�ساند الن�ساط  • وحدة 
ميالأ هذ� �جلزء يف حال وجود وحد�ت ن�ساط عمل م�ساند لدى �ملكلف )و �لتي يق�سد بها 
�ملن�ساأة �لتي ل تقدم �إنتاجها �إل للموؤ�س�سة �لأم ( بحيث  يتم تدوين �ملعلومات �لتالية : ) ��سم 
�لن�ساط �لرئي�سي– رقم ت�سنيف �لن�ساط - �ملحافظة �لتي يتبع لها - �ملدينة - �ملنطقة - 
�حلي - رقم �لبناء - رقم �لهاتف ( لكل وحدة ن�ساط م�ساند ، ويف حال عدم وجود وحدة 

ن�ساط م�ساند لدى �ملكلف يرتك هذ� �جلزء فارغًا.
الفروع و  الرئي�سي  • املركز 

ميالأ هذ� �لق�سم يف حال وجود مركز رئي�سي وفروع للمكلف بحيث يت�سمن معلومات عن �ملركز 
�لرئي�سي للمكلف و�لفروع ويتم تدوين ) ��سم �ملركز �لرئي�سي ملقر �لعمل و�ملحافظة �لتي يتبع 
لها و�ملدينة مع ��سم �ملنطقة و�حلي ورقم �لبناء ( و يتم تدوين نف�ص �ملعلومات بالن�سبة للفروع 
كما يتم تدوين �لن�ساط �لرئي�سي للمركز �أي ما هي �لفعالية �لتي يقوم مبمار�ستها يف �ملركز 
�لرئي�سي و�أخريً� يتم ت�سجيل ) رقم �لهاتف، �جلو�ل، �لفاك�ص، �لربيد، �لربيد �للكرتوين ( لكل 

من �ملركز �لرئي�سي و�لفروع.
والر�سوم • ال�سرائب 

يتم  بدفعها، حيث  �ملكلف  يقوم  �لتي  و�لر�سوم  �ل�سر�ئب  معلومات عن  �جلزء  هذ�  يت�سمن 
و�سع �إ�سارة  �أمام �خليار �ملنا�سب، ويف حال كان �ملكلف م�سوؤول عن دفع �سر�ئب ور�سوم 
�أخرى غري مذكورة يف �حلقول يتم و�سع �إ�سارة �أمام �خليار �أخرى مع تدوين نوع �ل�سريبة 

�أو �لر�سم.
الوكيل اأو  • املفو�س 

�إذ� كان لدى �ملكلف مفو�ص �أو وكيل لدى �لإد�رة �ل�سريبية، و�ملفو�ص هو �ل�سخ�ص �لذي ينتدبه 
�ملكلف - يف حال غيابه - مبوجب وكالة قانونية ليمثله �أمام �لإد�رة �ل�سريبية وقد يكون �ملدير 

�ملايل للمكلف �أو �ملحا�سب �لقانوين �أو.....�لخ ، يتم تدوين �ملعلومات �لتالية �خلا�سة به:
الرقم الوطني:

�لهوية  و�ق��ع  من  وذل��ك  ....�ل���خ  �لوكيل  �أو  للمفو�ص  �لوطني  �لرقم  �خلانة  ه��ذه  يف  ي��دون 
�ل�سخ�سية.
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الرقم ال�سريبي: 
يدون يف هذه �خلانة �لرقم �ل�سريبي للمفو�ص �أو �لوكيل .........�لخ �إن كان مكلف م�سجل 

لدى �لإد�رة �ل�سريبية.
اال�سم الثلثي: 

يدون يف هذه �خلانة �ل�سم �لثالثي لل�سخ�ص �ملفو�ص �أو �لوكيل من و�قع �لهوية �ل�سخ�سية �أو 
�لوثيقة �أو جو�ز �ل�سفر.

�سفته:
يدون يف هذه �خلانة �سفة �ل�سخ�ص �ملفو�ص �أو �لوكيل.

رقم الوكالة اأو الرتخي�س وتاريخها:
بالن�سبة للوكيل �أو �ملفو�ص يدون رقم وتاريخ �سدور �لوكالة �أو �لتفوي�ص من و�قع �لوكالة 
�لتي ميار�ص مبوجبها  �لقانوين يدون رقم �لرخ�سة  بالن�سبة للمحا�سب  �أما  �لتفوي�ص،  �أو 

�أعمال �ملهنة .
• التعهد

 ، �لثالثي  ��سمه  مدونًا  له  �لقانوين  �ملمثل  �أو  �ملكلف  يوقعه  خطي  تعهد  �جلزء  هذ�  يت�سمن 
بحيث يكون مبثابة وثيقة �لإثبات �لقانونية �لتي يتعهد �ملكلف مبوجبها بتحمل كامل �مل�سوؤولية 
�لقانونية وتبعاتها من جز�ء�ت وغر�مات يف حال عدم مو�فاة �لإد�رة �ل�سريبية باأي تغيري �أو 
تعديل يطر�أ على �ملعلومات �لو�ردة يف �ل�ستمارة وذلك خالل مدة �أق�ساها ع�سرة �أيام من 

تاريخ ح�سول �لتغري. 

ميلأ هذا الق�سم من قبل موظفي الإدارة ال�سريبية ويت�سمن ما يلي:
• الجزء األول

يت�سمن �ملعلومات �لتالية:
دورة الت�سنيف ال�سابقة:

ي�سجل تاريخ بدء دورة �لت�سنيف �ل�سابقة للدورة �لتي يتم فيها �لت�سجيل.

    القسم  الثاني  :      خاص بموظفي اإلدارة الضريبية
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رقم العمل القطعي باأخر قرار:
يدون رقم �لعمل �لقطعي للتكليف �ل�سادر عن �لإد�رة �ل�سريبية مبوجب �أخر قر�ر ت�سنيف له.

االأرباح ال�سافية القطعية باأخر قرار:
يدون رقم �لأرباح �ل�سافية �لقطعية للتكليف �ل�سادر عن �لإد�رة �ل�سريبية مبوجب �أخر قر�ر 

ت�سنيف له.
عدد العمال:

يدون يف هذه �خلانة عدد �لعمال �لد�ئمني لدى �ملكلف.
• الجزء الثاني

يت�سمن �ملعلومات �لتالية:
دورة الت�سنيف احلالية:

ي�سجل تاريخ بدء دورة �لت�سنيف �حلالية.
رقم العمل بقرار التكليف البدائي:

يدون يف هذه �خلانة رقم �لعمل مبوجب قر�ر �لتكليف �لبد�ئي.
االأرباح ال�سافية بقرار التكليف البدائي:

يدون يف هذه �خلانة رقم �لأرباح �ل�سافية مبوجب قر�ر �لتكليف �لبد�ئي.
عدد العمال:

يدون يف هذه �خلانة عدد �لعمال �لد�ئمني لدى �ملكلف.
• المالحظات

يدون يف هذ� �جلزء �أي مالحظات �إن وجدت.
• توقيع الموظف

وتوقيعه  �ل�ستمارة  من  �لق�سم  هذ�  ملء  عن  �مل�سوؤول  �ملر�قب  ��سم  �جل��زء  هذ�  يف  ي��دون 
و�لتاريخ،كما يدون ��سم رئي�ص �للجنة وتاريخ ملء �ل�ستمارة وتوقيعه.

مالحظة هامة 

والتي  والقانونية  الثبوتية  واألوراق  الوثائق  عن  صورة  أي  طلب  للموظف  يحق 
تساعده على التأكد من صحة المعلومات وقانونيتها.
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