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 (2-6ق)الخاص عن فترة التأخير في التسجيل  التصريح الدوري دليل
 

 على القيمة المضافة ؟ بالضريبة المتأخر في التسجيلموجبات التصريح للخاضع ما هي 
م أن يتقد   بتاريخ سابق، والذي توفرت لديه شروط الخضوع للضريبةتأخر في التسجيل الذي على الخاضع 

خاص عن فترة التأخير في  تصريح دوري) (2-6ق)عبئة النموذج بطلب تسجيله باإلضافة إلى ت
ولغاية  هتسجيلتقديم طلب ة من تاريخ انتهاء مهلة فترة من الفترات الضريبية الممتد   عن كل  ( التسجيل

ح عملية ضريبية خالل الفترة المصر   أيةحتى في حال لم تحصل على حدة  تاريخ بدء مفعول تسجيله كل  
 .وأن يبادر إلى تسديد المبالغ المتوجبة من ضريبة وغرامات إلى اإلدارة الضريبية،وتقديمه ،  عنها

 
 ؟ الخاص عن فترة التأخير في التسجيل الحصول على التصريح الدوري كيفية 

الخاص عن فترة التأخير في التصريح  صدارتقوم مديرية الضريبة على القيمة المضافة في وزارة المالية بإ
 .مقابل ودون أي   مجانا   وذلك، (2-6ق ذجالنمو ) التسجيل

 
 تقديم التصريح ؟كيفية 

المعنون باسم  – Reply Envelope –يرجى استعمال مغلف اإلجابة ) تقديم التصريح بواسطة البريد تم  ي
 .ح على إيصال بالتصريححيث يحصل المصر  ، (مديرية الضريبة على القيمة المضافة

  .ثبات على تقديم التصريحيعتمد تاريخ اإليداع بالبريد كإ
 

 ؟ الضريبة ىأين تؤد  
دفع الوذلك بموجب إشعار  ،من المصارف أو فروعها العاملة في لبنان يمكن تأدية الضريبة لدى أي  

 ."4ص"
 

 : حصول أخطاء في التصريح في حال
 تعديل تصريح)" 2-4/6"ق يمكن تصحيح الخطأ باستعمال نموذج، التصريح في اءأخط وجودفي حال 

من دائرة معالجة المعلومات وهو  الذي يتم الحصول عليه (خاص عن فترة التأخير في التسجيل دوري
. 2-6يتضم ن المبالغ المصر ح عنها سابقا  ضمن التصريح الدوري الخاص عن فترة التأخير بالتسجيل ق 

 بالغ كان يجبم ح عنلم يصر  ها في القانون في حال ليللغرامات المنصوص ع ضا  ويبقى الخاضع معر  
 .التصريح عنها ودفعها
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  2-6ق:     رقم النموذج
 

 .تصريح دوري خاص عن فترة التأخير في التسجيل:    إسم النموذج
 

الضريبة على القيمة ) 14/12/2001تاريخ  973القانون رقم من  44من المادة  1البند :  المرجـــع
 :وتعديالته( المضافة

موا بعىىد بطلىىب تسىىجيلهم فىىي مديريىة الضىىريبة علىىى القيمىىة المضىىافة ولىىم يتقىد   علىى اششىىخاص الىىذين تىىأخروا
موا بطلىىب تسىىجيلهم باإلضىىافة إلىىى ، أن يتقىىد  سىىابقوالىىذين تىىوفرت لىىديهم شىىروط الخضىىوع للضىىريبة بتىىاريخ 

اإلدارة الضىىريبية وأن يبىىادروا إلىىى تسىىديد المبىىالغ المتوجبىىة مىىن ضىىريبة  إلىىىوتقديمىىه  2-6قتعبئىىة النمىىوذج 
 .راماتوغ
 

ر في طلب التسجيل وذلك عن الفترة الممتدة مىن يوالناتجة عن التأخالمتوجبة احتساب الضريبة  : الهـــدف
 .ده اإلدارة الضريبيةانتهاء مهلة تقديم طلب التسجيل لغاية تاريخ بدء مفعول التسجيل الذي تحد  تاريخ 

 
 :شــــــرح النمــــوذج

:على ثالث فقرات رة التأخير في التسجيلالتصريح الدوري الخاص عن فتيحتوي   
 

باإلضافة إلى  ،المهنة، رقم التسجيل، العنوان، الفترة الضريبية/المؤسسة/د إسم الشركةيحد  : التعريفـ 1     
  .تاريخ إنتهاء مهلة التصريح

  .الخاضعة للضريبة واحتساب الضريبة المتوجبة اإليراداتخاص بتفصيل  :القسم األول. 2

 إلىخاص بتفصيل اإليرادات ومجموعها والضريبة المستحقة للدفع باإلضافة  :م الثانيالقس. 3
 .نتيجة التأخير بالتسجيل والتصريح تفصيل الغرامات المتوجبة

محتوى الطلب في  لإلستفسار عن اسم الشخص الذي ساهم بتحضير النموذجد يحد  : القسم الثالث. 4
الطلب بصدق وصحة المعلومات التي قام  ماإلفادة من قبل مقد  و  الحاجة حال دعت
 ."خاص باإلدارة"القسم المخصص لإلدارة تحت عنوان باإلضافة إلى   بتعبئتها
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 .خاص بتفصيل اإليرادات الخاضعة للضريبة واحتساب الضريبة المتوجبة :األولالقسم 
 

 :(131) -(121)-(111)-(111) األسطر
 
الناتجىىة عىىن عمليىىات تسىىليم اشمىىوال أو تقىىديم الخىىدمات الخاضىىعة  جميىىع اإليىىرادات سىىطراشه د فىىي هىىذحىىد  ت

إدراج النشاط في  ويتم   ،في طلب التسجيلوالواقعة في فترة التأخير  بطبيعتها للضريبة على القيمة المضافة
د ل الىربح المقطىوع المعتمىفىي العىامود الثىاني، معىد  نشاط  وفقا  لكل  العامود اشول، قيمة اإليرادات الخاضعة 

نشىىاط فىىي  د مىىن قبىىل وزيىىر الماليىىة وفقىىا  لكىىل  الحتسىىاب ضىىريبة الىىدخل علىىى أسىىام الىىربح المقطىىوع والمحىىد  
 العامود الثالث، أسام فرض الضريبة في العامود الرابع، والضريبة المتوجبة في العامود الخامم وفقا  لكل  

 .نشاط
 وفقىىا والمعدلىىةمىىن القىىانون  44مىىادة مىىن ال 1تحتسىىب قيمىىة الضىىريبة المتوجبىىة المنصىىوص عليهىىا فىىي البنىىد 

والناتجىىة  (2004 لعىىام الملحقىىة والموازنىىات العامىىة الموازنىىة قىىانون) 29/4/2004 تىىاريخ 349 رقىىم للقىىانون
ر في طلب التسجيل وذلك عن الفترة الممتىدة مىن انتهىاء مهلىة تقىديم طلىب التسىجيل لغايىة تىاريخ يعن التأخ

 :رة الضريبية وذلك على أسام المعادلة التاليةده اإلدابدء مفعول التسجيل الذي تحد  
: إفتراضا  أن    

فترة ضريبية  قيمة الضريبة المتوجبة عن كل  = أ   
قيمة العمليات الخاضعة للضريبة خالل هذه الفترة = ب  
ل الربح المقطوع المعتمد في ضريبة الدخلمعد  = ج   
ل الضريبة على القيمة المضافة معد  = د   

 

:فترة ضريبية ة الضريبة المتوجبة عن كل  وعليه تكون  قيم  
   

د( * ج  *ب = ) أ         

 

يقصد بقيمة العمليات الخاضعة المذكورة أعاله، جميع اإليرادات الناتجة عن عمليات تسليم اشمىوال أو  -أ
 .تقديم الخدمات الخاضعة بطبيعتها للضريبة

 

ل المعتمىىد الحتسىاب ضىىريبة الىدخل علىىى أسىىام أعىىاله، المعىد   ل الىربح المقطىىوع المىذكوريقصىد بمعىىد    -ب
 .نشاط د من قبل وزير المالية وفقا  لكل  الربح المقطوع والمحد  

ل ل للربح المقطوع بالنسبة لتجار الجملة ونصف الجملة وغيرها من مبيعات الجملة نصف معد  يعتمد كمعد  
 .ذات طبيعة النشاط الربح المقطوع المعتمد في ضريبة الدخل لتجارة المفرق الواقعة ضمن
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ل الىىربح المقطىىوع عقىىارات مبنيىة فيحتسىىب معىىد  تجىىاري لأمىا بالنسىىبة لاشىىخاص الىىذين يقومىون بعمليىىة تىىأجير 
مىىن  27دة فىىي المىىادة الىىذي يجىىب تطبيقىىه علىىيهم إسىىتنادا  إلىىى نسىىبة إجمىىالي النفقىىات القابلىىة للتنزيىىل والمحىىد  

 .ديالته ونصوصه التطبيقيةوتع 17/3/1362قانون ضريبة اشمالك المبنية تاريخ 
 

 .لربح المقطوعل امعد   *قيمة العمليات الخاضعة للضريبة خالل هذه الفترة = أسام فرض الضريبة  -ت

 
:األصول الثابتة -ث  

الخاضىىعة  اإليىىراداتالتصىىريح عنهىىا ضىىمن  يىىتم   ،بالتسىىجيلبيىىع أصىىول ثابتىىة فىىي فتىىرة التىىأخير  فىىي حىىال تىىم  
 :كما يليللضريبة 
المحد د من قبل وزير المالية وفقا  تطبيق معدل الربح المقطوع  يتم  صول الثابتة المادية، بالنسبة لا -

 .لكل  نشاط

  .بالكامل قيمة البيع خاضعةعتبر تبالنسبة لاصول الثابتة غير المادية،  -
 

 :المجموع – 211
 :هو مجموع الخانات 

200(=100(+)110(+)120(+)190) 
 

لة قبل – 210  تاريخ بدء مفعول التسجيل في حال وجودها الضريبة المحص 
 

لة قبل تاريخ بدء مفعول التسجيل في حىال وجودهىا فىي السىطر قيمة الضريبة المحص   إدراج يتم  
203. 

 
خاص بتفصيل اإليرادات ومجموعها والضريبة المستحقة للدفع باإلضافة إلى تفصيل الغرامات : الثانيالقسم 

 ل والتصريحنتيجة التأخير بالتسجيالمتوجبة 

 :في ما خص االيرادات والضريبة": أوال

 :الخاضعة اإليراداتمجموع  – 211
التي تخضع للضريبة على القيمة ( ةقبل الضريب)هي قيمة مبيعات السلع والخدمات       

 :المضافة بعد تنزيل قيمة الحسم التجاري والمردودات منها وتشمل 
 لبنان اإليرادات التي تدخل ضمن نشاط الخاضع في. 

 اإليرادات اشخرى. 
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 :معفاة مع حق الحسمال اإليرادات -221
حسىم  ا ولكىن يىتم  هي اإليرادات التي ال تفرض الضريبة على القيمة المضىافة علىى سىعر بيعهى      

الخىدمات الخاضىعة / تصىدير السىلع: مىثال  )تهىا القيمة المضافة التي تحمل   كامل الضريبة على
تسىىىليم السىىىلع والبضىىىائع فىىىي ، النقىىىل الخىىىارجي للبضىىىائع والركىىىاب ،أو المعفىىاة دون حىىىق الحسىىىم

 ...(. ةالمناطق الحر  
 

 :معفاة دون حق الحسمال اإليرادات -231
، مىىىع عىىىدم لىىىى القيمىىىة المضىىىافة علىىىى سىىىعر بيعهىىىاهىىىي اإليىىىرادات التىىىي ال تخضىىىع للضىىىريبة ع

طىاق صىافي إيىرادات تها أي اإليرادات التي ال تىدخل ضىمن نإمكانية حسم الضريبة التي تحمل  
 ...(.السكر، اشرز، الحليب مبيع: مثال  )خاضعة أو صافي إيرادات معفاة مع حق الحسم 

 
 :الخارجة عن نطاق الضريبة اإليرادات -241

هي اإليرادات التي ال تفرض الضريبة على القيمة المضافة على سعر بيعها والتي هي خىارج 
ريبة علىىى القيمىىة المضىىافة، مىىع عىىدم إمكانيىىة مىىن قىىانون الضىى 3نطىىاق الضىىريبة حسىىب المىىادة 

 ...(.اشراضي: مثال  )تها حسم الضريبة التي تحمل  
 

  :(المبلغ اإلجمالي) لدى المنبع جرى احتساب ضريبتها مسبقا  التي خاضعة اإليرادات ال – 201 
فة الضريبة على القيمىة المضىا احتسابالتي جرى ( زائد الضريبة)هي قيمة المبالغ والمبيعات 

عنهىىا مسىىبقا  علىىى أسىىام سىىعر البيىىع للمسىىتهلك النهىىائي كالمحروقىىات والتبىىغ وبطاقىىات تعبئىىة 
 .الهاتف الخليوي، بعد تنزيل قيمة الحسم التجاري والمردودات منها

   

  :مختلف -261
يتوجىىب . التىىي ال تىىدخل ضىىمن نطىاق الخانىىات السىىابقة( قبىىل الضىريبة)هىي المبىىالغ والمبيعىىات 

الخىىىاص عىىىن فتىىىرة التىىىأخير فىىىي  لمبىىىالغ باختصىىىار علىىىى التصىىىريح الىىىدوريشىىىرح طبيعىىىة هىىىذه ا
 ". 2-6ق" التسجيل

 

 : اإليرادات إجمالي -291
 :هو مجموع الخانات 

230  =210  +220  +290  +240  +230  +260 
 (.230) سطرفي ال إجمالي اإليراداتن قيمة تدو  
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 :الضريبة المستحقة للدفع -311

 203و  200وهو مجموع اشسطر 
900=200+203 

 (. 900)تدو ن قيمة مجموع الضريبة المستحقة للدفع في السطر 
 

 :الغراماتفي ما خص  :ثانيا  

 
التأخير في تقديم  -44/2112من قانون اإلجراءات الضريبية رقم  111المادة غرامة  -311

 :طلب التسجيل
 

لدى اإلدارة الضريبية ضمن المهل القانونية، كما م طلب تسجيله شخص لم يقد   تفرض على كل  
قىىىىانون اإلجىىىىراءات الضىىىىريبية رقىىىىم مىىىىن  92هىىىىو منصىىىىوص عليىىىىه فىىىىي البنىىىىد واحىىىىد مىىىىن المىىىىادة 

 :، أو في القوانين الضريبية، غرامة قدرها44/2004
 ،للشركات المساهمة( مليونا ليرة لبنانية. )ل.ل 200000000 -
لشركات اششخاص والشركات المحدودة المسؤولية  (نيةمليون ليرة لبنا). ل.ل 100000000 -

 وللمؤسسات المستثناة من الضريبة،
 .لافراد ولباقي المكلفين. ل.ل 9000000 -
 
 

التأخر أو عدم تقديم  -44/2112من قانون اإلجراءات الضريبية رقم  119المادة غرامة  -311
  :التصريح الضريبي

 

مىىن  94يح المنصىىوص عليىىه فىىي البنىىد واحىىد مىىن المىىادة م التصىىر مكلىىف لىىم يقىىد   تفىىرض علىىى كىىل  
مىىىىن قيمىىىىة %( 3)، غرامىىىىة قىىىىدرها خمسىىىىة بالمئىىىىة 44/2004قىىىىانون اإلجىىىىراءات الضىىىىريبية رقىىىىم 

شىهر تىأخير  د من قبل اإلدارة الضريبية عن كل  الضريبة المتوجبة وفقا  للتصريح أو للربح المحد  
مىن قيمىة الضىريبة المتوجبىة %( 100)لمئىة على أن ال تتجاوز الغرامة مئة با( أو كسر الشهر)

 :عن تصريح، وال تقل   عن كل  
 للشركات المساهمة،( سبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية). ل.ل 7300000 -
لشركات اششخاص والشركات المحدودة  (خمسماية ألف ليرة لبنانية). ل.ل 3000000 -

 المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة،
 .لافراد ولباقي المكلفين( مئة ألف ليرة لبنانية). ل. ل 1000000 -
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التصاريح الضريبية  -44/2112من قانون اإلجراءات الضريبية رقم  111المادة غرامة  -312
 :غير الصحيحة

 
غرامىة قىدرها عشىرين ، مىن الضىريبة الواجىب التصىريح عنهىا ح بأقىل  شخص يصر   تفرض على كل  

ح عنها، رق بين الضريبة الصافية المتوجبة والضريبة الصافية المصر  من قيمة الف%( 20)بالمئة 
 :الغرامة عن على أن ال تقل  

 للشركات المساهمة، (سبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية). ل.ل 7300000 -
لشركات اششخاص والشركات المحدودة ( خمسماية ألف ليرة لبنانية). ل.ل 3000000 - 

 ستثناة من الضريبة،المسؤولية وللمؤسسات الم
 .لافراد ولباقي المكلفين( مئة ألف ليرة لبنانية. )ل. ل 1000000 - 
 
اإلغفال عن  -44/2112من قانون اإلجراءات الضريبية رقم  111المادة غرامة  -313

 :التصريح بمعلومات
 

 شىخص أغفىل عىن التصىريح بمعلومىات عنىد تعبئىة التصىاريح والبيانىات الواجىب على كل  ، تفرض
والقوانين الضريبية الخاصة، ولىم  44/2004قانون اإلجراءات الضريبية رقم تقديمها وفقا  شحكام 

 :تصريح ينتج عن هذا اإلغفال ضريبة إضافية غرامة قدرها عن كل  
 ،المساهمةللشركات ( مئتا  ألف ليرة لبنانية. )ل.ل 2000000 -
خاص والشركات المحدودة المسؤولية لشركات اشش( مئة ألف ليرة لبنانية). ل.ل 1000000 -

 وللمؤسسات المستثناة من الضريبة،
 .لافراد ولباقي المكلفين (خمسون ألف ليرة لبنانية). ل.ل 300000 -
 

المخالفات  -44/2112من قانون اإلجراءات الضريبية رقم  1البند  113المادة غرامة  -431
 :المتعلقة بالفواتير

 

فىاتورة متىى كىان ذلىك إلزاميىا  وفقىا  للقىانون، غرامىة قىدرها اثنىان  مكلف لم يصىدر تفرض على كل  
 .من قيمة العملية موضوع الفاتورة%( 2)بالمئة 

 
 
 



8/10 

 

 
المخالفات  -44/2112من قانون اإلجراءات الضريبية رقم  2البند  113المادة غرامة  -310

  :المتعلقة بالفواتير
 

لمسىتندات المماثلىىة التىىي يكىون ملزمىىا  قانونىىا  مكلىىف لىىم يعهىر علىىى الفىىواتير أو ا تفىرض علىىى كىل  
بإصىىىدارها، رقمىىىه الضىىىريبي أو غيرهىىىا مىىىن المعلومىىىات الشىىىكلية التىىىي ال تىىىؤثر علىىىى التحقىىىق مىىىن 

 .من قيمة العملية موضوع الفاتورة% 003صحة الضريبة المتوجبة، غرامة قدرها 
 

عدم مسك  -44/2112من قانون اإلجراءات الضريبية رقم  114المادة غرامة  -631
 :السجالت والمستندات المحاسبية

 

مىىن لىىم يمسىىك السىىجالت والمسىىتندات المحاسىىبية المنصىىوص عليهىىا فىىي المىىادة  تفىىرض علىىى كىىل  
مىىىىن %( 30)مىىىىن هىىىىذا القىىىىانون أو فىىىىي القىىىىوانين الضىىىىريبية، غرامىىىىة قىىىىدرها خمسىىىىون بالمئىىىىة  23

 :عن ح عنها، على أن ال تقل  الضريبة الصافية غير المصر  
 ،المساهمةللشركات  (سبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية). ل.ل 7300000 -
لشركات اششخاص والشركات المحدودة ( خمسماية ألف ليرة لبنانية). ل.ل 3000000 -

 المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة،
 .لافراد ولباقي المكلفين (مئة ألف ليرة لبنانية. )ل. ل 1000000 -

 
عرقلة إجراءات  - 44/2112من قانون اإلجراءات الضريبية رقم  110دة لمااغرامة  -131

  :المراقبة الضريبية
 

 أو، المسىىىتندات المثبتىىىة لصىىىحة التصىىىريح أوالسىىىجالت  إبىىىرازمىىىن يمتنىىىع عىىىن  تفىىىرض علىىىى كىىىل  
%( 30)غرامة قىدرها خمسىون بالمئىة ، االمتناع عن تدوين بعض العمليات عليها وفقا  لاصول

 :عن متوجبة غير المدفوعة على أن ال تقل  من الضريبة ال
 ،للشركات المساهمة (سبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية). ل.ل 7300000 -
لشركات اششخاص والشركات المحدودة  (خمسماية ألف ليرة لبنانية). ل.ل 3000000 -

 المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة،
 .لافراد ولباقي المكلفين (لبنانيةمئة ألف ليرة ). ل. ل 1000000 -   
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إصدار فاتورة دون  -44/2112من قانون اإلجراءات الضريبية رقم  149المادة غرامة  -312
 :وجه حق

 

وجه ر فاتورة عن غير اصدقام بإالضريبة على القيمة المضافة  في شخص غير مسجل كل   إن  
 .على تلك الفاتورة نةحق يعاقب بغرامة توازي ثالثة أضعاف الضريبة المدو  

 
إصدار فاتورة  -44/2112من قانون اإلجراءات الضريبية رقم  101المادة غرامة  -319

  :مخالفة للقانون
 

شىخص خاضىع للضىريبة علىى القيمىة المضىافة يصىدر فىاتورة أو مسىتند مماثىل  تفرض علىى كىل  
ذكر الضريبة المتوجبة من قانون الضريبة على القيمة المضافة لجهة  94مخالفا  شحكام المادة 

مىىن الضىىريبة المتوجبىىة علىىى العمليىىة %( 23)أو وصىىف العمليىىة غرامىىة قىىدرها خمسىىة وعشىىرون 
 .موضوع الفاتورة

 :ب دفعهإجمالي المتوج   -311
 

 :هو مجموع الخانات
970  =900   +910 +911  +912 +919 +914  +913 +916 +917 +914  +
913  . 

 
 :اتمالحظ

 .2012هذا النموذج بدءا  من العام ماد قامت اإلدارة باعت  -1
يتضىىىم ن  910فىىىإن  السىىىطر ، 2012المعتمىىىد قبىىىل العىىىام القىىىديم  2-6ق لنمىىىوذج فىىىي مىىىا خىىىص اأمىىىا   -2

تىىىىىاريخ  44مىىىىن القىىىىىانون رقىىىىم  6عمىىىىال  بأحكىىىىىام المىىىىادة و  .الغرامىىىىة الناتجىىىىة عىىىىىن تىىىىأخير فىىىىي التسىىىىىجيل
 :يتوجب ما يلي (قانون اإلجراءات الضريبية) 11/11/2004
 بة عن وج  يت الفترات ما قبل تاريخ ب اعتماد الغرامة اشدنى بعد مقارنة الغرامات المتوج 

قانون الو  (اإلجراءات الضريبيةقانون ) 11/11/2004تاريخ  44القانون رقم بين  90/3/2004
 . (الضريبة على القيمة المضافةقانون )  14/12/2001تاريخ  973رقم 

  المقارنة  فيتوجب ،91/12/2004ولغاية  01/10/2004ة من بالفترة الممتدأما في ما يتعلق
رقم قانون الو  (قانون اإلجراءات الضريبية) 11/11/2004تاريخ  44القانون رقم بين غرامات 

ضافة المادة ( الضريبة على القيمة المضافةقانون )  14/12/2001تاريخ  973 إلى  103وا 
 .المجموع اشدنى
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 احتساب الغرامات اسىتنادا   فيتوجب، 01/01/2003بية الممتدة بعد وفي ما يتعلق بالفترات الضري
 .(قانون اإلجراءات الضريبية) 11/11/2004تاريخ  44القانون رقم شحكام 

 
 على سبيل المثال:  
 :31/9/2112عن الفترات ما قبل تاريخ  -

 
الفتـــــــــــــــــــــرة 

 الضريبية
ــــــــــــــــــــرادات  اإلي

 الفصلية
 
 
 

 (أ)     

معـــــــــدل 
ـــــــــربح  ال
 المقطوع

 

الضـــــــــريبة 
 المتوجبة

 
 
 
 (ب(  

الغرامـــــــــــــــــــــــــــــة 
ــــا   ــــة وفق المتوجب

 319للقانون 
على (ب%*)11
ال تقل عن  أن

101110111 

 111مادة 
وفقا  

للقانون 
44 

 119مادة 
وفقا  

للقانون 
44 

 101مادة 
وفقا  

للقانون 
44      

   
 %200(*أ)

المجموع 
الذي 

سوف تتم 
على 

أساسه 
 المقارنة

الغرامة 
األدنى 
بحسب 
 المقارنة

مة الغرا
 المتوجبة

 7730000 7730000 7730000 9730000 1000000 9000000 100000000 2230000 %13 1300000000 1/2004ف

 
 :31/12/2112ولغاية  11/11/2112الممتدة من  الفترة عن  -

 
الفتـــــــــــــــــــــرة 

 الضريبية
ــــــــــــــــــــرادات  اإلي

 الفصلية
 
 
 
 

 (أ)     

معـــــــــدل 
ـــــــــربح  ال
 المقطوع

 

الضـــــــــريبة 
 المتوجبة

 
 
 
 

 (ب(  

مـــــــــــــــــــــــــــــة الغرا
ــــا   ــــة وفق المتوجب

 للقانون 
319 

على (ب%*)11
ال تقــــل عــــن  أن

101110111 

 119مادة 
وفقا  

للقانون 
44 

 101مادة 
وفقا  

للقانون 
44     

 
   
 %200(*أ)

المجموع 
الذي 

سوف تتم 
على 

أساسه 
 المقارنة

الغرامة 
األدنى 
بحسب 
 المقارنة

الغرامة 
 المتوجبة

 4730000 9730000 9730000 9730000 1000000 100000000 2230000 %13 1300000000 4/2004ف

 
التصريح الدوري الخاص عن فترة التأخير إستفسار من قبل وزارة المالية عن مضمون  :الثالثالقسم 

 :في التسجيل
 

   المؤسسىة،/ن في هذا القسم، اإلسىم الكامىل والصىفة وهىاتف وفىاكم أحىد المسىوؤلين فىي الشىركةيدو 
في مديرية الضىريبة  لإلتصال به من قبل الموعف المختص   المالية وعنوانهرقم تسجيله لدى وزارة 

 موضىىوع يتعلىىق علىىى القيمىىة المضىىافة، خىىالل سىىاعات العمىىل اليوميىىة، وذلىىك لإلستفسىىار عىىن أي  
 .بمضمون التصريح الدوري الخاص عن فترة التأخير في التسجيل

 

 نىىىة مىىىع ذكىىىر صىىىفته، التوقيىىىع مدو  بصىىىحة المعلومىىىات ال تصىىىريحيفيىىىد الشىىىخص الىىىذي قىىىام بتعبئىىىة ال
 .والتاريخ

 

  وعدم تدوين أية معلومة داخله" خاص باإلدارة"يرجى ترك القسم المخصص لإلدارة تحت عنوان. 
 


