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 (2-1ق) التصريح الدوري دليل
 

 على القيمة المضافة ؟ موجبات التصريح للخاضع الملزم بالضريبةما هي 
عملية ضريبية خالل  أيةحتى في حال لم تحصل عند نهاية كل فصل على الخاضع الملزم بالضريبة أن يتقدم 

 من خالل المحصلة الضريبة لتصريح عنل, من مديرية الضريبة على القيمة المضافة, الفترة المصرح عنها
 . المحددة القانونية وذلك ضمن المهل, (لضريبة على القيمة المضافةل دوريالتصريح ال) "2-1ق"النموذج 

 
 ؟ مهلة التصريحما هي 

, المدنيةالسنة  مع بدايةتبدأ هذه الفترات , إن كل تصريح للضريبة على القيمة المضافة يغطي فترة ثالثة أشهر 
تاريخ إنتهاء الدورة المالية عن  بغّض النظركانون األول من كل سنة  11ون الثاني وتنتهي في كان 1 فيأي 

أي تعتمد بالنسبة للضريبة  .وافق عليها من قبل وزارة الماليةكان يتبع سنة مالية خاصة م حتى لو, للمكلف 
من تاريخ نهاية  شرون يوما  فترة هي ع عن كلإن مهلة التصريح . فقط  المدنيةعلى القيمة المضافة السنة 

 :كالتالي  الفصل
 

 مهلة تقديم التصريح   الفترة المالية   
  22/4          11/1حتى  1/1من    :الفصل األول

 ( 11/1/2002إلى  1/2أول فترة من  استثنائياعند بداية التطبيق للضريبة حددت )
 22/7          12/6حتى  1/4من    :الفصل الثاني

 22/12          12/9حتى  1/7من    :ثالثالفصل ال
 22/1         11/12حتى  1/12من    :الفصل الرابع

 
 . ا في القانونعليهيعرض الخاضع للغرامات المنصوص , إن عدم التقيد بالمهل المحددة في التصريح 

 
  ؟الحصول على التصريح الدوري كيفية 

 هصدر ي ذيوال( 2-1ق النموذج)زارة المالية بإرسال التصريح تقوم مديرية الضريبة على القيمة المضافة في و 
في حال تعذر وصول و . إلى الخاضع بواسطة البريد فصلكل  قبل نهاية, الخاص بالمديرية امج الكومبيوترنبر 

من مديرية الضريبة على  يه باليدالحصول عل الخاضع للضريبة التصريح إلى الخاضع بواسطة البريد بإمكان
 .ودون أي مقابل مجانا   وذلكضافة القيمة الم

 
 ؟ تقديم التصريحكيفية 

المعنون باسم مديرية  – Reply Envelope –يرجى استعمال مغلف اإلجابة ) تقديم التصريح بواسطة البريد يتم
يعتمد تاريخ اإليداع بالبريد . حيث يحصل المصرح على إيصال بالتصريح, (الضريبة على القيمة المضافة

 .تقديم التصريح ضمن المهلة القانونية  كإثبات على
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 ؟ تأدية الضريبةمتى يجب 

من انتهاء كل فترة  أي خالل عشرين يوما  , تؤدى الضريبة دفعة واحدة ضمن مهلة تقديم التصريح الدوري 
 .ضريبية

 
 ؟ الضريبة أين تؤدى

 " .4ص"دفع البموجب إشعار وذلك  ,يمكن تأدية الضريبة لدى أي من المصارف أو فروعها العاملة في لبنان
 

 : حصول أخطاء في تحضير التصريح في حال
تعديل " 2-4ق" يمكن تصحيح الخطأ باستعمال نموذج, تحضير التصريح خالل عملية اءأخط وجودفي حال 
مبالغ كان  لم يصرح عنها في القانون في حال ليللغرامات المنصوص ع ويبقى الخاضع معرضا  . دوريتصريح 

 .ح عنها ودفعهاالتصري يجب
 

 :شــــــرح النمــــوذج
 :فقرات أربععلى  نموذج التصريح يحتوي

يحدد إسم الخاضع, رقم تسجيله, العنوان , باإلضافة إلى الفترة الضريبية, وتاريخ إنتهاء مهلة : التعريف. 1
القيمة المضافة كما من قبل مديرية الضريبة على  2-1إن تلك البنود قد تم طباعتها على النموذج ق  .التصريح

أما في حال وجود . لذلك يرجى عدم تدوين أي معلومة داخل هذه الفقرة. وردت في قاعدة البيانات الموجودة لديها
 .قلم المديرية إلىتغيير في هذه المعلومات فيرجى إعالمنا بذلك بموجب رسالة موجهة 

 .الضريبة باحتسابخاص  :القسم األول. 2
 فسار من قبل وزارة المالية عن الشخص الذي ساهم بتحضير التصريحإست :نيالقسم الثا. 3
وكذلك  .يحدد مرجع من قبل الخاضع لإلستفسار عن محتوى التصريح في حال دعت الحاجة :لثلقسم الثاا.4

 .اإلفادة من قبل الخاضع بصدق وصحة المعلومات التي قام بتعبئتها
 

 إحتساب الضريبة:  م األولالقس
بتأدية الضريبة ولم يقم خالل الفترة الضريبية المصرح عنها بأية عملية  الخاضع ملزما   في حال كان* 

 .في المربع المخصص لها( x)يقوم بوضع إشارة , إستيراد أو تصدير, شراء, خاضعة من بيع
في الخانة  بعد تدوير الكسور دون في هذا القسم المبالغ الخاصة إلحتساب الضريبة, يتم وضع كل مبلغت
الضريبة  احتسابنالحظ أن قسم . لمخصصة له, علما  أن الخانة هي عبارة عن إلتقاء كل من السطر والعامودا

, آخر خاص بالمشتريات واألعباء وأخيرا  جزء خاص يحتوي على عدة أجزاء, جزء خاص بالمبيعات واإليرادات
أعمدة  ثالثةتحتوي هذه األجزاء على  .المستحق للدفع أو رصيد مدور قابل لإلستردادوتحديد  الضريبة باحتساب

الضريبة القابلة للحسم  وأخيرا   (العامود الثاني), الضريبة المستحقة للدفع (العامود األول)المبلغ اإلجمالي : هي
 .(العامود الثالث)
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 :تفصيل خانات التصريح
  اإليرادات

 (الضريبة المستحقة للدفع/  المبلغ اإلجمالي قبل الضريبة)الخاضعة  اإليراداتصافي  – 111 
للضريبة على القيمة  العرضية الخاضعة  األخرى واإليراداتهي قيمة مبيعات السلع والخدمات       

والحسومات الممنوحة للزبائن التي تتعلق مباشرة   المضافة بعد تنزيل قيمة الحسم التجاري والمردودات
 :منها وتشمل  (ال وأكانت تتضمن ضريبة  إن)الخاضعة  اإليراداتبتلك 

 التي تدخل ضمن نشاط الخاضع في لبنان اإليرادات. 

 األخرى اإليرادات. 

 وتم تحصيل الضريبة من دون تسجيلها في حساب االيرادات" االيرادات المحتسبة مسبقا. 
 .مبالغ الضريبة المستحقة للدفع( 2)وفي العامود , قيمة المبلغ اإلجمالي( 1)تدون في العامود 

 
  (الضريبة المستحقة للدفع/المبلغ اإلجمالي قبل الضريبة)مبالغ خاضعة  – 111

التي استحقت عنها الضريبة ولكنها لم تسجل كجزء من ( قبل الضريبة)هي قيمة المبالغ 
 :وتشمل اإليرادات
  الضريبة عنها كالدفعات النقدية المقبوضة مقدما  على الحساب استحقتالمبالغ التي. 
 المؤسسة أو / ملت ألغراض خاصة من قبل أصحاب الشركة البضاعة التي استع

المساهمين فيها أو حتى العاملين لديها وذلك بمقابل أو دون مقابل التي لم تسجل كجزء 
 .اإليراداتمن 

  الهدايا من بضاعة ومنتوجات الناتجة عن عمليات غير البيع التي لم تسجل كجزء من
 .اإليرادات

 .مبالغ الضريبة المستحقة للدفع( 2)وفي العامود , مبلغ اإلجماليقيمة ال( 1)تدون في العامود 
 

  (المبلغ اإلجمالي) لدى المنبع جرى احتساب ضريبتها مسبقا  خاضعة اليرادات اإلصافي  – 121
الضريبة على القيمة المضافة  احتسابالتي جرى ( زائد الضريبة)هي قيمة المبالغ والمبيعات 

البيع للمستهلك النهائي كالمحروقات والتبغ وبطاقات تعبئة الهاتف عنها مسبقا  على أساس سعر 
 .الخليوي, بعد تنزيل قيمة الحسم التجاري والمردودات منها

 .اإليراداتقيمة المبلغ اإلجمالي عن هذه ( 1)تدون في العامود 
 

  (المبلغ اإلجمالي)معفاة مع حق الحسم ال اإليراداتصافي  -131
لتي ال تفرض الضريبة على القيمة المضافة على سعر بيعها ولكن يتم حسم كامل ا اإليراداتهي       

 :مثال  الضريبة على  القيمة المضافة التي تحملتها 
, للبضائع والركابالنقل الخارجي  الخدمات الخاضعة أو المعفاة دون حق الحسم,/ تصدير السلع -

تسليم السلع والبضائع في المناطق , لعدلالبضائع المتنازل عليها لدى كاتب ا, إيرادات الترانزيت
اإليرادات المتأتية من مشاريع ممولة من الخارج وكذلك اإليرادات المتأتية من جهات تمتلك , الحرة

 ...أختام صادرة عن وزارة المالية

 تصدير األصول الثابتة  -
 .اإليراداتقيمة المبلغ اإلجمالي عن هذه ( 1)تدون في العامود         
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 (  المبلغ اإلجمالي) معفاة دون حق الحسمال اإليراداتصافي  -141

التي ال تخضع للضريبة على القيمة المضافة على سعر بيعها , مع عدم إمكانية  اإليراداتهي 
خاضعة أو  إيراداتالتي ال تدخل ضمن نطاق صافي  اإليراداتحسم الضريبة التي تحملتها أي 

 ...(.السكر, األرز, الحليب مبيع: ال  مث)معفاة مع حق الحسم  إيراداتصافي 
 .اإليراداتقيمة المبلغ اإلجمالي عن هذه ( 1)تدون في العامود          

 
 (  المبلغ اإلجمالي)الخارجة عن نطاق الضريبة  اإليراداتصافي  -101

التي ال تفرض الضريبة على القيمة المضافة على سعر بيعها والتي هي خارج  اإليراداتهي 
من قانون الضريبة على القيمة المضافة, مع عدم إمكانية حسم  5لضريبة حسب المادة نطاق ا

 ...(.عمليات بيع وشراء تتم خارج األراضي اللبنانية, األراضي: مثال  )الضريبة التي تحملتها 
 .اإليراداتقيمة المبلغ اإلجمالي عن هذه ( 1)تدون في العامود          

 
 (الضريبة المستحقة للدفع/  قبل الضريبة المبلغ اإلجمالي)خاضعة  ةع أصول ثابتبيم صافي -161

التي تستخدم للقيام بنشاط المؤسسة  (قبل الضريبة)هي مبيعات األصول الثابتة الخاضعة 
 . والمسجلة في دفاترها

     (.2)ويدون مبلغ الضريبة في العامود ( 1)تدون قيمة العملية في العامود 

 
 (المبلغ اإلجمالي )ثابتة غير خاضعة  لأصوصافي مبيع  -160

الثابتة غير الخاضعة التي تستخدم للقيام بنشاط المؤسسة والمسجلة في  األصولهي مبيعات 
سندات واسهم  عبي, تجاري لمح, شقة, بيع ارض" مثال, الثابتة األصول ضمن دفاترها

 ...... مشاركة
 (.1)تدون قيمة العملية في العامود 

   
 (الضريبة المستحقة للدفع)مستحقة للدفع عن مبالغ مستحقة لغير المقيمين ضريبة  -171

وفي حال لم يعين , عندما يتم تسليم األموال أو تقديم الخدمات من قبل شخص مقيم خارج لبنان
هذا األخير وكيال  عنه في لبنان ليقوم بتحصيل الضريبة المتوجبة عن تسليم هذه األموال أو تقديم 

وفي . وتأدية هذه الضريبة باحتسابيصبح مستلم هذه األموال والخدمات ملزما   ,هذه الخدمات
يقوم بتأدية الضريبة المذكورة أعاله من خالل تصريحه , حال كان هذا األخير خاضعا للضريبة 

 (.2)الدوري وذلك بتسجيل قيمة الضريبة المتوجبة في العامود 
 

 (الضريبة القابلة للحسم/  الضريبة المستحقة للدفع / قبل الضريبة المبلغ اإلجمالي) مختلف -181
يتوجب شرح . التي ال تدخل ضمن نطاق الخانات السابقة( قبل الضريبة)هي المبالغ والمبيعات 

في حال كان لديك تجارة مجوهرات ". 2-1ق"طبيعة هذه المبالغ باختصار على التصريح الدوري 
تدون قيمة مجموع المبلغ . خانة المختلف لىإونقل المجموع " 2-12ق"يرجى تعبئة الملحق 
, وقيمة مجموع (2), قيمة مجموع الضريبة المستحقة للدفع في العامود (1)اإلجمالي في العامود 

 (.1)الضريبة القابلة للحسم في العامود 
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 (مالضريبة القابلة للحس / الضريبة المستحقة للدفع/  قبل الضريبة المبلغ اإلجمالي) مجموعال -191

, قيمة (1)تدون قيمة مجموع المبلغ اإلجمالي في العامود . 182 إلى 122هو مجموع البنود من 
, وقيمة مجموع الضريبة القابلة للحسم في (2)مجموع الضريبة المستحقة للدفع في العامود 

 (.1)العامود 
            

 
 المشتريات واألعباء 

 (الضريبة القابلة للحسم/ الضريبة  قبل المبلغ اإلجمالي)صافي المشتريات  -211
الخاضعة وغير الخاضعة خالل الفترة ( قبل الضريبة)هي قيمة كامل مشتريات السلع والخدمات 

, سواء أكانت مشتريات محلية أو مستوردة. الحالية بعد تنزيل حسومات ومردودات المشتريات منها
ذلك الضريبة المدفوعة من أجل وك, باإلضافة إلى قيمة التغير في المخزون في حال وجوده

في  وقيمة التغير الحصول على هذه السلع والخدمات بحيث يدون مجموع مبالغ هذه المشتريات
الحتساب الضريبة القابلة (. 1)وقيمة الضريبة المدفوعة والقابلة للحسم في العامود ( 1)العامود 

 ".2-11ق"للحسم يرجى تعبئة الملحق 
 

 (الضريبة القابلة للحسم/ قبل الضريبة  بلغ اإلجماليالم) األعباءصافي  -211
الخاضعة وغير الخاضعة خالل الفترة الحالية بعد ( قبل الضريبة)هي قيمة كامل مبالغ األعباء 

وكذلك الضريبة , سواء أكانت أعباء محلية أو مستوردة. تنزيل حسومات ومردودات األعباء منها
في العامود  األعباءبحيث يدون مجموع مبالغ هذه  باءاألعالمدفوعة من أجل الحصول على هذه 

الحتساب الضريبة القابلة للحسم (. 1)وقيمة الضريبة المدفوعة والقابلة للحسم في العامود ( 1)
 ".2-11ق"يرجى تعبئة الملحق 

 
 (الضريبة القابلة للحسم/ قبل الضريبة  المبلغ اإلجمالي)المبالغ الخاضعة  -221

الخاضعة وغير الخاضعة التي دفعت عنها الضريبة خالل الفترة ( قبل الضريبة)هي قيمة المبالغ 
وكذلك الضريبة المدفوعة من أجل , كأعباء أو كأصول ثابتة أوالحالية والتي لم تسجل كمشتريات 
 :الحصول على هذه المبالغ وتشمل

 دفوعة مقدما  المبالغ التي استحقت الضريبة عنها كالدفعات النقدية الم. 
وقيمة الضريبة المدفوعة والقابلة للحسم في العامود ( 1)بحيث يدون مجموع المبالغ في العامود 

(1.) 
 

 (الضريبة القابلة للحسم/ قبل الضريبة  المبلغ اإلجمالي)صول ثابتة أصافي مشتريات  -231
لخاضعة خالل الفترة الخاضعة وغير ا( قبل الضريبة)الثابتة  األصولهي قيمة مبالغ مشتريات 

سواء أكانت مشتريات . الحالية بعد تنزيل حسومات ومردودات مشتريات األصول الثابتة منها
وكذلك الضريبة المدفوعة من أجل الحصول على هذه األصول , أصول ثابتة محلية أو مستوردة

الضريبة وقيمة ( 1)الثابتة بحيث يدون مجموع مبالغ مشتريات األصول الثابتة في العامود 
الحتساب الضريبة القابلة للحسم يرجى تعبئة الملحق (. 1)المدفوعة والقابلة للحسم في العامود 

 ".2-11ق"
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 (زائد الضريبة المبلغ اإلجمالي)ضريبتها مسبقا  لدى المنبع  احتسابجرى مبالغ مشتراة  -241
ضريبة المتوجبة عنها تسجل في هذه الخانة قيمة المشتريات زائد الضريبة التي تم تحصيل ال

بطاقات تعبئة , السجائر, مسبقا  عند المنبع وذلك على أساس السعر النهائي مثل المحروقات
ال يقوم الخاضع . والتي هي موضوع متاجرة حيث جرى شراؤها بهدف بيعها... الهاتف الخلوي 

حال لم يتم  في). بحسم الضريبة المتوجبة عنها عند الشراء وال بتحصيل الضريبة عند البيع
  (.شرائها بهدف بيعها يرجى عدم إدخالها في هذه الخانة

 
 (الضريبة القابلة للحسم/  قبل الضريبة المبلغ اإلجمالي) مجموعال -201

, (1)تدون قيمة مجموع المبلغ اإلجمالي في العامود . 242 إلى 222هو مجموع البنود من 
(.1) وقيمة مجموع الضريبة القابلة للحسم في العامود  

 

 ة والغراماتباحتساب الضري
 

 الضريبة المستحقة للدفع -311
 .192( 2)هي الضريبة المستحقة للدفع عن الفترة الحالية والتي تساوي المبلغ المدون في الخانة 

( (1)311 ( =2)191 .) 
 

 ة السابقةيمن الفترة الضريب الرصيد المدور: تنزيل -311
في التصريح األساسي أو            152(1)رة المالية السابقة المدونة في الخانة هو رصيد المبالغ المدورة من الفت

 .في تعديل التصريح في حال وجوده 152(4)في الخانة 

في حال كان قد تم تقديم طلب استرداد لعمليات التصدير واألعمال المشابهة والنقل الدولي عن 
لسابقة عبارة عن المبلغ المتوجب تدويره للفترة يكون الرصيد المدور من الفترة ا, الفترة السابقة

حتى لو لم يتم البت بطلب   1-8في طلب االسترداد ق 142(1)الالحقة المدون في الخانة 
أو المبلغ الذي طلب تدويره في إعالم خاص موّجه من , االسترداد بعد من قبل اإلدارة الضريبية

 . اإلدارة
 

 عن الفترة الحاليةالضريبة القابلة للحسم : تنزيل -331
 ( مجموع الضريبة القابلة للحسم عن هذه الفترة) 252(1)القيمة المدونة في الخانة  هي

(1)331 (  =3)201.  
 

 صافي الضريبة المستحقة للدفع -341
عندما تكون قيمة الضريبة المستحقة للدفع أكبر من قيمة المبالغ الواجب تنزيلها, يتوجب دفع 

ي هذه الخانة قيمة الضريبة التي يجب تسديدها وهي تساوي قيمة الضريبة, حيث تسجل ف
القابلة للحسم رصيد المدور من الفترة السابقة والضريبة الضريبة المستحقة للدفع مطروحا  منها ال

 .عن الفترة الحالية 
 ( (1 )341 ( =1)311 - (1)311 - (1)331.) 
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 لالستردادرصيد مدور قابل  -301
تسجل في هذه الخانة  ,الضريبة المستحقة للدفعالمبالغ الواجب تنزيلها أكبر من مة عندما تكون قي

قيمة الضريبة المستحقة للدفع مطروحا  منها قيمة الرصيد المدور القابل لالسترداد الذي يساوي 
ة تكون النتيجة سلبي)الرصيد المدور من الفترة السابقة والضريبة القابلة للحسم عن الفترة الحالية 

 .(Absolute Value) ضمن قيمة إيجابية  152(1)ولكن يدون في الخانة 
( (1 )341 ( =1)311 - (1)311 - (1)331.) 

 
 المبلغ الذي اجري به مقاصة -300

المادة  ألحكامبالنسبة للعمليات المعفاة وفقا طلب استرداد في ( 272)خانة هو المبلغ المنقول من          
  .( 1-7ق) 59

كانت نتيجة التصريح ضريبة مستحقة للدفع وفي نفس الوقت تقدم الخاضع بطلب في حال 
يجوز إجراء مقاصة بين المبلغ المتوجب  59استرداد للعمليات المعفاة وفقا ألحكام المادة 

 .والرصيد المدور المطلوب استرداده في طلب االسترداد( الضريبة فقط)دفعه
 

                          تقديم طلب التأخير في  -44/2118رقم   راءات الضريبيةقانون اإلج من 117المادة غرامة  -361
 التسجيل 

ضمن المهل القانونية, كما هو طلب التسجيل بسبب التأخير في تقديم  هي الغرامة المتوجبة
, أو 44/2228قانون اإلجراءات الضريبية رقم من  12منصوص عليه في البند واحد من المادة 

 : على النحو اآلتي احتسابهايجري  انين الضريبية,في القو 
 مساهمة اتل ل شرك 202220222
 مؤسسا مستثناة من الضريبة-شركة محدودة المسؤولية-ل ل شركات أشخاص 102220222

 وباقي المكلفين لإلفرادل ل  1220222
 

عدم تقديم التأخر أو  -44/2118من قانون اإلجراءات الضريبية رقم  119المادة غرامة  -613
  :التصريح الضريبي

 

التصريح المنصوص عليه في البند واحد من المادة  بسبب التأخر أو تقديمهي الغرامة المتوجبة 
 : يجري احتسابها على النحو اآلتي ,44/2228قانون اإلجراءات الضريبية رقم من  18

شةهر تةةأخير  ريح عةن كةةلّ مةن قيمةةة الضةريبة المتوجبةة وفقةةا  للتصة%( 5)غرامةة قةدرها خمسةةة بالمئةة  
مةن قيمةة الضةريبة المتوجبةة عةن %( 122)على أن ال تتجاوز الغرامةة مئةة بالمئةة ( أو كسر الشهر)

 :عن تصريح, وال تقلّ  كلّ 
 للشركات المساهمة,. ل.ل 7520222 -
لشركات األشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من . ل.ل 5220222 -

 الضريبة,
 .لألفراد ولباقي المكلفين. ل. ل 1220222 -
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التصاريح الضريبية غير  -44/2118من قانون اإلجراءات الضريبية رقم  111المادة غرامة  -623

 :الصحيحة
يجري احتسابها على النحو , هي الغرامة المتوجبة بسبب تقديم التصاريح الضريبية غير الصحيحة

 : اآلتي
من قيمة الفرق بين الضريبة الصافية المتوجبة والضريبة الصةافية %( 22)غرامة قدرها عشرين بالمئة 

 :الغرامة عن ح عنها, على أن ال تقلّ المصرّ 
 للشركات المساهمة,. ل.ل 7520222 -
لشركات األشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من . ل.ل 5220222 -

 الضريبة,
 .قي المكلفينلألفراد ولبا. ل. ل 1220222 -

 
اإلغفال عن التصريح  -44/2118من قانون اإلجراءات الضريبية رقم  111المادة غرامة  -633

 :بمعلومات
 

عن التصريح بمعلومات عند تعبئة التصاريح والبيانات  اإلغفالهي الغرامة المتوجبة بسبب 
لقوانين الضريبية وا 44/2228قانون اإلجراءات الضريبية رقم الواجب تقديمها وفقا  ألحكام 

عدم تعبئة القسم الثاني من التصريح الخاص بالنسبة لتدوين االسم الذي ساهم "مثال)الخاصة,
في حال وجودها  اإليراداتعدم تعبئة أي خانة من الخانات المدرجة تحت بند , بتحضير النموذج

ينتج ال  أن ىلع, (.... على سبيل المثال وجود مبالغ مدفوعة لغير المقيمين غير مصرح عنها
 : يجري احتسابها على النحو اآلتي ,عن هذا اإلغفال ضريبة إضافية

 للشركات المساهمة,. ل.ل 2220222 -
لشركات األشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من . ل.ل 1220222 -

 الضريبة,
 .لألفراد ولباقي المكلفين. ل.ل 520222 -
 

المخالفات  -44/2118من قانون اإلجراءات الضريبية رقم  1البند  113المادة غرامة  -643
 :المتعلقة بالفواتير

 

يجةري احتسةابها فةاتورة متةى كةان ذلةك إلزاميةا  وفقةا  للقةانون,  هي الغرامة المتوجبةة بسةبب عةدم إصةدار
 : على النحو اآلتي

 .من قيمة العملية موضوع الفاتورة%( 2)غرامة قدرها اثنان بالمئة 
 

المخالفات  -44/2118من قانون اإلجراءات الضريبية رقم  2البند  113المادة غرامة  -603
  :المتعلقة بالفواتير

 

متةةةةةى كةةةةةان ذلةةةةةك إلزاميةةةةةا  وفقةةةةةا  فةةةةةواتير أو مسةةةةةتندات مماثلةةةةةة  إصةةةةةدارهةةةةةي الغرامةةةةةة المتوجبةةةةةة بسةةةةةبب 
علةةى سةةةبيل , ةال تةةةؤثر علةةى التحقةةق مةةن صةةةحة الضةةريبة المتوجبةةتتضةةمن مخالفةةات شةةكلية ,للقةةانون
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أو غيرهةةا مةةن المعلومةةات   عنةةوان الزبةةون ورقمةةه الضةةريبي -نسةةبة الضةةريبة-رقم الضةةريبيالةة: المثةةال
 : يجري احتسابها على النحو اآلتي ,الشكلية

 .من قيمة العملية موضوع الفاتورة% 205غرامة قدرها 
 

مسك السجالت عدم  -44/2118من قانون اإلجراءات الضريبية رقم  114المادة غرامة  -663
 :والمستندات المحاسبية

 

مسك السجالت والمستندات المحاسبية المنصوص عليها في المةادة بسبب عدم هي الغرامة المتوجبة 
 : يجري احتسابها على النحو اآلتيمن هذا القانون أو في القوانين الضريبية,  29

 , علةةى أن ال تقةةلّ  ح عنهةةامةةن الضةةريبة الصةةافية غيةةر المصةةرّ %( 52)غرامةةة قةةدرها خمسةةون بالمئةةة 
 :عن

 للشركات المساهمة,. ل.ل 7520222 -
لشركات األشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من . ل.ل 5220222 -

 الضريبة,
 .لألفراد ولباقي المكلفين. ل. ل 1220222 -

 
عرقلة إجراءات المراقبة  - 44/2118من قانون اإلجراءات الضريبية رقم  110المادة غرامة  -317

  :الضريبية
 

االمتنةةاع عةةن  أوالسةةجالت والمسةةتندات المحاسةةبية  إبةةرازبسةةبب االمتنةةاع عةةن هةةي الغرامةةة المتوجبةةة 
 : يجري احتسابها على النحو اآلتي, عدم النظامية أو لألصولعليها وفقا  تدوين بعض العمليات

,  وغيةةر المدفوعةةة ح عنهةةاية غيةةر المصةةرّ مةةن الضةةريبة الصةةاف%( 52)غرامةةة قةةدرها خمسةةون بالمئةةة 
 :عن على أن ال تقلّ 

 للشركات المساهمة,. ل.ل 7520222 -
لشركات األشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من . ل.ل 5220222 -

 الضريبة,
 .لألفراد ولباقي المكلفين. ل. ل 1220222 -

 
إصدار فاتورة مخالفة  -44/2118اءات الضريبية رقم من قانون اإلجر  101المادة غرامة  -368

 : للقانون
 

مةةن قةةانون  18فةةاتورة أو مسةةتند مماثةةل مخالفةةا  ألحكةةام المةةادة  إصةةدارهةةي الغرامةةة المتوجبةةة بسةةبب 
وغيرها من المعلومات الضريبة المتوجبة أو وصف العملية  قيمةالضريبة على القيمة المضافة لجهة 

 : يجري احتسابها على النحو اآلتي ,ن صحة الضريبة المتوجبةتؤثر على التحقق مالتي 
 .من الضريبة المتوجبة على العملية موضوع الفاتورة%( 25)غرامة قدرها خمسة وعشرون 

 المتوجب دفعه إجمالي -371
منه المبلغ الذي " مطروحاتسديده و يساوي قيمة صافي الضريبة المستحقة للدفع هو المبلغ المتوجب 

 :مجموع الغرامات المحتسبة في التصريح إليه" مضافامقاصة و  اجري به
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371  =341 - 300 + (361+361+362+363+364+360+366+367+368) 
ال يجوز إجراء مقاصة بين   ,رصيد مدور قابل لإلسترداد كان نتيجة التصريحفي حال :  مالحظة

دفع كامل قيمة ع مجموع الغرامات المتوجبة والرصيد المدور بحيث يتوجب على الخاض
 .   الغرامة في هذه الحالة

 
 الشخص الذي ساهم بتحضير التصريحإستفسار من قبل وزارة المالية عن  : الثانيالقسم 

 
 رقم  إلى إضافةيتضمن هذا القسم اسم وعنوان وصفة الشخص الذي ساهم بتعبئة هذا النموذج  

 .التسجيل في وزارة المالية
 
  

 التصريح الدوريار من قبل وزارة المالية عن مضمون إستفس : الثالثالقسم 
 

المؤسسة أو المهنة, /هاتف وفاكس أحد المسوؤلين في الشركة, الصفة, يدون في هذا القسم اإلسم الكامل
 .في مديرية الضريبة على القيمة المضافة, خالل ساعات العمل اليومية المختصلإلتصال به من قبل الموظف 

 .أي موضوع يتعلق بتصريح الخاضعوذلك لإلستفسار عن 
 

 .يفيد الشخص الذي قام بتعبئة التصريح بصحة المعلومات المدونة مع ذكر صفته, التوقيع والتاريخ* 
 

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

مديرية  إلىدوري بواسطة البريد, يرجى الحضور في حال لم يستلم الخاضع نسخة التصريح ال :مالحظة
 .الضريبة على القيمة المضافة للحصول عليها

 
 


