
                                                                        

  تسجيل في الضريبة على القيمة المضافةتسجيل في الضريبة على القيمة المضافة  استمارة استالم طلباستمارة استالم طلب                
  

  ::رقم التكليفرقم التكليف                                                      ::اسم المكلفاسم المكلف

 المستند 
 .المفوض بالتوقيع أو وكيله القانونيموقع من قبل ، جميع الخانات معبأة و (1-1نموذج رقم ق)طلب تسجيل  
 .، موقع من قبل المفوض بالتوقيع أو وكيله القانوني(1-11نموذج رقم ق)بيان مفصل برقم األعمال  
 الشركة،/ للمؤسسة( 1-11نموذج رقم ق)الشركة موضوع التسجيل، /إفادة بمدى وجود نشاط متشابه أو مترابط مع نشاط المؤسسة 
 (.وجود أنشطة متشابهة أو مترابطة في حال)الفصلي للشركات أو المؤسسات المتشابهة أو المترابطة المصرح عنها رقم األعمال  
 (نموذج صادر عن دائرة خدمات الخاضعين)إفادة بمدى وجود عمليات استيراد أو تصدير  
 .نسخة عن النظام التأسيسي للشركة 
 .ضر الجمعية العمومية ومحضر مجلس االدارةالمساهمات النهائية ومح/ محضر يبين الحصص 
 .نسخة عن اإلذاعة التجارية 
 .وزارة الماليةنسخة عن شهادة التسجيل في  
 .نسخة عن شهادة التسجيل في السجل التجاري 
أسهم الشركة، /من حصص% 05الشريك الذي يملك سواء بمفرده أو مع  زوجته وأوالده القاصرين أكثر من /إخراج قيد عائلي لصاحب المؤسسة 

 .ال يعود تاريخه ألكثر من ستة أشهر

 .المساهمين/صورة عن هويات الشركاء 
 .(يالقانون الوكيل قبل من الطلب تقديم حال في( صورة عن هوية الوكيل 
 .ال يعود تاريخها ألكثر من سنة واحدة صورة عن الوكالة القانونية للوكيل 
 .عقارية لمكان مزاولة العملإفادة / نسخة عن سند التمليك 
 عقد اإليجار لمكان مزاولة العمل مصادق وفق األصول القانونية 
 .عقد التسامح بين المالك األساسي وصاحب العالقة مصادق لدى كاتب بالعدل 
 (.في حالة التكليف على أساس الربح الحقيقي)موازين مراجعة فصلية للسنة الحالية  
 .الدخل للعامين السابقين لتاريخ تقديم طلب التسجيل نسخ عن تصاريح ضريبة 
 نسخ عن فواتير المشتريات 
 مبيعاتنسخ عن فواتير ال 
 نسخ عن البيانات الجمركية في حال وجود عمليات استيراد أو تصدير 
 (.المؤسسة الفردية أو المهنةفي حال نشوء المؤسسة نتيجة وفاة المكلف صاحب )المهنة / نسخة عن وثيقة وفاة صاحب المؤسسة 
 (. إن ُوجدت)المساهمات / نسخ عن عقود التفرغ عن الحصص 
 (.إن ُوجد)نسخة عن عقد اإلدارة الحرة أو عقد االستثمار  
 (.في حال قيام المكلف بنشاط التأجير التجاري)نسخ عن عقود اإليجارات التجارية ال سيما أول عقد إيجار تجاري  
في حال أصبح المكلف يزاول نشاطًا خاضعًا للضريبة بعد أن كان )فاتورة تتضمن تسليم أموال أو تقديم خدمات خاضعة للضريبة  نسخة عن أول 

  (.نشاطه محصورًا بالقيام بالعمليات المعفاة دون حق الحسم
 

 :التاريخ        :                 توقيع مستلم الطلب:                                 إسم مستلم الطلب


