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رساله (7ر)و (6ر)ين ذجقبل البدء بتعبئة النمو   عبر البريد اإللكتروني اموا 
dassannualdec@finance.gov.lb,    من النقاط التالية د التام بكل  ب التقي  يتوج:  

 ِكالب االلتزام التام بتسلسل وترتيب الخانات بحسب الخاص يتوج   لبرنامجكمكم في حال استخدام (1
 .على الرابط أعاله الموجودين الملف ين

 35/1بحسب القرار رقم  (7ر)و( 6ر)، ويجب تسمية الملف ينمكل فالرقم الضريبي للتعني  tinكلمة  (2
 .dass7.tin.xlsو dass6.tin.xls: 27/11/2117تاريخ 

 dass6.1257.xls: تكون تسمية الملف ين أعاله، 1237إذا كان رقم المكل ف  :على سبيل المثال
 .dass7.1257.xlsو
 امبعد تحويله Excelالـ  يوداخل ملف  ملف  كل   تسميةفي )صحيح  المكل فرقم تسجيل  د من أن  التأك   (5

  .(Accessمن 
أرقام تكليف ما سي  ال (7ر)و( 6ر) كشفينالواردة في الالمطلوبة الخانات  كاف ةب تعبئة يتوج   (4

 .المستخدمين
 .(7ر)و (6ر)النموذجين من  كل  ة المستخدمين باللغة العربية في يجب تدوين أسماء كاف   (3
نين في و  دين المدالعدمجموع مع طابق تالمرسلة يجب أن ي( 6ر)عدد الكشوفات السنوية اإلفرادية  (6

 .(3ر)التصريح السنوي  من  01و 71الخانتين 
العمل خالل  العمل لدى رب   أجير/حتى في حال لم يترك أي مستخدم (7ر)يجب إرسال الكشف  (7

 .السنة المالية المصر ح عنها
يتوج ب ، خالل السنة المالي ة المصر ح عنهاأو أعضاء مجلس اإلدارة رواتب /في حال تقاضي رئيس و (0

 excelفي ملف ( 6ر)ال كل  أي لمستخدمين، العائد لكاف ة ا( 6ر)لكل  منهم ضمن ملف الـ( 6ر)تعبئة 
أن يكون مطابًقا يجب أو أعضاء مجلس اإلدارة /العائد لرئيس و( 6ر)، مع اإلشارة إلى أن  عدد الواحد

ن في  .الكترونًيا عبر النظام االلكترونيالمرسل  (3ر) تصريح السنويـالمن  71الخانة  لعددهم المدو 
، يجب السنة المالي ة المصر ح عنهافي حال وجود أي مستخدم لديكم عمل فترتين منفصلتين خالل  (9

ة تاريخ بدئه أو  تين لنفس المستخدممر   6، أي عدم تعبئة رله واحدة 6رتعبئة  ولو أد ى ذلك إلى عدم صح 
 .تركه العمل خالل السنة المذكورة

 :باع ما يليت  يجب ا Excelإلى  (7رو  6ر)ين الملف   تحويلمشكلة عدم  فيما خص   (11
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ى سم  وي   Local Disk(c:) يجب إنشاء ملف جديد على Excelإلى  Accessقبل التحويل من  
report   التحويل إلى  وبعدها يتمExcel  من ملفAccess  ل في ، فيظهر الملف المحوreport. 

عن طريق المرفق ربًطا  27/11/2117تاريخ  35/1بحسب القرار رقم Excel الـ  يملف  يجب إرسال  (11
Attach File  د في القرار المذكورعلى العنوان البريدي المحد  و. 

 .من البريد اإللكتروني الخاص بالمكل ف( 7ور 6ر)إرسال الملف ين  (12
 .Accessبعد تحويلها من الـ  Excelعلى نماذج الـ  (format)تعديالت عدم إجراء أي  (15
 جراء المطلوبب إيتوج  تصحيح،  أي إجراءطلب وفي حال الرد على المكلف و  ينبعد إرسال الملف   (14
عادة إرسال الملف  و   لكي يتم   وذلك بأقصى سرعة ح فقطوعدم إرسال الملف المصح   في رسالة واحدة ينا 

 .بالتصريحالنهائي إرسال اإليصال 
 .SUBJECTـال يمن ذكر رقم التكليف فقط ف يجب التحق قالبريد  إرسالقبل  (13
 .مؤسسةو للللمهنة أ الرقم الضريبي  ب اعتمادالمؤسسات الفردية يتوج   أوالمهن  ألصحاب (16
 .لألفراد يتوج ب اعتماد الرقم الضريبي الشخصي (17
 .فقط واحدف لمكل   لذين يعودانال (7ر)و (6ر )ين ملف  لكتروني الالبريد اإل تضمينب يتوج   (10
 .امإرساله يتم  ين اللذين سالملف   لىع قيود أو كلمة سر   عدم وضع أي   (19


