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 :توقيع الزوجه:                                                 توقيع الزوج
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 :االوالد المستحقون هم 

عاما فما فوق من ذوات الدخول السنويه اقل من  11البنات غير المتزوجات في سن (ب .عاما11نات غير المتزوجات دون سن الب(أ

دينار والمستمرين على  222،222عاما من ذوي الدخول السنويه دون (دخل )22-11االبناء بين سن (ج .دينار 222،222

 .االبناء القادرين على الكسب بسبب االعاقة العقليه او الجسديه(د.  االعداديه او الجامعة او الدراسات العلياالدراسه في المرحله 

 الجنس اسم الولد
رقم هويه االحوال 

 المدنيه
 تاريخ الميالد

الدخل السنوي 
 المقدر

سبب استحقاق 
 (أ،ب،ج،د)السماح 

1-      

2-      

3-      

4-      

2-      

6-      

 

 .اوالد 6استخدم استمار  ثانيه في حالة من *

اني الموقع ادناه اقر ان البيانات المسجله في هذه االستمار  صحيحة ودقيقه بحسب معلوماتي واتحمل المسؤوليه القانونيه خالف 

 .ذلك

 22/       /             -:التاريخ .................................. -:توقيع الموظف

 يجب مليء هذه االستمار  بنسختين. 1:مالحظه

  .بالكامل ، سماح الزوجه واالوالد 4او3عند عدم ملئ الجزء . 2         

 .عند حدوث تغيير في الوضع االجتماعي خالل السنه ، يبلغ المحاسب بذلك. 3         

 

فان صاحب العمل الرئيسي هو الذي تختاره لمنحك السماح القانوني وبقيه التنزيالت ، اذا كنت تعمل لدى اكثر من صاحب عمل  -1

 .ماعدا التوقيفات التقاعديه او حصة الضمان االجتماعي فتنزل لدى كل صاحب عمل ،،اليحق ذلك لصاحب العمل االخر 



دينار وان يقدم طلب دمج  2،222،222من دمج المدخوالت يسمح به فقط في حاله كون احد الزوجين يملك دخال سنويا اقل ان  -2
واليتم  ،في هذا الحاله يجب استقطاع الضريبه من راتب احد الزوجين ذو الدخل االعلى  .من السنه المعنيهكانون الثاني  31قبل 

 .استقطاع اي ضريبة من راتب الزوج االخر
 

 2الصفحة                                                    أ                                                              4/د.االستمار  ض

 (في نهايه السنه)من قبل المحاسب حساب ضريبة الدخل تمأل 

 دينار الدخل

  مجموع الرواتب واالجور المدفوعة خالل السنه(أ

السنه بالنسبه مجموع المخصصات للمالبس والسكن واالقامه والطعام والنقل والخطور  المدفوعة خالل (ب
 .لمستخدمي القطاع الخاص واجمالي المخصصات المستلمه من قبل موظفي الدوله والقطاع العام والمختلط

 

  مجموع المخصصات والمزايا االخرى الخاضعة للضريبه المدفوعة خالل السنه(ج

  مزايا عينيه(د

  مكافات مدفوعة للمنتسب ومدخوالت اخرى لصاحب العمل(ه

  عند تحقق الشروط (الزوج)اضافية من االوالد ومن دمج دخل الزوجه  مدخوالت(و

  (1)اجمالي الدخل 

  ينزل ما يلي

  مجموع السماح القانوني المستحق خالل السنه(أ2

  التوقيفات التقاعديه والضمان االجتماعي المدفوع خالل السنه(ب2

  1812لسنه113ضريبه الدخل رقم من قانون  (الثامنه)التنزيالت الوارد  في الماد  (ج2

  ( أ1)من المبلغ  %32اليتجاوز  ب بما1المبلغ من (د2

  اعاله(1)المبالغ المعفا  اذا تم تضمينها في جزء (و2

  (2)اجمالي التنزيالت 

  (3)  }(2)ناقص السطر ( 1)السطر  { ،، الخل الخاضع للضريبه

 

 ........................................................................................................................... :تذكر تفاصيل التنزيالت ومبالغها  *

ويتم ارسال  ،دينار ويتم دمج دخله مع دخل الزوج االخر  2222222اذا كانت هذه االستمار  تخص احد الزوجين ذو دخل سنوي اقل من ** 

. ه االستقطاع المباشر لهذه السنهصاحب العمل الرئيسي من الزوج االخر لغرض احتساب المبلغ الصحيح لضريب المعلومات من هذه االستمار  الى

 ج2أ و2اذا لم تكن صاحب العمل الرئيسي لمنتسب تحجب التنزيالت والسامحات القانونيه المنصوص عليها في 

 :ة حساب ضريبه الدخل للسن

 :اعاله(3)لدخل للضريبه من السطر اذا كان ا

 الجدول ادناه من العمود  أ من 1دينار ادخله في السطر 222،222ال يتجاوز *

 من العمود ج من الجدول ادناه 1دينار ادخله في السطر  222،222دينار وال يتجاوز  222،222اكثر من * 

 ن الجدول ادناهمن العمود ج م 1دينار ادخله في السطر  1،222،222دينار واليتجاوز  222،222اكثر من * 

 من العمود د من الجدول ادناه 1ادخله في السطر ،دينار  1،222،222اكثر من *

  أ ب ج د

    1 

 2 صفر دينار 222،222 دينار 222،222 دينار1،222،222

    3 

12% 12% 2% 3% 4 

    2 

 6 صفر دينار دينار 0،222 دينار 22،222 دينار 02،222

    0 

 

 

 ........................................................... :المحاسبتوقيع 

 ..............................................................: توقيع المدير 


