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إرشادات استٌفاء اإللــرار
ٌتضمن االلرار بٌان تعامالت الفترة الضرٌبٌة محل االلرار طبما لمانون الضرٌبة علً المٌمة المضافة
ٌتضمن كل جدول من جداول االلرار عدد "  " 5أعمدة مرتبة طبما ً لما هو موضح :

 جدول المبٌعات بو جه األلرار ٌتم استٌفاؤه طبما ً لما ٌلً :
 .0عمود فئة الضرٌبة  :وتمثل السعر العام للضرٌبة على المٌمة المضافة طبما ً ألحكام المانون
 .2عمود لٌمة السلع  :تمثل إجمالً لٌمة المبٌعات من السلع الخاضعة والمباعة فى السوق المحلً خالل فترة
األلـرار وكذلن إجمالً لٌمة الصادرات واإلعفاءات خالل تلن الفترة .
 .3عمود لٌمة الخدمات ٌ :مثل إجمالً لٌمة الخدمات المؤداة خالل فترة اإللرار .
 .4عمود إجمالً المٌمة ٌ :مثل حاصل الجمع الجبري للسلع والخدمات خالل الفترة
 .5عمود الضرٌبة ٌ :مثل لٌمة الضرٌبة المستحمة على السلع والخدمات المحلٌة .
 .6سطر االجمالى ٌ :مثل ناتج جمع األرلام المسجلة فى عمود الضرٌبة .
 .7حمل ال تسوٌات  :وٌمثل صافً التسوٌات التى تمت خالل الفترة والمرتبطة بالمبٌعات سواء كانت مردودات مبٌعات
او تعدٌل فً المٌمة
. 8ضرٌبة المٌمة المضافة ٌ :مثل ناتج الجمع الجبري لحمل اجمالً الضرٌبة وحمل التسوٌات 1

ثانٌا ً  :المدخالت
 .0عمود المدخالت  :وٌتضمن البٌانات األساسٌة للمدخالت كما هو موضح بوجه األلرار .
 .2عمود محلً  :وٌمثل إجمالً لٌمة المشترٌات المحلٌة من السلع والخدمات خالل الفترة .
 .3عمود مستورد  :وٌمثل إجمالً لٌمة المشترٌات المستوردة من السلع والخدمات خالل الفترة .
 .4عمود إجمالً المٌمة  :وٌمثل ناتج الجمع الجبري لعمود محلً وعمود مستورد أمام كل بٌان من بٌانات حمل
المدخالت .
. 5عمود ضرٌبة المدخالت ٌ :مثل لٌمة الضرٌبة المستحمة على المشترٌات المحلٌه والمستوردة خالل الفتره .
 6سطر االجمالى ٌ :مثل ناتج جمع األرلام المسجلة فى عمود ضرٌبة المدخالت .
 7حمل التسوٌات  :وٌمثل صافً التسوٌات التى تمت خالل الفترة والمرتبطة بالمدخالت سواء كانت مردودات
مشترٌات او تعدٌل فً المٌمة .
. 8ضرٌبة المدخالت ٌ :مثل ناتج الجمع الجبري لحمل االجمالً وحمل التسوٌات 1

ثالثا ً  :ملخص الضرٌبة
ضرٌبة القٌمة المضافة :
ضرٌبة المدخالت ٌ :مثل إجمالً قٌمة ضرٌبة المدخالت من جدول المدخالت .
الضرٌبة المستحقة  :تمثل ناتج الجمع الجبري لحقل ضرٌبة المبٌعات وحقل ضرٌبة المدخالت .
الرصٌد الدائن السابق  :تمثل الرصٌد الدائن لألقرارات السابقة والذى لم ٌستنفذ حتى اآلن .
دفع أو خصم  :وتمثل ناتج الجمع الجبري لحقل الضرٌبة المستحقة وحقل الرصٌد الدائن السابق .

ٌمثل إجمالً قٌمة الضرٌبة المستحقة على القٌمة المضافة أخر حقل فى جدول المبٌعات

إلــــــــــــرار
أصدرنا المستندات التالٌة خالل الفترة من
نوع
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رلم المسلسل

عدد

إلى

من

فواتٌر ضرٌبٌة
أشعارات إضافة
أشعارات خصم
أخري تذكر
عدد فواتٌر الشراء
عدد اذون االفراج
ملحوظــــة  :البند التالً ٌتم مراعاة استكمال بٌاناته وفك اإللرار فً نهاٌة السنة المالٌة للمسجل من كل عام :
إجمالً إٌرادات السنة المالٌة مبلغ .............................................................جنٌهاً.
و إجمالً مشترٌات الشركة خالل العام ( محلى  +مستورد ) بإجمالً ............................جنٌهاَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلــــــــــــــــــــرار
ألر أنا المولع أدناه بأن اإللررار صرحٌح و جمٌرع بٌاناتره سرلٌمة و ٌتضرمن الضررٌبة المسرتحمة األداءعرن جمٌرع السرلع
فٌهررا أو الخرردمات الخاضررعة للضرررٌبة المباعررة فررً جمٌررع األمرراكن حٌ ر تباشررر الشررركة

المباعررة أو التررً تررم التصررر

 /أو المنشأت الخاصة بً أعمالها خالل فتررة
ما ٌخال

مرع تحملرً المسرؤولٌة المانونٌرة فرً حالرة ظهرور

/

ذلن .
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االستخدام الرسمي

المٌمة المدفوعة ( الضرٌبة )  ..............................ضرٌبة إضافٌة ...........................:
تارٌخ السداد :

/
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/
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