
                                           1نموذج  رقم                     قسم الجباية                            

 ( 19و  4( )ب( 8) 2) األنظمة 

    .       /        /9201  تاريخ:                 مجلس قرية الغجر المحلي                                                       

                                                                                           

 : _________ الملكرقم                  / تخفيض من الضريبة العامة        عفاءاطلب                                

  9201    ن للسنة المالية لبيت سك                               

 : _________ رقم المكلف                                                                                                        

 تفاصيل شخصية لمقدم الطلب ) المكلف (

 
 لوضع العائلي ا الجنس تاريخ الوالدة أسم العائلة أسم األب الشخصي االسم رقم الهوية

 ذكر         يوم شهر سنه            

 أنثى        

 

 أعزب     مطلق   

    متزوج     أرمل  

 

 تلفون العنوان
 العمل  البيت  قسيمة ثانوية قسيمة رقم قطعة رقم رقم البيت الشارع القرية

        

 
 ال          هل تملك بيت سكن آخر         نعم          

 

 في الفراغ المناسب لسبب تقديم الطلب  Xلغرض تقديم الطلب . الرجاء اإلشارة ب   عدة أسبابللتسهيل عليك يوجد في النموذج  
 في المكان المالئم لسبب تقديم الطلب وأكمل المعطيات الناقصة . إشارةضع 

 (  ب -تعبئة القائمتين  أ – مستقل – أجير)  االقتصاديالوضع  -1

 الستعمال                                                                      12/2018+11+10   والمقيمين معه في البيت ودخلهم في األشهر مقدم الطلب )أ( تصريح  

 المكتب                                                  عام  18سن واألوالد تحت   يسجل في الجدول أدناه اسم مقدم الطلب ،  الزوج/ة      
االسم  اسم العائلة القرابة

 الشخصي

 معدل الدخل  مكان العمل نوع العمل رقم الهوية تاريخ الوالدة

 سنة شهر ثالثة أشهر 
                 مقدم/ة الطلب

                 زوج/ة 1

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

 المجموع :                                                        8201لسنة   10+11+12 الراتب عن األشهر  قسائميرفق  –أنتبه أجير 

 .( 2017لعام )  األخير من ضريبة الدخل السنوييرفق كشف الدخل  -مستقل:

 

 

 

 12/2018+11+10)ب( مصادر دخل أخرى للمذكورين في القائمة ) أ( أعاله عليك ذكر متوسط الدخل الشهري عن األشهر 

 ) ال تسجل أي دخل ذكر في الجدول )أ( أعاله .

 ش.ج   المبلغ  المصدر المبلغ  ش. ج  المصدر 

  دعم من الجيش 8  التأمين الوطني 1

  دفعات من الخارج 9  مخصصات شيخوخة 2

  تعويضات 10  تقاعد من مكان العمل تمخصصا 3

  تأمين دخل 11  مخصصات األرامل 4

  أكمال دخل 12  مخصصات عجز 5

  دعم 13  اإليجاراتدخل من  6

  مصادر أخرى 14  ِمنَح 7

 

 فقط . واالستئجار اإليجار  لتسكن به أذكر الفارق بين قيمة بيت أخر استأجرتوأّجرت بيت  إذا

 

 



 رقم الهوية :                                                                                                                                      
         

   

 أصرح بهذا أني :

 سدياً  معاق ج -1

 وال أملك بيت أضافي

 المؤسسة الطبية  نسبة العجز البند  الطبي 

   

 

 % وما فوق يستحق التخفيض بموجب هذا البند .90عجزه بنسبة من تكون درجة  -2

 . 1968 االجتماعيةحامل شهادة مكفوف بموجب قانون الخدمات  –مكفوف   -3

 . 1992معيل وحيد   والد/ه وحيد/ة في البيت حسب قانون العائالت -4

 الذي يحصل/تحصل على مخصصات الشيخوخة أو أرامل وال يملك /تملك بيت آخر . 64بسن  إمرأة أو  67رجل بسن  -5

 لمخصصات التأمين . باإلضافةالذي يحصل/تحصل على مخصصات الشيخوخة أو أرامل  64  بسن إمرأةأو  67رجل بسن  -6

 الدخل من مؤسسة التأمين الوطني وال يملك بيت آخر .    

 % فما فوق.75من  ألمعاشيمن قانون التأمين الوطني ونسبة العجز  127معاق يستحق مخصصات شهرية كاملة حسب البند  -7

 يستحق مخصصات حسب : -8

 

ً                          1980لسنة قانون تأمين الدخل  (أ   _________  ش.ج شهريا

 قانون تأمين الدخل األدنى من وزارة األديان بمبلغ __________ ش.ج  شهرياً  . (ب

 __________  ش.ج  شهرياً .             1972قانون النفقة ) تأمين الدفع ( لسنة  (ت

 ) للمقعدين حسب الفصل السادس من قانون التأمين الوطني بمبلغ      ________ ش.ج شهرياً . اجتماعيدخل  (ث

 
 لك سيارة     نعم    نوعها __________هل تم

                               

 رقمها __________                                

 

 ال                       

 _________ : هل تملك أنت أو زوجتك حساب في البنك ؟  نعم      رقم الحساب

                                                                

 _________:    أسم البنك                                                                  

                                                                

 _________: عنوان البنك                                                                  

 ال                                                      
 

 

 لألعتبارات  التالية :    9201    أطلب بهذا تخفيض من دفع الضريبة العامة للسنة

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 مالحظات :

  يجب أرفاق المستندات المطلوبة ألثبات تفاصيل الطلب -1               

 المحتاج هو :  7حسب البند رقم   -2                 

 تسببت له مصروفات غير عادية خاصة من األسباب : الذي الشخص -                     

 عالج طبي مستمر، أو لمرة واحدة لمقدم الطلب أو أحد أفراد عائلته .  -                        

 خصية حدثت لمقدم الطلب والتي تسببت في تدهور حالته المادية .حادثة ش -                        

 
 أصرح بهذا أن المعلومات الواردة في طلبي أعاله صحيحة ولم أخِف أي معلومة من المعلومات المطلوبة مني .    

 

 

 توقيع مقدم الطلب : _________________             /         /   9201التاريخ :                                                                
 

 
 صحة المعلومات .  لن يبحث الطلب دون إرفاق المستندات . إلثباتإرفاق المستندات المالئمة المطلوبة  -1تعليمات : 

  إذا وقع خطأ في تقدير لم يعَط التخفيض مباشرة عن طريق المجلس أو  إذا 8-5بموجب البنود يُعبّأ طلب التخفيض  -2             

 التخفيض .                 

 

                                                                                                                                 



 

 رقم الهوية :                                                                                                                                       
         

 

 ألستعما ل قسم الجباية :   

 مدقق الطلب فحص الطلب                                                                                                    تفاصيل       

 

 األسم الشخصي أسم العائلة التاريخ مستندات مرفقة برقم السب

  يوم شهر سنة  

 خطيب

 

   2019 بالل

     

 توقيع الموظف :                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 ادقتفاصيل المص مصادقة الطلب

 االسم الشخصي اسم العائلة أسباب القرار

 

 

 رفض

 

 مصادقة 

   

 

 

 التوقيع 

  


