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 ضريبة الدمغة الخاص بالبنوك

 
            اليوم االول:

 
 :األحكام العامة لضريبة الدمغة  
 

  ومشاكلها التطبيقية.  للضريبة المنشأةالواقعة 

 طبيقية (.تاالت وعية ضريبة الدمغة ) حأ 

 األعفاءات ونقل العبء وأحوال تطبيقهم . 

 
 اليوم الثانى و الثالث:

 
 أوعية األعمال المصرفية وما فى حكمها الخاضعة لضريبة الدمغة ومعاملتها    

 الضريبية ومشاكلها                          
 

 ة. مفهوم األعمال المصرفية وما فى حكمها الخاضعة لضريبة الدمغ 

  أثرطبيعتها على خضوعها لضريبة الدمغة  –أشكالها  –األعتمادات )طبيعتها
 والمشاكل التى تواجهها(.

  المعاملة الضريبية لصور خطابات الضمان  –خطابات الضمان )طبيعتها– 
 األحوال التى تخضع فيها كأعتمادات(.

 ألوعية السلف والقروض والحسابات الجارية وحسابات التوفير وباقى ا
 الخاضعة فى البنوك وشركات الصرافة.

 .بطاقات األئتمان و مدى خضوعها لضريبة الدمغة على األعتمادات و العقود 

 
 اليوم الرابع: 

 
 مشاكل المستندات و العقود المبرمه أو المتداولة فى البنوك           

 

 التأمين البحرى  اإليصاالت ، الكمبياالت ، الشيكات ، السندات األذنية ، وثائق
 ومشاكلها بالنسبة لضريبة الدمغة وأحوال الخضوع واألعفاء.

 .مشاكل خضوع العقود بالنسبة لضريبة الدمغة 

 .مشاكل ضريبة الدمغة فى شركات الصرافة 
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  اليوم الخامس:
 

 مشاكل متنوعة
 

 .ضريبة الدمغة على تأسيس الشركات 

  والصرفيات.مشاكل ضريبة الدمغة على األعالنات 

  ضريبة الدمغة على الحساب الجارى بين الشركات والبنوك ومدى اعتباره
 إعتماد خاضع للضريبة.

 

 اللغة:
 

 .المادة العلمية المقدمة في البرنامج باللغة العربية 

 .لغة الشرح والمخاطبة باللغة العربية 
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